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Туберкульоза, (сухоти), як хороба істнує 
тисячоліття і вже в старині зустрічаємо до¬ 
кладний її опис. Чи вона тоді з. більшою 
силою розвивалася, як нині, годі з певністю 
сказати. Гіппократ, цей батько медицини, що 
жив в четвертому століттю перед Христом 
в Греції і найбільше прислужився для ви¬ 
роблення наукових підвалин для медицини, 
уважав її як хоробу, що викликує гниття 
головно легенів (лехких) і не відріжняв її 
від- инших хорі б, які викликують ропіння. 
Другий найбільший природник старинного сві¬ 
та Ґалєн, що жив 200 літ по Христі в Алексан- 
дрії, також описав докладно цю хоробу, та це не 
дивно, бо вже тоді старалися пізнати причини 
хоріб та смерти на покраяних трупах, а спеці¬ 
ально Ґалєн виконував сотки розкроїв тварин¬ 
них трупів, головно свиней та мали, отже і з цею 
хоробою мусів зустрітися. Погляди грецьких 
мудрців на туберкульозу ироістнували аж до 
17—18 століття не зміненими, бо за весь цей 
час, коли тревав упадок всякого духового жит¬ 
тя під впливом воюючого католицизму — і ме¬ 
дицина стояла на тому самому місці. Доперва 
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коли в Італії наступило в 17. ст. відродження 
так мистецтва як і науки, коли закріпощений 
людський дух почав вільно заниматися творчою 
працею, тоді і медицина ожила. Зачинають 
знову краяти трупів і заглиблюватися в суть та 
причину хорі б. І тоді родяться думки про за¬ 
разливість туберкульози, та її велику небезпе¬ 
ку для людей, як це видно з листа славного до¬ 
слідника Морґанього (1682—1771 ). 

Погляди, які ми нині маємо на туберкульо¬ 
зу — це витвір праці другої половини 19. 
століття, коли розвиток цілої медицини, а 
спеціально допомогових наук та середників, 
як удосконалення мікроскопа,- мікротома, . те¬ 
хніки фарбовання, розвиток гістольоґії, хемії 
та бактериольоґії дозволив вглянути глибше 
в суть ідеї хороби. В 1865 році виступає 
Уіііетіпя і оголошує, що йому вдалося пере¬ 
щеплюючи туберкулічну матерію хорої лю¬ 
дини на здорове звіря — викликати в нім 
подібні захоровання, і тимсамим доказати, що 
туберкульози це заразлива хороба і мусить 
мати якогось побудника, що її викликує. Це 
вчинило велику бурю в науковому світі, по¬ 
чалися досліди, чи правдивий цей погляд чи ні, 
і цілий ряд авторів старався доказати вірність, 

чи не вірність цього явища. І доперва Робер- 
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тови Кохові удалося розвязати питання причи¬ 
ни туберкульозі!. В 1882 році виступає він 
в берлінському фізіольоґічному товаристві і до¬ 
казує, що йому вдалося знайти в всіх туберку- 
лічно змінених орґанах характеристичні до те¬ 
пер не відомі бактерії, в формі папочки так зв. 
туберкулічні бацилі, їх штучно годувати та 
прищеплюючи звірятам викликати ту саму хоро- 
бу. І хотяй хоробливі анатомічні зміни в тілі 
при цій хоробі є ріжні, то вони творять єдність, 

бо викликує їх одинокий туберкулічний бацилі», 

і без нього нема і туберкульозі!. 

Відкриття туберколічного бациля мато ве¬ 
личезне значіння.' Всі кинулися досліджувати 
його прикмети, шляхи, якими він дістається до 
людського тіла, та умови серед яких повстає хо- 
роба. Але найважнійшим наслідком цього від¬ 
криття, було те, що розпочалась організована 
боротьба проти туберкульозі!. До того часу у- 
важали її за конституційну хоробу, причини 
якої лежать в певній відміні будови тіла і що 
боротись проти неї не варто, бо нічого не помо¬ 
же. і тепер коли ясно була відома причина цеї 
хороби, пішли змагання, щоб знищити її усу¬ 
ваючи причини бациля. Зродилися великі на¬ 
дії, що зусиллям науки вдасться знищити ту 
страшну пошесть, яка стільки жертв потягає 
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за собою і ці надії й нині е тим великим імпуль¬ 
сом до доцільної орґанізованої боротьби проти 
утаєного ворога людскости. 

Хоробливі зміни в тілі. 

