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Инфективне болести епидемијског карактера јављају се као 
последица нехигијенских прилика и ванредних стања, првенствено 
у ратним условима. Такo се, истовремено, са изузетним ратним на-
порима српске војске у јесен 1914. године, као пратећа појава поја-
вила и епидемија пегавог тифуса, која према узетом данку у људ-
ским животима, спада у ред највећих за које свет зна. Анахрона ор-
ганизација војног и цивилног санитета, крајем 1914. године, у Ср-
бији, са премало лекара, и непознавање епидемиологије, у то вре-
ме, били су основни разлози, који су дозволили да дође до брзог 
разбуктавања епидемије пегавог тифуса, са дотад готово невиђе-
ним, катастрофалним, последицама по броју жртава. 

Циљ рада је да се, са историјске дистанце, од готово сто го-
дина, размотри хигијенско епидемиолошка ситуација у Србији, 
пре почетка епидемије пегавог тифуса 1914. године, ток епидеми-
је, услови који су јој ишли у прилог, мере предузете у војсци и 
народу, кретање броја оболелих и умрлих, као и клиничка слика 
болести, дијагноза и лечење.  

Анализа епидемије је вршена углавном на основу података 
из књиге умрлих Опште војне болнице у Београду у периоду од 
децембра 1914. до јуна 1915, података које је прикупио и публи-
ковао Hunter на основу извештаја о броју оболелих у 42 болнице 
у Србији и према забелешкама генерала др Симе Карановића. 

У Србији су, пре настанка епидемије 1914. и 1915. године, 
регистровани само спорадични случајеви пегавог тифуса у поје-
диним крајевима. Мало је вероватно да је епидемија букнула из 
аутохтоних спорадичних жаришта, узимајући у обзир интензитет 
и брзину развоја епидемијског процеса. Питање где се најпре по-
јавио пегави тифус у Србији и дан-данас остаје без одговора – 
код избеглица, у нашој војсци или код Аустријанаца. 
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Први, спорадични случајеви пегавца у нашој војсци били су 
запажени почетком октобра 1914. године, а врхунац умирања од 
пегавца и рекуренса је забележен марта 1915. године.  

До примене „српског бурета“ није постојало адекватно сред-
ство за масовну депедикулацију, а његова примена је довела до 
победе у борби против пегавца. 

До престанка епидемије пегавца није дошло спонтано, већ је 
то резултат бриљантне превентивне тактике лекара. 

Може се закључити да је ондашњем српском санитету, који је 
имао добре интернисте и хирурге, недостајала добро развијена и ор-
ганизована превентивна служба и да је постојање једне такве слу-
жбе могло да спречи или барем да умањи интензитет епидемије. 

Кључне речи: Епидемија, пегави тифус, Први Светски Рат, 
Србија, војска. 
 
 

S U M M A R Y  
  
Infectious diseases with epidemic potential occur as a result of 

unhygienic conditions, especially in wartime conditions. Thus, at the 
same time, with the exceptional war efforts of the Serbian army in the 
autumn 1914, as a side phenomenon, appeared epidemic typhus, 
which according to taken human lives, is one of the largest that the 
world knows. Anachronistic organization of military and civilian he-
alth services at the end of 1914, in Serbia, with too few doctors, and 
ignorance of epidemiology, at the time, were the main reasons, which 
are allowed to come to a quick appearance of epidemic typhus with 
catastrophic consequences for the numerous victims. 

The aim is to work with historical distance of almost a hundred 
years, consider the hygienic and epidemiological situation in Serbia, 
before started epidemic of typhus in 1914, course of epidemic, the 
conditions that favorised epidemic, the measures taken in the army 
and the people, the movement of patients and deaths, as well as clini-
cal features of disease, diagnosis and treatment.  

Analysis of the epidemic is largely carried out based on data 
from death General Military Hospital in Belgrade during the period 
from December 1914 to June 1915, data collected and published by 
W. Hunter reports on the number of patients in 42 hospitals in Serbia 
and to notes of Serbian general Dr. Sima Karanovic.  
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In Serbia, before the occurrence of epidemics in 1914 and 1915, were 
registered only sporadic cases of typhus in some areas. It is unlikely that 
the epidemic emerge from autochthonous sporadic sources, if we consider 
the intensity and speed of development of epidemic process. First, sporadic 
cases of typhus in our army were noted in early October 1914, and the pe-
ak of deaths from epidemic typhus was recorded in March 1915 year. Until 
applying of „Serbian barrel“ there were not adequate means of mass disin-
festations. Application of „Serbian barrel“ was leading to victory in the 
fight against epidemic typhus. End of typhus epidemic did not occur spon-
taneously but it was the result of a brilliant preventive tactics of doctors.  

It can be concluded that the then Serbian medical corps, which 
had a good internists and surgeons, lacked well-developed and organi-
zed preventive service. The existence of such services could prevent 
or at least reduce the intensity of the epidemic. 

Keywords: epidemic, epidemic typhus, the First World War, Ser-
bia, the army. 

 
 

Увод 
 
Инфективне болести епидемијског карактера, јављају се као 

последица нехигијенских прилика и ванредних стања, првенстве-
но у ратним условима. Такo се, истовремено, са изузетним рат-
ним напорима српске војске у јесен 1914. године, као пратећа по-
јава, појавила и епидемија пегавог тифуса, која према узетом данку 
у људским животима, спада у ред највећих за које свет зна (1–4). 
Класични или епидемијски пегавац (Typhus exanthematicus, пегави 
тифус) је, генерализована, тешка, акутна инфективна болест, која 
се карактерише дуготрајном температуром, главобољом, пореме-
ћајем стања свести, полиморфном оспом и наглим смањењем 
температуре у трећој недељи болести. Узрочник обољења је 
Rickettsiа prowazeki, (1, 5, 6) назван у част два истраживача, 
др Howard Taylor Ricketts-a, американца и др S. von Prowazek-a, 
Аустријанца, који су умрли од пегавца у току њихових истражи-
вања етиологије пегавца. (7) Преношење пегавог тифуса преко те-
лесних ваши први је експериментално доказао др Nicolle са са-
радницима 1909 године. (8) Њихова запажања су потврдили Ric-
ketts и Wilder (1910) и Anderson и Goldberger 1912 године. (6)  

Анахрона организација војног и цивилног санитета, крајем 1914. 
године, у Србији, са премало лекара, и непознавање епидемиологије, 
у то време, били су основни разлози, који су дозволили да дође до бр-
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зог разбуктавања епидемије пегавог тифуса, са дотад готово невиђе-
ним, катастрофалним, последицама по броју жртава. Без утицаја ор-
ганизоване здравствене службе, макар, до марта 1915. године његова 
клиничка слика, за свега два до три месеца, испољила се у пуном 
„сјају“, укључујући и стопу морталитета, која се кретала око 60%. О 
пегавцу се до тада ништа битно није знало, па му је ток био, потпуно 
спонтан, природан, без утицаја сврсисходне воље човека. (7–16) О то-
ме, веома упечатљиво сведоче следеће речи: „У болницама су се де-
шавали језиви призори масовног страдања и умирања, како болесни-
ка, тако и болничког особља“... Нису људи могли стићи да сахране 
мртве. У близини болнице слагана је гомила лешева. Било је случаје-
ва да су грешком на гомиле лешева стављали и оне у несвести“. (17)  

О масовности, обољевања и умирања, током епидемије, веома 
илустративно говоре подаци које износи доктор Димитрије Антић, 
тадашњи управник Прве резервне војне болнице у Крагујевцу. Према 
тим подацима, највећи број болесника са пегавим тифусом, примљен 
у току једног дана, у ту болницу, био је 120, а умрлих 19, при чему је, 
број новопримљених болесника био у корелацији са бројем умрлих. 
Исто, а понегде, и горе, као на пример у Ваљеву, било је, по свим бол-
ницама у Србији, током епидемије пегавог тифуса 1914/1915. године. 
(18–28)  

Разлози, за овакав ток и исход епидемије, данас, су потпуно 
јасни и своде се на апсолутни недостатак медицинског кадра, 
болничке опреме и средстава за лечење, али и на велике админи-
стративне пропусте, у то време, о чему ће бити, много више речи, 
у другим радовима на овом скупу. (11)  

Циљ рада је да се, са историјске дистанце, од готово сто година, 
размотри хигијенско епидемиолошка ситуација у Србији, пре почетка 
епидемије пегавог тифуса 1914. године, ток епидемије, услови који су 
јој ишли у прилог, мере предузете у војсци и народу, кретање броја 
оболелих и умрлих, као и клиничка слика болести, дијагноза и лечење.  

 
 

Историјат 
 
Пегавац је вероватно пустошио човечанство од старих време-

на. Претпоставља се да је велика епидемија у Атини 430. године пре 
наше ере можда била пегавац. Опис Tucidid-а оставља извесне сум-
ње, али су пронађени нови аргументи који изгледа говоре у прилог 
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пегавцу. (19) Опис Fracastorius-а 1546. године је најранији лекарски 
извештај који је довољно јасан да идентификује пегавац као посеб-
ну нозолошку јединицу. Реч „тифус“ води порекло из грчког typhos 
што значи димљиво и магловито. Иако је израз употребио Хипократ 
да означи „стање збуњености интелекта са тенденцијом ка ступору“, 
он није примењен на пегавац до 1760. године, када је Sauvages иза-
брао то име да означи ментално стање болесника који су боловали 
од болести. Треба нагласити да су typhus (пегавац) i typhoid (трбу-
шни тифус) fever често замењивани до 1873. године када је W. W. 
Gerhard у Филаделфији обратио пажњу на важне клиничке и пато-
лошке разлике између две болести. Конфузија у терминологији по-
стоји чак и данас, пошто се typhus abdominalis у неким деловима 
света зове typhoid fever. (6) 

Пегавац је увек интимно био повезиван са ратовима, глад-
ним годинама и људским несрећама. Често је на исходе битки ње-
гово дејство било пресудно. Најранија војна хроника која говори 
о пегавцу је хроника о опсади Гранаде у 1489. години; било је 
17.000 мртвих од пегавца у Шпанској армији, готово шест пута 
више од броја убијених од Мавра. Можда су пегавац донели у 
Шпанију шпански војници који су се борили против Турака на 
Кипру. Убрзо после тога болест је избила у Италији, где је Фрака-
сториус имао прилику да студира њене карактеристике. У 1528. 
години француска армија која је опседала Напуљ је била на путу 
дефинитивне победе над снагама Karla V, победе која би имала 
огроман утицај на касније развоје у Европи. Али тада „ушао је на 
политичку сцену пегавац – једним од најдалекосежнијих и дубо-
ко ефикасних удара у својој каријери...“. (4) За кратко време је 
„покосио“ 30.000 војника у логорима Француза, па је преостали 
део војске био принуђен да се повуче. Балканска кампања у 16. 
веку је знатно допринела ширењу пегавца кроз Европу. Велике 
снаге су се сакупиле из разних делова Немачке, Италије и Фран-
цуске за борбу против Турака, али је много војника оболело од 
пегавца, пре него што је дошли до бојних поља. Болест је постала 
позната као „morbus hungaricus“ пошто су је по читавој Европи 
посејали војници који су се враћали из Мађарске. Катастрофа која 
је погодила Наполеонову армију од пола милиона људи 1812. го-
дине, била је делимично дело пегавца. У периоду од 1816. до 
1819. године велика епидемија пегавца захватила је становнике 
Ирске у којој је оболело приближно 700.000 људи.  
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Први извештај епидемији пегавца у Новом Свету је нађен у пи-
сањима Padre Sabagun (20) који описује тешку епидемију на висорав-
нима Мексика 1576. и 1577. године, у којој је умрло више од 2 милио-
на Индијанаца. Мада извештаји сугеришу да је пегавац можда посто-
јао у Новом Свету пре но што су стигли шпански истраживачи, није 
могуће о томе судити на основу садашњих података. Наведени при-
мери су довољни да укажу да је епидемични пегавац био једна од 
главних епидемичних болести у историји човечанства. 

