
Az állati eredetű gümőkór ellen

Az állatok gümőkóros megbetegedései közül a szarvasmarhák ún. gyöngykórjára
már korán felfigyeltek. Érdekes, hogy ezt a betegséget a XVI. század óta egyideig
az ember szifiliszével azonosnak tartották. Azt hitték, hogy a szifiliszes emberek vi-
szik át az állatokra ezt a betegséget (francia betegség). A gyöngykóros állatok húsá-
nak fogyasztása tilos volt.

Csak a XIX. században tisztázódott, hogy a szarvasmarhák gyóngykórja és tuber-
kulózisa azonos az emberi tüdővésszel. (Hering, Fuchs, Haubner, Spindel, Gerlach.)
Virchow és Roll tagadták a gyöngykór gümőkóros eredetét. Magának a baktérium-
nak a felfedezése 1882-ig Koch Róbertre várt.

Tbeobald Smith íUg-ben mutatta ki a bovin típusú baktériumot.

Koch Schütz-el végzett kísérleteivel bebizonyította, hogy az emberből származó
„R" típusú Tbc baktériumok a borjakat nem betegítik meg. Koch e kísérletek alap-
ján 1901-ben a londoni kongresszuson kimondta, hogy az emberi gümőkór baktériuma
nem betegíti meg a szarvasmarhát és következésképpen fordítva, a gümőkóros szarvas-
marha sem tudja megfertőzni az embert. Koch tévedett!, de később e tévedését visz-
szavonta.

Miután e kérdés tisztázódott, mélyebben kezdtek foglalkozni az emberi és állati
gümőkór összefüggésével.

(Humán típus a szarvasmarhában. Stonius finnországi vizsgálatai: Tbc-s ember
negatív szarvasmarhák között. Nassel vizsg.: Tejben humán.)

A bovin típusú baktérium az emberi tuberkulózis minden kórformáját képes
előidézni: (Kertay-Ferenczi budapesti vizsgálatai.)

Tejkérdés: Nemcsak a tőgygümőkóros tehén tejében van Tbc baktérium. Saji
1934-ben a budapesti nyerstej 34%-ból, Csiszár, Kertay 1955-60 közötti időben 24-25
százalékból mutatta ki az élő virulens Koch baktériumot. A falusi lakosság között
eretogen, valamint por útján való fertőződést állapítottak meg a kutatók. (Sigurdssoin,
Christiansen, dán Madsen és Holm svéd, Wagener és Nagy német szerzők.)

A falusi lakosság gümőkórjának 40%-ában és a gümőkóros marhákkal foglal-
kozók 60%-ban találták meg a bovin típust.

A gazdasági károk, amit a szarvasmarha gümőkór okoz.

A takarmányt rosszul használja fel, fejlődésében visszamarad, tej- és húshozama
csökken, korábban pusztul el, ezért kevesebb az utód. Németországban a háború
előtti időben a veszteség évi kb. 350 millió márkára rúgott Mussemeyer becslése sze-

— 66 —



rint. Meyn 275 millió márkára becsüli a veszteséget, amely a nyugatnémet népgazda-
ságot évente érinti. A svájci Flüciger 25 millió svájci frankra becsüli az évenkénti
svájci gazdaságok károsodását.

Hazánkban a szarvasmarhaállomány nagysága, valamint gümőkóros fertőzöttsége
nagyban hasonlít a svájciakéhoz, így népgazdaságunk szarvasmarhagümőkór okozta
veszteségei is hasonlóak. Az állatok tuberkulózisa a népgazdaságot sújtó vesztesége-
ken kívül még a népegészségügyet is igen érzékenyen érinti.

A bovin Tbc helyzete megyénkben. 1962 szeptemberében - felkérésemre - állat-
orvosok és állattenyésztők bevonásával vizsgálatot végeztünk a szarvasmarhagümőkór
által okozott veszélyekről és károkról. A vizsgálat célja, hogy a fejestől a fogyasztóig
végigkísérjük a tej útját az állami gazdaságokban, tsz-ekben, háztáji gazdaságokban.
Vizsgáltuk a szarvasmarhaállomány gümőkóros állapotát, a pozitív egyedek elkülöní-
tésének lehetőségét és az általános higiénés állapotot.

