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Увод
Катастрофалне последице епидемија заразних болести забележене у историји ратовања нису остале непознате ни српском народу, нити српској војсци. По
службеној процени владе Краљевине СXС укупни ратни губици Србије током балканских ратова и Првог
светског рата износили су 1 247 435 људских живота.
Од тог броја у епидемијама је страдало око 360 000 људи, највише од пегавог тифуса, али су и епидемије колере, дизентерије, тифуса, маларије и шпанске грознице, у свом суровом облику погодиле наш народ и нашу
војску 1–7. У том контексту, неопходно је у најкраћим
цртама осврнути се на губитке од заразних болести у
српској војсци и рад српског војног санитета у годинама које су претходиле стабилизацији Солунског фронта
1917. године.
У Србији за време балканских ратова због веома
лоше епидемиолошке оспособљености нашег санитета,
недостатка бактериолога и бактериолошких лабораторија, као и средстава за превоз, изолацију и дезинфекцију забележена је тешка епидемија колере. Оболело је
око 15 000, а умрло око 5 000 војника, док је број оболелих и умрлих у грађанству био знатно мањи. За разлику
од наше војске, у грчкој војсци због благовремене вакцинације против колере оболевањa у истом периоду било
је далеко мање 5. Интересантно је да је српски војни санитет знао за колеру код Турака и Бугара још у време
опсаде Једрена, где је у његовом саставу био бактериолог др Мориц Були. Он је знaо да су Грци вакцинисали
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своје војнике па је из Беча набавио и вакцину и антиколерични серум, али због различитих ставова међу компетентним стручњацима дошло је до кашњења у примени.
Потпуковник др Светилав Милосављевић (хирург!) референт санитета Тимочке дивизије другог позива је не
чекајући дефинитивну одлуку вакцинисао целу дивизију
и спaсао је епидемије колере 6-8. Убрзо након балканских ратова Србији се намеће Први светски рат који је,
због недостатка времена и могућности да се обезбеде санитетски кадрови и средства, Србија дочекала неспремна
у здравственом погледу. Због масовних губитака од појединих заразних болести већ у првој години Првог светског рата (табела 1) многе државе су отпочеле интензивно да примењују превентивне и противепидемијске мере
које су довеле до значајног смањена броја оболелих од
свих заразних болести, осим грипа8. Бактериолошке лабораторије у српској војсци нису постојале пре 1914. године, иако су у то време војске великих европских држава већ имале врло добро уређене установе те врсте. У тој
ситуацији, крајем 1914. године нашу војску и народ „погађа“ катастрофална епидемија пегавог тифуса која се
као пожар раширила по целој Србији и просто „сагорела“ земљу. „У болницама су се дешавали језиви призори
масовног страдања и умирања, како болесника, тако и
болничког особља“ записао је славни пољски епидемиолог, доктор Ludwik Hirszfeld, описујући епидемију пегавца у Србији речима „пакао, прави пакао“ 8. Процењује се
да је било оболело 25% од 4 500 000 становника а да је
укупни број умрлих износио 150 000, међу којима 30-35
хиљада војника. 6, 7, 9, 10
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Табела 1
Кретање заразних болести у Првом светском рату у савезничким и непријатељским армијама
Заразне болести
Трбушни тифус
Маларија
Паротитис
Морбили
Дизентерија
Дифтерија
Скарлатина
Менингитис
Грип
Пегавац
Рубеола
Варичела
Вариола
Колера
Тетанус

Број оболелих од различитих заразних болести по армијама
Француска
В. Британија
Америка
Русија
Немачка
127 057
8 516
1 523
97 521
12,3/1000
82 160
156 742
15 555
232/1000
69 782
230 356
19 113
98 225
13 075
24 027
4 738
64 264
24,4/1000
11 224
10 909
6,2/1000
9 348
11 675
2 216
4 238
4 831
234 445
115 787
250/1000
964
96 522
5 272 (0.28)
17 378
1 757
853
2 708
459 (0.07)
30 810
3 303 (0.5)

У години пре Солунског фронта интензивиран је
рад српског војног санитета на побољшању здравствених
прилика у војсци. Током лета 1915. године он се консолидовао и отпочео вакцинацију против тифуса и колере.
Међутим, потиснути надмоћним агресором, остаци српске војске крајем 1915. и почетком 1916. били су приморани на повлачење преко Албаније и Црне Горе ,заједно
са избеглим народом. У тој ситуацији рад санитета био је
веома слаб или потпуно одсутан а у војсци долазило је
до појаве епидемије дизентерије и колере. Чекајући евакуацију, на албанској обали Јадрана умрло је неколико
хиљада српских војника а масовно умирање од заразних
болести, укључујући и тифус, наставило се у прва два
месеца 1916. на острвима Крфу, Лазарету и Виду 9, 11-14.
Да су српски лекари и медицинари беспоштедно помагали свом народу, онда кад му је било најтеже непобитно
потврђују подаци из табеле 2, који говоре о људским гу-

ставио је поменуте и спречио појаву нових већих епидемија. Међутим, јуна 1916. године, током 150 км дугог
марша од Халкидикија ка фронту, посебно кроз мочварни део солунске равнице, и по доласку на фронт здравствено стање српских трупа нагло се погоршало, па је током лета дошло до експлозивног и масовног оболевања
војника од маларије 9, 14, 16, 17, 18.
Велики губици у крвавим борбама како у српској,
тако и у непријатељској војсци током 1916. заједно са
епидемијом маларије учинили су да је све до пробоја
Солунског фронта септембра 1918. године завладало затишје на целом фронту. Солунски фронт је пред српски
војни санитет поставио озбиљан задатак да чува здравље
својих трупа од ендемских епидемијских болести (маларије, денге, папатачијеве грознице, тифуса, паратифуса,
дизентерије) и њихових узрочника у мочварним низијама и у сеоским кућама солунске равнице. Завојишта,

