
357

ОД УРЕДНИШТВА

STEVA_1_4

BIBLID 0370�8179, 130(2002) 11�12 p. 357�360 UDC: 616.912�036(497.1)(091)

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД ЕПИДЕМИЈЕ ВЕЛИКИХ БОГИЊА 
У ЈУГОСЛАВИЈИ

Стеван ЛИТВИЊЕНКО

Године 1972. на тлу које покрива садашња Југослави-
ја избила је највећа епидемија вариоле у Европи по-
сле Другог светског рата. Пре тога је вариола на на-
шем простору била последњи пут забележена још
1930. године, те је у свести највећег дела нашег ста-
новништва била сврставана међу егзотичне болести
из забачених крајева света. Психолошки ефекти су
били слични онима какви се јављају када се земља
налази у рату, а економске последице несагледиве.
Било је чак и таквих ексцесних мера, као што је од-
бијање пријема робе било које врсте која је потицала
не само из заражених крајева већ из целе тадашње
Југославије [1].

То је било истовремено и последње јављање вели-
ких богиња у Европи, а пет година касније (1977. го-
дине), као резултат спровођења Програма Светске
здравствене организације за глобалну ерадикацију
вариоле, забележени су последњи, природним путем
пренесени случајеви оболевања у свету. Године 1980.
Светска здравствена организација је посебним актом
потврдила остварење глобалне ерадикације вариоле.1

Вариола, заједно с кугом и колером, спада у тзв.
карантинске болести, које су у прошлости харале
светом у виду великих епидемија, са стотинама хи-
љада оболелих лица у појединим годинама. На осно-
ву података из египатских папируса, извесно је да је
вариола постојала још у време око 4000. године пре
Христа. По неким изворима, њена је колевка у сред-
њој Африци, а по другима у југоисточној Азији. На
наш континент је пренесена у VI веку, а крсташки ра-
тови су много допринели њеном ширењу (XI–XIII
век). У Европи је, у XVII веку, однела више милиона
живота, а само у Француској је у XVIII веку годи-
шње умирало од великих богиња око 70 000 људи.
Последња већа епидемија избила је за време Францу-
ско-пруског рата (1870–1871. године).

Почетком шездесетих година прошлог века, непо-
средно пред почетак спровођења споменутог глобал-
ног програма Светске здравствене организације за
ерадикацију вариоле (1967. године), у свету је годи-
шње пријављивано између 60 и 130 хиљада оболелих
особа. Међутим, истраживања су показала да је број
пријављених износио мање од 5 посто свих оболелих
особа. Тако је, за 1967. годину (у којој је пријављено
131 418 случајева оболевања), процењено да је ства-
ран број у тој години износио најмање 2,5 милиона.
Вариола се у то време јављала у тридесетак земаља с
ендемском вариолом, чији се број, захваљујући спро-
вођењу Програма, у 1971. години редуковао на осам.

То су биле: Индија, Пакистан, Непал, Авганистан,
Индонезија, Етиопија, Судан и Боцвана. На помену-
те земље се односи и највећи део од укупно 30 импор-
товања вариоле у Европу током периода 1960–1972.
године (Табела 1).

Ток еpиdемије вариоле у Јуgославији 
1972. gоdине

Заразу је у земљу унео ходочасник Ибрахим X. из се-
ла Дањане на Космету, који је почетком 1972. годи-
не, после повратка из Меке, боравио неколико дана
у Ираку, где је у то време било вариоле. У село се
вратио 15. фебруара и после три дана оболео од ла-
ког облика великих богиња, који је остао непрепо-
знат. У његовом међународном сертификату о вакци-
нацијама уписано је да је 19. децембра 1971. године
ревакцинисан против вариоле, али резултат цепљења
није читан. Серолошка испитивања, вршена 16. мар-
та, 4. и 9. априла, потврдила су свежу инфекцију.

После повратка у село, Ибрахиму су долазили у
кућу рођаци и пријатељи да му честитају хаџ. Седмо-
ро њих (шесторо из Дањана и један из оближњег се-
ла Раткова) том приликом су се инфицирали. Првој
генерацији заражених припадају још четири лица (из
Ђаковице, села Кушавца, Бреснице код Чачка и Но-
вог Пазара), која су се задесила 21. фебруара на пија-
ци у Ђаковици, где је истог дана долазио и Ибрахим
и ту се, највероватније, такође од њега инфицирали.