Пегави тифус има све карактеристике типичне ратне заразе. 
Почев од првих описа пегавца као ратне заразе, од опсаде Грана-
де 1489. године, затим за време првог и другог светског рата, па 
све до последњих војних сукоба у Кореји 1946. до 1948. године, 
ова болест је била стални пратилац војних сукоба и ратних раза-
рања. Стога је пегавац несумњиво утицао на борбену готовост 
једне нације и на исходе многих ратова. 

Западна Европа се ослободила вашљивости, а тиме и пегавца, 
крајем 19. и почетком 20. века, захваљујући наглом индустријском 
развоју, јачањем економске моћи, што је довело до пораста живот-
ног стандарда становништва у овом делу Европе. Пегави тифус је 
остао као проблем пред први светски рат и у периоду између два 
светска рата у земљама које су биле економски неразвијене, као и 
земљама са феудалним односима (Турска, царска Русија, Балкан 
готово цела источна Европа, а нарочито Пољска и Румунија). 

Етиологија и епидемиологија пегавог тифуса 
 
Откриће начина ширења пегавца посредством телесне ваши 

помогло је у расветљавању епидемиологије пегавог тифуса. Ши-
рење болести у хуманој популацији се одвија циркулацијом ваши 
са особе на особу. Ваш је релативно неефикасан вектор с обзиром 
да је слабо покретна. Осим тога активни стадијуми могу да пре-
живе свега 7 до 10 дана без одговарајућег домаћина на коме би се 
хранили. (6) Треба узети у обзир и да је телесна ваш искључиво 
паразит човека. Трансоваријална трансмисија рикеције код ваши 
није доказана. То указује да епидемијско ширење ове болести фа-
воризује постојање велике популације ваши на људима који за-
једно живе и спавају у просторијама где је велика густина сме-
штаја. Тако у условима повећане густине смештаја, у затворима, 
избегличким камповима, у ратним условима, када затвореници, 
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избеглице или војници нису у могућности да редовно мењају оде-
ћу и да се купају, ваши могу да се брзо рашире на целу популаци-
ју. Томе погодује и зимско време када је купање још теже обави-
ти због хладне воде. Због тога је тифус био мање више стално 
присутан међу људима нижег социоекономског статуса у крајеви-
ма са хладнијом климом – у Русији, Пољској, југоисточној Евро-
пи, северној Африци, Мексику и регијама Јужне Америке. Ваши 
су осетљиве на промену температуре и брзо напуштају фебрил-
ног или мртвог домаћина тражећи новог домаћина са одговарају-
ћом температуром. Ширење ваши у војним пољским болницама и 
на другим местима где су присутни болест и смрт омогућавало 
брзо ширење тифуса који се могао рачунати као компликација 
услед исцрпљености и недовољне исхране. 

Др Nathan Brill је 1910. године, у Њујорку, обратио пажњу 
на болест која је била слична тифусу. Болест је имала исти кли-
нички ток као и тифус, али су симптоми били блажи, леталитет је 
био мањи од 1% и јављала се претежно међу јеврејским имигран-
тима из Jугоисточне Европе. Пошто болест није показивала тен-
денцију ширења међу члановима породице и јављала се чешће у 
летњим месецима, Brill је почео да верује да се ради о новом кли-
ничком ентитету непознатог узрока. Anderson и Goldberger су 
1912. године успешно инокулисали резус мајмуна крвљу оболе-
лог од Brill-ove болести у Њујорку и открили да су инфицирани 
мајмуни након тога били имуни на инфекцију узрочником тифу-
са. На основу тога су закључили да ове болести имају истог 
узрочника, да би Zinsser 1934. године поставио хипотезу да је 
Brill-ova болест рецидив пегавог тифуса. (4) 

Rickettsia prowazeki је грам негативна бактерија, која се 
размножава само у живој ћелији домаћина, и то у ендотелу ка-
пилара човека, и може се, за све време болести, наћи у крви (ри-
кецијемија). Она се множи директном деобом, садржи РНК и 
ДНК, а боји се по Гимси. Рикеције и протеус имају сличну анти-
гену структуру, што се користи за Weil-Felixov-у реакцију. Оне 
су релативно отпорне у спољашњој средини, убија их темпера-
тура од 70°С, док им ниске температуре и влажност, омогућују 
одржавање у фецесу вашију, чак и више година. Осетљиве су на 
дејство обичних антисептика. Једини резервоар болести је чо-
век, и то болесник од примарног пегавог тифуса или од Brill-
Zinsser-ове болести и рикеционоша. Он је инфективан последња 
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два до три дана инкубације, током трајања болести и недељу да-
на по нормализацији температуре. Rickettsia prowazeki се прено-
си са човека на човека само посредством човечије ваши тела – 
Pediculus humanis corporis (слика 1), која се зарази сишући крв 
инфицираног човека, којом се храни по неколико пута дневно. 
За то откриће (1909. године) господину Šarlu Nikolu је 1928. го-
дине додељена Нобелова награда за медицину. Нажалост, срп-
ски лекари, су за то епохално откриће сазнали касно, када се 
епидемија пегавог тифуса већ захуктала.  

        

     

Слика 1. Bela vaš (Pediculus corporis) 

Бела ваш,  величине 3–4 mm живи у шавовима рубља и одеће, 
где женке полажу јаја, која се чврсто слепе за тканину што јој даје 
велики епидемиолошки значај. Заражена ваш преноси рикецију 
фецесом, а не уједом, јер, увек када сише крв, она уједно и дефеци-
ра. С обзиром да ујед изазива свраб, човек се чеше и утрљава, у ко-
жу, фецес са рикецијама. Ређе, пут преношења може бити, коњук-
тива или слузница респираторног тракта. Оболелог човека, са по-
вишеном температуром, ваши брзо напуштају, и траже, човека са 
нормалном температуром. Након уједа ваши на кожи се јављају 
ситне макуле, а касније се јављају и уртике и инфилтроване папу-
ле, као последица сензибилизације. На месту уједа често су при-
сутни и симптоми секундарне, стафилококне и/или стрептококне, 
инфекције.  

Након преболелог пегавог тифуса човек стиче дугогодишњи, 
вероватно, доживотни, имунитет.  



215 

Пегавац у Србији пре Првог светског рата 
 
Сматра се да је пегавца на простору Балкана било „од памти-

века“. У „Хиландарском медицинском кодексу“, описано је неко-
лико знакова болести који указују на клиничку слику пегавца. За-
бележено је да је кодекс настао по списима Галена и Хипократа.  

Први подаци о пегавцу у Србији датирају из 1836. године. 
Др. Пацек, лекар крагујевачког гарнизона, упозорава кнеза Мило-
ша о епидемији пегавог тифуса у овом гарнизону, као и „да су на-
редбе поручника Никодија Поповића, командира целог војинства, 
много узрок томе, што се зараза шири“. Сматрајући да је његовом 
командиру нанесена увреда и не схватајући значај хигијенских 
мера у спречавању ширења вашљивости, др Пацек је од кнеза 
Милоша добио шамар „а тифус је све више и више грабио око се-
бе“. Тадашњи гарнизон у Крагујевцу је бројао око 500 војника. 
„Епидемија је била тако жестока, да је много војника помрло, ме-
ђу њима и командир Никодије. Наскоро се окужише и лекари др 
Пацек и др Капарис и разболеше се од тифуса“. (21) 

Други податак о пегавом тифусу потиче из 1902. године од др 
Јарослава Кужеља, тадашњег окружног лекара у Чачку. Он даје 
праву малу студију пегавог тифуса на око 53 случаја, који се поја-
вио у апсанама крајем 1901. и у првој половини 1902. године у тр-
навском, драгачевском и љубићком срезу. У својој расправи Ку-
жељ каже: „један облик тифа који заслужује велику пажњу лекара 
Србије, јер се сигурно јавља и у другим крајевима наше отаџбине, 
само што се ти случајеви махом баце у рубрику абдоминалног ти-
фа, пошто лекари немају прилике цео ток болести у приватној 
пракси посматрати“. (22) На жалост, овај студиозни рад и доку-
ментован рад није признао Главни санитетски савет (на седници од 
04. октобра 1902. године), јер наводно није поткрепљен бактерио-
лошким налазом и Грубор-Видаловом реакцијом, да се „искључи 
онај облик тифе чији је покретач Ебертов бацил“. (22) 

По др Кости Тодоровићу у Србији је пегавац пре Балканских 
ратова био веома ретко обољење. Појављивао се „једино међу Ци-
ганима без сталног пребивалишта, а у неколико случајева и у за-
творима“. За време I балканског рата пегавац је регистрован код 
наших трупа које су оперисале у околини Једрена крајем 1912. го-
дине. (23) Као војник у месту Мустафа Паша био је и др Коста То-
доровић, а који је и сам оболео од пегавог тифуса. „Имао сам висо-
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ку температуру и неколико дана сам био у бунилу, и у току боле-
сти сам ослабио 20 килограма“. Према његовим запажањима, си-
гурно је да је српска војска ушла у рат без пегавца, али да је дуга 
опсада Једрена која је трајала скоро два месеца, као и одсуство 
преобуке у српској војсци условило појаву велике вашљивости. 
Присуство пегавца међу турским заробљеницима и велика вашљи-
вост која је владала у турској војсци допринели су ширењу пегавца 
и код нас. За време балканског рата, српске трупе у Македонији 
(Охрид, Струга, Дебар) и Албанији дуж Јадранског мора долазе у 
додир са ендемским жариштима пегавца и услед слабих хигијен-
ских прилика почињу оболевати од пегавца, нарочито након пада 
Битоља. Епидемијска појава пегавца забележена је крајем 1913. го-
дине у гарнизону Дебар, у којој је оболело 650 војника у касарна-
ма, а за коју се сматра да је унесена из Албаније.  

Кујунџић 1913. године објављује у „Здрављу“ два своја рада 
о пегавом тифусу. У првом сматра да пегавац води порекло из 
Албаније, од турских заробљеника и приказује пегавац као ратну 
заразу. (24) У другом износи како је Санитет организовао Одеље-
ње за пегави тифус, као и да је у периоду од 07. 03. до 26. 05. 1913. 
године оболело 500 војника, од којих су чак 143 (26,8%) били 
болничари. Истовремено Кујунџић указује да је било пегавца и 
међу битољским домороцима. (25)  

Тек 1913. године Кујачић Ј. у „Народном здрављу“ – лекар-
ске поуке за народ (прилог „Српском архиву за целокупно лекар-
ство“), на основу открића Nicolle-а, даје подробнији опис клинич-
ке слике, епидемиологије пегавца и начина његовог сузбијања, 
што је тадашњем здравству до тада било непознато. (26) Све до 
тог времена, од открића Nicolle-а из 1909. године, није се појавио 
ниједан стручни чланак о овој болести.  