Табела 2
Број умрлих припадника српског војног санитета од заразних болести у Првом светском рату
Лекари и санитетско особље српске војске
по народности
Срби

Активни официри
Резервни официри
Остали
Медицинари, санитетски помоћници
Остале народности *
Укупно

Пегавац
14
41
28
18
23
124

Број умрлих од заразних болести
Трбушни
Дизентерија
Рекуренс
тифус
1
–
1
2
–
1
–
–
–
2
–
–
3
1
1
8
1
3

Укупно
16
44
28
20
28
136

* Руси, Грци, Енглези, Американци, Швајцарци, Белгијанци, Египћани, заробљени Аустријанци

бицима у српском санитету15. По доласку на Крф, захваљујући одмору, повољним приликама, високом моралу и
љубави према далекој отаџбини здравствено стање наших трупа нагло се поправљало. Војни санитет брзо се
реорганизовао и преданим радом, вршећи обилату депедикулацију, контролу исхране и воде за пиће, али и вакцинацију војника против трбушног тифуса, паратифуса и
колере и „применом кинина у профилакси маларије“ зау-

болнице, амбуланте и бактериолошке лабораторије током овог периода радиле су непрекидно. Захваљујући
ревносним превентивним вакцинацијама с једне стране,
и строгој примени хигијенских мера с друге, наша војска
на Солунском фронту била је ослобођена свих ранијих
епидемија у озбиљнијем облику, пре свега пегавца, тифуса, паратифуса, колере, па и дизентерије. И да није
било „шпанске грознице“ пред пробој фронта Први светMikić D, et al. Vojnosanit Pregl 2008; 65(Suppl.): 59–69.

Volumen 65, Supplement

VOJNOSANITETSKI PREGLED

ски рат на Солунском фронту завршио би се, изузимајући маларију, без веће епидемије, иако је за то било услова у великој мери 8, 9, 14.
У складу са напред изнетим чињеницама циљ овога
рада био је да се прикажу заразне болести на Солунском
фронту и рад српског војног санитета на њиховом спречавању и сузбијању 1917-1918. године, са посебним
освртом на маларију и цревне заразне болести.
Маларија и српски војни санитет на Солунском
фронту од 1917–1918. године
Маларија међу свим заразним али и осталим болестима на Солунском Фронту била је најтеже, најчешће,
ако не и најопасније обољење у свим армијама, о чему
сликовито говоре подаци о заразним болестима у немачкој војсци (слика 1) током Првог светског рата19. Према
Број оболелих у ‰ од бројног стања војске

16

15.96

14
12.0

12
10

7.9

7.38

8

5.61

6
4
1.62

2

0.2

0.64

0.17

0.62

0
Pegavac

Kolera

Tifus

Посадна војска

Dizenterija

Malarija

Пољска војска

Сл. 1— Заразне болести у немачкој војсци у Првом
светском рату

статистици санитетске врховне команде савезничке војске током рата на Солунском фронту морбидитет од маларије износио је око 65%, а морталитет око 1,5% од укупног бројног стања, односно 25% од целокупног морталитета. У болницама у сваком тренутку било је 10-15% болесника од укупног бројног стања савезничке војске или
око 35% од укупног броја болесника18. Статистички подаци француског Војног министарства из 1922. године говоре да је у француској армији од укупног броја оболелих од
свих болести, укључујући и заразне, 1917. маларију имало
36,6%, а 1918. 19,4% француских војника. Број акутних
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форми маларије, у односу на 1916. годину имао је сталну
тенденцију опадања, док се број хроничних облика 1917.
повећао а након тога смањио, при чему је смртност од последица хроничне маларије била далеко већа (табела 3).
Од укупно 60 376 оболелих од маларије током 1917. и
1918. од акутне форме боловало је 4 506 а од хроничне
55 870 француских војника. Током 1916. године у француској армији регистровано је 26,6% смртних случајева изазваних маларијом, од укупног броја умрлих од свих болести. Међутим, 1917. и 1918. године морталитет од маларије нагло се смањивао и износио је 14,9%, односно 4,2%
од укупног броја умрлих од свих болести20. Просечни
морталитет од маларије у нашој војсци био је око 25% од
целокупног морталитета од свих заразних и осталих болести и, такође, значајно се смањивао до 1918. године. Мада
наши статистички подаци нису тако прецизни као код
Француза, може се индиректно закључити да су укупно
оболевање и смртност од маларије у српској војсци, у односу на француску, током 1917. и 1918. године били значајно мањи (табела 3, слика 2). Наиме, 1917. од 26 401
оболелог српског војника умрло је 106, а до октобра 1918.
од 14 685 оболелих умрло је 45 војника4,18. Овакви резултати могу се, можда, објаснити бољим радом српског војног санитета у односу на француски, али не треба искључити ни могућност развоја бољег имунолошког одговора
на маларију код наших војника након прележане акутне
форме маларије. Узимајући у обзир све напреднаведене
податке, када се разматра морбидитет и морталитет од маларије на Солунском фронту током 1917. и 1918. године,
може се закључити да су и мере превенције, али посебно
терапија ове болести, у односу на 1916. годину, спровођени значајно боље. Поред тога, намеће се закључак да је
током времена на Солунском фронту маларија, у односу
на друге болести постепено губила на значају, посебно када су у питању неповратни санитетски губици, односно
број умрлих од ове болести. Због свега напреднаведеног
профилакса, терапија и последице маларије на Солунском
фронту током 1917. и 1918. године, као и њен свеукупни
утицај на борбену готовост јединица изазивале су посебну
пажњу. Ово тим пре што због све чешћих импортованих
случајева маларије а не занемарујући и све „интересантнији“ биотероризам поновна епидемијска појава ове болести на нашем поднебљу није искључиво немогућа21-23.

