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Skamløse eksperimenter
med befolkningen?
Kirstine Høj (herefter; KH.) i samtale med Niels Harrit, lektor i kemi (herefter; NH) om PCR-testen, mRNA-vaccinerne m.m.
Af Kirstine Høj for Free21 i Danmark. — Del 2

Hvordan fungerer
PCR-testen?
KH: PCR-testen, det er den test,
der bruges til COVID-19-test.
PCR står for Polymerase Chain
Reaction og er en metode opfundet af den nu afdøde, amerikanske biokemiker Kary Mullis[1] i
1984. Og mit spørgsmål er: Hvordan bruges PCR-test til COVID19-test i Danmark - sådan helt
lavpraktisk i lægmandssprog?
NH: Den hedder en RT-PCR-test.
RT står for reverse transcriptase.
Og så Polymerase Chain Reaction. Du får taget en prøve i næsen
eller i halsen. Prøven indeholder
RNA-sekvenser, der er genetisk
materiale. Det kan enten stamme
fra en virus eller fra den testede
person selv. Prøvematerialet kommer ned i en beholder med en suppe af forskellige kemikalier, bl.a. Foto: screenshot: <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3077314/coronavirus-china-ramps-codette enzym kaldet revers tran- vid-19-test-kit-exports-amid-global> Credit: Henry Wong
scriptase. Dette enzym omdanner
RNA til DNA således, at koden fire bogstaver, de ligger over for merasen og laver en kopi af hver NH: Ja. Både polymerasen og de
bevares. Den oversættes så at sige hinanden på indersiden af de to enkeltstreng, et spejlbillede. Alt- løse baser har man tilsat. De enfra RNA-sprog til DNA-sprog.
DNA-strenge. Over for et ”A” lig- så, de her to strenge, som ligger i kelte baser, de fire bogstaver, bygHerefter er der så et andet en- ger der altid et ”T”, og over for et DNA’en, de er komplementære på gestenene i DNA-koden, de flyder
zym, der hedder polymerase, som ”C” ligger der altid et ”G”.
den måde, at over for ”A” ligger løse rundt i suppen. Polymerasen
går i gang med at lave en kopi af
der altid ”T”, over for ”C” ligger er det enzym, som laver arbejdet
den DNA, som var resultatet af KH: Ja.
der altid ”G”, i de to strenge, der med at samle baserne sammen i
revers transcriptasen. Så er der to
ligger sådan her (NH. peger med en rækkefølge, der er komplemenDNA’er. Så gentager du proces- NH: Så der ligger altså sådan en sine fingre, red.) Man siger, at de tær til begge de to strenge, der er
sen. Så har du fire DNA’er. Hver dobbeltspiral krøllet sammen. to strenge er komplementære.
blevet frigivet ved opvarmningen.
proces kaldes en ”cyklus”, flertal Hvis du skal læse den, skal du fol”cykler”, eller på engelsk ”cycle”, de den op, fordi bogstaverne peger KH: I DNA’et?
KH: Hvem fandt på det?
flertal ”cykler”. I hver cyklus var- ind mod midten i dobbelt-spiramer man op og køler ned igen.
len. Når man varmer den op, går NH: Ja. Når du varmer dobbelt- NH: Det er Kary Mullis’ opfinde to strenge fra hinanden.
spiralen op, får du to enkeltstren- delse. Og det fantastiske ved reKH: Varme genmaterialet op? Elge. Så kommer polymerasen og vers transkriptasen er, at den kan
ler hvad?
KH: Det er en cyklus så, eller syer to strenge, som hver er kom- tåle temperaturhævningen. Det
hvad?
plementær til hhv. den ene og den kan enzymer normalt ikke, De
NH: Der ligger i virkeligheden
anden streng.
denaturerer. Når du koger et æg,