Осам од 11 оболелих лица из прве генерације
(шест из Дањана, један из Ратковца и један из Ђако-
вице) хоспитализовано је између 9. и 13. марта у бол-
ницама у Ђаковици и Призрену. Лица из села Куша-
вца и Бреснице оболела су од блажег облика болести
и нису тражила лекарску помоћ. Жена из Кушавца је
хоспитализована тек 29. марта, тј. 18 дана после по-
четка болести. У међувремену је инфицирала 16 осо-
ба (неколико чланова домаћинства и лица из још три
села)!

Болесник Љ. М. из Новог Пазара је после поврат-
ка кући, 7. марта, истог дана у Дому здравља због

1
Године 1978. у Бирмингему (Енглеска) у лабораторији су се непажњом заразила вирусом вариоле два техничка лица.

ТАБЕЛА 1. Оболевање вакцинисаних и невакцинисаних лица.

Претходни статус у од
носу на вакцинисање
код оболелих особа 

Узрасне групе

0 1–6 7–14 15–19 20 и + Свега
Вакцинисани � 1 6 7 91 105
Невакцинисани 12 14 13 6 21 66
Непознато � � � � 4 4
Свега оболело 12 15 19 13 116 175
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промена на кожи примио инјекцију пеницилина и
као „тешка алергијска реакција на пеницилин“ од-
мах упућен у болницу у Чачку. Одатле је наредног
дана, с истом дијагнозом, упућен на Клинику за ко-
жне болести у Београду. Пошто је настало крвавље-
ње у кожи и гастроинтестинумском систему, пренет
је следећег дана на Хируршку клинику, где је 10. мар-
та умро. Дежурни лекар је поставио дијагнозу: Status
post anaphilaxiam e penicillino, mellaena, anaemia post-
haemorrhagica gravis propter haemorrhagiam profim-
dam intestini. Ha вариолу нико није сумњао. Обдук-
ција није вршена. Неутврђена дијагноза овог боле-
сника довела је до великог броја интрахоспиталних
инфекција у Чачку и Београду (укупно 38!).

Касно утврђена дијагноза вариоле, дуго бављење
оболелих особа у својим домовима и многобројне
рођачке везе условили су појаву великог броја оболе-
лих особа и ширење заразе на велики број насеља у
другој генерацији. Ова генерација, у којој је у време-
ну од 15. до 31. марта оболело 140 лица (од тога 100
на Космету), била је неизбежна, јер су се оболеле
особе инфицирале пре него што је утврђена појава
вариоле у земљи. У тој генерацији епидемија је захва-
тила, поред споменутих шест насеља, још 17 нових,

и то 13 на Косову, као и Чачак, Београд, Трњане и
Плав. У другу генерацију спада и један болесник ко-
ји је 20. марта оболео у Хановеру, Немачка, а који је
пре одласка у Немачку био у контакту с оболелим
особама из прве генерације из Дањана.

У трећој генерацији је, у периоду од 30. марта до
11. априла, оболело укупно 23 лица, а број жаришта
се смањио на 11 (осам на Космету, Нови Пазар, Бе-
оград и Моровић у Срему).

Укупно је у епидемији било 84 интрахоспиталних
инфекција, а осталих 91. Просечна инкубација је из-
носила 11,4 дана, и то најкраћа 7 а најдужа 17. Умрло

је укупно 35 болесника или 20 посто, од чега 20 му-
шкараца и 15 жена. Леталитет код претходно вакцини-
саних износио је 8 посто, а код болесника који пред-
ходно (с успехом) нису били вакцинисани – 35 посто.

Преdузеtе мере
Клиничка дијагноза вариоле била је постављена 14.
априла, у Одељењу за заразне болести болнице у
Призрену, где су се у то време, као и у болници у Ђа-
ковици, налазиле по четири оболеле особе из прве ге-
нерације инфицираних. (Дијагнозу су наредног дана
потврдили стручњаци из Инфективне клинике у Бео-
граду, с претходним искуством у борби против вари-
оле у земљама с ендемском вариолом). У садржају
пустула, узетог за вирусолошки преглед 15. марта,
следећег дана је откривен вирус вариоле. Вакцинаци-
ја становништва у првим жариштима на Косову, као
и у осталим жариштима, почела је 16. марта и у на-
ставку је проширивана у виду концентричних круго-
ва на територијама општина у којима су се јавила
обољења. На Космету је до краја марта извршена
вакцинација готово целог становништва. Међутим,
код једног броја цепљених особа вакцина се није
примила, па је вакцинација продужена све до краја
априла, односно све до постизања успеха код најма-
ње 95 посто становништва. Одлуком Савезне епиде-
миолошке комисије, вакцинација је проширена на
цело становништво тадашње Југославије, те је овом
мером обухваћено око 18 милиона становника.