Туберкулічний бациль, коли він ввійде 
в тваринне тіло, викликує в тканині хоробливі 
зміни в формі горбків-ґудзів, так званих тубер¬ 
кулів, які розвиваючись можуть принимати 
ріжні форми від величини проса до кулака і під 
впливом більшої або меншої отруйної сили ба- 
цилів переходити ріжні зміни, так що форма, я- 
ку ми бачимо в туберкулічному тілі, може бути 
ріжноманітна. 

Як приходить до витворення такого горбка 
— туберкула? Цим питанням занимався най¬ 

більше Бавмґартен, вщіплюючи в око крілика 
туберкулічну матерію і студіював зміни, які 
повстають під впливом зарази. Майже в коме¬ 
дій тканині знаходиться рід так званої лучної 
тканини, яка служить підтримкою-опорою, що 
споює разом в одну цілість ріжного рода кліти¬ 
ни, зріжничковані відповідно до своєї чинности- 
фуюкції. І коли туберкулічний бациль діста¬ 
неться до тканини, то під впливом його отруй¬ 
ної сили клітини лучної тканини, які є подов- 
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гастої форми і напухають, зачинають розмножу¬ 
ватися в тім місци, де лежать бацилі і згущу¬ 
ються в певну округлу масу в формі ґудза чи 
там горбка. З найблизших кровних начинь ви¬ 
ступають білі тільця крови та сироватка, крізь 
змінені туберкулічною отруею стіни і заповня¬ 
ють поволи рівнож ці горбки, збираючись най¬ 
більше на краях. Коли такий горбок-туберкул 
дальше розвивається, повстають в нему так зва¬ 
ні великанські клітини, які ие тільки відріж- 
няються від инших надзвичайною величиною, 
але й тим, що мають замість звичайного одного 
ядра — кільканайцять — уміщених ш краю 
клітини в формі підкови. По думці Вайґерта 
повстав така великанська клітина, яка знищена 
отруйним бацилем не може при розмножуван¬ 
ню ділитися, а робить це тільки ядро. (Як ві¬ 
домо при розмножуванню клітини так клітина 
як і ядро діляться на двоє). Ці три роди клі¬ 
тин — напухлі клітини лучної тканини, білі 
тільця крови та великанські клітини, творять 
зміст цього характеристичного для ту берку льо- 

зи туберкула. Але не тільки в формі горбків, 
може ця туберкулічна матерія повстати, рів¬ 

нож розповсюднюючись неограничено в ширину, 

може замінювати цілі полоси здорової тка¬ 

нини в неограничені огнища туберкулічної ма- 
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терії, головно, часто подибуємо її в легенях та 
костях. Ограничені знову туберкулічні огнища 
в формі туберкулів, можуть виступити у всіх ор- 
ґанах тіла як легені, мізок, печінка, селезінь, 
яйце і т. д. і залежно від величини та скілько- 
сти цих горбків викликувати ті чи ішші явища, 

нищучи більшу або меншу частину орґану, 
ч більше або менше важного для життя. 

Туберкули можуть відповідно до більшої 
або меншої отруйної сили та числа туберкуліч- 
них бацилів переходити ріжні зміни. Клітини 
туберкулічного огнища можуть під впливом 0- 
труї гинути та розпадатися на малесенькі зер¬ 
нятка товщевого та білковинного характеру. 

Такі розпалі клітини творять масу, яка вигля¬ 
дає немов сир і длятого ми називаємо це явище 
сироватінням. Коли туберкулічні бацилі, яіа 
знаходяться в такій сирній масі, дальше сильно 
розвиваються, то цей сир може змякнутір, роз¬ 
пастися і розширяючись навкруги нищити що¬ 
раз то більше області! здорової тканини. Така 
розмякла матерія дістається щілинами, яких 
дуже багато знаходиться в кождій тканині 
в окружаючу здорову матерію і там викликує 
дальше туберкулічне захоровання та розпад ма¬ 
терії. Така зміна туберкулічної матерії відбу¬ 
вається тоді, коли туберкульоза поступає на 
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перед, її заразлива сила змагається. Це може 
наступити під впливом ріжних причин (алько- 
голізму, лихого відживлювання, перемучення, 
перестуди, ріжного рода інфекційних хоріб, як 
інфлюенци, кору і т. д. Можна думати, що 
збільшений приплив кровп до туберкулічного 
огнища збільшає також силу лімфатичну теч 
(рідину) в тканині і порушаючи її з більшою 
силою по тканевих щілинах — розносить на всі 
боки туберкулічні бацилі і тим самим розши¬ 
ряє туберкулічні зміни. 