to stykker DNA snoet sammen NH: Det er en halv cyklus. Nu har
så bliver æggehviden hvid – sjovt
i en dobbeltspiral. Og de baser, du varmet op, så går de to stren- KH: Hvad er polymerasen? Er det nok. Revers transkriptasen stamvi har snakket om før, de dér ge fra hinanden. Så kommer poly- et stof, man tilsætter?
mer fra nogle mikroorganismer,
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som lever på havbunden i varme
kilder. De fungerer i 90 graders
varmt vand. Det er nogle meget
særlige enzymer. Det er ret fantastisk.
Ok, vi tager den lige igen. Forstår
du det med de to komplementære strenge i DNA? Det er to meget lange ord, der ligger over for
hinanden. Men over for ”A” ligger
der altid et ”T”, over for ”T” ligger der et ”A”. Over for ”C” ligger der altid et ”G”, over for ”G”
ligger der altid et ”C”. Det er det,
man mener med, at strengene er
komplementære.
Så varmer du dem op, så folder de
ud. Så har du to strenge. Så kommer polymerasen, som er et enzym. Enzymer kan lave arbejde:
Den samler en hel masse løse baser
sammen og syer dem sammen til
en ny streng her, som er komplementær med denne her (NH. peger
med sine hænder, red.). Det gør den
også med den anden streng. Det
er selvfølgelig ikke den samme,
men nu har jeg altså kun – jo, jeg
kan bruge fire fingre her - så den
streng, der bliver lavet her, som er
komplementær til den der, den er
identisk med den anden streng, vi
foldede ud herovre.
KH: Ja…
NH: Og den streng, som er komplementær med den, jeg laver herovre, den er identisk med den med
den, jeg havde her, så nu har du to
dobbeltstrenge igen, begge mage
til den ene, vi startede med. Det
er det, polymerasen gør.
KH: Hvor meget har man så lavet?
NH: Så har man lavet én kopi. Det
er én cyklus.
KH: En CT-værdi?
NH: Ikke helt præcist. CT-værdien er det antal cyklus, man skal
bruge, for at få en positiv test.
Det kommer vi til. Foreløbigt har
vi kun gennemført én cyklus. Du
varmer op, laver doubletter og
køler ned igen. For det er først,
når du køler ned igen, at de to
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dobbeltstrenge kan lukke sammen. Resultatet er to dobbeltstrenge identiske med den i starten.
KH: Det er det, man gør 38 gange
her i Danmark?
NH: Ja, nu gør du det først én gang
til, så har du fire, så gør du det en
gang til, så har du otte.
KH: Ahhh, det er på dén måde, det
fungerer?!
NH: Så gør du det en gang til, så
har du 16, 32, 64, 128, 512, 1024,
2048. Men når du kommer deropad, så går det pludselig meget
stærkt. Når du har lavet 20 cykler, så har du lidt over en million kopier. Og når du kommer op
i de højere potenser, så begynder
det pludselig at gå meget, meget,
meget stærkt. Så begynder det at
batte noget. Det er en nødvendig forudsætning, for at du kan
analysere, hvad du har. Et enkelt
DNA-molekyle kan du ikke se i et
almindeligt apparat.
KH: De skal skaleres op?
NH: Du skal have noget at måle
på.
KH: Men det er netop det, at et
svar fra Statens Serum Institut
fra 2020 viser, at PCR-testen
i Danmark bliver kørt med en
CT-værdi, altså en cyklus-antal
på 38 (Reference[2]: TestCenter
Danmark kører 45 cyklus-antal, hvor kun prøver der findes
positive efter 38 cykler, betegnes som positive, red.). Det er
så det, du forklarer, at den her
proces...

