
A tbc elleni küzdelem történeti áttekintése

Torday professzor, a budapesti Gyermekmenhely egykori főorvosa 1926-ban meg-
jelent „Egészségügyi Csecsemő-, Gyermek- és Anyavédelem" című könyvében a követ-
kezőket olvashatjuk a gyermektuberkulózis elleni küzdelem akkori állásáról és pers-
pektíváiról: „ - Korunk legveszedelmesebb, legelterjedtebb népbetegsége a tuberkuló-
zis. -" „ - Halálok sorában a tuberkulózis áll az első helyen, ha nemis minden kor-
ban, de az élet legértékesebb, fiatalkori időszakában. -" „ - A fertőzés legtöbbször
a gyermekkorban történik, és ezért a tuberkulózis gyermekbetegség, melyet a gyermek-
korban kell elhárítani, felismerni, kezelni és meggyógyítani. -"

Tordaynak ezek a megállapításai ma is helytállóak, s korunk intenzív tbc elleni
küzdelme a főerőket a gyermek és fiatalkori tuberkulózis ellen veti - nagy sikerrel -
harcba. De nézzük, mit mond Torday az egykori, részvétlen kor tbc elleni küzdelmé-
nek kilátásairól.

„ - A súlyos tüdővészesek száma a rossz életviszonyok között, általános Ínséges
időkben végtelenül megsokasodik. -" „ - A kórházak, szanatóriumok befogadják egy-
részüket, de annyi hatalma és pénze nincs koldússzegény hazánknak, hogy őket az
életből kikapcsolja, teljesen elkülönítse. -"

„ - Társadalmi, főleg gazdasági tényezők azok, melyek miatt a tuberkulózis fel-
tartózhatatlan népbetegség. -"

Hogy az akkori társadalmi, gazdasági viszonyok között ezek a pesszimista meg-
állapítások mennyire nem voltak túlzottak, azt néhány demográfiai adat is tanúsítja.
Magas volt az élveszületések száma; a könyv megjelenése évében pl. 26,9%o (jelenleg
- sajnos - csak 15%), csak Spanyolországban volt magasabb; 29,9%o, de elrettentő
volt a csecsemő halálozás is; 19,3%, (ma 4%), s csak Románia állt rosszabbul 20,7
százalékkal. Minden 100 újszülöttből 1 éves kora előtt tehát meghalt 20, és ezeknek
hozzávetőlegesen 23%-a tuberkulózisban pusztult el. Az akkori gümőkóros halálozás-
ról csak annyit tudunk, hogy évente mintegy 20-25 000 ember, jórészt fiatal és gyermek
volt az áldozat. A gümőkóros szülők gyermekeinek 50-75%-a halt meg tuberkulózisban.
Ma évente 3000 körül jár a gümős halálozás, de ebből csecsemő, vagy gyermek alig
akad, s Szolnok megyében pl. évek óta egyáltalán nem is volt tbc-s gyermekhalott.

A felszabadulás előtti idők tbc-s morbiditásához (morbiditás = a megbetegedet-
tek, illetőleg a felkutatottak száma 1 év alatt) összehasonlítási alapunk nincs is, mert
felkutató munka abban az időben nem folyt, s a gümőkóros betegek túlnyomó több-
sége felderítetlen, inappercept maradt. Ma - különösen megyénkben - az intenzív
felkutató munka eredményeképpen inappercept tbc-s egyre ritkább, s a morbiditás is
egyre csökkenő tendenciát mutat. 1962-ben pl. Szolnok megyében összesen 1448 új beteg
került nyilvántartásunkba, főleg a múlt bűnét reprezentáló 50 éven felüli korosztály-
ból, ennek azonban már csak 2,2%-a, abszolút számban mindössze 33 a 0-14 éves korú
gyermek. 1963-ban ez a szám tovább javult, s a félmilliós népességű megyénkben az év
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folyamán összesén csak 20 gyermekmegbetegedés történt, ezek is mind enyhe, jóindu-
latú formák.