A megye területén 76 egységet vizsgáltunk, amelyek állami gazdaságok, tsz-ek, ház-
táji gazdaságok, tejbegyűjtők, a tejipari vállalat és a tejelárusító üzletek voltak.

A tuberkulinozás a tehenek között a legmagasabb fertőzöttséget 86%-nak találta,
míg nagy többségénél a pozitívitás 30-60% között ingadozott. 10%-os fertőzöttség
alatt összesen 4 egységet találtunk. Sajnos ezeken belül is volt olyan, ahol 3% pozi-
tív állat mellett tartották a negatív állatokat. A néhány pozitív tehenet az istálló
egyik végében helyezték el. Más egységben 187 tehénből csak 2 db volt pozitívan
íeagáló, és ezeket együtt tartották a negatív állománnyal. Máshol a negatív istállóban
sőre marhákat, hízóállatokat tartottak, melyeknek tuberkulin reagáló állapotáról nem
tudtak.

Kilenc egységben a tehénállomány pozitívnak volt tekintendő, a magas fertőzési
százalék miatt. 12 egységben vegyes állomány volt, míg 14 helyen nagy erőfeszítéseket
tettek és tesznek, hogy a pozitív és negatív állományt elkülönítve tartsák. Több egy-
ségben lehetett tapasztalni azt a dicsérendő szándékot, hogy növendékállataikat Tbc-
mentesen neveljék fel, és ezzel leendő negatív állományukat tudják megalapozni.

A reprezentációs felmérés szerint Szolnok megyében a bovin Tbc-s helyzet sú-
lyosnak mondható, örvendetes, hogy a vizsgált gazdaságok túlnyomó többségében
mesterséges borjúnevelés folyik. Ez reményt ad arra, hogy a szarvasmarhagümőkór
felszámolásának bizonyos bázisai megteremtődtek a megyében. Sajnos több helyen
a vegyes tehénállományból származó tejjel forratlanul itatják a borjakat. így történ-
hetett meg, hogy az egyik állami gazdaságban a féléves borjak között 90%-nál ma-
gasabb tuberkulin pozitivitást találtak.

A borjak részére fenntartott tejkonyhák közül 28-at vizsgáltunk meg, és ebből
csak 19 felelt meg a követelményeknek. Kilenc tejkonyhánál az elhelyezés, a felszere-
lés és a higiénikus viszonyok olyanok voltak, hogy ott a borjak nevelésére alkalmas
tejet biztosítani nem lehet. A tejkonyhák többsége a borjúnevelők istállóján belül
nyert elhelyezést. Így sajnos a tejkonyhákban hatalmas légytömegeket találtunk. A fel-
szerelés, mint említettem, több helyen hiányos, sok helyen viszont a meglévő lehető-
ségeket sem használják fel megfelelően. Legeltetés csak 9 helyen történt elkülönített
legelőn, négy gazdaságban a pozitív és negatív marhákat közösen legeltették, 24 egy-
ségnél nincs legelő.

Megvizsgáltuk a házi szárnyasok és a szarvasmarhaistállók helyzetét. 8 gazdaságot
találtunk, ahol nagytömegű baromfi jár az istállókban, feltehetően avian típusú tbc-s
baktériummal fertőzve a szarvasmarhák takarmányát. A néhány, baromfiakra vonat-
kozó felmérés kb. 18%-ra teszi a szárnyasok tbc-s fertőzöttséget. A szarvasmarha-
gümőkór felszámolásának időszakában rendkívüli jelentősége van e kérdésnek, mivel
a baromfiak ürülékével élő tbc baktériumok kerülnek a takarmányra, melynek követ-
kezménye a negatív állományok pozitívvá válása volt.
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Megvizsgáltuk a szarvasmarhák mellett dolgozó személyzet egészségügyi helyzetét.
Mindössze 4 gazdaságban találtuk azt, hogy a dolgozók egészségi állapotával meg-
felelően foglalkoznak.

Megyénk területén 1961-ben 99 esetben történt gümökór miatt szarvasmarha-
kényszervágás, állami kártalanítás mellett. Az utolsó 3 év alatt megyénk vágóhídjain
tbc miatt 258 szarvasmarha került elkobzásra és 873 esetben végeztek részleges el-
kobzást.