i kroppen. Hvis du så kører den
der test, så starter du med måske
en million stykker RNA, før du
begynder at gange op. Så når du
en kritisk mængde meget tidligere, end hvis du havde startet med
ét stykke RNA. Så vil testen sige
”positiv” efter måske kun 20 eller 25 cykler.
KH: Hvordan ser man, at testen
er positiv?
NH: Man putter nogle stoffer i,
som lyser op, når de ser en bestemt dobbelt-strenget DNA.
Fænomenet hedder fluorescens.
Man måler hele tiden det lys, den
fluorescens, der kommer ud af
prøven efter hver cyklus. Det er
derfor, man kalder det ”real time”
RT-PCR, fordi man hele tiden måler fluorescensen. Når dette signal så har nået en bestemt værdi –
bingo – så er prøven positiv.
Så hvis du er rigtigt syg, så
kan du nøjes med at køre 25 cykler, før du ser et positivt signal.
Hvis man nøjedes med f.eks.
25 cykler hver gang, så kunne
det være meningsfuldt at bruge RT-PCR til hjælp i den kliniske diagnose.
KH: Jamen, er alt så ikke fint?

NH: Nej, for man stopper ikke her.
Du husker, at revers transkriptasen først omdanner det tilstedeværende RNA til DNA, som polymerasen så skal til at masseproducere. Jeg glemte at nævne ovenfor,
at polymerasen ikke opformerer
hvad som helst. Den udvælger bestemte DNA-sekvenser ved hjælp
af nogle små stykker DNA, der
kaldes ”primers”. Problemet er for
det første, at de sekvenser, disse
primers leder efter, kan komme
fra flere andre RNA-kilder end
en fungerende virus. For det første kan testen samle RNA-stumper op fra den influenza, dit immunsystem nedkæmpede med
stor succes i efteråret. Men faktisk kan RNA’en også komme
helt naturligt fra personen selv,
thi den DNA-sekvens, som man
f.eks. leder efter her i Danmark,
genfindes 10 steder i vores naturlige DNA. Desuden findes den i
ca. 100 forskellige bakterier. Så
der er stor chance for, at man starter hele fabrikken med noget ligegyldigt RNA. Desuden er det naturligt, at molekylerne begår små
fejl, hver gang de skal kopiere koden. Når der ligger jeg-ved-ikkehvor-mange baser i de to komplementære DNA-strenge, så gør
det ikke så meget, hvis der lige

NH: ...bliver gentaget 38 gange.
KH: Og så har jeg et spørgsmål,
som hedder: Hvad betyder antallet af cykler for udfaldet at testen? Altså for, hvad testen viser?
NH: Det betyder, den bliver mindre og mindre troværdig. Altså,
mindre og mindre sikker, hvis dit
formål er at diagnosticere en infektion. Hvis du har en infektion, så vælter det rundt med virus

Foto: screenshot: udsnit af Magnus Heunicke´s svar på spørgsmål stillet
til sundhedsministeren, 29.09.2020, af Sundheds- og ældreudvalget[2]
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Foto: screenshot: Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Credit: <https://dsr.dk/
dshm/historiske-glimt/krigens-og-krisens-helte/den-spanske-syge-1918-20>

Foto: screenshot: Statens Serum Institut. Credit: <https://www.sst.dk/da/
nyheder/2020/beskyt-dig-selv-og-andre-mod-smitte-med-ny-coronavirus>

smutter en ”C” ind i stedet for en
”T”. De to strenge hænger sammen, også selvom der efterhånden kommer flere fejl. Men fejlene bliver også kopieret og faktisk
verificeret i den næste cyklus. Alt
i alt betyder det, at jo flere ”cykler” du kører, jo mere ligegyldigt
snavs bidrager til fluorescensen i
den sidste ende.
Jo flere cykler du kører, jo mere
”støj” forstærker du.
Nu ved jeg ikke, om du har forstand på elektronik? Men altså,
hvis du vil forstærke noget lyd på
god, gammeldags, analog manér,
så er der altid noget støj i systemet, og jo mere du forstærker, jo
mere får du støjen med.