Здравствени надзор над жариштима на Космету
састојао се у свакодневном обилажењу свих станов-
ника у насељу, мерењу температуре тела и инспекци-
ји коже и усне слузнице, док је у осталим насељима
на територији заражених општина ова мера спрово-
ђења свака три дана. У трагањима за особама које су
биле у контакту с инфицираним лицима, само у Бео-
граду је изршено близу 3 000 анкета с посебним
обрасцима и питањима у виду подсетника.

Особе из таквих контаката збрињаване су у посеб-
ним карантинским установама, али су постојали и
карантини појединих домаћинстава односно кућа,
као и карантин читавог села.

Ограничење кретања становништва из заражених
подручја, контрола успеха вакцинације на излазним
и улазним путевима, као и забрана јавних скупова –
спадали су међу широко примењиване и ригорозне
мере, мада је понегде, као што је већ речено, било и
претеривања.

Криtички pоgлеd на оpравdаносt сpровођења 
обавезних вакцинација pроtив вариоле 

у pрошлосtи
Наша земља је била поштеђена вариоле пуне четири
деценије, а већина здравствених радника и јавно мње-
ње су веровали да за то имамо да захвалимо редов-
ним вакцинацијама против вариоле. „Релативно је
лако сада, post factum, када се све околности боље
знају, рећи да смо погрешили таквом тактиком вак-
цинације“ [2].

У прилог свом критичком ставу према обавезним
вакцинацији становништва против великих богиња,

КАРТОГРАМ 1. Ширење епидемије великих богиња у Југо�
славији 1972. године
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као и настојању да се земља брани од ове болести пу-
тем постизања што већег процента успешно вакцини-
саног становништва, Ранитовић [2] наводи пример
Сијера Леоне, где је остварена ерадикација вариоле
уз скроман постотак успешно вакцинисане попула-
ције (66 посто), али уз ригорозно спровођење ком-
плексног програма који је обухватио мере за брзо от-
кривање оболелих особа, откривање свих контаката
с инфицираним лицима, вакцинацију особа из та-
квих контаката и становништва у жаришту и прија-
вљивање свих случајева оболевања најбржим путем
централном руководству акције. О оправданости
спровођења вакцинације становништва против вари-
оле искључиво према епидемиолошким индикација-
ма, уз остале наведене мере, говори и одговарајуће
поступање у случајевима уношења вариоле у већини
европских земаља у периоду после Другог светског
рата, уз веома добар успех.

Искуства из тог периода показују да када се вари-
ола унесе у неку земљу без неeндемске вариоле, онда
су за ограничавање њеног ширења и брзину ликвида-
ције од највећег значаја трајање периода протеклог
до препознавања вариоле и предузимање одговарају-
ћих противепидемијских мера као и његова брзина
[3]. Уопште, предност цепљења одређених добних
група против вариоле није се нарочито испољила.

Из табеле 2 о случајевима уношења вариоле у Евро-
пу у периоду 1960–1972. године (в. раније), може се

уочити да код 13 уношења није било даљег ширења,
тј. број оболелих лица се задржао само на једном слу-
чају оболевања. Даља анализа указује да није било
сигнификантних разлика у погледу броја секундар-
них случајева оболевања после уношења инфекције
између земаља које спроводе обавезне вакцинације
против вариоле и земаља које их не спроводе. Тако
су, у поменутом периоду међу земљама које не спро-
воде обавезне имунизације бележене епидемије, и то:
у Шпанији (17 оболелих особа 1961), Великој Брита-
нији (14 – 1961; 47 – 1962; 72 – 1969), Шведској (27
– 1963) итд. Међу земљама које спроводе обавезне

имунизације такође су бележене епидемије, и то: у
СССР (48 – 1960), Пољској (29 – 1962. и 99 – 1963),
Западној Немачкој (33 – 1961. и 20 – 1970.) и конач-
но у нашој земљи (175 – 1972) (Графикон 1). Исто та-
ко, појединачних случајева оболевања било је на обе
стране.

У описаној епидемији вариоле у нашој земљи две
трећине оболелих особа припада узрасту изнад 20
година живота. Разлике у морбидитету између рани-
је вакцинисаних и невакцинисаних особа у том узра-
сту, тј. изнад 20 година, готово није било. Предност
претходног вакцинисања дошла је до пуног изража-
ја једино у узрасној групи од 1 до 6 година, заштиће-
ној примовакцинацијом (вршеној до краја треће го-
дине живота). Као што се из табеле види, највећи
број оболелих особа (116) припада узрасној групи од
20 и више година. У овој групи број оболелих особа
међу лицима с ожиљком од ранијих вакцинација био
је чак 4,5 пута већи него међу невакцинисаним, што
је јасно ако се има у виду да је више од четири пети-
не становништва тадашње Југославије цепљено про-
тив вариоле, као и да је осетљивост према оболевању
од вариоле код становништва после 20. године живо-
та једнака. Очито је да су лица изнад 20 година жи-
вота, која су била највише изложена потенцијалном
заражавању, најмање заштићена.

