A BCG

tüdővédőoltásokról

A fertőző betegségeket nem lehet úgy legyőzni, hogyh a
,csak a már betegeket gyógyítják, mert így a r agály továbbterj edését nem lehet megállítani. Ezért a kutatók más módot kerest ek a cél elérésére.
.
A fertőző betegségeik továbbterjedésének megakadályozása
két módon történhetik. Az egyik eljárás az, ha a betegségek kór-Okozóját támadj-uk és semmi-sítjük meg. A másik mód az, ha az
egészséges embert hozzuk _olyan állapotba, amély megakadályozza, hogy a lJeléje jutott kórokozók megbetegítsék.
A BCG-0Itásol5 hatása a második eljáráson alapszik.
Ha a tuberkulózis ellen akarjuk az ember s.zervezetét
megfelelő módon védeni, akkor a szervezetbe olyan tuberkulózis baeillusokat kell bevinnünik, amely a szervezetre ném veszélyes, de -viszónt a szervezetben ölyan védőanyagokat termel,
amely a tuberkulózis fertőzéssel szemben az emberi szervezetet
ellenállóvá teszi.
'
. Hosszú évekre nyúló kísérletezések után két francia tudósnak, Calmettenek és Guérinnek . sikerült a veszedelmes tuberkulózis bacillusokat szarvasma'rhaepéből :készített táptalajon való
tenyésztés útján arra kényszeríteni,· hogy az emberre nézve veszélyes voltukat elveszítsék. Az így kitenyésztett baciltusok az
emberbe beoltva ugyanolyan védőanyagok termelését váltják ki,
mintha tuberkulotikus fertőzésen esett volna át, aóél-kül, hogy
a szervezetet említésre méltóan megbetegítenék.
Ezzel az oltóanyaggal egyre több és több embert oltanak
be. A BCG neve (Bacille Billée Calmette-Guérin) az egész világon fogalommá vált.
·
A szervezetbe !került tuberkulózis bacillus hosszú évekig,
egész életen át életben marad. Ha az ilyen, tuberkulózissal már
fertőzött szervezetet oltanánk be védőoltással, akkor a védőoltás
a szervezetben esetleg a már megnyugodott tuberkulozissal fer. tőzött gócokat fellobbanthatná, így nz emberre nézve veszedelmes lehet. Nehogy tuberkulózissal már fertőzött embert BCG27

védőoltásban

részesítsük, meg kell tudnunk azt, hogy fertőzött-e
már tuberkulózissal az illető vagy sem.
Ezért a v~dőoltás megadása· előtt az oltásra kerülőknél
e lőször úgynevezett próbaoltást adunk. Erre a célra a Koch által feltalált tuberlrnlin szolgál, amelynek hatóanyaga a tuberkulózis kórokozójának anyagcseretermékei és mérgei. Ha ezt az
anyagot bevisszük egy már megfertőzött szervezetbe, akkor a
bőrbe fecsken<lezés helyén egy-két nap mulva pirosodást, bőr
gyulladást látnnk kis -területen . Az ilyen egyént BCG -vPdőoltásban nem szabad részesítenünk.
·
·
· Ha a bőrön nem mutatkozik semmiféLe elváltoz :'í.s, akkor
a biztonság kedvéért az oltandó egyénbe három-n égy n;;o muJva
még egy erősebb adagot fecskendeznek be és újból várnak h!ir0111négy napig.
Ha a bőrön ekkor sem jelentkezik . pirosodás, visú:Ptés,
égető érzés, akkor a védőoltást meg lehet adni. Ha pirosodás,
viszketés, égető érzés jelentkezik, akkor azokat, akiknél ez fellé:1.
.
mint oltásra alkalmatlanokat elbocsátják.
A tuberkulózis évről-évre nagy emberáldozatokat követel,
különösen gyermekein,ket, fiataljainkat, a legjobb, legerősebb
korban levőket támadj a meg. A BCG-védőoltásokna1k tehát óriási
jelentősége van. De jelentős a BCG-védőoltás nemzetgazdasági
szempontból is, mert tuberkulotikus megbetegedések révén az
országban legalább é'v enként 3 millió munkanap vész el.
Az oltásokat magyar orvosok végzi_k, az oltóanyagot, a
hozzávaló orvosi felszerelést a Tuberkuló.zis Elleni Nemzetközi
Mozgalomtól kap.tuik.
, ·
Fontos, hogy a BCG-védőoltásokban minde'llki részesüljön, a fertőzöttek pedig kikrrek betegsége a próbaoltásoknál derül
ki, idejekorán a tüdőbeteggondozó · i,11tézetek által kivizsgálásra,
szükség esetén pedig kórházi ápolásba kerüljenek
A BCG - védőoltások ismerete még nem terjedt el eléggé.
Honvédségünk ma már a nép iskolája, ahol népünk érdekében a
BCG-védőoltásokat is ismertetni kell. Lebegjen mindig a szemünk
előtt, hogy .legfőbb érték az emberi
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