Det betyder ikke, at der er 3 % positive, kun at man har held med at
pode 3 %. En vellykket podning
betyder ikke, at resultatet er positivt for en bestemt virus. Det kan
kun afgøres, hvis man sekventerer
resultatet, dvs. trevler hele DNA’en
fra podningen op og kigger på ræk-

KH: Ja.
NH: Det er faktisk et meget godt
billede. Biokemikerne hævder, at de kan dyrke resultatet af
PCR-produktionen i en cellelinje.
Jeg har endnu ikke fundet ud af,
præcis hvordan man gør det. Jeg
kan sende dig en videnskabelig

artikel[3], hvor de har prøvet at
dyrke resultatet af en masse tests,
der er kørt mod forskellige antal
cykler fra et stort antal vilkårlige
personer i Marseille. Hvis dyrkningen lykkes, har testen en chance for at være positiv. Hvis dyrkningen ikke lykkes, er det mere
sandsynligt, at det, der er blevet
opformeret i PCR-processen, har
været dødt RNA, som altså ikke
stammer fra en aktiv infektion.
Det viser sig så, at de prøver, der
opnåede den kritiske intensitet af
fluorescensen efter 25 cykler, kun
kunne podes med succes i 70 %
af tilfældene. Dvs., allerede efter
25 cykler må man regne med, at
mindst 30 % af de positive er falske - hvis det handler om at identificere en infektion.
Effektiviteten falder faktisk
med ca. en tredjedel hver gang,
du tager en cyklus mere. Så når
du kommer op på at skulle køre
35 cykler for at få et tilstrækkeligt stort signal fra en given prøve, så er der 97 % chance for, at
resultatet er forkert.
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kefølgen af baserne. Men når du
kommer op på 36 cykler, kan du
ikke pode mere. Så er der faktisk 100 % falsk positive med
sikkerhed. Serum Instituttet i
Danmark kører 38 cykler. Det
er fuldstændigt total Mickey
Mouse – bortset fra, at Mickey

Foto: screenshot: Hvad bruges PCR til? © University of Waikato/www.
sciencelearn.org
<https://www.sciencelearn.org.nz/image_maps/35-what-is-pcrused-for>
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Mouse jo er en fornuftig og anstændig figur.
KH: Den kan ikke bruges til noget,
simpelthen?
NH: Nej! Joohh, hvis hensigten er
at holde ”smittetrykket” oppe. Så
kan man køre en ekstra cyklus.
Så får man flere såkaldt positive.
Hvis man vil sænke ”smittetrykket”, så kan man bare køre nogle
færre cykler.
Det skal selvfølgelig nævnes, at
de få procent af de testede, der vitterligt er rigtigt syge, de kommer
med i det samlede resultat. Hvor
mange, det er, afhænger naturligvis fuldstændigt af, om testpersonerne kommer fra en folkeskole,
eller om de kommer fra intensivafdelingen på et hospital.
KH: Som har symptomer?
NH: Ja. Dem, der har alvorlige
kliniske symptomer, kan have en
Sars-CoV-2 infektion. De vil producere et positivt resultat efter et
lille antal cykler. Men hvis de kliniske symptomer skyldes en bakteriel lungebetændelse, er chancen for en positiv RT-PCR test
den samme som for en rask.
Sådan som testen bliver kørt på
Serum Instituttet, skelner man ikke
mellem levende virus og rester af
døde virus. Hvis du får en infektion, hvis du bliver forkølet eller
får influenza, så kommer dit immunforsvar og går i gang med at
nedkæmpe den. Det lykkes heldigvis som regel. Ellers dør du. Men
resterne af alle de viruspartikler
og inficerede celler, du havde, og
som immunforsvaret har ødelagt,
de flyder rundt i blodbanen i forbløffende lang tid.
KH: Så man kan godt samle en virus op, man havde for nogle måneder siden via sådan en test?
NH: Stumper af den, ja. Bare en
fraktion, bare en lille stump af
den, som så forstærkes op af
PCR.
Så man kan sige - som der er
nogle, der har sagt - at det, man
tester for, er den influenza, du havde sidste år.
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Og det kan der godt være noget
sandt i.
Vi har infektioner kørende hele
tiden.
Du har måske gang i 20 infektioner i øjeblikket. Men dem mærker du ikke noget til – eller kun
lidt - fordi dit immunforsvar fungerer. Du er ikke belastet af virus
og derfor heller ikke syg.
Med den forståelse kunne man
spørge, hvorfor der ikke er nogle, der har influenza i øjeblikket?
For første gang i 100 år er der
ingen influenza i Danmark om
vinteren.
KH: Som BT skrev om, ja.
NH: Ja. Selv almindelige mennesker siger; ”Hvorfor er der ingen,
der har influenza?”.
Men ”smittetrykket” stiger!
Man kunne måske forestille sig,
at RT-PCR-testen giver positiv reaktion på den sygdom, der sidste
år hed influenza?
KH: Ja.
NH: Danskerne er ikke så dumme, som regeringen tror. Mange
har gennemskuet, at influenzaen
bliver fejldiagnosticeret som COVID-19.
KH: Men hvad kan PCR-testen i
det hele taget påvise, når den bruges som COVID-19-test?
NH: PCR-teknologien kan for eksempel bruges retsmedicinsk[4].
Hvis der sker en eller anden forbrydelse, hvor man har brug for at
bekræfte eller afkræfte, hvorvidt
denne person nu var på gerningsstedet eller ej, så kan det have mening at gøre det.
Eller hvis der ligger en patient på
hospitalet, som virkeligt er syg,
terminal. Det hele kører, og lægerne har brug for at få at vide,
hvad det er for en virus, der er på
spil. Så kan en PCR-test give et
afgørende svar. Så starter du med
en ordentlig ’load’ af virus og
kører 20-25 cykler. Det vil give
et pålideligt resultat, som lægen
måske kan bruge til noget, fordi
der er flere præparater, som be-