Табела 3
Број оболелих и умрлих од маларије у француској војсци на Солунском Фронту од 1916.-1919.
Облик маларије и година
обољевања
Акутна, 1916.
Хронична, 1916.
Акутна, 1917.
Хронична, 1917.
Акутна, 1918.
Хронична, 1918.
Акутна, 1919.
Хронична, 1919.

Укупно оболели
21178
12015
3438
32820
1098
23050
518
1914

Mikić D, et al. Vojnosanit Pregl 2008; 68(Suppl. ): 59–69.

Број оболелих и умрлих француских војника
Оболели на 1000
Укупно умрУмрли на
војника
ли
1000 војника
225,29
403
4,28
127,81
232
2,46
21,93
29
0,18
209,37
206
1,31
4,53
11
0,04
95,14
239
0,98
4,90
1
0,009
18,11
4
0.03

Морталитет
1,90
1,93
0,84
0,89
1,0
1,03
0,19
0,20
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Сл. 2 – Период од јануара 1917. до октобра 1918. године

Профилакса маларије на Солунском фронту у
српској војсци
Профилактичка примена кинина на Солунском
фронту у борби против маларије у српској војсци започела је одмах по заузимању положаја, јула месеца 1916.
године. Међутим, упркос његовој упорној примени, у различитим дозама и по различитим шемама које је наредила команда, значајно смањење броја маларичара регистровано је тек крајем 1916. и почетком 1917. године захваљујући, пре свега, хладним зимским данима. Према
годишњем извештају референта санитета Тимочке дивизије, потпуковника др Петра Пајића (од 21. јануара 1918)
маларије, иако у далеко мањем броју, међу нашим војницима било је током целе зиме 1917. године. Углавном,
радило се о хроничним формама али је било и акутних
насталих убодом инфицираних комараца заосталих у кућама и земуницама. Са доласком пролећа 1917, иако је
кинин превентивно даван војницима од средине месеца
марта по 10 или пет дана заредом (пастиле са 0,20 гр кинина), са паузама од по пет односно два дана, број оболелих од маларије, углавном лаких облика терцијарне
маларије, поново нагло је растао. У том периоду лекарима су остављене одрешене руке да кинин превентивно
дају према сопственом нахођењу, а о постигнутим резултатима веома је инструктиван извештај пуковског лекара
13. пешадијског пука др Косте Тодоровића. Он показује
да се број оболелих од маларије нагло повећавао упркос
профилактичкој примени кинина по различитим шемама
и да је све више било акутних форми болести. До велике
епидемије са тешким и, понекад, смртоносним облицима
дошло је у јулу и августу 1917, при чему је, највероватније, највише било хроничних облика маларије, али и
болесника са реинфекцијом и новооболелих (слика 2).
Много је било случајева који су захтевали хитну лекарску помоћ, тако да је само у августу месецу у болнице
било смештено 1923 болесника из Тимочке дивизије, а
слично стање било је и у јединицама Шумадијске дивизије. У том периоду, санитетски персонал српске војске
био је изложен надљудским напорима како би сместио,
лечио и неговао огромни број болесника, при чему је и
сам много страдао од маларије. Потрошено је 11 000 кг
кинина у пастилама, 200 кг прашкастог и 407 000 ампула, уз велику контролу употребе у неким јединицама, али
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се број оболелих од маларије није смањивао. Уочено је
да су многи војници из недовољно познатих разлога
упорно избегавали редовно узимање кинина, а потпуковник др Ђорђе Протић био је мишљења да потпуног успеха профилаксе маларије није било јер су били створени плазмодијуми отпорни на кинин. Стога, покушало се
са „редовном употребом кинина у високим дозама да би
га у организму било стално и довољно“, па су трупни лекари током 1917. кинин давали у већим дозама и по другачијој шеми. Нажалост, ни примена кинина два пута недељно (1. и 4. дана) у дозама од 1 гр одједном, а потом
по 0,60 грама дневно, у дневном ритму 0 + 2 + 1 пастила
(како би се ниво кинина у крви одржао на вишем нивоу и
током ноћи) нису имали значајнијег ефекта на смањење
броја оболелих, чак ни међу онима који су кинин узимали без сумње редовно. Крајем 1917. при Врховној команди формирана је комисија за проучавање питања маларије која је на основу прикупљених искустава наложила да се кинин у профилакси даје 0,60 гр дневно и то само од 1. марта до 1. новембра16-18. Ово потврђује да је
питање профилаксе маларије у српском војном санитету
веома озбиљно разматрано, али на основу постојећих
података не може се са сигурношћу закључити да ли се
очекивало да од ње може бити и неке значајније користи.
Посматрано са данашњег аспекта, описани ток епидемије могао би се објаснити пре свега чињеницом да кинин нема гаметоцитно дејство, а затим и развојем резистенције плазмодијума на кинин и његовом применом у
малим дозама и нередовно 22.
Са другим видовима превенције отпочело се тек
1918. године, пошто су већ сви били инфицирани маларијом, када су се стекли услови да се у завојиштима, амбулантама и позадинским установама почне са употребом комарника. Од њих је било извесног успеха, и било
би боље да су раније уведени што би у извесној мери
смањило број новоинфицираних војника маларичним
паразитом. Што се тиче уништења комараца дренажом,
исушивањем и петролизацијом као видом превенције
маларије, током 1917. и 1918. године било је тешко
спроводљиво на великом простору, па ипак мање баре
засипане су а подводна места култивисана када је то било могуће. Нису коришћена средства за мазање откривених делова тела, а било би то у датој ситуацији и немогуће18.
Терапија маларије на Солунском фронту у
српској војсци
Лечење најтежих облика фалципарум маларије и
данас за клиничаре представља велики изазов и веома
често резултира смртним исходом упркос примени модерних антималарика и савременим могућностима подршке функције виталних органа22, 24-28. Стога, јасно је да
је лечење маларије на Солунском фронту било велики
проблем чак и за искусне енглеске лекаре који су своје
искуство стекли са ендемском тропском маларијом у колонијама где су раније живели. Маларија је на Солунском фронту представљала значајан дијагностички и теMikić D, et al. Vojnosanit Pregl 2008; 65(Suppl.): 59–69.
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рапијски проблем јер се испољавала крајње неуобичајеном и дотад непознатом клиничком сликом. Томе је доприносила и чињеница да микроскопским прегледом крви
код 20-40% случајева тешке маларије и поред упорних
трагања нису налажени маларични паразити. Даље,
квантитативна инфекција маларичним паразитима, која
је веома важна за тежину и терапију болести била је веома различита, и често тако велика да је готово сваки други еритроцит био инфициран. И на крају, велики број
болесника био је инфициран различитим врстама плазмодијума (фалципарум, вивакс, маларије) а било је и услова за суперинфекцију.8,28. Када се говори о терапији
маларије на Солунском фронту кључна је чињеница да је
кинин, који не делује на гаметоците маларичног паразита, у нашој војсци, као и у свим осталим армијама био
главни и једини лек. Непостојање гаметоцитних лекова у
то време и чињеница да гаметоцити одлично одолевају
имунолошкој отпорности организма стварили су услове
да се маларија могла продужавати у недоглед прелазећи
у хроничну форму22,29. У тој ситуацији основни проблем
била је брига како да огроман број болесника редовно, у
довољној количини и на време добија кинин, што не само на фронту, већ и у позадинским болницама није било
лако спроводити. Томе је доприносила и чињеница да