Др Станојевић В., у рату лекар пољске болнице Комбиноване 
Дивизије и управник Моравске Војне Болнице код „Ћеле-Куле“ у 
Нишу, даје упечатљив опис Хигијенско-епидемиолошких прилика 
у Србији које су претходиле појави епидемије: (12) „Исцрпљена 
балканским ратом, српска војска је ступала у Европски Рат не-
спремна, и нарочито неспремна у здравственом погледу. Неспрем-
на, она је морала по сваку цену да прими рат, и то рат са неупоре-
диво јачим непријатељем од себе. После првих, летњих месеца, на-
ступа зима под најгорим здравственим околностима. Војска је, по-
сле нечувених ратних напора и маршева, збијена густо по нечи-
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стим кантонманима и без основних средстава за одржавање теле-
сне чистоће: без преобуке, без купатила, без перионица, чак и без 
сапуна. Јавља се телесна нечистоћа, а уз њу одмах и запат вашију 
са свима условима за лак и брз пренос вашију са једног на другог у 
густим смештајним приликама. Војска је, у оваквим антихигијен-
ским приликама, у блиском контакту са масом заробљеника и из-
беглица из неколико округа северозападне Србије, који су сви за-
једно, и заробљеници и избеглице, још у горим хигијенским при-
ликама и од саме војске. По болницама је најгоре. Због великих и 
крвавих борби, оне су препуне рањеника и болесника. Њих је сву-
да много више, него што износи број постеља и број одређеног 
персонала и људства, који их може лечити и неговати. По болни-
цама су измешани рањени и заражени војници и заробљеници, као 
и избеглице. По возовима је исто такво зло. Они су увек у ратној 
журби у сталном покрету, без средстава за одржавање чистоће у 
њима и без вршења дезинфекције. У возовима се путници гуше, 
измешани су рањеници и болесници, војници и заробљеници, на-
род и избеглице. По градовима, нарочито по железничким центри-
ма и раскршћима је такође читав мравињак од људских маса, које 
немају стана и ноће на поду, по клупама и столовима кафана, над-
лештава, чекаоница, приватних кућа. Сви услови за појаву епиде-
мије пегавог тифуса су били ту и епидемија је букнула“. 

Не смемо заборавити један важан узрок појаве пегавог тифу-
са. Аустријанци су, после бекства из Србије, евакуисали из бол-
ница само рањенике, док болеснике и, нарочито, заражене нису, 
већ су их оставили по болницама. У тим тешким ратним данима 
наша војска је имала велики број рањеника, који су, несмотрено, 
измешани са зараженим Аустријанцима. (13) 

 
 

Eпидемија пегавца у Србији 1914. и 1915. године 
 
Први случајеви пегавог тифуса у првом светском рату јавили 

су се у виду спорадичних случајева почетком октобра 1914. годи-
не, што је потврђено у званичном извештају санитета Српске вој-
ске од 10. октобра 1914. године, а који гласи:„У Србији има 3 
случаја пегавца и то један у Дебарској болници, а два у Митрови-
ци, од којих је један умро“. (12) 
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Међутим, опште здравствено стање српске војске било је рела-
тивно задовољавајуће све до средине децембра 1914. године. Наиме, 
почетком децембра 1914. године српска војска после офанзиве на Ко-
лубари и Сувобору заробљава око 45.000–60.000 аустроугарских вој-
ника и 3.000 рањеника и болесника од пегавца. Убрзо затим почињу 
да се јављају пегавац, рекуренс, дизентерија, као и појединачни слу-
чајеви вариоле. Док вариола није задавала проблем, јер су народ и 
војска били вакцинисани, дотле је стање у погледу пегавца и рекурен-
са било из дана у дан све теже. Долазак зиме и непрестано кретање 
маса ишли су у прилог разбуктавању епидемије. Поред тога, о пегав-
цу, о начину његовог ширења, о његовом сузбијању и поред епохал-
ног открића Nicolle-a и Conseilа, скоро се ништа није знало.  

Број оболелих од пегавца је почео да расте до неслућених раз-
мера, тако да је већ почетком 1915. године епидемија узела застра-
шујуће размере, да би у фебруару и марту достигла кулминацију. 

У писму пуковника Николе Стевановића, команданта Дрин-
ске дивизије I позива од 23. фебруара 1915. упућено команданту I 
Армије се наводи лоше здравствено стање војника дивизије „која 
је од почетка рата па до сада ... стално у предњој линији“ и тренут-
но броји 11.580 бораца од 17.850 на почетку плус 7270 попуна (т. ј. 
укупно 25.120). „Од регрута није било никакве користи ... сви су 
одмах ... одлазили у болницу..„Наводи да је „... проценат побоље-
вања од разних заразних болести, нарочито пегавог тифуса, врло 
велики ...“. „XVII пешадијски пук ... само у коцељевачкој болници 
има 180 болесника од пегавог тифуса“. Наводи главне разлоге: 

1. „... ни један војник нема ништа више ни од веша ни од 
одела осим онога што је на њему, а када се то пере или кува он 
мора да седи у каквој загушљивој сеоској соби по 2–3 дана потпу-
но го ...“, а све то се „због изнесености и дотрајалости при кувању 
и парењу распада и није низакакву употребу“. 

2. „... загађеност целокупне просторије на којој кантонују 
трупе ове дивизије, нарочито је загађена Мачва и главна комуни-
кација Шабац-Коцељево-Ваљево... нема села у Мачви, Посавини, 
Поцерини и Тамнави где дневно не умире по 3–4 становника ... 
понегде је смртност толика да нема ко мртве да сахрани ...“ 

3. „... у таквим селима војници... кантонују... и кроз такве за-
гађене и заражене куће стално пролазе ... то су куће њихових ро-
дитеља или њихових пријатеља ...“ 
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„Ради угушивања заразе“ моли: 1. измештање са ове терито-
рије, 2. преобуке и одела и 3. шаторска крила. 

 У таквој катастрофалној епидемиолошкој ситуацији српска 
влада се обратила 09. фебруара 1915. године Министарству спољ-
них послова Енглеске за помоћ у једној мисији од око 100 лекара. 
Већ 10. фебруара 1915. године пуковник William Hunter добија 
овлашћења да може да оформи екипу са око 25 чланова, колико је 
могла британска мисија тада да одвоји. 

„Следећег дана, 11. фебруара 1915. године, примио сам се ду-
жности и постављен сам за шефа мисије. У то време се није знала 
природа и интензитет саме главне епидемије. Било је речено само 
„Тyphus“. Да ли је то био само Тyphus abdominalis, Тyphus 
еxanthematicus или Тyphus reccurens није било познато, и ја сам тра-
жио да се пошаље један телеграм ради информације. Следећег дана 
су ме телефоном известили да превалира Тyphus еxanthematicus. (28) 

Треба нагласити чињеницу да су поред британске постојале 
и друге савезничке мисије. Прва мисија била је руска, која је сти-
гла у Ниш половином септембра 1914. године и састојала се 
углавном од хирурга. На челу руске мисије је био др Софотеров. 
Француска мисија коју је предводио пуковник Jaubert била је нај-
бројнија (имала је око 100 лекара), бавила се искључиво лечењем 
оболелих, а најкасније – априла 1915. године стиже америчка ми-
сија Црвеног крста, на челу са професором др Richardom Stron-
gom са Харвардског универзитета, који је имао искуства у сузби-
јању епидемија тропских болести. У његовој мисији је био и Hans 
Zinsser, касније чувени рикециолог. Међутим, док су чланови 
осталих мисија, нарочито руске и француске, учествовали углав-
ном у лечењу оболелих, дотле британска мисија организује сми-
шљени рад на на сузбијању епидемије. Мисија се придржавала 
инструкција да се уопште не упушта у болнички рад, већ да после 
процене епидемиолошке ситуације, сачини дефинитивни програм 
за противепидемијску борбу у војсци и народу. 

„Прво и најгоре жариште епидемије било је Ваљево, град са 
око 10.000 становника у северозападној Србији, близу границе са 
Босном. Када су се Срби повукли из њега у инвазији Аустријана-
ца, у њему није било случајева пегавца међу трупама. Када су Ср-
би почетком децембра 1914. године кренули у контраонфазиву, и 
почели заробљавати све више Аустријанаца и када су ушли у Ва-
љево затекли су преко 3.000 хиљаде рањеника и Аустријанаца бо-
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лесних од пегавца и рекуренса под најтежим условима. У подру-
мима једне сасвим нове школе затечено је преко 150 мртвих 
аустријских војника. Преко 40.000 заробљеника распоређено је 
по читавој земљи, да би их користили као преко потребну радну 
снагу. Пегавац и рекуренс су рапидно следили ову концентрацију 
и дистрибуцију и били су разнети дуж свих железничких пруга и 
по свим већим градовима Србије, чак до Битоља и Ђевђелије. (28) 

Hans Zinsser такође описује епидемију пегавца у Србији у свом 
раду из 1935. године, где каже: „Дисеминација пегавца у све делове 
земље била је скоро тренутна. Инфекција је путовала са становни-
штвом које је лутало, возовима са заробљеницима и са трупама у 
кретању. У току фебруара и марта епидемија је одједном букнула 
брзином и снагом којима није било равних ни у једној епидемији пе-
гавца о којима ми имамо податке. У априлу када је достигла кулми-
нацију, свакодневно се јављало неколико хиљада нових случајева, 
једно време је свакодневно у војне болнице примано по 2.500 боле-
сника. Морталитет се кретао приближно од 20% за време пораста и 
опадања епидемије, па све до 60% на врхунцу епидемије. За мање 
од шест месеци умрло је преко 150.000 људи од пегавца“. (4) 

Значајну улогу у ширењу пегавца и рекуренса одиграле су 
пољске болнице. „Прве етапе заразе од фронта биле су пољске 
болнице. То су биле жиже где се скупљало и мешало све што из-
немогне на фронту: рањеници, болесници, заражени и незараже-
ни. Хигијенско стање тих етапа у то време је било познато. То су 
била свратишта и преноћишта у првој нађеној сеоској згради, где 
је на простртој слами смештано све што наиђе, заражено и ва-
шљиво, као и незаражено. Болесници и рањеници, заражени и не-
заражени, сви скупа ступају у болницу – у свом оделу и рубљу и 
у њему преноће, збијени један уз другог, па се сутрадан са својом 
заразом и са још добијеном од суседа евакуишу даље“. (29) 

У таквој епидемиолошкој ситуацији било је од битне важности 
предузети мере које ће бити усмерене на сузбијање епидемије. Зва-
нична војно-санитетска мисија Британске владе на челу са пуковни-
ком Hunterом, упознавши се са епидемиолошком ситуацијом у ар-
мији, „болницама“ и народу указује на потребу промене дотадање 
тактике борбе против пегавца и рекуренса. He толико лечењем, као 
до тада, него спречавањем ширења болести, превентивним мерама, 
згодним no једноставности и масовној примени, којим се ширење 
епидемије може зауставити, и тиме олакшати притисак на болнице. 
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Ова званична британска војно-санитетска мисија предочава 
Српској влади 8. марта 1915. године следеће: 

„Мере које треба да присвоји влада, управе градова 
и болница да би спречили ширење пегавца и рекуренса“ 

1. Обавезна пријава, изолација и депедикулација у болницама; 
2. У градовима и селима систем пријаве вршити преко домаћина; 
3. Лична чистоћа болесника и уништење инсеката у рубљу, 

одећи и постељини. 
4. Смештај оболелих у болнице где је то могуће; 
5. Лична заинтересованост сваке особе за борбу против ове 

болести; 
6. Јавност обавестити плакатима и новинама; 
7. Снабдевање дезинфицијенсима и уређајима за дезинфек-

цију од стране власти; 
8. Формирање јавних дезинфекционих станица 
9. Формирање новоимпровизованих парних „barrel disinfec-

tor“, које је пронашао ппук. др Stammers, тако прости, тако јефти-
ни и тако лаки да се могу израдити у сваком броју и у сваком се-
лу, чак и у сваком домаћинству у земљи“. 