Туберкулічна матерія може однак не роз¬ 

ширятися, але гоїтись. В нееироватілий тубер¬ 

кул втискається лучна тканина, його зовсім пе¬ 

реростає, білі клітини крови зникають в ньому, 

а виділена кровяна сироватка всисається орґа- 

нізмом. Така лучна тканина твердіє, як це 
в кождій близні буває, а бацилі в ній гинуть, 
або залишаються при життю не виявляючи ні¬ 
якого хоробливого впливу. 

Коли знову туберкул перемінився в сир, то 
він може в двоякий спосіб вигоїтись: або наоко- 
ло сирної матерії твориться лучна тканина і во¬ 
на немов шкаралупа-лушпина окриває сирова- 
тілу масу, в якій можуть знаходитися живі ба¬ 
цилі, але крізь ту шкаралупу їм годі пройти. 
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або цей сир вапніе вбираючи в себе вапняні со¬ 
ли. В такому звапнілому огнищі бацилі ги¬ 
нуть, або наколи й залишаються живі, то замуро¬ 
вані в вапняні маси, не е вже шкідливі. 

Коли ж знова сир змякне — то вигоєння мо¬ 

же наступити в той спосіб, що сир всисається в 
тіло, поволи зникає, а на його місце повстає пе¬ 

чера — каверна, або язва, стіни яких можуть 
зовсім очиститись від розмяклої маси окружив- 

шись лучною тканиною і тимсамим стати не¬ 
шкідливими для орґанізму. Коли однак стіни 
печери не очистяться зовсім від сирної мягкої 
матерії і така лучиться разом з віддиховою 
руркою (озявою), то вона виділяючи на зовні 
туберкулічну заразну матерію — може стати 
жере лом нової зарази. 

Туберкульоза розширяється в тілі в ріжний 
спосіб. Туберкул на початку ледви оком вид¬ 
ний, чимраз більше розширяється навкруги 
і залежно від заразної сили туберкулічних ба- 
цилів, які в ньому знаходяться — прийме біль¬ 
шу чи меншу форму. Часами може величина 
його дійти до величини курячого яйця. Під 
впливом руху тканинової течи — лімфи можуть 
ці туберкулічні бацилі з такого туберкула ді¬ 
статися до лімфатичних щілин і посуваючись 
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в них — можуть заразу рознести і на шипі 
місця. Також дістаються часто бацилі до кро¬ 
їш і кружляючи по тілі встановляються в орґа- 
нах і викликують туберкул Ічні зміни. Так мо¬ 
же повстати туберкульоза кости, мізку, ока, 
нирки, печінки, яйця, матиці і т. д. Третин спо¬ 
сіб зараз був вже висіле згаданий. Коли тубер- 
кулічна матерія дістанеться з печери до відди- 
хової рурки і людина або вдихуючи її розносить 
заразу до ріжних частий легенів, або при від¬ 
кашлюванню поликає її, і вона діставшись до 
кишок викликує там туберкульозу. Як бачи¬ 
мо то образ хоробливих змін, які повстають під 
впливом туберкулічного бацнля в тваринному^ 
тілі може бути ріжний: як туберкули в ріжній 
величині та скількости, то знова як сироватіла 
маса то тверда, то мягка немов ропа, то звап- 

ніла немов крейда, або як вигоєна тверда лучна 
тканина — часами чорнявої фарби від осілої 
саджі, що при вдиханню дістається до віддп- 

хового орґану. Печери ріжної величини та 
кількості!, можуть заповняти туберкулічні ле¬ 

гені або кости, або знову розпалі рани — язви, 

вкривати кишки, горло, шкіру і т. д. Всі ті 
зміни творять одну цілість, бо викликує їх один 
туберкулічний бациль. 



12 _ ПРО СУТЬ ТА ПРИЧИНУ ТУБЕРКУЛЬОЗИ 

Тубернулічний бациль. 

Як вже виспіє була згадка, тим що відкрив 
туберкулічний бациль — був Роберт Кох і для 
того називаємо цей бациль палочкою Коха. Він 
має подовгасту, тонку, часамії трохи скривлену 
форму, а зафарбований не виглядає завсіди 
одностайно, але часами зернясто. Крім білко¬ 
вини находиться в ньому багато товщевих суб¬ 
станцій, які мають ту прикмету, що деякі фар¬ 
би задержують в собі і навіть під впливом ква¬ 
сів їх не віддають. Ця прикмета є дуже харак¬ 
теристична і помагає відділити туберкулічні ба¬ 
цилі від других. Бациль Коха росте на ріжних 
поживних ґрунтах майже без вибору, — треба 
тільки додати до них трохи ґліцирини. Він ро¬ 
сте на картофлі, моркві, скипілій сироватці, бу- 
льоні і т. д. Ріст його є дуже повільний і по¬ 
требує висілої температури від 29 до 42 стен. 