маларија није поштедела ни лекаре, нити остали санитетски персонал, тако да је само у Другој армији српске
војске оболело преко 20 лекара и сви су се лечили у позадинским болницама14. Јасно је онда да је нашим лекарима терапија маларије на Солунском фронту била веома
тешка и представљала доста компликован проблем, тим
пре што све до 1918. године јасни ставови о облику кинина, методи његове администрације, дозирању и дужини примене у лечењу маларије нису били јасно заузети.
Знало се да кинин не делује на све облике паразита, па су
дебате када и како га треба давати биле велике и дуго се
сматрало да је то најбоље за време маларичних напада.
Тешки и потенцијално фатални облици маларије на
Солунском фронту били су веома чести, па са данашњег
аспекта изгледа задивљујуће да је терапија коју су наши
лекари примењивали била тако успешна а смртност од
маларије у нашој војсци мала. Према подацима из литературе наши лекари лечење маларије на терену су започињали интравенозном применом 1-2 ампуле чистог кинина (кинин 0,4 гр, уретан 0,2 гр), а настављали интрамускуларним или оралним давањем лека9, 18, 29. Било је
случајева да су по интравенозном давању кинина и болесници који су по 48 сати били у бесвесном стању долазили к себи, али су много чешћи били случајеви моменталних колапса након директне интравенозне примене. У
својој аутобиографској књизи др Ludwik Hirszfeld, који је
и сам оболео од маларије, сликовито описује како је,
према постулату therapia sterilans magna, на себи испробао једнократну високу интравенозну дозу од 2,5 гр кинина: „Још док је игла била у вени креће осећај чудног
мириса камфора и падам онесвешћен“9. Због тога, поједини лекари су кинин интравенозно почели примењивати само у виталним индикацијама, код најтежих - „пернициозних“ облика болести. Томе је допринела и чињеMikić D, et al. Vojnosanit Pregl 2008; 68(Suppl. ): 59–69.
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ница да је интравенозна метода администрације лека у то
време била доста компликована, па је примена кинина у
виду интрамускуларних ињекција постала уобичајена.
Међутим, оне су биле веома болне и доста често узроковале развој апсцеса на месту давања. Зато су их болесници нерадо примали или избегавали и током 1917. године
оне су даване без утврђеног реда, што је допринело неповерењу у овакав модалитет терапије, како код болесних, тако и код лекара29. С обзиром да су се рецидиви
маларије након напред описаног модалитета лечења учестало јављали, клиничарима се наметнуло пуно терапијских дилема. Поред тога, дешавало се да поједини болесници упркос примени кинина у рецидивима болести
умиру веома брзо, понекад и за мање од 24 сата9. Данас,
када се далеко више зна о системском инфламаторном
одговору домаћина на инфекцију, ова појава би се могла
објаснити развојем „имунопарализе“ код оболелих од
тешких облика маларије и наглим отказивањем функције
органа. Међутим, свакако се не сме занемарити ни чињеница да антималарици имају и имуномодулаторни, тачније имуносупресивни ефекат на имунолошки систем
домаћина 22, 30-33.
Дневна доза кинина у лечењу маларије на Солунском фронту током 1917. године ретко је прелазила два
грама и узимала се на шест сати пре очекиваног напада.
Међутим, показало се да је ова доза мала, као и да је сам
ритам примене кинина недовољно успешан јер су напади
маларије били сасвим неправилни. У болницама најчешће су даване интрамускуларне инјекције, обично у
току или непосредно по нападу, а после њих кинин се
обично давао у пастилама у дози од 1,5 гр дневно, најдуже до месец дана, колико је болесник обично и остајао
у болници. „Тако се радило, више–мање, у свим савезничким болницама, па и нашим, бар тако је било у другој
половини 1917. када сам ја дошао за шефа унутрашњег
одељења наше прве сталне болнице у Солуну“, наводи
др Љубодраг Стојановић33.
Доктор Стојановић, након учињених испитивања
на свом одељењу, у праксу увео је потпуно другачији
начин терапије маларије од оног који се до тада примењивао на Солунском фронту. Претходно је доказао да се
применом кинина интравенозно не постиже ништа боља
кинизација, у односу на друге начине примене овога лека. Описујући своја искуства са маларијом он истиче да
за две године проведене у Солунској болници није применио ниједну интравенозну инјекцију кинина и да за то
време није имао ниједан смртни случај од маларије. Терапија свих облика маларије на његовом одељењу отпочињана је поткожном применом кинина у дози од по 1 гр
на 8 сати. Ако би се у току кинизације маларични напад
исте јачине поновио доза кинина је повећавана пар дана
на 4 до 5 грама, а потом се настављало са 3 гр дневно.
Кинизација је трајала месец дана до шест недеља са 3 гр
дневно, настављала се са 2 гр месец дана, а потом по 1
грам дневно још месец дана. Због бола који су изазивале
поткожне инјекције, при чему других посебних непријатности за болесника није било, по смиривању напада
прелазило се на пер ос давање кинина. При крају лечења
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болесници су стављани под хладне тушеве ради пробе.
Ако после тога нису добијали напад сматрало се да су
здрави и терапија се прекидала29.
У току свог интензивног рада на терапији маларије др Стојановић је дошао до закључка да је за потпуну стерилизацију организма од маларичних паразита у
највећем броју случајева кинин било потребно примењивати три месеца непрекидно, ако се ради о хроничним
облицима, док је за акутне облике то време могло бити
краће. Кинин се примењивао много дуже са циљем да се
у циркулацији нађе довољно лека када наступи нови напад и када се у циркулацији нађу шизонти - облици паразита осетљиви на кинин. Он је уочио и да се применом
кинина у току самог напада појачавају симптоми код
обичне и маларије средње јачине, тако да ниједан од његових болесника није добијао кинин у току напада. Изузетак су чинили болесници код којих је напад трајао неколико дана, затим маларичари са опасним компликацијама, са великом паразитемијом и са пернициозним облицима маларије 29. Наравно да је овакав његов став о
примени кинина у време напада дискутабилан са више
аспеката, али се у најмању руку могло поставити питање
о појачању напада и код најтежих облика маларије након
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установе од санитета наше Врховне команде. Током
1918. и 1919. године и лекари савезничке војске као терапију „македонске маларије“ прихватили су овакав начин кинизације пре свега дозирања кинина.
Трбушни тифус и паратифус у српској војсци на
Солунском фронту
Прва организована превентивна служба у српској војсци почиње са радом тек на Солунском фронту и везана је
за име доктора Ludwika Hirszfelda, у то време доцента у
Цириху, који је добровољно са супругом Ханком дошао у
Србију крајем 1915. године. У једном делу војне болнице,
лоциране у селу Седес крај Солуна он је уз помоћ потпуковника Стајића 1916. године организовао прву бактериолошку лабораторију српске војске, намењену у почетку
искључиво потребама болнице. Касније, маја 1917. године
у Солуну је отворена велика српска болница „Престолонаследник Александар“, у којој је почела са радом и „Централна лабораторија српске војске“. У болници за заразне
болеснике са 1000 кревета једна мања зграда са пет просторија и новим лабораторијским материјалом додељена је
овој лабораторији (слика 3). Накнадно су од Американаца