Од свих мера у сузбијање пегавца две ствари су биле од пресуд-
ног утицаја на брзо преношење епидемије. То су „српско буре“ („bar-
rel disinfector“), као и забрана транспорта, односно посета цивила бо-
лесницима и рањеницима. Буре за дезинфекцију (депедикулацију) 
које је предложио мајор др Stammers на основу знања из литературе 
и властитих искустава у депедикулацији воденом паром током „Бур-
ског рата“ (названо одмах „српско буре“, а у народноослободилач-
ком рату „партизанско буре“) имресионирало је својом једноставно-
шћу и ефикасношћу чак и председника српске владе Николу Паши-
ћа. Наредио је да се одмах направи 100 комада и са упутством поша-
љу као модел у свако градско насеље. У војсци је уведено по једно 
на сваких 250 војника уз импровизовано покретно купатило. 

Српске власти и војне старешине су одмах и са одушевље-
њем прихватиле нову концепцију борбе против пегавца и реку-
ренса уништавањем вашију врелом воденом паром у српском бу-
рету. Настао је радикалан преокрет у борби против силне епиде-
мије пегавца и рекуренса тј. масовне вашљивости. Резултати те 
новоуведене тактике против катастрофалне епидемије пегавца из-
врсно су се испољили две недеље после 16. марта 1915. године, 
када је започета свеобухватна депедикулација врелом воденом 



222 

паром рубља, одеће и постељине у српском бурету. Број оболелих 
који је до тада износио 1.000 до 2.500 дневно (познат је био само 
број хоспитализованих), већ је после 14 дана примене „српског 
бурета“ редукован на половину. После месец дана, број дневно 
оболелих је спао на свега 230, да би половином маја просечан 
број новооболелих износио 115 болесника дневно. 

Велика би неправда била не указати на улогу санитетских 
возова у сузбијању ове епидемије. Када се пегавац појавио међу 
рањеницима и особљем у „Санитетском возу број 1“ почиње да се 
посебно обраћа пажња на дезинфекцију прибора, а нарочито по-
стељине. Ова превентивна мера је, после завршетка I балканског 
рата била скоро сасвим занемарена. Зато се одмах набавља један 
дезинфекциони апарат за потребе овог санитетског воза, те се 
приступа дезинфекцији ћебади и осталог прибора после сваког 
транспорта. Како се потреба за дезинфекцијом целокупне сани-
тетске опреме на возовима и свим успутним станицама, јавља као 
неопходност, јер се епидемија све више шири, то се убрзо присту-
па потпуном преуређењу овог санитетског воза у дезинфекциони 
воз. Од тада он надаље носи службену ознаку „Дезинфекциони 
воз број 1“. Због све већих потреба за сузбијањем даљег ширења 
епидемије пегавца и повратног тифуса међу војском и становни-
штвом, убрзо се формира још једна оваква железничка компози-
ција, тако да је крајем децембра 1914. године српски санитет по-
ред санитетских возова, имао и два дезинфекциона воза. 

„Дезинфекциони воз број 1“ имао је за дужност: да на главној 
прузи северно од Сталаћа врши хигијенско-профилактичку слу-
жбу, док је „Дезинфекциони воз број 2“ обављао ову исту службу 
на прузи јужно од Сталаћа, као и на прузи узаног колосека. Дезин-
фиковане су све железничке станице, сви путнички вагони, све же-
лезничке радионице, као и сви други главни локали у којима су бо-
равили жалезничари, трећепозивци, придодати на службу железни-
ци. Такође су дезинфикована и сва места где су смештени ратни 
заробљеници, који су такође радили на нашим железницама. 

У делокруг рада ових возова такође је спадала и организаци-
ја вакцинације свог напред поменутог људства. Овом вакцинаци-
јом су такође биле обухваћене и породице железничара, ради пре-
вентивне заштите од могуће инфекције. 

На сликама 2–5 приказан је дезинфекциони воз који је посе-
довао вагон за дезинфекцију одеће и вагон за купање људства.  
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Слика 2 – Дезинфекциони возови 

 
Слика 3 – припрема војника за купање 

 

 
Слика 4 – Вагони - купатила 
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Слика 5 – повратак војника са купања 

Епидемија пегавог тифуса у Србији 1915. године је по свом ка-
рактеру ратна зараза која је обухватила и цивилно становништво. Су-
збијање епидемије међу цивилним становништвом је било далеко те-
же, јер није била могућа ни хоспитализација, а још мање регистрација 
оболелих. „У вагонима и на станицама била је неописива гужва; го-
миле сељака у њиховим овчјим кожусима са безброј вашију. Вагони 
су одисали на нафталин и камфор, а употребљавани су са узалудном 
надом да се спречи инфекција. Читав железнички саобраћај је радио 
као „река инфекције“ носећи заразу горе и доле по земљи – из армиј-
ске ареје на цивилну и из ње натраг у армију“. (28) Због тога Hunter 
поред већ наведених мера предлаже: а) привремену забрану желе-
зничког саобраћаја (осим у погледу армије), као и забрану свих одсу-
става, и б) формирање извесног карантина и дезинфекционих, одно-
сно депедикулационих станица на железници, које ће служити за пре-
кид инфекције између армије и цивилног становништва. Једна од нај-
већих таквих станица била је у Младеновцу и она је много допринела 
ефикасној депедикулацији војних и цивилних лица. 

Важну улогу у сузбијању епидемије, како међу војском тако 
и међу цивилним становништвом имао је и здравственоваспитни 
рад. По препоруци енглеске мисије захтевано је да „сваки човек и 
жена у Србији помогну у рату против болести, као што су се 
успешно борили против људског непријатеља“. 

По оцени Hunterа, епидемија пегавог тифуса у Србији 1914. 
и 1915. године била је „најнаглија епидемија у настанку, најбржа 
у пропагацији, највећа у интензитету, а најбрже заустављена од 
свих епидемија у историји“. 

Може се такође сматрати да епидемија пегавог тифуса у Ср-
бији представља пример „нехотичног бактериолошког рата“, у 
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коме је огроман број рикеционоша у Поћорековим трупама из Бо-
сне убацио узрочнике у углавном непрокужени српски живаљ. 

После априла 1915. године Србија је била слободна од епи-
демије пегавца, a у току стратегијског повлачења Српске војске 
кроз Албанију, крајем 1914. године до доласка на Крф, војска се 
опет увашљивила, али пегавца није било. Ни тада, ни осталих 
ратних година на солунском фронту у епидемијској форми. 

Епидемија пегавца у Србији није прошла незапажено у Све-
ту. Њујорк тајмс 26. Марта 1915 говори о жртвама епидемије пе-
гавца у Србији (слика 6), а 29. априла 1915 објављује чланак под 
насловом „Аустријанци донели тифус у Србију“ (слика 7). 

 

             

Слика 6 – чланак у Њујорк тајмсу       Слика 7 – чланак у Њујорк тајмсу 
                     од 26. марта 1915.                                од 29. априла 1915. 
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Kлиничка слика, дијагностика и лечење 
пегавог тифуса током епидемије, 

1914/15. године, у Србији 
 
Познавање клиничке слике неке болести, постављање дијаг-

нозе, па и само њено лечење, повезани су са добрим познавањем 
патофизиолошких механизама, који учествују у развоју саме те 
болести. Српски лекари, у време, пре настанка епидемије пегавог 
тифуса, у Србији 1914/1915. године, посебно они млађи, нису би-
ли у ситуацији, нити су имали могућности, да се, упознају са па-
тогенезом, па ни са клиничком сликом овог обољења. Захваљују-
ћи, између осталог и томе, макар у првим месецима епидемије, 
било је много проблема у постављању дијагнозе, па и самом лече-
њу оболелих, што је резултирало, дотад, готово невиђеним морта-
литетом од ове претешке болести. (1, 2, 9–10, 32–33)  

Патогенеза 

По уласку у организам човека, кроз повређену кожу, 
Rickettsiа prowazeki, доспева у крвоток, па путем крви (рикеције-
мија) доспева у све делове тела, где врши инвазију ендотелних 
ћелија капилара и артериола, у којима се размножава. На крвним 
судовима она изазива карактеристичне промене, стварајући „ман-
жетне“ односно тифусне грануломе, са патохистолошком сликом 
ендотелитиса. Том приликом, долази до стварања тромба, затим 
стазе, прскања крвних судова и крварења. Идентичне промене, 
одигравају се у свим органима, па и у самом мозгу и продуженој 
мождини, што доводи до развоја тифозног стања, односно менин-
гоенцефалитиса, који је најважнији симптом пегавца. Због проме-
на на капиларима коже долази до развоја оспе, која се јавља 4–6. 
дана болести (слика 8). Да ли ће се јавити розеоле или петехије, 
зависи од предоминације описаних промена, односно, од форми-
рања тромба и стазе или прскања крвних судова. Поред васкулар-
них промена и дисфункције неуровегетативног система, у патоге-
нези пегавца учествује и рикецијална интоксикација. Доказано је 
токсичко својство рикеција, које утиче на поремећај крвотока, 
стварајући паралитичку хиперемију, нарочито у капиларној мре-
жи мозга и свих нервних ткива. Ово значајно ремети крвоток, те 
долази до развоја хипотензије. (1, 16, 18, 28, 32)  
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Слика 8. Шематски приказ патогенезе пегавог тифуса 

Дужина инкубације пегавог тифуса, најчешће је 10–14 дана, 
али она може да варира од 7–23 дана. Према доктору Антићу, ин-
кубација код пегавца, током епидемије 1914/1915. године у Срби-
ји, варирала је од 5 до 14 дана, док се према доктору Maitland-у 
кретала од 7–14 дана, али се оба аутора слажу, да је, најчешће из-
носила 12 дана (1, 16, 18, 28, 34).  