Супроти часу та зовнішних впливів є дуже від- 
порний. Навіть по двох роках росту він може 
бути ще заразливим. Також витревалий є про¬ 
ти засухи а це завдяки своїм товщевим субстан¬ 
ціям. Ця прикмета має практичне значіння, бо 
харкотиння від хорого чоловіка, що має в собі 
багато туберкулічних бацилів може через те 
кілька місяців затримувати заразливу силу і ва- 
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ллючись всюди представляє через те велику не¬ 
безпеку для окруженця — головно для дітей. 
В висохшім харкотинню бациль може жити кіль¬ 
ка місяців. За те сонце убиває його швидко, 
яркі проміння нищуть по кількох годинах, ден¬ 
не світло по кількох днях. 

прім світла має велику уошчу силу також, 
горяч. При високій температурі 55° гине ба- 
циль по 4—б годинах, при 95° по одній мінуті. 
В харкотинню гине поволійше, бо хоронять його 
окружаючі маси слизи, однак 5 мінутове кипін¬ 
ня вистарчить для його знищення. Пара уби¬ 
ває його доперва за пі в години. Проти холоду 
є він дуже відпорний, замороженим зовсім йому 
не шкодить. Хемічні середники як лізоль, лізо- 
форм, сублімат убивають поволи, в харкотинню 
навіть по 8 годинах бацилі знаходяться ще жи¬ 
ві. Найліпшим убійчим срєдством показався 
5% карболевий квас, та 2%% формалін, вже 
по 8 годинах бацилі є мертві. 

Туберкулічний бациль належить до так зва¬ 
ної ґрупи квасовідпорних бацилів, які своїм хе- 
мічним складом, відріжняються гостро від дру¬ 
гих. Ціла ця ґрупа розвинулася з певного од¬ 
ного грибка і поодинокі роди цеї ґрупи відповід¬ 
но до умов життя серед яких приходилось їм 
жити, прибирали цю, чи шипу прикмету. 
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Деякі з них залишились галапасами і живуть 
тепер на ріжних поживних ґрунтах, зовсім не 
будучи хоробливими як на прикл. молочні 
та масляні бацилі, що живуть в молоці та 
в маслі і для людини е не шкідливі, хиба тільки 
для свинки морської. Дальше, так звані тімо- 
женські бацилі, що живуть в землі, намулі, тра¬ 
пі і такі самі мають прикмети як попередні; сме- 
гма бацилі, що живуть на чоловічім половім 
члені і т. д. Але є між ними і дуже хоробливі, 
як бациль лепри (прокази), який великі хо¬ 
робливі зміни викликує серед людей деяких 0- 
колиць (Балкан); дальше, туберкулічний ба¬ 
циль студенокровців, що викликує туберку¬ 
льозу в риб, жаб і т. д. і відзначається тим, що 
росте при низшпх температурах найкраще при 
25°, і вкінци найважнїйший хоробливий бациль, 
звичайний туберкулічний бациль, що викликує 
туберкульозу у ссавців і ділиться на три від¬ 
міни: 1) відміна людська 2) рогатої худоби 3 ) 
птахів — в залежності! від цього, де живе і де 
пристосувався до життя. Всі ті бацилі є з со¬ 

бою хемічно споріднені і в останних часах де¬ 

яким дослідникам як Коллє, ІПлюсберґер уда¬ 

лося нехоробливі бацилі перещіплюючи їх від 
одного до другого роду живих тварин замінити 
на хоробливі, що остає ясним доказом їх .взаїм- 



ПРО СУТЬ ТА ПРИЧИНУ ТУБЕРкУЛЬОЗИ — 15 

ного споріднення. Щодо туберкулічного бациля, 
то для нас є важним питанням, чи кожда з тих 
трьох його відмін являється хоробливою тільки 
для тої ґрупи тварин, до якої вона примінилась 
в життю, чи може для всіх ґруп ссавців. Це 
питання дуже важне з практичних взглядів на 
пр. чи ту берку льоза рогатої худоби є небезпеч¬ 
на для людини і її треба зараховувати, як одно 
з жерел, що розповсюднюе туберкульозу між 
людьми, чи може вона е зовсім нешкідлива. Ба¬ 
гато дослідів появилося в цьому напрямі, бага¬ 
то літератури надруковано, гекатомби тварин 
посвячено для висвітлення цього питання, довгі 
роки провадилась горяча боротьба на лікар¬ 
ських конґресах і тепер ще вповні не висвіт¬ 
лено. Загально можемо нині сказати, що тубер- 
кулічний бациль істнує в одному роді, але 
в трох відмінах в залежності! від цього, до якого 
тваринного тіла він пристосувався. Ріжняться 
вони між собою не зовнішніш виглядом, але де¬ 
якими ріжницями в рості на поживних ґрунтах 
та що до хоробливої сили для поодиноких ґруп 
тваринного світа. На приклад, коли прищепи¬ 