handler de her infektioner billigt
og effektivt. Det kan vi godt snakke om også.
KH: Men hvad kan PCR-testen
egentlig påvise, når den bruges
som COVID-19-test? I forhold til,
hvordan PCR-testen bruges nu til,
hvad viser den?
NH: Overhovedet ingenting. Det
gør den ikke. Nej! Selv WHO[5]
har netop indrømmet, at PCR-testen kun kan bruges som supplement til en klinisk undersøgelse, hvor lægen sidder med
patienten.
KH: Jeg er med.
NH: For første gang siden den sidste istid, er der ikke nogen influenza om vinteren i Danmark. Regeringen siger, at der ikke er nogen influenza, fordi vi har været
så flinke. Mette Frederiksen roser os, fordi vi har været dygtige til at holde afstand og gå med
masker.
Men samtidigt stiger smittetallet på COVID-19!
Det må betyde, at maskerne kan
kende forskel på influenzavirus og
COVID-19-virus. Ha, ha. Hvis de
virker på influenzaen, men ikke
på COVID-19, hvorfor går vi så
med dem?!
Du snakkede om videnskab i
starten. Vi praktiserer videnskab nu.
Vi gør observationer og undersøger en hypotese, nemlig at
masker kan stoppe viruspartikler. Men hypotesen kan ikke gøre
rede for observationerne, fordi antallet af COVID-19-tilfælde, altså positive PCR-tests stiger. Derfor er den forkert, og maskerne
er fuldstændigt uanvendelige. Eller også må PCR-testen være et
tomt ritual.
KH: Er det videnskabsfolk, der siger det der?
NH: Nej, det er dig og mig. Men
det er et helt logisk argument,
ikke?
KH: Jo.

NH: Den eneste mulige forklaring
på, at der ikke er nogen influenza-tilfælde i denne vinter, er, at
de alle bliver fejldiagnosticeret
som COVID-19. Så, fraværet af
influenza-tilfælde beviser, at COVID-19-testen ikke virker, enig?
KH: Ja.

Fortsættes...
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