Клиничка слика 
Један од најбољих описа клиничке слике пегавог тифуса, у 

време епидемије у Србији, дао је доктор Maitland TG, тадашњи 
управник Шесте резервне болнице, у Скопљу, у часопису The Bri-
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tish medical journal. (34) У тој болници је, у периоду од 1. марта 
до краја априла 1915. године, лечено око 1.800 болесника од пега-
вог тифуса. Господин Maitland је уочио, да је, клиничка слика пе-
гавца веома специфична и да је, на тежину болести, указивала 
екстензивност егзантема. Он је закључио, да је прогноза добра, 
уколико, у току прве две недеље болести не дође до појаве ком-
пликација. Веома систематично, клиничку слику пегавца, описао 
је и доктор Антић, управник једне од највећих болница у Крагује-
вачком гарнизону, почев од децембра 1914. године. (18) Према 
њима, али и другим ауторима, пегави тифус је практично прола-
зио кроз три стадијума, инвазивни, који је трајао до 5 дана, тифо-
зни, који је трајао до 10 дана и стадијум реконвалесценције, који 
је трајао до 30 дана, па и дуже. (1, 18, 32–34) 

Инвазивни стадијум је почињао нагло, из пуног здравља, са 
главобољом, муком, језом и малаксалошћу. Већ после 5–8 сати, 
јављала се повишена телесна температура, која је брзо расла, та-
ко, да је, за 3–5 дана достизала 40°C и више, уз мале дневне осци-
лације (слика 9). „Општа изломљеност, главобоља, болови у згло-
бовима, губитак апетита, пре, констипација и скоро никад про-
лив, фарингитис, коњуктивитис, бронхитис, дакле, иницијални 
симптоми слични онима код инфлуенце“ су карактерисали про-
дромални стадијум. (18)  

 
 

 

 

Слика 9. Клиничка слика пегавог тифуса 
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Према искуству доктора Maitland-а, први стадијум, обично је 
трајао два дана, и у том периоду, болесници су имали симптоме 
сличне прехлади, са благом главобољом, боловима у леђима и поне-
кад, са губитком апетита. На почетку, они нису имали већих поте-
шкоћа, нити су испољавали било какав симптом, који би указивао 
да се ради о пегавцу. Од 3. дана, симптоми су постајали тежи, а по-
некад се код болесника почело испољавати „тифусно лице“. Он је 
био, упадљиво црвеног лица и очију, ћутљив, нерасположен. Његова 
кожа је била топла, сува благо црвенкаста, често се на свим локаци-
јама могла уочити појава црвенкастих каналића, дифузних као код 
еритема. Језик је био сув и испуцао, апетит лош, перисталтика не-
што слабија, слезина нормалне величине, а урин непромењен, без и 
једног специфичног знака. Стање свести је, у почетку, обично било 
очувано, али су биле могуће промене у виду узнемирености, пому-
ћења сензоријума, па чак и делирантног стања. Болесник се, још 
увек, у том периоду није осећао, тако лоше, да легне у кревет, али 
није имао воље за било какав рад, да би већ наредног дана „падао“ у 
кревет, са типичним тифусним лицем. Лице је било румено, а очи су 
показивале конгестију са ињицираним крвним судовима. За разли-
ку, од лица код прехладе, код болесника са пегавцем, секреција је 
била далеко екстензивнија. Недостатак отока носа и усана и постоја-
ње отока на другим деловима лица били су тако упечатљиви, да се 
тифусно лице запамти заувек, када се једном види. (34) 

Према Maitland-у пулс је, код оболелих од пегавца, такође, био 
јединствен, постепено се убрзавао, али је остајао ритмичан и регула-
ран. (34) Доктор Антић истиче, да је, један од важних иницијалних 
симптома за пегави тифус био, однос фреквенције пулса према тем-
ператури. Он и његови лекари су, скоро редовно, на супрот многим 
другим ауторима, првих 3–5 дана, регистровали релативну брадикар-
дију. Тачније, при температури од 40°C, фреквенца пулса је била ис-
под 100 у минути, а тек након тога, са појавом оспе, пулс се убрзавао 
на 120 или више. Однос линије температуре према линији пулса, био 
је, веома важан прогностички знак. Док је, линија фреквенције пулса 
стајала испод температурне криве, прогноза је била добра, међутим, 
њено укрштање, у смислу прелажења линије пулса изнад линије тем-
пературе, указивало је на рђаву прогнозу. (18) 

После 3 до 5 дана болести, долазило је до појачавања свих 
симптома интоксикације и појаве тифозног стања. Болесник је у 
том, тифозном стадијуму, изгледао већ озбиљно болестан, уз 



230 

стално погоршање општег стања. Жалио се на јаку главобољу, из-
разиту малаксалост, узнемиреност и несаницу. Могло се уочити 
упадљиво црвенило лица и очију „caput rubrum“ (слика 9). Кожа 
је била топла, сува и толико црвена да су се при прегледу кратко-
трајно јављали отисци прстију. Бронхитис, као један од, редов-
них, почетних симптома код пегавог тифуса, вероватно је, допри-
нео схватању, да се узрочник пегавца уноси инхалацијом. Друге 
респираторне манифестације, као пнеумонија и плеуритис, јавља-
ли су се ретко. Апетит је био лош, језик обложен, уз ружан укус у 
устима. На слузници фаринкса јављале су се, понекад, некроза, 
„дифтеричне“ наслаге и едем увуле и глотиса, са симптомима те-
шке ларингеалне стенозе. Језик је био сув, обложен и испуцао, на 
језику и меком непцу могле су се видети ретке петехије, ждрело 
је било црвено. Уста болесника, била су посебан извор проблема 
и захтевала су сталну пажњу. Јављао се сор и када су се уста па-
жљиво чистила, па су се стварали услови за развој компликација, 
у виду паротитиса, ларингитиса и отитис медија. (16, 18, 28, 34)  

У тифозном стадијуму, долазило је до погоршања кардиова-
скуларних симптома, уз развој хипотензије, изразите тахикардије, а 
срчани тонови су били тихи. Болесник је ретко повраћао, али су оп-
стипација и неконтролисано мокрење у кревет били уобичајени. Је-
тра, а посебно слезина били су јасно увећани, међутим, иктерус се, 
за разлику од рекуренса, код пегавца веома ретко регистровао (сли-
ка 9). Фебрилна албуминурија је била честа, а на аутопсијама је ре-
гистрован и акутни хеморагични гломерулонефритис, праћен оли-
лигуријом до анурије и уремијом са леталним исходом. (14, 18, 34)  

Оспа, у виду розе пега по кожи трбуха, на доњем делу груд-
ног коша и предњим површинама рамена, која се губи на притисак, 
јављала између 4. и 6. дана од почетка болести и била је један од 
најважнијих дијагностички знакова пегавца. Била је неуједначена, 
како по величини, тако и по изгледу појединих ефлоресценција, од 
макула до петехија, што је зависило од тежине клиничке слике. 
Према доктору Антићу, оспа се јављала обично крајем 4. дана бо-
лести. „Ерупција је доста брза и истовремено се појави егзантем, у 
већем броју, на више места тела. Спољне површине торакса, сла-
бине, рамена и унутрашње површине подлактица (слика 10), јесу 
предилекциона места, да би се доцније приличном брзином рас-
простро по грудима, леђима, трбуху, на полеђинама шака и длано-
вима, на полеђинама стопала и на табанима. Лице, врат, очни кап-
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ци, па и кожа на глави, покривени су такође који пут егзантемом, 
који се тада нарочито јасно види код плавих особа. У исто време, 
уз коњунктивитис, виде се на коњуктивама ситне екхимозе. Бутине 
и потколенице су најмање покривене егзантемом“. (16, 28) 

 

 
Слика 10. Карактеристични егзантем код пегавог тифуса 

 
Доктор Антић истиче „За пегави тифус, по нашем искуству, ло-

кализација егзантема на унутрашњим површинама предлактица, на 
полеђинама шака и стопала и на длановима, јесте патогномонична. 
Иначе, брза ерупција, распрострањеност и обилност егзантема, тако-
ђе су карактеристични за пегавац. До 8. дана је егзантем потпуно раз-
вијен. Он је: хиперемичан, хеморагичан или петехијалан, редак или 
обилан. Петехијалан се одржава најдуже 3–4 недеље, док хипереми-
чан избледи и често пута већ после 8. дана не може да се распозна ви-
ше. Негде, не свугде, дође до десквамације, перутања“. (18) Иначе, 
према литературним подацима, петехијална оспа се одржавала десе-
так дана, постепено мењајући боју, од црвене преко жуте и зелене до 
мрке, што је давало утисак прљаве коже, по чему је и добила назив 
кожа бескућника, односно Cutis vagantium. (1, 16, 28) 

За време епидемије пегавог тифуса, у Србији 1914/1915. годи-
не, болесници у тифозном стадијуму, најчешће су били летаргич-
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ни, инертни, скоро коматозни, а понекад су у заносу бунцали, били 
немирни, раздражљиви и непослушни. Према речима др Хиршфел-
да, „Понекад је, у делиријуму, неки од њих, скакао и бежао у ва-
рош у кошуљи, ширећи страх и епидемију“. (17) Главобоља, сом-
ноленција, делиријум и халуцинације, јаче или слабије испољени, 
редовно су регистровани. Код неких болесника, „јављао се уобра-
жени страх, да их неки од болничара хоће да убије и не мирују док 
год се тај болничар не уклони из собе“. Делиријум је, најчешће по-
чињао 6–8. дана болести, 2–4 дана, по појави оспе, мада га је, док-
тор Антић, понекад, регистровао и пре ерупције егзантема. (18)  

Болесник је често био неурачунљив, агресиван према особама 
из околине и према себи. Било је и самоубистава. Дешавало се да 
побегне из постеље, да искочи кроз прозор, па да бесциљно лута 
кроз ноћ, те му је био неопходан стални надзор. У делиријуму су, 
покушаји самоубиства на разне начине, скакањем кроз прозор, но-
жем, из револвера, у једном случају стезањем „гаћника“ око врата, 
били чести. Доктор Антић наводи: „Опазили смо, да се у делирију-
му школовани људи служе радије којим страним језиком (један је 
лекар бунцао стално на немачком, а један доцент универзитета из-
водио је колико га грло носило оперске мелодије на енглеском је-
зику). Лекари као болесници, у делиријуму, уображавају да ћe сва-
ког часа наступити колапс и траже инјекције камфора и друго; не-
ки, опет, одбијају резигнирано свако лечење, јер, веле, све је уза-
луд, они морају умрети... Нема сумње, да су све појаве од стране 
живчаног система на првом месту последице дејства токсина непо-
знатог вируса, који је јако неуротропан. Уз то долазе: хиперемија 
менингеалних и церебралних крвних судова и едем“. (18) 

Држање руку и прстију, вибрирање мишића, хватање нечега 
рукама по ваздуху, држање руку на гениталијама, конвулзије, не-
вољно вршење нужде у постељи, указивали су на фаталан исход. 
Неки болесници, имали су клиничку слику менингитиса, али лум-
бална пункција и обдукциони налаз нису то потврђивали. Нису 
били ретки случајеви тешких конвулзија епилептиформног карак-
тера. (16, 18) 

Према доктору Maitland-у, код тешких форми пегавог тифуса, 
јављала су се два типа болести, која нису одговарала на терапију, 
први фулминантни, и други, који се испољавао циркулаторном 
стазом. (34) Фулминантни облик, обично је почињао без разлике 
од уобичајеног, а разлика се јављала 2. или 3. дана, са порастом 
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температуре. Код ових болесника стање свести се никада није по-
прављало, већ је долазило до развоја све дубље коме. Код њих се 
јављало маркантно и претерано грчење, мрмљали су и скупљали 
креветско рубље, а лице им је било у тешкој конгестији, са појавом 
нистагмуса и разрокости. Контрола свинктера је отказивала и у ро-
ку од три дана или брзо након тога долазило је до смртног исхода.  

У лабораторијским налазима код болесника са пегавцем, нај-
чешће је регистрована леукоцитоза до 20.000 и више, а по норма-
лизацији температуре, понекад леукопенија. 

Описано стање, код пегавог тифуса се одржавало током 7–10 
дана, а после тог периода долазило је до опоравка. На крају 14. дана, 
често је долазило до кризе, која је означавала почетак ремисије. Тем-
пература се одржавала још два до три дана, смањујући се литички.  