0—14 évesek tbc-s morbiditása Szolnok megyében.
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Az az alapvető tbc járványtani tétel, hogy a felnövő generáció tbc-s megbetege-
dése attól függ, hogyan tudjuk gyermeklakosságunkat a fertőződéstől, illetőleg a meg-
betegedéstől megvédeni, vagy ha megbetegedett, tökéletesen meggyógyítani, a fiatal
felnőtt lakosság nagyarányú - morbiditáscsökkenésében máris megmutatkozik.

Persze, a tbc kóroktanában és következményeiben is tipikusan szociális betegség,
s hogy Torday szavaival éljünk, „az államtól nagy hatalmat és sok pénzt igényel".
A szociális problémák megoldása nélkül az 1940. évi VI. t e , mely először mondta ki
hazánkban, hogy „a tbc elleni küzdelem állami feladat", nem érhette el célját. Mint
annyi más, ez is csak írott betű maradt, mert a törvény végrehajtásához anyagi fedezet
rendelkezésre nem állt. Ilyen célra az államnak sem hatalma, sem pénze nem volt.
A 42/igóo. Korm. sz. rendelet, az új tbc törvény, a legpontosabban körvonalazza a szak-
hálózat, egészségügyi és társadalmi szervek, de magának a társadalomnak a feladatait
is a tbc elleni küzdelemben, s évente csaknem 1 milliárd forintot fordít erre a célra.
Minden tbc-s beteg részére mindennemű kezelés, gyógyszer, kórház teljesen díjtalan,
2 évig kap felemelt táppénzt, rendszeresen segélyezhető.

De tekintsük át elejétől ennek a nagy küzdelemnek hősi időszakait, s áldozzunk
néhány sort a harc kiemelkedő, hős hadvezéreinek is. Az elengedhetetlen feltétel,
a szociális jólét megteremtése, a kultúra, higiénia elterjesztése mellett a betegség fer-
tőző jellegéből eredően két fronton kellett a nagy harcot felvenni; az egészségesek vé-
delme, s a megbetegedettek meggyógyítása frontján. Ez a két arcvonal azonban ösz-
szefügg egymással, hiszen a fertőződés útja a beteg emberrel, vagy szarvasmarhával
való érintkezés. Ahhoz tehát, hogy a különösen fogékony gyermek és fiatalkorú lakos-
ság expozícióját csökkentsük, nagy erőver fel kell kutatni és kezelésbe venni az isme-
retlen emberi és állati fertőző forrásokat, ki kell küszöbölni a hosszadalmas gyógy-
kezelésnek a betegre és családjára káros szociális kihatásait. Másrészt a különösen
fogékony gyermek és fiatalkorú lakosság fogékonyságát kell csökkenteni. Ez utóbbi
érdekében alkalmazzuk a fertőzöttséget, vagy védettséget kimutató különféle tuber-
kulin vizsgáló eljárások után a BCG oltásokat.

A tuberkulint, mely elölt gümőbacillusok speciális kivonata, az egykori körorvos-
ból lett Nobel-díjas német Koch Róbert (1843-1910), a tbc bacilus felfedezője állította
elő 1891-ben, s mai formában történő, közismert alkalmazási módját Charles Mantoux
(1S77-1947) francia bakteriológus dolgozta ki

A tuberkulin oltásra negatívan reagálókat BCG vélőoltásban részesítjük. Ez né-
hány évig tartó, relatív védettséget ad s alapja Koch azon megfigyelése, hogy tbc-s
fertőzést átallott egyén újabb fertőzéssel szemben bizonyos relatív immunitást tanúsít.

A cél tehát az volt, létrehozni mesterségesen egy helyhez kötött, teljesen veszély-
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telén tbc-s fertőzést, mely veszélytelensége mellett képessé teszí a szervezetet a kül-
világból jövő ún. „vad tbc baktériumok" támadásának a kivédésére.

Hihetetlen hosszú, kü/delmes és göröngyös volt az út, amelyet Albert Calmette
(1863-1933) francia orvos és Camille Guérin (1872-1961) francia állatorvos, biológus
- mindketten még Pasteur-i korszak tudósai - megjártak, míg elindíthatták a „Bacille
Calmette- Guérin"-t, a BCG-t diadalútjára, s ma 200 millió felé közeledik az egész
világon a BCG-oltottak száma.