мо кріликови в кров 0,001 дг. худобячих баци- 

лів, то він гине по трох тижднях, а тимчасом 
людський бациль прищеплений в тій самій 
скількости доперва по місяцях викликує хро- 
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нічну туберкульозу в легенях, нирках і т. д. 
Деякі дослідники уважають, що відміна не е по¬ 
стійна, але може переходити в другу по якімсь 
довшім часі прожиття в иншому орґанізмі. Це 
питання однаковож не вирішене. Людський ту- 
беркулічний бациль не є шкідливий для рога¬ 
тої худоби та птахів, його там ніколи нема, з ви¬ 
їмком туберкульози свині та папуги. При ту¬ 
беркульозі людини знайдено крім людської від¬ 
міни також відміну рогатої худоби, в дуже рід¬ 
ких випадках також пташачу, так що можна 
сказати, що туберкульоз рогатої худоби є не¬ 
безпечний для людини. Худобячий бациль по¬ 
казався шкідливим для всіх висілих тварин 
крім когута, та щура. Пташачий викликує 
знову туберкульозу тільки у птахів, як курнії, 
гусни, голубів; деколи знаходиться при тубер¬ 
кульозі у свині, а передовсім у крілика та ми¬ 
шей. Для людини він заледви хоробливий. 

Як заражується людина. 

Питання, як заражується людина дискуту¬ 

ється дуже живо по журналах та лікарських за¬ 

сіданнях. Та живість поясняється тим, що від 
рішення цього питання залежить дуже важне 
практичне завдання, а то в якому напрямі треба 
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головну увагу звертати в боротьбі проти тубер- 
кульози. Дискусія провадиться не тому що не 
знається, якими шляхами переходить зараза, 
як це було до недавня з малярією, жовтою го¬ 
рянкою і плямистим тифом, де думали, що зара¬ 
зу розносить повітря, а показалося, що комарі 
та воші грають тут велику ролю. З туберку - 
льозою мається справа инакше. Тут зараза 
йде ріжними шляхами і дискусія провадиться, 
якому з них треба надати найбільше значіння. 

Щоб відповісти на це питання треба найперше 
пізнати, яке є найважнійше жерело зарази. 

Ще до часу відкриття туберкулічного ба- 
циля, довго довго перед тим було переконання 
серед народа та лікарів, що туберкулічна лю¬ 
дина є небезпечна для другої і може свою хоро- 
бу перенести. Розуміється тепер, коли знаємо 
причину хороби, коли знаємо, що бациль в при¬ 
роді не розмножується, то для нас є ясно, що 
найголовнійшим жере лом зарази є хора люди¬ 
на. Хора людина виділює з себе в ріжний спо¬ 
сіб і в ріжних кількостях туберкулічні бацилі, 
які можуть заразити шипу особу. Найважній- 
шим шляхом, яким виходять бацилі на зовні¬ 
шніш світ з хорої людини є віддихові проводи 
та уста, якими випльовує на зовні хора людина 
при кашлю харкотиння (фляґму). 
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Ще перед відкриттям бациля доказав Уіііе- 
тіпй, що крім орґанів хорої людини також хар¬ 
котиння є заразливе, а Роберт Кох визнав його 
за найважнійше жерело зарази. Розуміється, 
коли зауважимо, що з всіх туберкульоз одинай- 
цять-дванайцятих припадає на туберкульозу ле¬ 
генів, то буде ясно, що туберкулічні бацилі, які 
переходять через уста являються особливо важ¬ 
ним жерелом зарази. Харкотиння, оскільки во¬ 
но є вохке, творить небезпеку для здорової лю¬ 
дини, яка може дотикаючись його перенести на 
поверхню свого тіла і потім або безпосередно 
крізь шкіру або через слизові болонки себе за¬ 
разити. Цей спосіб через дотик відграє тим- 
більшу ролю, чим більше люди є нечисті та не- 
осторожні. Він найбільше зустрічається серед 
дітей, які бавлячись на землі, на підлозі, куди 
звичайно таке харкотиння випльовується, — за- 
нечищуються, та заражаються. В найновійших 
часах головно Кравзе приписує цьому способо¬ 
ві! головну ролю. Кох знову думав, що висохле 
та розпорошене харкотиння, під впливом поду¬ 