Сл. 3 – Прва бактериолошка лабораторија Српске војске на Солунском фронту

примене кинина. Мишљења смо да је лечење лакших и
средње тешких форми маларије неоправдано одлагано а
да је питање појачања напада као и код тешких форми
требало решавати супортивном терапијом. Иначе, данас
се појачање напада маларије у току примене кинина може објаснити повећаним ослобађањем проинфламаторних медијатора из ћелија стимулисаних распадним продуктима маларичних паразита насталим под дејством
кинина34, 35.
О великом доприносу лечењу маларије на Солунском фронту који је дао др Стојановић неоспорно говори
чињеница да је његов модалитет примене кинина прво
прихваћена од свих лекара Солунске болнице, а потом је
исти усвојен и препоручен за све српске санитетске војне

добијене две комплетне пољске лабораторије, које су развијене у два армијска центра на српском делу Солунског
фронта. „Централна лабораторија српске војске“ представљала је организовано језгро војних превентивно медицинских установа, где је осим дијагностичког рада вршена
производња вакцине против трбушног тифуса, паратифуса
А, Б и Ц и колере, а обављани су и истраживачки радови и
школовани први војни превентивци и инфектолози. Ту је
доктор Hirszfeld организовао први бактериолошки курс за
пет лекара и медицинара, који су у послератном периоду
постали познати здравствени радници, наставници и руководиоци здравствене и санитетске службе Краљевине Југославије. Међу њима је био и касније чувени инфектолог
професор и академик др Коста Тодоровић.
Mikić D, et al. Vojnosanit Pregl 2008; 65(Suppl.): 59–69.