Megyénkben az elmúlt 5 évben 200 000 tuberkulin vizsgálatot és 50 000 BCG-
oltást végeztünk.

De mi is hát ez az oltóanyag, a BCG?
Élő, de fertőzőképességétől megfosztott, ártalmatlan tehéngümőkór bacilus, me-

lyet Calmette és Guérin 1908. február 7-én a Liliéi Pasteur-intézetben oltottak le
először marhaepés burgonya táptalajra, s ezt az eredetileg még fertőzőképes baktérium
törzset, azon megfigyelés alapján, hogy a marhaepés táptalaj a baktérium fertőző-
képességét, virulenciáját lecsökkenti, 3 tehenenként, 13 éven át, 230-szor oltottak tovább
epés burgonyatáptalajra, míg ebben a mesterségesen tenyésztett 230-ik ükunoka tehén-
gümőkór baktériumban az eredeti fertőzőképesség már teljesen elveszett. Egyszerű
továbbtenyésztésben a baktérium már fix tulajdonságokat mutatott. 1921-ben Calmette
és Guérin közölhette a világgal, hogy előállította a védőoltásra alkalmas, ártalmatlan
„virus fixe"-t.

Az első világháború viharában ezer veszély fenyegette a baktérium tenyészetet.
Az ostromlott Lilié-ben pl. nem lehetett bes2.erez.ni a nagymennyiségű marhaepét, s
egyízben a továbtenyésztéshez szükséges 5 liter epét a német vonalakon csempészték át.

Mi is, és az egész világ ennek a nevezetes baktérium törzsnek a leszármazottak
használjuk ma is. De a „virus fixe" deklarálása után még nagyon sok akadály merült
fel, sőt egy tragikus esemény évtizedekre bizalmatlanná tette az orvosi közvéleményt
és a közönséget a BCG-oltással szemben, s csaknem megfosztotta az emberiséget ennek
a csodálatos oltóanyagnak áldásaitól. Ez a tragikus esemény az 1930.-Í ún. lübecki
katasztrófa volt. Az előző eseményekről még annyit, hogy Calmette és egy Weill-Hallc
nevű párizsi gyermekorvos 1921 májusában alkalmazta először az BCG-oltást, etetés
formájában, emberen. Egy súlyosan fertőző tbc-s anya újszülöttje kapta. A siker teljes
volt, az oltásnak semmi káros hatása nem mutatkozott, az újszülött nem kapta meg
a betegséget anyjától, ma is él és egészséges

A Népszövetség Hygienés Bizottsága 1928-ban elismerte a BCG törzs ártalmatlan-
ságát és immunizálóképességét. Ettől kezdve szélesebb körben került alkalmazásra,
s rövidesen már a világ 26 országában tartották fenn a BCG törzset.

Ezután jött a lübecki katasztrófa. A lübecki városi kórházban 1929. október 10.
és 1930. április 30. között 241 újszülöttet vakcináltak BCG-vel, s közülük 77 tbc-ben
meghalt, 100 súlyos tbc-ben megbetegedett. Calmettet teljesen tönkretette a tragédia,
s bár teljes bírósági és tudományos igazságot kapott, személyét és oltóanyagát illetőleg,
hamarosan, 1933-ban testben és lélekben összetörve meghalt. Utolsó éveiben a párizsi
Pasteur intézetben lévő szobácskájából jóformán ki sem lépett. Guérin 89 évet élt,
1961-ben halt meg, megérhette a lübecki bíróság igazságszolgáltatását, mely megálla-
pította, hogy nem a BCG oltóanyag okozta a tömegszerencsétlcnséget, hanem a lübecki
városi kórház bakteriológiai laboratóriumában végzetes csere történt, az újszülöttek
nem a Párizsból kapott BCG oltóanyagot, hanem virulens emberi tbc baktérium tenyé-
szeteket kaptak. Guérin megérhette a BCG oltások elterjedését az egész világon,
s azt, hogy a tuberkulózis egész sor országban már nem népbetegség. Hazánkban is
reális, közeli cél a tuberkulózis népbetegség jellegének felszámolása.