ву вітру взноситься, як порох в повітря і розно¬ 

сить заразу. Це часто діється при замітанню ха¬ 

ти. СошеЦ його ученик, підпер цю гадку досвь 
дами на тваринах, яким давав під шкіру порох 
з кімнати хорого і на 177 випадків в 46 разах 
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вдалося йому викликати туберкульозні зміни 
в твариннім тілі. Так само вдалося йому зара¬ 
зити морські свинки, тріпаючи порох з хатних 
диванів. Проти цьої думки виступив знову 
Пінене доказуючи, що звичайно бацилі гинуть 
скоро по кількох днях на сонці, а дальше, щоби 
через вдихання заразитися потрібно дуже дріб¬ 
ного пороху, а харкотиння має багато слизи 
і опадає, як тяжке, скоро на землю, не можучи 
дрібнесенько розпорошитись. Він звернув у- 
вагу на шину можливість, а це на так звану 
краплинну заразу. Хора людина при кашлю, 
або пчиханню розсіває на всі боки краплини 
слини, на яких взносяться туберкулічні бацилі. 
Инша людина, яка знаходиться поблизько, вди¬ 
ху є їх і заносить з ними заразу до легенів. По¬ 
казалося, що такі краплини розсіває хорий най¬ 
дальше на пів метра від себе, а вони звичайно 
задержуються в повітрі пів години а потім опа¬ 
дають на землю, так що цей спосіб зарази може 
бути важний для тих людей, що знаходяться 
в близькім співжиттю з хорим. 

Нема сумніву, що супроти харкотиння всі 
инші жерела зарази відходять на другий плян. 
Таким другорядним жерелом являється молоко 
туберколічної матері, яка плекає свою дитину. 

З грудий матери разом з молоком виходять та 
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кож бацилі і дитина ссучи їх — може заразити¬ 
ся. Туберкулічні бацилі знаходяться в матери¬ 
нім молоці навіть тоді, коли груди (молочні за¬ 
лози) зовсім здорові, а тільки в инших орґанах 
знаходяться туберкулічні зміни. Цей спосіб 
зарази ствердив віденський патольоґ Бартель, 
який заражу вав штучно морські свинки, зараз 
по породі коли молоді поросята ссали матери¬ 
не молоко, гинули потім на туберкульозу. Отже 
молоко являється для немовляти поважним же- 
релом зарази. Иниіі виділини як сеч, відходи, 
можуть справді мати туберкулічні бацилі і як 
це думає СаїтеМе в досить поважній кількості! 
навіть тоді, коли нирки та кишки бувають здо¬ 
рові, однак по думці багатьох дослідників не 
представляють великої ваги для зарази. Однак 
пригадуючи собі, яку велику ролю відграють 
відходи при тифозній заразі, можна думати на¬ 
впаки. 

Дальшим жерелом зарази являється тубер- 
кулічна рогата худоба. Бациль цеї хороби є не¬ 
безпечний для людини особливо в дитячому ві¬ 

ці, де він становить около 20% всіх туберкуліч- 

них захоровань. В рахубу входить головно ко- 

ровяче молоко, бо харкотиння хотя й є заразли¬ 

ве, то з браку близького співжиття людини з ху¬ 

добою — не може мати великої ваги. Нам ві- 
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домо, що туберкульоз вімя у коров трафляється 
досить часто, а крім цього в збірних молочар¬ 
нях, куди приходить молоко від ріжних коров, 
можна знайти майже реґулярно туберкулічні 
бацилі. Також вказує на це часте захоровання 
туберкульозою телят та свиний, коли їх году¬ 
вати молоком, або молочними відпадками з збір¬ 
них молочарень. 

Крім молока також масло має в собі тубер¬ 
кулічні бацилі і залежно від околиці відсоток 
туберкулічного масла є ріжний. Що до мяса 
туберкулічних коров, то воно не представляє не¬ 
безпеки, бо в переваренім мясі гинуть всі ба¬ 
цилі. 
Що до питання якими шляхами йде зараза, 

то воно досить трудне, та відповісти на нього 
старалося багато дослідників і то в ріжний 
спосіб. Нині це питання досить ясне, а обробив 
його головно німецький патольоґ з Праги Ґон, 
який на великім числі діточого матеріялу по¬ 
казав ті дороги, якими вперше розповсюднюєть- 
ся туберкульоза. По його думці головну ролю 
в першій інфекції грають легені, а потів допер- 
ва кишки та инші орґани. Коротко сипнемося 
на можливих способах зарази. 