Volumen 65, Supplement

VOJNOSANITETSKI PREGLED

Редовна примена антитифусне и антипаратифусне
вакцинације с почетка 20. века довела је до наглог смањења и готово исчезавања ових болести у многим армијама тадашњих великих сила. У српској војсци ова вакцинација постала је обавезна тек јуна 1916. године, и на
Солунском фронту вршила се редовно на сваких шест
месеци захваљујући пре свега тадашњем начелнику санитета Врховне команде пуковнику др Сондермајеру 24.
Међутим, вакцинација српске војске француском поливалентном вакцином против колере и тифуса почела је
већ крајем априла и почетком маја 1916. године. Доктор
Hirszfeld навео је да су неке од ових вакцина биле необично токсичне и да су читави пукови након вакцинације
лежали као покошени с грозницом и локалним отоцима
по неколико дана, а да је код старијих особа било и смртних случајева услед акутне срчане слабости. Истовремено, „при вакцинацији француских трупа 1917. године
реакција је била релативно слаба, што потврђују и подаци да су се француски војници вакцинисали у близини
фронта. Према томе, вакцина послата за српску војску,
морала је садржати неки нарочити токсични специес,
који се понекад налази. Све ово је вакцинацију код српских војника учинило веома непопуларном и у војсци је
настала побуна против вакцинације“9, 25.
На Солунском фронту показало се да, поред дотад
познатих бацила трбушног тифуса и паратифуса А и Б,
постоји још једна клица која је способна да проузрокује
исту клиничку слику тифуса. Доктор Hirszfeld, у свом
раду истакао је да је ова клица понекад знала бити веома
вирулентна, те да је лично видео два смртна случаја узрокована овим бацилом. Након упорних истраживања он
је изоловао нову клицу која је према бактериолошким
особинама била нешто другачија од тифусне и паратифусне А и Б, и назвао је Bacillus paratyphi C. Данас је она
позната као Salmonella paratphifi C, а према свом проналазачу и као Salmonella Hirszfeldi. Захваљујући оваквим
сазнањима доктор Hirszfeld је показао да су међу српском војском најчешћи били паратифус А и трбушни тифус, док су паратифус Б и Ц били ређи. Наиме, он је од
116 позитивних хемокултура код 50 болесника изоловао
бацил паратифуса А, код 40 бацил тифуса, код 9 бацил
паратифуса Б, а код 12 болесника бацил паратифуса Ц25.
На основу, не баш сасвим поузданих енглеских података,
било је мишљења да су се француске и српске трупе инфицирале бацилом паратифуса А од индијских војника,
којих је било на Солунском фронту. Међутим, интересантно је да према подацима из табеле 1 трбушног тифуса, рачунајући и паратифус, међу енглеским, па и немачких војницима у првом светском рату готово да није било. Куриозитет је био да је и сам доктор Hirszfeld боловао од паратифуса типа А9.
После вишемесечног рада током 1916. године др
Hirszfeld у својој лабораторији од поменутих локалних
сојева паратифуса успешно је произвео сопствену вакцину у потпуно импровизованим условима. Тако на
пример, у празним боцама од пива култивисане су бујонске културе тифусних бацила. Вакцину је прво испробао
на себи и својим војницима, а након тога вакцину је први
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добио лично легендарни војвода Мишић, иначе пријатељ
др Hirszfeld-а, а за њим и штабни официри. С обзиром да
није било тежих последица и нежељених реакција, по
наређењу Начелника санитета Врховне команде пуковника др Сондермајера са пелцовањем српсих војника
овом вакцином отпочело се 1917. године8,36,37. Српска
војска је до краја рата Hirszfeld-овом вакцином, због краткотрајног имунитета у трајању од 6-8 недеља, пелцована четири пута са сјајним ефектом, тако да је трбушног
тифуса готово нестало а српски војници су у отаџбину
ушли без ове болести. Према подацима др Hirszfeld-а однос броја оболелих од тифуса и паратифуса у 1916. и
1917. години био је 16 : 1. Истовремено, током 1916. регистровано је 60 смртних случајева од ових болести, а
наредне године само 11, при чему је према подацима Врховне команде смртност од ових болести 1916. била 12%
од укупног броја оболелих, а 1917. само 4%36,37. Овакве
податке за 1918. годину нисмо нашли из доступне литературе, као ни прецизне податке о броју оболелих од трбушног тифуса и паратифуса током ових година, али се
индиректно може закључити да се радило о неколико
стотина војника. Позивајући се на податке из своје лабораторије и статистику Врховне команде др Hirszfeld наводио је да је истовремено број оболелих од дизентерије
био стално висок и са јаким морталитетом, и закључио
да је смањење броја оболелих од тифуса и паратифуса
било резултат добре вакцинације. О томе сведоче и подаци да је од 20 позитивних хемокултура на тифусне бациле, 19 било код невакцинисаних а само једна код претходно вакцинисаног болесника са клиничком сликом
тифуса8.
Остале заразне и венеричне болести у српској
војсци на Солунском фронту
У Првом светском рату најзначајнија је била група
трансмисивних и цревних заразних болести, а пред крај
рата и епидемија грипа, док је на самом Солунском
фронту главни епидемиолошки проблем била маларија.
Од осталих заразних болести на Солунском фронту боловао је далеко мањи број војника како у савезничким,
тако и у непријатељским армијама. Да је и у српској
војсци поред маларије било и других заразних и осталих болести индиректно потврђују подаци из табела 4 и
5 који представљају петнаестодневне лекарске извештаје из прве половине јуна и августа 1918. године у јединицама српске војске. Стога, укратко ћемо се осврнути на оне најважнија и/или најбројнија од ових обољења14.
Шпанска грозница
У 20. веку три пандемије грипа погодиле су човечанство: 1918. шпанска грозница, 1957. азијски грип, и
1968. хонгконшки грип. Међу њима, најпознатија је
шпанска грозница или шпански грип, названа тако јер је
први случај обољења регистрован у Шпанији. Ову пандемију, која је током 1918. и 1919. усмртила око 50 ми-
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Табела 4

Петнаестодневни лекарски извештај од 1. - 15. јуна 1918. године
Јединица Српске Војске
Оболели у јединицама
Српске војске

I армија

Јавило се за лекарску
помоћ
Задржано у амбулантама
Од тога оздравило
Од тога у болнице
Непосредно у болнице
Лечено у трупи
Враћено у команде
здравих
Остало у амбулантама

II армија

III армија

Коњичка
дивизија

Добровољачки
одред

Трупе и команде
ГВС* у
Микри

10408

7131

8843

647

137

1313

1181

1421

590

85

34

182

752
384
462
8436

570
709
390
4947

301
238
696
7327

48
26
40
509

24
6
2
101

136
38
71
1047

329

379

230

13

–

13

23

142

51

16

4

30

* Главна војна станица

Табела 5
Петнаестодневни лекарски извештај о кретању болесника за прву половину
августа 1918. године у II армији