У стадијуму реконвалесценције, болесници су се брзо опора-
вљали, имали су бистар ум и бољи апетит али су били слаби. Сви 
њихови мишићи били су млитави још пар недеља. (16, 18, 28, 34) 
Устајали су из постеље после 7–8 дана афебрилности, а након две 
недеље (када више нису били заразни), могли су се отпустити из 
болнице (18, 34). Нажалост, због, преоптерећености болница, почет-
ком 1915. године болесници су отпуштани знатно раније, неопора-
вљени и док су још увек били извор заразе, што је, такође, доприно-
сило разбуктавању епидемије. Брзе отпусте најбоље објашњавају 
следеће речи: „у пријемно одељење међутим, пристижу нове и нове 
гомиле тешко болесних, већ умрлих и полумртвих…“. (9, 14, 18) 

Мада су рековалесценти, после прележаног тифуса, брзо из-
гледали здрави, васкуларне промене, код њих су трајале још 1–2 
месеца од почетка болести. Аритмија и лабилност срчане акције 
одржавале су се, који пут, у целој реконвалесценцији, па и дуже 
време потом. Зато је болесницима, и у касној фази реконвале-
сценције, био потребан лекарски надзор, за шта, у то време, није 
било услова. „У стадијуму конвалесценције налазили смо врло 
често јаку брадикардију. Дешавало се, да, због непажње болнича-
ра, болесник који је претурио кризу, изађе сам на клозет и тамо се 
сруши мртав. Миокард, исто као и вазомотори, пате несумњиво 
врло тешко од токсина, и с тога сваки јачи физички напор, наро-
чито у првим данима конвалесценције, може бити катастрофалан. 
Сем тога, због миодегенерације срца, заостају често тардивне по-
следице: лако заморавање, кратко дисање и едеми доњих екстре-
митета“. (18) 
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Компликације 
Компликације пегавог тифуса су биле честе и тешке, најче-

шће, тромбофлебитиси и гангрене, због оштећења крвних судова 
и поремећаја крвотока у тој регији. Гангрене су биле локализова-
не на прстима ногу, стопалима, потколеницама, па чак и на врху 
носа, ушима, прстима руку, скротуму и пенису. (1, 16, 18, 28, 34) 
Настанку гангрене доприносило је, несумњиво, више чињеница. 
Поред, токсичног облитерантног ендартеритиса са тромбозама, 
важни су били и егзогени фактори, као хладноћа, мокре ноге, тра-
уме од чарапа и цокула. Слабост миокарда, алкохолизам и наро-
чито прележани луес, такође су били важни етиолошки фактори. 
Интересантно је, да су се гангрене појављивале обично после па-
да температуре, у почетку стадијума реконвалесценције.  

Доктор Антић наводи да су он и његови лекари лечили око 
200 случајева пегавца компликованог са гангренама. „Болесници 
обично осете најпре нарочите сензације, парестезије, у дотичном 
делу тела: топлоту или хладноћу, утрнулост, „хоће ноге да изго-
ре“, „упалиће се“. Наскоро, често симетрично, дотични делови 
помодре, охладе се, поцрне. Изгледа, да се у почетку појави спа-
змус периферних артерија, пре но што дође до облитерације њи-
хових отвора. Благовременим, а нарочито превентивним админи-
стрирањем Diuretina, заједно са утопљавањем екстремитета и по-
јачањем срчане радње, могли смо спречити појаву ове немиле 
компликације, а, често пута, одмах у почетку запажену, могли 
смо отклонити. Код изражене гангрене морала се вршити ампута-
ција, због које су многи војници постали богаљима до века. (18) 

Дијагноза и диференцијална дијагноза 
Клиничка слика класичног пегавог тифуса током епидемије, 

у тифозном стадијуму болести са оспом, давала је довољно мо-
гућности за брзо и једноставно постављање дијагнозе. Међутим, 
у почетном стадијуму пегавог тифуса, до појаве карактеристич-
ног осипа, посебно у спорадичним случајевима, дијагнозу је било 
немогуће поставити. У тим ситуацијама, као и код нејасних егзан-
тема, дијагноза се могла потврдити само позитивном Weil-Felix-
овом реакцијом, која је била од велике важности, јер је пре еруп-
ције егзантема и код пегавца без оспе, била позитивна у 75%, а од 
6. дана болести у 100% случајева. Епидемиолошка анкета је тада, 
такође била од велике користи. (1, 5, 6, 18) 
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У току епидемије пегавца у Србији 1914/1915. године, било 
је и случајева, да је болесник имао један напад повратног тифуса 
од 5–7 дана, а када се после интервала од 7–10 дана, очекивао нов 
напад, јављао се пегави тифус. Исто тако, 1–2 месеца после пре-
лежаног пегавца, наишла је који пут инфекција рекуренсом. Било 
је и случајева истовременог обољевања од „егзантематикуса и ре-
куренса“, што је тадашњим лекарима правило јако пуно пробле-
ма. У таквим случајевима, они су једном интравенозном инјекци-
јом Neosalvarsana, за 6–12 часова, убијали све Обермајерове спи-
риле у крви, али је пегавац и даље остајао, и најчешће, код ових 
болесника резултирао смртним исходом. (18)  

Велики проблем у току епидемије пегавог тифуса, према свим 
литературним подацима, представљала је диференцијална дијагноза 
између пегавог и повратног тифуса. Код рекуренса почетак болести је 
био много бурнији, температура је, одмах, првог дана скакала на 40° 
Ц и обарала болесника на постељу. Поред тога, од првог дана, код ре-
куренса је, и фреквенција пулса расла на 120 и више. Наравно, у то 
време, дефинитивна разлика се могла направити само регистровањем 
Обермајерових спирила у крви или позитивном Weil-Felix-овом реак-
цијом. „У свима таквим случајевима прогноза је тешка, а код једно-
времене дупле инфекције обично болесник свршава летално“. (18) 

Пегави тифус у току свог развоја може да личи на многа 
друга обољења. Од њих су, у време епидемије у Србији, најва-
жнији били крупозна пнеумонија, вариола, тешки морбили, папа-
тачијева грозница, па и трбушни тифус и менингоенцефалитис.  

 
Лечење 

Савремена терапија пегавог тифуса подразумева, каузалну и 
симптоматску терапију, уз примену хигијенско дијететског режи-
ма. Она се не може замислити без примене антибиотика, а пово-
љан ефекат антибиотерапије постиже се већ после два дана. 
Симптоматска терапија се користи према потреби (аналгетици, 
барбитурати, и друго). Поред надокнаде течности и примене ви-
тамина, могућа је апликација кортикоида код тежих облика боле-
сти. Нарочита дијета није потребна, али болесник треба да добије 
више од 8.000 kJ (2 000 калорија) дневно, у виду лако сварљиве и 
укусне хране. Међутим, о таквој терапији 1914/1915. године у 
свету, а посебно у Србији могло се само маштати. (1, 15)  
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„Због препуњености болница, због оскудице у средствима и 
због неодвајања у њима заражених од осталих болесника и рањеника, 
у њима, су се заражавали и умирали сви, који год су као незаражени 
ступали… Јаук, запомагање, уздисање, последњи ропац – допираху 
из даљине до ушију! Стање у болницама је било не само незадовоља-
вајуће, већ језовито... болесници, и они најтежи, што бунцају, што 
иду испод себе и што се боре са душом, сви одреда измешани на са-
стављеним постељама, испод постеља, по поду, па чак и у ходницима 
… Болесницима се даје храна напамет и одока, а односе је у одељења 
заробљеници, који је уз пут попију, поједу, па чак и продаду … овом 
и оваквом помору у првом реду допринела су сама „лечилишта“, са-
ме болнице“. (12–14, 18) Такво је било стање у нашим болницама то-
ком епидемије пегавца у Србији 1914/1915. године.  

Доктор Димитрије Антић наводи „Сви лекари, медицинари, 
болничари и сестре, који су радили у мојој болници у времену 
док иста није била ослобођена вашију, инфицирали су се било ре-
куренсом, било пегавим тифусом, било најпре једним, а наскоро, 
потом и другим. Једно време, баш у највећем јеку епидемије, по-
падали су сви лекари без разлике, и ја бејах једини на преко хи-
љаду тешких болесника!“ Због недовољног броја лекара и болни-
чара, као, и због недостатка лекова, справа, рубља и другог мате-
ријала, у јеку епидемије пегавог тифуса, лечење и нега болесника 
били су, више, него, незадовољавајући. Нису се могла спроводи-
ти ни основна начела хигијене и неге, у виду проветравање собе 
(по могућству лечење на пољу), што више чистог ваздуха, чисто-
ћа тела, постељних ствари, нега уста, фебрилна дијета, као на 
пример, кеса са ледом на главу, евентуално на срце. (18)  

И поред катастрофалних услова, лечење је, уз тешке напоре, 
ипак, спровођено. Код свих болесника, примењивани су перорални 
препарати дигиталиса, кофеина и камфора, док су антипиретици, 
врло ретко ординирани. Ако је то било могуће, код појединих боле-
сника, даване су и инјекције камфора, кофеина и адреналина. Код 
најтежих болесника, покушавало се, и са интравенозним применом, 
два препарата за парентералну употребу. Elektrargol, у дози од 10 ml 
или Neosalvarsan, у дози 0,45 ml, давани су по неколико пута днев-
но, али су били без значајнијег ефекта, као и њихова комбинована 
примена у виду препарата „Elektrargol & Neosalvarsan“. Покушавало 
се, и са супкутаном применом по 2–10 ml серума реконвалесцента 
„неколико пута“. Међутим, и серум реконвалесцената од пегавог ти-
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фуса, није имао поуздано и специфично дејства, као, уосталом, ни 
други препарати са којима се покушавало лечење пегавца у то вре-
ме. За разлику, од професора Nicolle-а и сарадника, који су најбоље 
терапијске резултате постизали са серумом, узетим од реконвале-
сцената од 10–12. дана после кризе, лични утисци доктора Антића 
су били, да се, најбољи „куративни успех“ постизао, са серумом бо-
лесника од 15. дана реконвалесценције. (18) 

 
 

Прогноза 
 
Пегави тифус спада у групу тешких обољења, које се, углавном 

јавља у ванредним ситуацијама, када су људи углавном исцрпљени, 
што доприноси лошој прогнози болести, и високом морталитету. Да-
нас, када располажемо антибиотицима, прогноза пегавца је далеко 
боља, а смртни случајеви су ретки. Међутим, у време епидемије пе-
гавца у Србији, 1914/1915. године, лекари су, са прогнозом код пега-
вог тифуса, били веома обазриви, посебно, код мушкараца. „преегзи-
стентан или у току болести наступели нефритис, артериосклероза, не-
давно прележани сифилис или која акутна инфекциона болест, алко-
холизам, изнуреност услед напора и глади, све су тo моменти, који се, 
при стављању прогнозе, морају узети у обзир“. (18) Поред тога, код 
пегавца се јављала и псеудокриза око 14. дана болести, када је, након 
периода без температуре и побољшања пулса и општег стања, у тра-
јању од 1–2 дана, долазило до егзацербације болести, погоршања оп-
штег стања и брзог леталног исхода. Чак, и на крају периода реконва-
лесценције, долазило је до напрасне смрти, при неком већем физич-
ком напору, а јављале су се и гангрене. (16, 18) 

Превенција 
 
У борби против пегавца, као мере превенције, на располагању 

су ерадикација вашљивости, активна имунизација и здравствено вас-
питање, односно лична и колективна хигијена. (1, 15) Ништа од тога, 
није се могло применити или није се примењивало, за време епиде-
мије пегавог тифуса у Србији 1914/1915. године. Наиме, вакцина про-
тив пегавог тифуса пронађена је тек 1928. године, са енергичном ера-
дикацијом вашљивости започело се касно, када се епидемија већ раз-
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буктала, док о личној и колективној хигијени, дуго, није било ни го-
вора. (1, 9, 12–14, 18) Ипак, било је и позитивних примера. Тако на 
пример, доктор Антић је, брзо, по преузимању управе над Првом ре-
зервном војном болницом у Крагујевцу, децембра 1914. године запо-
чео мере ерадикације вашљивости. О томе, он овако говори: „Понај-
пре је вршена дезинфекција, а на првом месту депедикулација, за што 
је требало доста времена, али се болница ослободила, потпуно, ваши-
ју. „... импровизован је један велики парни дезинфекциони апарат са 
локомобилом од вршалице. „Нафталин нам је, нарочито у прво вре-
ме, када не имадосмо дезинфекционих апарата, особито добро пома-
гао у борби против вашију. Вршећи експерименте са њиме, уверили 
смо се, да он убије својим мирисом ваш за неколико минута; a, у рас-
твору са етером или бензином (10%) нафталин би спржио ваш у тре-
нутку. И ми смо га трошили у великим количинама, посипајући њиме 
одела у магацинима, као и постељне ствари, а његов раствор у етру 
или бензину служио нам је изврсно у личној профилакси“. (18)  