Magyarországon BCG-t 1936-ban, a gödöllői járásban alkalmaztak először. Töme-
ges oltásokat azonban csak a Dán Vöröskereszt végzett országszerte, így megyénkben
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is, 1947-48-ban. 1953 óta az újszülöttek, 1959 óta ezenkívül a 3, 7, 10, 13, 17 és 20 éves
tuberkulin negatív személyek tbc elleni BCG védőoltása kötelező.

Néhány érdekes történelmi adat a tbc elleni küzdelem inétzmcnyeiről: Az első
tbc gondozó intézetet Calmette alapította Liliében, 1901-ben. Felfogása szerint a gon-
dozó intézet célja a betegség korai felismerése, a járvány megfékezése, a beteg környe-
zetének védelme, a beteg szociális gondozása és gyógykezelése. Ezek a princípiumok
ma is érvényesek. Magyarországon 1906-ban Szombathelyen, 1907-ben Nagyváradon,
1908-ban Budapesten a Kistemplom utcában alakultak az első tbc gondozók. Szolnokon
1938 óta van. Jelenleg 12 tbc gondozó intézet működik megyénkben, s a megyei tbc
gondozó intézet szakmai vezetésével irányítják a tbc elleni küzdelmet.

Érdekes a szanatóriumi gyógykezelés története is. Az ógörög orvos Galenos (i. u.
II. szd.) a tüdőbetegeket klimatikus gyógyhelyeken egészen a mai szanatóriumi elvek
szerint kezeli. A rómaiak az afrikai harcokban tüdőbajt szerzett légionistákat a Mons
Lacticusra küldték. Oroszországban már az 1700-as évek derekán a tüdőbetegek, orvosi
tanácsra, a sztyeppékre utaztak kancatej kezelésre. Alexander Nyikitin pétervári orvos
1925-ben több kiadást ért könyvet írt „A betegségek tavaszi kezelése" címmel. Ugyanő,
valamint Dr. Posztnyikov 1858-ban, mai értelemben vett szanatóriumszerű kumisz
gyógyhelyet nyit. 1859-bcn a német Brehmer elgondolása szerint kezdte meg működését
Göbersdorfban klimatikus, higiéniás, diétás gyógyintézet, nagy sikerrel.

Az első magyar szanatórium a Budapesti Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium
Egyesülete által 1901-ben Budakeszin felállított Erzsébet Szanatórium, a mai Országos
Korányi Tbc Intézet őse. 120 ágy volt ez, de még 1920-ban is összesen csak 1700 tüdő-
beteg-ágy volt az országban, azok egyrésze is üresen állott, kihasználatlanul, mert a
betegek a magas ápolási költségeket nem tudták megfizetni, s a hosszú szanatóriumi
ápolás kedvezőtlen szociális következményeit sem birták elviselni. Mindezek mellett
a szanatóriumi gyógyeredmények sem voltak valami jók, 84%-os volt a halálozás
a szanatóriumi anyagban. _

A gümőkór gyógykezelhetőségének fénykora később, az amerikai Wacksman fel-
fedezésével, a streptomycin megjelenésével, s a modern, csaknem veszélytelen tüdő-
sebészeti eljárások elterjedésével kezdődik.

Kórházi tüdőosztály a világon először Londonban létesült 1814-ben. Nálunk a szá-
zad első éveire esik egyik-másik közkórház tüdőosztályának felállítása. S hogy a nép-
betegség gyógyításával foglalkozó tüdőosztályok a kórház más, „előkelőbb osztályaival"
szemben milyen hátrányos felszerelési helyzetben voltak, mutatja, hogy a János kórház
750 gümőkóros ágyának még 1937-ben sem volt egyetlen röntgen készüléke sem.

Szolnok megyében 1948-ban nyitja meg kapuit a megyei Tüdőbeteggyógyintézet,
az újszászi megyei Tüdőbetegszanatórium pedig 1954-ben veszi fel az első betegeket.
E két intézet jelenleg 555 ággyal működik, de folyamatban van az újszászi szanató-
rium 80 ágyas bővítése, s a közeljövőben megnyílik 160 ággyal a pusztataskonyi tüdő-
betegotthon is.