4203
438
526
202
305
3410
109
914
–
34

549
16
13
9
84
149
–
251
11
–

лиона људи широм света (што је знатно више од укупног
броја жртава Првог светског рата), изазвао је вирус грипа А птичијег порекла, познат као H1N1. Интересантно
је, да је почетком октобра 2005. године „Дејли телеграф“
известио да је H1N1 (најсмртоноснији вирус у историји
човечанства) рекреиран у високо обезбеђеној лабораторији у Атланти из залеђеног тела једне жртве шпанске
грознице, а да истовремено „Гардијан“ пренео забринутост од ризика због стварања реплике вируса шпанске
грознице, јер су вируси и раније „бежали“ из лабораторије, као код појаве САРСа, једном на Тајвану и једном у
Сингапуру. Уз све то, почевши од 2003. године човечанству прети нова пандемија грипа, чији је изазивач вирус
птичијег грипа H5N1, а Светска здравствена организација оцењује да је он сличан вирусу који је изазвао
шпанску грозницу.
Када се говори о епидемији шпанског грипа у српској војсци на Солунском фронту треба рећи да о почетку, a посебно o току епидемије и о броју наших оболелих
и умрлих војника има мало података. Према саопштењу

435
–
–
–
64
371
–
–
–
–

Свега

1035
449
474
210
201
38
54
543
–
5

Заробљеници

Армијски
делови

1109
209
145
85
192
70
61
174
–
10

Ситне
јединице у
Вертекопу

Југословенска

Јавило се за лекарску помоћ
Задржано у амбулантама
Од тога оздравило
Од тога у болнице
Непосредно у болнице
Лечено у трупи
Остало у амбулантама
Боловало од маларије
Боловало од грипа
Боловало од дизентерије

Тимочка

Оболели у јединицама
Српске војске

Шумадијска

Дивизије и друге јединице I армије Српске војске

480
34
8
18
32
416
8
147
–
–

7811
1196
1166
524
878
2339
232
2079
11
49

професора др Александра Радосављевића грип се по први пут у српској војсци појавио априла 1918. године код
наших војника на Крфу. У једној српској пекарској чети,
улогореној на два километра од града, појавила су се изненада акутна респираторна обољења праћена високом
температуром, главобољом, прострацијом, боловима у
целом телу, кијањем и лаким кашљем. За два дана оболело је 150 људи а 95 је због тежег облика болести пало
у постељу, међутим, смртних случајева није било. Епидемиолошка испитивања су убрзо показала да је до оболевања наших војника дошло после контакта са француским пекарима са брода „Bien-Hoa“, који је тих дана дошао из Солуна и на коме је владала идентична епидемија. Код наших, као и код француских војника болест је
трајала 3-4 дана, а потом долазило до постепеног опоравка. Упркос енергичним микробиолошким испитивањима узрочник епидемије нашим лекарима остао је непознат, а о инфлуенци се у почетку није размишљало38,39.
Доктор В. С. С. овако је описао епидемију: „Почетком
јуна 1918., као трупни лекар Првог југословенског пука
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сам видео изненадан краткотрајни напад ове епидемије,
налик на некакав јуришни талас атмосфере. Дотле здрав
на положају „Котка“ пук је онда силазио у равницу на
одмор. Дошавши у село Доњи Пожар још исте вечери
оболевам међу првима ја сам, а сутрадан готово цео пук.
Дошавши истог дана у село Гостољубе, пред вече је пред
мојом пуковском амбулантом био полегао читав батаљон
за лекарску помоћ, кашљајући и кијајући као по команди, сви одреда. Епидемија је неколико дана по доласку
пука на брдо „Пајик“ убрзо нестала исто тако нечујно,
како је и дошла, без икакве штете39. Тадашњи начелник
санитета Врховне команде пуковник Ђорђе Владисављевић известио је да су током маја 1918. најпре само у неким војним јединицама на фронту, избила експлозивно,
фебрилна обољења, са ретким компликацијама, без смртности али са дугом и мучном рековаленсценцијом.
„Њих су неки од наших лекара пријављивали као денгу
или папатачијеву грозницу а француски као грип. Тек у
јуну и јулу, када су се почеле јављати плућне компликације са доста високом смртношћу, увидело се да је инфлуенца посреди“39. У петнаестодневном лекарском извештају о кретању заразних болести за прву половину
августа 1918. наводи се да је 11 припадника Друге армије српске војске боловало од грипа. У то време, пак,
читаве чете из 122. дивизије француских трупа дошле су
на Солунски фронт са грипом14.
На основу напред наведеног може се закључити да
је експлозивна епидемија грипа на Солунском фронту
међу нашим војницима у почетку, због изостанка компликација које прате ово обољење, била без тежих последица. Током времена, највероватније због пораста вируленције самог вируса и због имуносупресије коју он
код домаћина проузрокује плућне компликације, а вероватно и друге, постајале су све чешће и теже. Резултат
тога била је висока смртност код оболелих, али се о самом морталитету не може прецизно говорити услед недостатка јасних података из литературе. Треба напоменути да се у Првом светском рату није располагало превентивним специфичним заштитним средствима против
грипа, нити ефикасним каузалним леком, и да је морбидитет па и морталитет у почетку био тесно повезан са
узрастом. Наиме, током пандемије грипа 1918. године
највише су оболевали млади људи од 15-36 година, што
указује да је код старијих особа известан имунитет према
грипу ипак постојао.
Дизентерија
Проблем дизентерије остао је, током целог Првог
светског рата нерешен у свим армијама, на свим ратиштима, па и на Солунском фронту, јер су све тадашње
епидемиолошке мере биле слабе и недовољне. Тако на
пример, у немачкој армији 1918, у односу на раније године, морбидитет од дизентерије се удвостручио8,19. Исто потврђује и др Hirszfeld када је у питању наша војска
и наводи да је број оболелих од дизентерије био стално
висок и са јаким морталитетом, мада прецизне податке у
литератури о томе не налазимо. Током 1918. дизентерије
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је највише било у Другом југословенском пуку, а најмање у Тимочкој дивизији, о чему индиректно говоре подаци из табеле 514. У својој аутобиографској књизи др
Hirszfeld напомиње да је велика невоља на Солунском
фронту, па и у самом Солуну била бациларна дизентерија. Он наводи да је од дизентерије боловао и сам краљ
Петар, код кога је копрокултуром изолован Bacillus
Flexneri9.
Папатачијева грозница и денга
У литератури која се односи на заразне болести у
српској војсци на Солунском фронту 1917-1918. године
помиње се и појава оболевања наших војника од денге
и папатачијеве грознице, али о броју оболелих нема
прецизних података. Тако, на пример, др Hirszfeld описује да је на Солунском фронту било и папатачијеве
грознице и да су од ове болести боловали и он и његова
супруга. „Болест није смртоносна али изазива несносну
главобољу, бол у свим мишићима и грозницу од неколико дана. Након тога код оболелог се одржава дуготрајна депресија“9.
Анаеробне инфекције
У погледу анаеробних инфекција у српској војсци
на Солунском фронту др Субботић констатује да је било
случајева гасне гангрене и тетануса, као и да се општи
карактер рана код рањеника на Солунском фронту, у односу на оне са којима се сретао у балканским ратовима,
из основа променио40. Он наводи да је проблем тетануса
успешно решаван масовним профилактичким давањем
серума против тетануса сваком рањенику уз добру хирушку обраду ране, чиме је морбидитет од тетануса
смањен за око 10 пута8.
Венеричне болести
Према изворима из литературе може се за као доста
поуздан податак прихватити мишљење да венеричне болести у српској војсци на Солунском фронту нису имале
епидемични карактер, иако је за то било услова. По запоседању Солунског фронта број болесника од венеричних
болести у нашој војсци почео је постепено да расте, захваљујући пре свега чињеници да је током 1917. и 1918.
велики број проститутки различитих народности преплавио многе крајеве Солуна. Истовремено, дезинфекционе
растворе, као што су сублимат, лизол и карболна киселина, проститутке су ретко употребљавале, иако их је
било по њиховим собама. Оболевали су најчешће официри, људство у позадини, курири и имућнији војници,
захваљујући слободнијем кретању и материјалним средствима. Трупе, изоловане на удаљеним, ненасељеним и
планинским положајима, биле су потпуно заштићене.
Тако, на пример, број оболелих од венеричних болести у
Дунавској дивизији за шест месеци током 1916. године
био је 16 (1,6‰), током 1917. за осам месеци 82 (6‰), а
1918. за осам месеци 100 или 7,15‰ 41.