 
 

Анализа епидемије пегавца у Србији 
1914. и 1915. године 

 
 „Иако су Nicolle и Conseil још 1909. године утврдили да се 

пегавац преноси вашима, „Ми смо ушли у светски рат 1914. годи-
не необавештени о том важном факту. Надлежни су пропустили да 
нам нареде да знамо да пегави тифус преноси вашка. Нема сумње, 
да је било тога убеђења код лекара, па и код остале војске, да би 
број жртава од пегавца у војсци и у народу био знатно мањи“. (35) 

Какво је било незнање нашег војног санитета о пегавцу, ви-
ди се из једне наредбе Дринске дивизије од 10. 12. 1914. године, 
којом се наређује низ мера против настале епидемије пегавца, али 
се не помиње ваш и депедикулација. Шта више, изричито се наре-
ђује: „... Како се повремено појављује и трбушни тифус међу вој-
ницима овог пука, држати се горњих упутстава, јер исто важи за 
пегавац и трбушни тифус“. (36)  

Организација санитета у Србији, са премало лекара, и непо-
знавање епидемиологије, дозволила је да се катастрофално раз-
букти епидемија пегавца (Typhus exanthematicus) и рекуренса (Fe-
bris recurrens), јер су pediculosis vestimenti, те и пегавац, ширили 
слободни заробљеници, избеглице и војска. 
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Без већег искуства са пегавцем, јер он је у Србији практично 
нестао, српски лекари су нарастајућу епидемију 1914. године и 
почетком 1915. године сматрали углавном за епидемију тифуса 
абдоминалиса. Тако су лечили и сузбијали. „Бог зна колико cмо 
креча утрошили у борби против пегавца“, казао је оснивач наше 
војне епидемиологије пук. др Ђура Новаковић. 

Тако у Крагујевцу: у октобру, новембру, децембру и јануару 
1915. год. доминира дијагноза тифус абдоминалис, затим у фебруа-
ру је рекуренс, а тек у марту је замењен дијагнозом пегавац. Због 
лутања у диференцијалној дијагнози тифуса абдоминалиса, тифуса 
рекуренса и тифуса егзантематикуса, због незнања како се пегавац 
преноси, због све веће вашљивости и у војсци и међу избеглицама 
и народу, због све мањег броја малобројних лекара, јер све више 
оболевају и највише умиру, епидемија је од краја 1914. год. и по-
четком 1915. год. месецима џиновски расла, ничим незаустављана. 
Најзад, „настаде Косово“, због немоћи, каже тадашњи начелник са-
нитета Врховне команде српске војске др Лазар Генчић. 

Сазнавши од савезника, свакако од француске мисије у којој је 
радио Conseillе (сарадник Charles Nicolle-a), да је ваш преносилац пе-
гавца, наш профeсор хигијене др Милан Јовановић-Батут, публикује 
29. јануара 1915. год. чланак „Пегави тиф“, у коме поред осталог пре-
поручује и неколико метода за деиедикулацију. (37) Те методе су биле 
неадекватне за катастрофалну епидемију пегавца (пеглање, затрпавање 
одеће у земљу, депедикулација одеће у пећима за печење хлеба, итд.). 

Малобројни тадашњи српски лекари били су одлични хирур-
зи и интернисти за оно време, али превентивни медицински рад им 
није био познат, поготову епидемиологија, која тада није ни посто-
јала као посебна специјалност. Студирајући медицину у западној 
Европи, нису могли бити упућени у проблем пегавца, јер је у њој 
уништен средином 19. века. Осим тога, премала je било лекара y 
тадашњој сељачкој Краљевини Србији, свега око 600 лекара за та-
дањих 4.000.000 грађана и 30.000 мирнодопске војске, односно, 
преко 400.000 у рату. А најгоре, били су анахроно организовани: 
искључиво за куративан-медицински рад. Тадашња села у Србији 
била су већ деценијама без педикулозе вестименти и без аутохто-
ног тифуса егзантематикуса, али са све већом ендемоепидемијом 
тифуса абдоминалиса по градовима. Њега су добро познавали, а 
пегавац већина наших млађих лекара није ни видела до 1914. год. 
Отуда лутања у диференцијалној дијагнози тифуса. Али за пут 
преноса пегавца наши лекари нису знали све до краја јануара 1915. 
год., а тада су, од савезника, свакако од Француза, сазнали за ваш. 
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Настало је безуспешно лутање у хитном тражењу ефикасне 
методе за масовну депедикулацију, све то у јеку силне епидемије 
пегавца и „тифуса“ у војсци и међу грађанима и око 40.000 аустро-
угарских заробљеника. Све пробане методе показале су се непри-
хватљиве и непрактичне. Пољак доц. др Лудвиг Хиршфелд наводи 
читаву серију тадањих неуспелих покушаја да се епидемија савла-
да (38). У немоћи да се епидемија заустави, пегавац и рекуренс су 
крајем јануара 1915. год. достигли енормне цифре оболелих и умр-
лих. Дијагноза тифус абдоминалис нагло нестаје широм Србије и у 
војсци од фебруара 1915, год., а доминира дијагноза пегавац. 

Почетком фебруара 1915. год. догађа се још једна драма због 
ове трагедије са пегавцем, јер већина српских лекара је већ оболе-
ла од њега. Коначан биланс је да је од 595 српских лекара њих 
122 умрло у току ове епидемије. (39) 

Смртност у овој епидемији била је веома висока, али тачан 
број умрлих у то време није био познат. Hunter процењује да се ле-
талитет у току епидемије кретао од 30% до 50%. Подаци из главне 
тифусне болнице у Крагујевцу то потврђују, јер је од 700 болесника 
од пегавца, примљених у периоду од 19. децембра 1914. године до 
2. марта 1915. године, умрло 207 (30%). У марту је леталитет био 
још већи, јер је од 829 хоспитализованих случајева умрло 331 (40%). 

Да бисмо боље сагледали ток епидемије пегавца у Србији 
1914–1915. год. направили смо три епидемијске криве на основу до-
ступних података. Графикон 1. је сачињен на основу података из 
књиге умрлих Опште војне болнице у Београду у периоду од децем-
бра 1914. до јуна 1915. Графикон 2. је сачињен на основу података 
које је прикупио и публиковао Hunter на основу извештаја о броју 
оболелих у 42 болнице у Србији. Графикон 3. приказује губитке у 
Војсци према забелешкама генерала др Симе Карановића. На графи-
конима су приказана сва три тифуса: трбушни тифус, повратни ти-
фус и пегави тифус. Очигледно је да су епидемије сва три тифуса 
текле истовремено. За пегави и повратни тифус је то и логично јер је 
вашљивост, битан предуслов за обе болести, била веома распростра-
њена и међу војницима и код цивилног становништва. На графико-
ну 2. врх епидемијске криве рекуренса надмашује врх епидемијске 
криве пегавца. Од почетка јануара до средине фебруара повратни 
тифус показује већи пораст и узлазна линија епидемијске криве по-
вратног тифуса је стрмија у односу на пегави тифус. Од средине фе-
бруара долази до преокрета. Све ове податке треба прихватити са 
резервом. Прво, немамо потпуне податке о епидемији. Друго, лека-
ри су били без довољно искуства у раду са тифусом, нису имали на 
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располагању микробиолошке лабораторије и били су преоптерећени 
великим бројем оболелих, па због тога не можемо да будемо сигур-
ни да су дијагнозе које су они постављали тачне.  

Из књиге цркве Опште војне болнице у Београду за уписивање 
умрлих у 1914. и 1915. години види се да је врхунац умирања од пе-
гавца и рекуренса у марту месецу (графикон 1). И према Hunter-овим 
подацима рекуренс и пегавац достижу врхунац крајем марта.  
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Графикон 3 – Број губитака у Војсци према забелешкама 
генерала др Симе Карановића 

Доста је недоумица и неусаглашених мишљења, која се протежу 
и данас, о пореклу епидемије пегавца и рекуренса у Србији. Наиме, 
да ли је епидемије било у Србији или је она унета? При томе треба се 
имати у виду да је приказ тока епидемије пегавца и рекуренса у Ср-
бији 1915. године урадио страни стручњак, учесник у њеном сузбија-
њу, пук. др William Hunter, тако да је реконструкција епидемије 
углавном рађена према његовим извештајима. Подаци у српском са-
нитету остали су појединачни, фрагментарни и недовршени. Упркос 
свему, много података и чињеница говори да је она унета. 

Епидемија се јавила неочекивано и нагло по завршетку колу-
барске битке (15. децембра 1914. године), најпре у заробљеника у 
рејону Ваљева, где су били највећи прихватни заробљенички лого-
ри. Епидемија рекуренса претходи епидемији пегавца, супротно 
епидемиолошком искуству у ендемским подручјима, где рекуренс 
следи пегавац. Ово говори у прилог томе да пегавац и рекуренс ни-
су дотле били ендемски у Србији. У том погледу податак који из-
носи Р. Стронг је врло одређен: „Становништво у почетку није би-
ло захваћено епидемијом, са изузетком избеглица и оних који су 
имали додира са болесницима. Чак и сељанке које су обилазиле 
своје мужеве пијачним даном, ретко су разносиле инфекцију у сво-
ја села, пошто су биле чисте и бориле се против гамади“. (32) 
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Из оцене Hunterа, да је епидемија пегавог тифуса у Србији 
1914. и 1915. године била „најизненаднија епидемија по пореклу, 
најбржа по току, највећа у интензитету, а најбрже заустављена од 
свих познатих оваквих епидемија у историји“, могу се сагледати 
основне карактеристике епидемијског процеса. Овакве особине 
епидемијског процеса пегавца и рекуренса нису вероватне у ен-
демским подручјима и у прокуженој популацији. 

Према подацима и мишљењу Huntera, катастрофална епиде-
мија пегавца у Србији започела је од заробљених аустроугарских 
војника и рањених и болесних од пегавца. Поред аустријских за-
робљеника који су унели заразу из Босне, постојали су и додатни 
извори заразе у Србији. После Балканских ратова, Србија је при-
појила својој територији и ендемска жаришта пегавца у новопа-
зарском Санџаку, Косову и Метохији и Македонији. Могуће је да 
су се у тешким ратним условима у тадашњој Србији нека од њих 
и активирала и тако допринела ширењу епидемије. 