A felszabadulás előtti kórházi gyermek tbc részleg csak a János kórház és a Fehér
Kereszt kórház gyermekosztályán volt (mégis a gyermek tbc megismerésének és gyógy-
kezelésének világhírű művelőivel büszkélkedhetünk már ebből az időből. Gyermek-
szanatóriumokkal sem állottunk jobban. A 20-as évek vége felé az Iskolaszanatórium
Egyesület nevű tőkés vállalkozás nyit ugyan gyermekszanatóriumot Szentgotthárdon
és az akkori Svábhegyen, később az Országos Gyermekvédő Liga gyermek üdültetőt
Farkasgyepün, ezek az intézmények azonban inkább az akkori uralkodó osztály „gyenge
tüdejű" gyermekeinek üdültetését, s többnyire arisztokrata önkéntes ápolónők, bár
karitatív külszínű, de egyáltalán nem önzetlen közszereplését szolgálták. 1938-ban 100
ilyen gyermekágy volt.

A felszabadulás után, a háború nyomora velejárójaként ijesztő arányokban jelent-
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kezett a gyermek tbc, s ez a kialakuló szocialista társadalmat erején felüli, azonnali
intézkedésekre ösztönözte. Először a Nemzeti Segély létesített a Szabadsághegyen
200 ágyas szanatóriumot, majd a volt Iskolaszanatórium Egyesület Sváb-hegyi szana-
tóriumát helyezte újból üzembe a Dán-Svéd-Svájci Vöröskereszt. Ezek egyesüléséből
keletkezett 1949-ben a mai 700 ágyas Szabadság-hegyi Állami Gyermekszanatórium,
majd rendre a gyermek tbc intézmények sora. 1958-ban már 2000 gyermek tbc ágy
volt. Ettől kezdve gyermek tbc ágyak fejlesztésére nem volt tovább szükség. Ma ott
tartunk, hogy az ország egyik legsúlyosabb tbc-s helyzetben levő megyéjében, Szolnok
megyében sem kerül már sor az 1957-es hivatalos tervben még szereplő kórházi gyer-
mek tbc osztály felállítására, mert az már üresen állna. (1963-ban az egész megyében
mindössze 20 enyhe megbetegedés történt.) Az országban pedig több gyermek tbc
intézetet meg lehetett szüntetni, illetőleg a felnőtt tbc gyógyítás rendelkezésére lehe-
tett bocsátani.

Nem lenne teljes történelmi áttekintésünk, ha nem emlékeznénk meg arról a világ-
szenzációról, amelyet 1946-ban Hinshaw közölt a rochesteri Mayo-klinikáról. Az új
szer, a Waksman és munkatársai által 1944-ben előállított streptomycin alkalmazásá-
val az első - addig minden esetben néhány hét alatt halálai végződő - tbc-s agyhártya-
gyulladásban szenvedő gyermeket sikerült életben tartani. Ezután a hatékony tbc-
ellenes gyógyszerek egész sora következett. Használatba kerül streptomycinnel kom-
binálva a Lehmann által már 1943-ban felfedezett paraaminosalicylsav, a PAS. Domagk
1946-ban előállítja a thiosemicarbazont, a Tbi-t, s a kegyelemdöfést a tbc szörnyű rémé-
nek 1951-ben megadja az ugyancsak Domagk által felfedezett isonicotinsavhydrazid,
az INH, mely egyaránt alkalmas intézeti és ambuláns kezelésre, gyógyításra és fertőző
környezetben élők megvédésére is.

A nagy csata tehát eldőlt. Eldöntötte az, hogy a szocialista társadalom ennek
a harcnak „hadügyi kiadásaira" soha sem sajnálta a pénzt, eldöntötték a modern fegy-
vereket feltaláló Koch, Calmette, Guérin, Waksman, Domagk és a többiek. A küzde-
lem első vonalának névtelen egészségügyi katonái, s mindenekelőtt a jó harci szellem,
a szocialista humánum.

Torday egykori pesszimista szavai már nem állják meg helyüket, a tbc nem „fcl-
tartózhatatlan" népbetegség többé.

Dr. Lakatos Károly
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