Strana 68

VOJNOSANITETSKI PREGLED

Током боравка на Солунском фронту лакши болесници од венеричних болести задржавани су у пољским
болницама, док су они са сифелисом, тежи и специјални
случајеви лечени у Солуну у 4. француској војној болници (војници) и у 6. француској војној болници (официри). Октобра 1917, под руководством доктора Копше,
отворено је Венерично одељење у нашој, Престолонаследниковој болници. Оно је било мало (60 постеља) и
примало је искључиво оболеле од сифилиса и меког
шанкра, но ипак његов преглед може дати приближну
слику венеричних болести током овог периода. За време
од 11 месеци колико је одељење радило лечено је укупно
357 болесника од сифилиса и меког шанкра, од којих је
током рата заражено 275. Овај број регистрованих болесника треба повећати за 50%, с обзиром да је већи број
имућнијих болесника лечен амбулантно код својих војних лекара, а делом и приватно. Поред тога било је доста
и оболелих од трипера, који нису урачунати, па све скупа може се закључити да је број венеричних болесника у
Солуну у току последње године пред офанзиву
1917/1918. износио вероватно око 1500. Сифилис је лечен арсенбензоловим препаратима и живом, с тим што
су арсеникове соли даване само код свежих случајева.
Дијагностика и лечење сифилиса контролисани су серолошком реакцијом у лабораторијама у Ахилеону на Крфу и у Престолонаследниковој болници, и то оригиналном Waserman-овом методом и Heht-Tribondo методом41.
Рад српског војног санитета током гоњења
непријатеља
Организована и прилагођавана у току две године и
два месеца приликама стабилизованог фронта санитетска
служба на Солунском фронту показала је своје озбиљне
недостатке одмах сутрадан по пробоју фронта и чим су
јединице кренуле у гоњење непријатеља. О епидемијама
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заразних болести при пробоју Солунског фронта и у току
гоњења видети у раду др Недока.
Закључак
На Солунском фронту осим маларије која је нанела
највише санитетских губитака, других заразних болести
у већим размерама није било. Број акутних форми маларије током времена имао је стални тренд опадања, док се
број хроничних облика повећавао, при чему је смртност
од последица хроничне маларије била далеко већа. Примена кинина у профилакси маларије није се показала као
ефикасна у спречавању настанка обољења, нити је битно
утицала на ток епидемије. Захваљујући све бољој терапији, како се крај Првог светског рата ближио, морбидитет а посебно морталитет од маларије били су све мањи.
Иако је проценат смртности од маларије на Солунском
фронту био мали, проценат онеспособљених на дуже
време, посебно од хроничних облика болести био је велики. Искуство из Првог светског рата показало је колика је била празнина у познавању маларије, као и да ова
болест може имати важну улогу у рату. Поред маларије,
на Солунском фронту владали су тифус, паратифус А, Б,
Ц и бациларна дизентерија који се нису испољили у значајнијем обиму захваљујући добром превентивном раду.
Вредност тифус-паратифусне вакцинације показана је на
масовном искуству свих зараћених армија, која је у јеку
тифусних епидемија на ратиштима по први пут у историји епидемиологије зауставила оболевање и смањила
морбидитет за око 10 пута. Од осталих заразних болести
забележене су денга и папатачијева грозница, а неколико
месеци пред пробој Солунског фронта и грип. На основу
постојећих дескриптивних података може се шпекулисати да је број оболелих српских војника од шпанске грознице био значајно већи него што се то у извештајима санитетске службе из тог периода може уочити.
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