Ніхто инший, як великий дослідник по 
туберкульозі Бавмґартен висказував погляд, 
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що туберкульоза переноситься головно в 
матернім лоні і діти приходять на світ вже 
заражені. Він опирався на тому факті, що за- 
ражуючи куряче яйце туберкулічними бациля- 
ми — можна викликати туберкульозу в курят- 
ку, яке вийде з цього яйця. Однак ці досліди 
не мають значіння для людини, бо птичине яйце 
ріжниться дуже від яіїця ссавців. 

Що туберкульоза може переноситися в ма¬ 
теринім лоні це факт, який стверджують секції 
роблені на діточих трупах. В який спосіб пере¬ 
носиться — то тут істнують три МОЖЛИВОСТІ!: 
або через чоловіче сімя, або женське яєчко, або 
через гніздо матиці. Що до перших двох спо¬ 
собів, то вони теоретично можливі, але помимо 
експериментів в тому напрямі — недоказані. 
Одиноким можливим способом перенесення яв¬ 
ляється гніздо. Що в крови при туберкульозі 
можуть знаходитися туберкулічні бацилі, про 
це нема сумніву, бо при помочи досвіду на тва¬ 
ринах це річ доказана. Що гніздо може захо- 
рувати також на туберкульозу і перенести її. 
дальше на дитину, це також можливе. Але чи 
здорове гніздо пропускає бацилі — це ще пи¬ 
тання, однак, як деякі дослідники (Мосагй, 
Ваегіпег, ЕТіейтап) доказують — не виключе¬ 
не. Треба зазначити, що знаходи вродженої ту- 
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беркульози на діточих трупах дуже рідкі, до 
цього часу нараховується около 50 випадків, 
і через те можна сказати, що вроджена тубер- 
кульоза в порівнянню до набутої відграє дуже 
малу ролю. 

Набута за життя туберкульоза може діста¬ 
тися до орґанізму трома шляхами: 1) через 
шкіру, 2) орґани травлення (уста, шлунок, 
кишки), 3) через орґаші віддихання (ніс, гор¬ 
ло, легені). Що до першого способу, то важ¬ 
ність його ще не можна тепер обрахувати, бо 
досліди в тому напрямі знаходяться щойно 
в початках. Справді, перед тим думали, що 
кожний випадок туберкульозі! шкіри, напри¬ 
клад вовка, доказує заразу через шкіру, показа¬ 
лося, що це неправда, бо вона може наступити 
і через кров, а дальше доказано, що туберку- 
лїчний бациль переходячи через шкіру до люд¬ 
ського орґанізму може в шкірі не викликати 
ніяких хоробливих змін. 

Що до зарази крізь орґаші травлення, то 
умови для цього є дані. Ріжні дослідники до¬ 
казали, що шлунковий сок, який убиває деякі 
роди бактерії (холєри) на туберкулічні бацилі 
не має впливу, а рівнож гниття в кишках та їх 
рух рівнож не гамують їх росту. Що до питан¬ 
ня, чи здорова слизова болонка кишок пропу- 
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скае бацилі, то нинішні погляди проти цеї мож¬ 
ливосте, однак зовсім здорові кишки бувають 
дуже рідко, — вистарчить найменше ушко¬ 
дження, щоб бактерії могли пройти. Голод, 
спрага, ріжного рода ослаблення допомагають 
цьому. Досліди, щоб доказати можливість за¬ 
рази від кишок робились від давна ще перед 
відкриттям бациля. Вже в 1868 р. Сйауеаи до¬ 
казав це — годуючи телята туберкулічним ма¬ 
теріалом. Пізнійше досліди тільки потверджу¬ 
вали ту можливість. Берінґ — це великий 
творчий дух в дослідах заразливих хорі б ви- 
словляв думку, що людська туберкульоза пов¬ 
стає головно в дитячому віці, а перший початок 
бере від орґанів травлення, які в тому віці ду¬ 
же пропускають бацилі*. Ми нині думаємо, що 
хоч перший початок зарази від кишок не тіль¬ 
ки можливий, але й доказаний численними до¬ 
слідами, то по статистичним даним далеко рід¬ 
ше трафляється в порівнанню з легенями. Аль- 
брехт та Ґон бачили у Відни дуже мало таких 
випадків, знова в деяких околицях, як на пр. 

