НЕЗВАНА ЖУТА ГОШЋА У
КЊИЖЕВНОСТИ
• ТУБЕРКУЛОЗА •
Презентација настала у склопу школског пројекта,
као резултат ученичког истраживања,
поводом Свјетског дана борбе против туберкулозе,
24. марта

ТУБЕРКУЛОЗА
Mycobacterium tuberculosis
У народу, туберкулоза је била позната и описивана као:
 Сушица (јер су обољели били изузетно мршави – кахетични)

 Грудобоља (један од главних симптома ове болести је бол у грудима)
 Јефтика или јектика (док још није имала званичан назив,
туберкулоза је у народу била позната под овим изразом)

 1820. године туберкулоза је први пут идентификована као посебна болест
 1839. назив јој је дао Јохан Лукас Шенлајн
 24. 03. 1882. Роберт Кох је изоловао узрочника туберкулозе – Микобактеријум туберкулозис,
односно Кохов бацил (Кох је добио Нобелову награду 1905. године)
 1890. Кох је установио туберкулин, за који је мислио да је лијек, међутим, није се показао
као ефикасан у лијечењу, али је изузетно добру примјену нашао у туберкулинским пробама,
односно тестовима за присуство бацила
 1906. вакцина против ТБЦ: БЦГ вакцина коју су направили Албер Калмет и Камиј Герин
БЦГ – Бацил, Калмет и Герин
 1921. прва вакцинација у Француској (у осталим земљама призната послије Другог свјетског
рата)
 1946. усавршен је стрептомицин као ефикасан лијек (прије овога се лијечило хируршки и
препознавало се као пнеумоторакс)
 Била је ендемска болест у 20. вијеку

1882. године њемачки бактериолог Роберт
Кох је открио узрочнике туберкулозе.

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium bovis

Mycobacterium africanum
РОБЕРТ КОХ
(1843-1910)

Открива се методом микроскопије, култивисања и
биолошког огледа
Најједноставнији и брз начин тражења узрочника
туберкулозе у патолошком материјалу.

Засијавање спутума (биолошки материјал)
на специјалним храњивим подлогама, у
аеробним условима. Најпогоднија за
рутински рад је Левенштајнова подлога.

Биолошки оглед
 Узрочници туберкулозе из људског
материјала могу се узгајати на животињама
и на култури ткива.
 Савремену радиометријску методу (BACTEC)
За брзо одређивање присуства
микобактерија у болесничком материјалу за
сада користе само велике лабораторије.
Овом методом се одређује количина
обиљеженог угљеника из подлоге који је
метаболизмом микобактерија прешао у
угљен диоксид.

Најновија метода за брзу
идентификацију туберкулозе је
ПЦР метода, којом се детектује M.
Tuberculosis комплекс ДНА директно из
различитих узорака, без чекања пораста
културе. Резултат се добије исти дан.

ТУБЕРКУЛОЗА У СВИЈЕТУ И КОД НАС ДАНАС
 Према СЗО 2018. године забиљежено
је 10 милиона новообољелих у
свијету, што је стабилан број
посљедњих неколико година.
 Географски, највише случајева
забиљежено је у југоисточној Азији
(44%), Африци (24%) и
западно-пацифичком подручју
(18%).
 Најнижу инциденцију имају земље
Европе, Америке и земље источног
Медитерана.

 Према подацима из Глобалног
извјештаја СЗО о туберкулози за
2020, у Босни и Херцеговини
регистровано је 580 обољелих од
туберкулозе, од тога 535 нових
случајева.
 Плућна туберкулоза била је
најчешћи облик туберкулозе, а
највећи број обољелих од
туберкулозе евидентиран је у
старосној групи од 55 до 64
године.

Смртност од туберкулозе поново је порасла, први пут у више од деценије: јер пандемија КОВИД-19 ремети приступ
здравственим услугама, објавила је СЗО.
1,5 милиона људи умрло је од ове болести током 2020, од којих је 214.000 било позитивно на ХИВ.
Многе земље су преусмјериле своје ресурсе с борбе против туберкулозе на одговор на КОВИД-19, ограничавајући тако
приступ основним услугама.

КЛИНИЧКА СЛИКА
 Најчешћи начин инфекције је капљични пренос - кашљањем,
кихањем, итд.
 Кашаљ је један од најчешћих симптома, почетно благи и
непродуктивни, до перзистентног, продуктивног и с траговима
крви.
 Пацијенти описују бол у прсима и диспнеју.
 Јавља се хемоптоја и хемоптизија (искашљавање крви).
 Системски се јавља повишена температура (38 °C), ноћно знојење,
губитак апетита, губитак тјелесне масе, слабост и умор.

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ
Темељ лијечења обољелих од туберкулозе је примјена
антитуберкулозне терапије.
Лијечење се проводи комбинацијом антитуберкулотика који
су подијељени у двије групе:

Aнтитуберкулотици
првог реда:

изониазид,
римфампицин,
етамбутол.

Антитуберкулотици
другог реда:
левофлокскаин,
бедаквилин.