После победа на Сувобору и Колубари, начелник санитета Вр-
ховне команде, др. Генчић у свом извештају даје уверљиву слику рат-
ног пегавца: „Наша победоносна војска, наступајући и гонећи непри-
јатеља, поред тога, што је и сама носила собом спорадично клице пе-
гавца, наилазила је у крајевима, кроз које је наступала и одступала 
аустроугарска војска, на много већа огњишта и била изложена могућ-
ности једне опште заразе пегавцем. Аустријски заробљеници, пак, 
морали су бити повучени такође у позадину, а пошто су и они били 
носиоци заразе, то се је за кратко време у целој нашој земљи био 
угнездио пегавац. Први, спорадични случајеви пегавца у нашој вој-
сци били су запажени почетком октобра 1914, када је рекуренс већ 
био владао у већим размерама; а права епидемија развила се тек по 
свршетку наше контра-офанзиве. И тада је главни центар за разбоље-
вање и умирање био Ваљево“. Заробљеници су, није спорно, значајно 
придонели да се прошири вашљивост са узрочницима пегавца и реку-
ренса. Треба узети у обзир и чињеницу да су и без постојања епиде-
мија пегавца и вашљивости тела у Србији постојала ендемска жари-
шта у виду рецидива пегавца тј. Brill Zinsserove болести. Brill Zinsse-
rove болест, позни рецидив пегавца сматра се битним за очување 
узрочника пегавца у међуепидемијском периоду. 

Иако се ради о истовременом току у истој популацији епидемије 
пегавог и повратног тифуса, у литератури се епидемија рекуренса са-
мо овлаш спомиње, а да се при том довољно не анализира. Шта више, 
она супротно историјском епидемиолошком искуству, претходи епи-
демији пегавца уместо да је следи. Уобичајено заостајање рекуренса 
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се објашњава чињеницом да је за његово ширење потребан знатно ве-
ћи степен вашљивости становништва него за пегавац. Пут преноса за 
обе болести је исти (телесна ваш као биолошки вектор), али начин за-
ражавања је различит. Rickettsia prowazeki (узрочник пегавца) се на-
лази у измету инфициране ваши, док је Borrelia recurrentis (узрочник 
повратног тифуса) у њеној хемолимфи, одакле се излучује само 
оштећењем ваши, што условљава чињеницу да једна ваш може инфи-
цирати само једну особу рекуренсом, а више њих узрочником пегав-
ца. То је објашњење за заостајање епидемијског тока рекуренса, али 
за његово предњачење у овој епидемији до сада није било објашње-
ња. Објашњење је могуће према математичком моделу Chelsky-a o 
току епидемијског процеса, по коме је за достизање врхунца епиде-
мијске кривуље неопходно пет узастопних генерација оболелих (што 
је временски једнако збиру 5 уобичајених инкубација за одређену бо-
лест). Ако су епидемије пегавца и рекуренса истовремено започеле 
епидемијски ток, а ради се о болестима са истим путем преноса (мада 
не и истим механизмом заражавања) у условима огромне вашљиво-
сти, епидемијски процес тече брже и достиже раније максимум боле-
сти са краћом инкубацијом (код рекуренса уобичајена 8 дана, а код 
пегавца 12 дана). Према поменутом моделу могло се очекивати да 
епидемија рекуренса достигне врх раније за око 15 дана. 

Иако је Zinsser још 1934. године поставио хипотезу да је Brill-
ова болест рецидив класичног пегавца, тек после другог светског рата 
се све чешће у светској и домаћој литератури објављују прикази обо-
лелих од рецидива, уз покушај разјашњавања његове епидемиолошке 
улоге у одржавању пегавца и настанку већих или мањих епидемија. 

Одавно се у епидемиологији пегавца постављало питање 
одржавања Rickettsia-е prowazeki у интерепидемијском периоду. 
Главну улогу у овом одржавању имају непрекидни ланци међу-
собно повезаних примарних обољења на ендемском подручју, уз 
латантно одржавање рикеција код преболелих и појава рецидив-
них обољења у облику Bril-Zinserove болести. 

Успела изолација рикеција од болесника са рецидивом преко ва-
шију, несумњиво доказује да они могу послужити као извор инфек-
ције. Тако би се могла објаснити раније често необјашњива истовре-
мена појава више жаришта пегавца (почетак ратних епидемија, лого-
ри, збегови). Поједини аутори приписују рецидивима, након примар-
них обољења у Првом светском рату, улогу у повећању морбидитета 
у неким европским земљама (Пољска, бивша Југославија). 

Комплексна условљеност одржавања пегавца у ендемском об-
лику резултат је много фактора, као што су економска неразвијеност 
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и ниски хигијенски стандард, висок степен вашљивости, колективни 
имунитет, бројност примарних и рецидивних обољења и неразвије-
ност здравствене службе. Поједини фактори губе или добијају у 
свом значају зависно од конкретних еколошких услова у одређеном 
времену и на одређеном месту. Тако рецидивна обољења могу у од-
ређеним условима преузети значајну улогу фактора покретача ланца 
инфекције, који се даље шири преко низа примарних обољења. Та-
ква се могућност пружа тамо где у том тренутку нема акутних боле-
сника од пегавца, а постоји довољан степен вашљивости, има при-
јемчивих особа и постоје услови за успешну трансмисију.  

Било је скептика и у нас и у странаца, који су брзу ликвида-
цију епидемије објашњавали природном појавом због наступања 
летње сезоне. Чак су и тадашњи лекари закључили да је с пролећа 
1915. године епидемија спонтано опала. Тај њихов став, опште 
усвојен, велика је заблуда и неправда према њима самима, јер је 
довела до још веће неправде; изостало је сазнање да су ти лекари 
и друштво петомесечну катастрофалну епидемију за непуна 3 ме-
сеца зауставили и угасили почетком јуна 1915. године. Против 
оваквог мишљења убедљиво говори наставак епидемије пегавца у 
Пољској у току узастопне 4 године, а такође у Румунији и Русији, 
што се у Србији није догодило. 

У Бугарској је морбидитет грађана оболелих од пегавца 
стално растао од 1913. до 1916. године, да би се удесетостручио у 
1917. години. У Руској армији је проценат од 21.093 укупно обо-
лелих од пегавца у току 1914–1917. године стално растао, од 1,2% 
у 1914. на 22,9% y 1915., па на 36,6 % y 1916. и на 39,2% – y 1917. 
години. Слично се у њој понашао и рекуренс: од 75 429 укупно 
оболелих од 1914–1917. год. отпало је на 1914. год. свега 0,04%; 
на 1915 – 5,7%; на 1916 – 37%, а на 1917 – 57% оболелих. У Ру-
мунији се број оболелих од пегавца 1916. години дуплирао (883 
оболелих) према 1915. години (400 оболелих), a у 1917, 1918. и 
1919. години се процењује да је од пегавца било око 700 000 обо-
лелих. У Аустрији „пегави тифус у Босни и Херцеговини цветао 
је за време целог I светског рата“. (40) Рекуренс се у Босни одр-
жавао све до I светског рата, а тада је почео пораст у грађанству 
са врхунцем у 1918. године. „У Пољској се пегавац епидемијски 
јавио у 1916. године. Задовољавајуће превентивне мере нису 
остварене. Изражена је нада да ће тифусна епидемија изчезнути 
за време лета. Ипак, лето је мало деловало на заустављање епиде-
мије. Сваког лета је иста нада изражавана, а епидемија је наста-
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вљала да бесни, сада у својој четвртој години“. (41) Све ово су 
убедљиви деманти о „спонтаном паду пегавца“ у Србији 1915. го-
дине, јер ни у једној од ових држава пегавац није престао спонта-
но у пролеће мада су се пролећа ређала и код њих. 

Каснијом епидемиолошком анализом потврђено је да су ре-
куренс и пегавац и у Србији престали не због „топлих пролећних 
дана“, већ због описане нове тактике борбе – заштите здравих. 
(42) Једина сачувана аутентична изворна документација о томе су 
наше црквене књиге умрлих. Анализом ових књига установљено 
је да је петомесечно катастрофално умирање од оба обољења на-
гло сведено до минимума почев две седмице од 16. марта 1915. 
год., када је започета широм Србије свеобухватна депедикулација 
врелом воденом паром рубља, одеће и постељине помоћу „срп-
ског бурета“, препорученог од британске Санитетске војне мисије 
пук. др Хантера. 

У војсци и народу заустављен је раст епидемије, а већ почет-
ком априла се бележи стрмоглав пад епидемије, а рекуренса већ 
крајем треће декаде марта (графикон 2). 

Дакле, са истим народом и војском, у истим условима нема-
штине, у истој катастрофалној епидемиолошкој ситуацији, али са 
потпуно другом концепцијом борбе у виду тактике заштите здра-
вих од заражења, помоћу просте импровизације - вреле водене na-
pe у српском бурету, дотадањи епидемиолошки пораз преокренут 
је у блиставу епидемиолошку победу. 

 
 

Закључак 
 
Реконструкција епидемије пегавог тифуса у Србији 1914. и 

1915. године рађена је углавном према извештајима пук. др Willi-
am Hunter-а, учесника у њеном сузбијању, али и из појединачних 
и непотпуних извештаја српског санитета. На основу стручне 
епидемиолошке анализе прикупљених извештаја и података и 
кроз сагледавање свих фактора епидемијског процеса пегавца и 
рекуренса, констатовано је: 

У Србији су, пре настанка епидемије 1914. и 1915. године, 
регистровани само спорадични случајеви пегавог тифуса у поје-
диним крајевима. Мало је вероватно да је епидемија букнула из 
аутохтоних спорадичних жаришта, узимајући у обзир интензитет 
и брзину развоја епидемијског процеса. Питање, где се најпре по-
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јавио пегави тифус у Србији и дан-данас остаје без одговора –код 
избеглица, у нашој војсци или код Аустријанаца. 

Епидемиолошка ситуација у Србији и исцрпљеност војске и 
становништва након Балканских ратова створили су погодне 
предуслове за развој епидемије. Била потребна само варница да 
епидемија отпочне. 

Наши лекари су у више наврата пропустили да се благовре-
мено упознају са важним сазнањима из теорије и праксе пегавца: 
промакло им је откриће Charles Nicolle-a о телесној ваши као пре-
носиоцу пегавца 1909. год., а затим им је промакао и низ чланака 
у „Народном здрављу“ 1913. год. „Пјегава грозница“ од др Јова 
Кујачића. Непознавање епидемиологије пегавца од стране наших 
лекара допринело је распламсавању епидемије јер се касно отпо-
чело са применом адекватних противепидемијских мера. 

Организација српске санитетске службе није била усклађена 
са реалним потребама војске у тешким ратним временима. Пре-
вентиви се поклањало премало пажње. Осим што је било мало ле-
кара који су били обучени за бављење превентивним медицин-
ским радом, ови лекари нису били распоређени на одговарајуће 
дужности. 

До примене „српског бурета“ није постојало адекватно сред-
ство за масовну депедикулацију, и почетак његове примене пред-
ставља кључни моменат који је довео до преокрета у борби про-
тив пегавца. 

До престанка епидемије пегавца није дошло спонтано већ је 
то резултат бриљантне тактике српских лекара. Катастрофалну 
епидемију пегавца савладали су удруженим снагама народ, власт, 
војска и санитетски радници, али под идејним вођством британ-
ске Санитетске војне мисије на челу са пук. др William Hunter-ом 
и његовим мајором-епидемиологом др Stammers-ом. 

На крају се може закључити да је ондашњем српском сани-
тету, који је имао добре интернисте и хирурге, недостајала добро 
развијена и организована превентивна служба и да је постојање 
једне такве службе могло да спречи или барем да умањи интензи-
тет епидемије. Правовремен и адекватан превентивни рад могао 
је вишеструко да умањи број жртава ове епидемије. Каже се да је 
историја учитељица живота. Остаје нам да се запитамо да ли су 
Срби научили ову важну лекцију из историје? 
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