в Анґлії трафляється частійше. Відсоток та¬ 

ких захоровань хитається від 1 до ЗО.’ Дальше 
ученики Ние^еДо як Райхенбах доказали, що 
для зарази орґанів травлення потрібно далеко 
більшої кількосте бацилів в порівнанню до ле- 
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ленів. Загально можна сказати, що досвід па 
тваринах каже, що туберкульозою можна зара¬ 
зити тварину так крізь горішну часть орґанів 
травлення (уста, гортань) при чім захоровують 
лімфатичні валози на шиї (скрофульоза), або 
крізь долішну частину (кишки)і при тім захо¬ 
ровують залози в очеревині, звідки може піти 
зараза на легені та инші оґрани, або ще істнує 
трета можливість, що бацилі не роблячи ніяких 
хоробливих змін при переході в кишках та за¬ 
лозах, відразу викликають туберкульозу в ин- 
ших орґанах (легенях). У людини повстає ту¬ 
беркульоза крізь орґани травлення найчастій- 
ше у дітей. 

Так досліди на тваринах, як і знаходи на 
людських трупах доказують, що найчастійше 
і то переважно повстає туберкульоза вперше 
крізь віддихові орґани — легені. Це показав нам 
8с1іл¥еіпіп£ег ще перед сорок роками в собак, а 
в останних часах головно Ґон на великім числі 
краяних трупів, де він знаходив п§рші, як най 
старші туберкулічні зміни в легенях, звідки до- 
перва розходилась зараза до- • лімфатичних за¬ 
лоз, крови і тим самим до инших частин тіла. 

Отже найчастійше та найголовнійше повстає 
туберкульоза через вдихування туберкулічних 
бацилів - віддиховими орґанами і проти цього 
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способу зарази повинна звернутися ціла наша 
боротьба. 

В кінци треба згадати, що до захоровання 
потрібно не тільки присутности туберкулічно- 
го бациля, але також повної склонности, бо ми 
є свідками цього явища, що хоч багато лю¬ 
днії заражується (а про це свідчать знаходи на 
трупах), то не великий процент у них умирає 
на цю хоробу. Вже по зараженню під впливом 
ділання туберкулічрого бациля повстають 
в людському тілі певні оборонні сили так в клі¬ 
тинах тканини, як і в крови, і ті сили або зов¬ 
сім застановлюють розпочату заразу, або нако¬ 
ли недостаточні, або ослаблені иншими впли¬ 
вами (інфекціями других хоріб, поганим від- 
живлюванням), то дозволяють її розвинутися. 

Що такі оборонні сили (іммунітет) можна ви¬ 
творити в орґанізмі, показав Берінґ, який винай¬ 
шов охоронне іціплення при помочи живих люд¬ 
ських туберкулічних бацилів проти туберку¬ 
льозі! в рогатої худоби, а недавно Дейке та Мух 
при помочи убитих дійшли до тих самих вислі- 
дів. Дальший доказ дають досліди на тваринах 
та спостереження зроблені серед ріжних наро¬ 
дів. Досліди на звірятах робив головно Ромер, 

хоч вже перед тим показав був Роберт Кох, 

що зараження туберкульозою хоронить тварину 
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перед новою заразою, туберкулічна тварина не 
захоровуе наново на туберкульозу. Істнують 
спостереження над деякими народами, які ка¬ 
жуть, іцо народи, які перенесли менше або біль¬ 
ше туберкулічну заразу захоровують зовсім и- 
накше, як народи для яких хороба туберкульо¬ 
зі! не істнувала. В Тур ції на пр. знаходяться 
ще місцевості! забиті від світа, де туберкульо¬ 
зі! пема. Дейке спостеріг, що жовніри з таких 
околиць в Константинополі майже без виїмку 
падають жертвою туберкульози. Подібні спо¬ 
стереження зробив Ромер в Арґентині, а Волф 
Айснер в Америці. Можна отже сказати, що 
оскільки менше розширена е між певним насе¬ 
ленням туберкульоза, остільки менші в неї су¬ 
проти цеї хороби оборонні сили і остільки біль¬ 
ша смертність в порівнанню до числа зара¬ 
жених. І в залежності! від цього, чи сил відпор- 
них нема зовсім, чи може вони були, але тепер 
ослаблені всякими хоробами (кір, інфлюенца, 
коклюш), лихим віджив люванням, перемучен- 
ням і т. д., чи вони розвинулись під впливом по- 

передної зарази, — то туберкулічні бакцилі 
діставшись до тіла зараз викличуть туберку¬ 

льозу в лекшій чи в сильнійшій формі, або зов¬ 

сім зараза не наступить. Отже для повстання 
туберкульози потрібно поперте туберкулічних 
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бацилів, а по друге склонного до цеї хороби 
тваринного орґанізму, а наколи одно або друге 
недостае — то хороба не розвинеться. І в бо¬ 
ротьбі з нею ці обидва моменти треба взяти під 
увагу. 
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