Vizsgálataink során megállapítottuk azt, hogy az elhelyezés és az eszközök eset-
leges hiányain kívül a szarvasmarhákkal és a tejjel közvetlenül foglalkozók járatlan-
sága, sokszor súlyos tudatlansága és ezen túlmenően az állami gazdaságok és tsz-ek
vezetőinek közönye, nemtörődömsége okoz ilyen nagy károkat. Ha sikerül ezt a kö-
zönyt és tudatlanságot felszámolni, nagyobb beruházások nélkül is lényeges javulás
állhat be a szarvasmarhagümőkór felszámolása és a tej minősége terén. Ezt a fejlő-
dést sietteti és nagymértékben viszi előre a kormány gazdasági támogatása.

39 háztáji gazdaságot is megvizsgáltunk, 14 negatív, 11 pozitív udvart találtunk,
és 14 helyen nem végezték a tuberkulinozást. A 14 negatív udvar közül sajnos csak
4 udvar volt megjelölve. 4 pozitív udvarban háznál adják el a tejet, és egy piacon
értékesíti. A többi háztáji gazdaság tejét a tejbegyűjtőbe viszi.

Az állategészségügyi szabályzat megjelenése új fejezetet nyit meg, amennyiben
a bennfoglalt rendelkezést maradéktalanul végrehajtjuk. A rendelkezés ugyanis intéz-
kedik arról, hogy ha egy udvarban akár a tehéntartó, illetve tulajdonos gütnőkóros,
akár a tehén tuberkulin pozitív, a tejet csak a tejbegyűjtőbe szabad vinni, piacra vagy
házhoz közvetlenül a tej nem vihető, és így nem értékesíthető.

Szolnok városában megtörtént a háztáji gazdaságokban a tehenek tuberkulino-
zása, a pozitív állatoktól a főállatorvos tanácsa alapján igyekeztek a tulajdonosok
megszabadulni. A tuberkulinozással egyidőben végeztük el a tehéntartó gazdák és
családjuk röntgenvizsgálatát, valamint disenteria, tífusz és paratífusz vizsgálatát is.
Az állatorvosi hivatallal együttműködve sikerült Szolnok városában a szabályzat szel-
lemének megfelelően rendezni a kérdést; az egészséges tulajdonosok, akik negatív
tehenet tartottak, megkapták igazolványukat, és ezen igazolványok ellenőrzését a pia-
con folyamatosan végzik.

Szolnok városában a háztáji gazdaságokban minimálisra csökkent a reagáló tehe-
nek száma. Évekkel ezelőtt az állategészségügyi szabályzat megjelenése előtt ugyan-
ilyen tapasztalatokat szereztünk, ill. ugyanilyen eredményeket értünk el Karcag váro-
sában is. Az 1958-as felmérés a háztáji gazdaságokban 20%-os tuberkulin pozitivitást
talált tehenek között. Ugyanakkor, jelenleg Karcagon a háztáji gazdaságokban a tehe-
nek között kb. 1-1,5% a pozitívan reagáló.

A megjelent kormányrendelet - mely hazánkban a szarvasmarhagümőkór felszá-
molásáról intézkedik és az intézkedéshez megteremti a szükséges anyagi feltételeket -
a három nyugati határszélen elhelyezkedő megye mellé Szolnok megyét is kijelölte
az első mentesítés alá kerülő területként. így Szolnok megyében 1963 januárjában nagy
anyagi támogatással megindulhatott a szarvasmarhagümőkór felszámolása. A megyén
belül első területként Karcag városát jelölték meg, ahol e munkát el kell végezni.

Az a széleskörű vizsgálat - mely kb. 250 szakember bevonásával történt - a bovin
tbc kérdését kimozdította a holtpontról. A megye egész területén folyik a háztáji
gazdaságok negatívvá tétele, és az állami gazdaságokban és tsz-ekben is az eddigiek-
nél sokkal körültekintőbben indultak meg a munkálatok.

A karcagi mentesítésen kívül nagy erőfeszítéseket teszünk arra - és reális alapok
is megvannak hozzá -, hogy Szolnok városa körül negatív övezetet hozzunk létre, és
ezáltal biztosítani tudjuk Szolnok városának negatív tejjel való ellátását.

Dr. Ferenczi György
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