СРПСКИ КЊИЖЕВНИЦИ
ЧИЈИ ЈЕ ЖИВОТ ОКОНЧАН
ТУБЕРКУЛОЗОМ

Петар Петровић Његош (1813-1851)

1849.године почео је непрестано да
кашље, а ускоро је љекар из Котора
открио да има туберкулозу.
Почетком 1850. године било је јасно
да му је живот угрожен.
Због свог здравственог стања морао
је стално бити у усправном положају,
чак и кад спава.

 Бранко Радичевић је био српски
романтичарски пјесник, рођен 28. марта
1824.
 Писао је љубавне, родољубиве пјесме и
елегије.
 Његов начин писања на народном језику
подржали су Ђура Даничић и Вук
Стефановић Караџић.
 Након три године студија права у Бечу,
одустао је од факултета, а 1849. године,
када је сазнао да болује од туберкулозе,
уписао је медицину, како би нашао лијек
за ову болест, од које су преминули многи
чланови његове породице.
 Умро је од туберкулозе 1853. године.

Ђура Јакшић је био српски пјесник,
приповједач, драмски писац и сликар.

Рођен је 8. августа 1832. године.
Упамћен је као једнан од највећих боема у
српској историји.
Рођен је у вишечланој породици. Живио је у
сиромаштву и потуцао се кроз цијели живот.
Живот је провео у неимаштини и оскудици.
Радио је тешке послове, због чега му је
здравље било нарушено. Учествовао је у
Првом српско-турском рату као извјештач.

Умро је од туберкулозе 1878.године.

 Лаза Лазаревић је био српски писац,
љекар, преводилац, академик и научник,
рођен 13. маја 1851. године, у Шапцу.
 Завршио је студије у Бечу.

 1879. године вратио се у Београд и почео је
радити као војни љекар. Био је лични љекар
Милана Обреновића.
 Написао је више од 70 стручних радова из
неурологије, хирургије, токсикологије,
епидемиологије, урологије.
 Умро је 10. јануара 1891. године од
туберкулозе, која му је већ однијела двојицу
синова. Било му је 39 година.

 Алекса Шантић је српски и
босанскохерцеговачки пјесник, рођен
27. маја 1868. године у Мостару.
 Припадао је књижевној епохи
модернизма.
 Током Првог свјетског рата био је
затвореник, што је додатно
погоршало његово већ нарушено
здравствено стање.
 Умро је 2. фебруара 1924. године од
туберкулозе.

Петар Петровић Његош
Јован Стерија Поповић
Бранко Радичевић
Богобој Атанацковић
Коста Руварац
Јован Грчић Миленко
Ђура Јакшић
Коста Трифковић
Светозар Марковић
Јаков Игњатовић
Лаза Лазаревић
Анђелија Лазаревић
Војислав Илић
Јанко Веселиновић
Светислав Вуловић
Светолик Ранковић
Коста Абрашевић
Божидар Кнежевић
Радоје Домановић
Милорад Митровић
Даница Марковић
Светозар Ћоровић
Милутин Бојић
Владислав Петковић Дис
Душан Васиљев
Бранимир Ћосић
Раде Драинац
Велимир Живојиновић (В. Массука)

Књижевноисторијска студија Милорада
Најдановића Жута гошћа у српској
књижевности, која нам је послужила као идеја
за овај пројекат, резултат је испитивања дјела
двадесет осморице наших писаца, од Његоша,
Стерије и Бранка до Бранимира Ћосића, Драинца
и Массуке, из перспективе чињенице да су сви
боловали од туберкулозе.
Најдановића не занима превасходно личност
писца, већ уплив болести у његовом дјелу.
Туберкулоза у овој студији није третирана
искључиво као пјесникова зла судбина, него и као
извор богатства његовог дјела, као нешто што је
неким писцима омогућило да се домогну
општељудских мотива и да превазиђу
ограничености своје средине.

Млади Радичевић стихове
пјесме Кад млидјах
умрети писао је обузет
осјећајем смрти, јер му је
мајка умрла од
туберкулозе, након ње
сестра, а онда и брат.
Породична трагедија, а не
тренутна болест, условила
је пјесникова осјећања.

Међутим, пјесник као да је
предосјетио и своју
судбину. Умро је у 29-ој
години живота од
туберкулозе.

«Уместо закључка само позната констатација, која не може да послужи као утеха
мртвима већ само као понос живима: "жута гошћа" није уопште више онако страшна
као што је некада била; не леди више дах песницима, не пали грозничави сјај у
њиховим очима, не жари њихове јагодице сугонским руменилом, не сеје горко
семење по њиховим можданим браздама, из кога ничу црни цветови суморнога
мириса. "Жута гошћа" данас све више личи на баба-Рогу, баба-Јагу и на остале
злочесте старице-вештице из народних бајки које су младе јунаке, пошле да траже
вилину гору, биљурни град и заточене лепотице, дочекивале крештавим гласом: "Мој
си!" — а којих се сада ни деца не плаше. Баш зато је било вредно подсетити, тако рећи
у последњем часу, на њезине жртве у прошлости јер ће доцније изгледати све
невероватнија и несхватљивија њезина чудовишна моћ.»
Милорад Најдановић
Жута гошћа у српској књижевности
књижевноисторијски портрети писаца-грудоболника
НОЛИТ
Београд, 1973.