Релативно велики број оболелих а вакцинисаних
лица, почев од седме године живота навише, указује
на знатно опадање поствакцинског имунитета од
примарне вакцинације, као и на изостанак успешне
ревакцинације у седмој и четрнаестој години. Пред-

ГРАФИКОН 1. Епидемија вариоле у Југославији 1972. године.
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ТАБЕЛА 2. Уношење вариоле у Европу, јануар 1961 – април
1972.

Година 
уношења 3емља 

Укупан број 
оболелих

особа 

Земља из које је 
инфекција унета  

1960. СССР 48
1961. Шпанија 17 Индија  
1961. Западна Немачка 4 Индија  
1961. СССР 1 Индија  
1961. Белгија 1 Индија  
1961. Западна Немачка 5 Либија  
1961. Западна Немачка 33 Пакистан  
1961. Велика Британија 3 Пакистан  
1961. Велика Британија 2 Пакистан 
1961. Велика Британија 14 Пакистан  
1962. Велика Британија 1 Пакистан  
1962. Велика Британија 47 Пакистан  
1962. Пољска 29 Индија  
1962. Велика Британија 3 Индија
1963. Шведска 27 Азија (зем. непоз.)
1963. Пољска 99 Индија  
1963. Швајцарска 1 Габон  
1963. Мађарска 2 Непознато  
1965. Западна Немачка 1 Р. Танзанија  
1966. Велика Британија 72 Непознато  
1967. Западна Немачка 1 Индија  
1967. Чехословачка 1 Индија  
1967. Западна Немачка 1 Индија
1967. Велика Британија 2 Пакистан  
1968. Велика Британија 1 Пакистан  
1968. Белгија 1 ДР Конго  
1970. Западна Немачка 20 Пакистан  
1970. Данска 1 Авганистан  
1970. Норвешка 1 Данска  
1972. Југославија 175 Ирак  
1972. Западна Немачка 1 Југославија   

УКУПНО 567   
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ност претходног вакцинисања оболелих лица дошла
је до изражаја само у погледу леталитета, који је код
раније вакцинисаних особа износио 8 посто а код не-
вакцинисаних 35 посто. Ово искуство нас је навело
на размишљање о оправданости мере обавезног вак-
цинисања становништва против великих богиња.

Изражене поствакцинске реакције и компликаци-
је какве су генерализована вакцинија и вакцински ек-
цем, а нарочито поствакцински енцефалитис, од ко-
јег је само у 1972. години оболело око 150 лица,
представљали су разлог више против оправданости
цепљења у целокупној популацији. Коначно, велика
финансијска средства која су се сваке године издваја-
ла за спровођење ове мере такође су ишла у прилог
опредељењу Савезне епидемиолошке комисије из
1976. године за укидање обавезне вакцинације ста-
новништва против вариоле. (Задржана су само це-
пљења која су се на основу одредаба Међународног
здравственог правилника вршила код лица која путу-
ју у земље с овом ендемском болести).

Вирус вариоле као моgуће оружје 
биолошкоg раtа

Појачане активности међународног тероризма, а по-
себно претња ратним операцијама на територији
Ирака, оживеле су у средствима информисања тему
о евентуалном коришћењу биолошких агенса у ратне
сврхе. Недавно искуство с употребом узрочника ан-
тракса у циљу застрашивања и стварања пометње у
становништву упозорило је на „могућност суочава-
ња с можда још озбиљнијим атаком биотероризма“.
У том случају, у биолошке агенсе какви су Costridium
botulinum, Francisella tularensis и Yersinia pestis тре-
бало би убројати и вирус вариоле, сматра Рагнар
Норби (Ragnar Norby) из Шведског института за за-
разне болести [4]. (Међутим, будућност ће убрзо по-
казати колико су оваква застрашивања била основа-
на, а колико су имала сасвим друге циљеве).

После остварене ерадикације вариоле број инсти-
туција у свету које у својим лабораторијама одржа-
вају вирус вариоле постепено се смањивао, да би се
свео само на две: Центар за контролу и превенцију
болести у Атланти, САД, и Истраживачки институт
вирусологије и биотехнологије, Кољцово, Новоси-
бирска област, Руска федерација [5]. Постоји опреч-
ност између става експерата Светске здравствене ор-
ганизације о потреби уништавања преосталих стоко-
ва вируса и става поменутих институција о сврсис-
ходности очувања вируса за истраживачке сврхе.
Међутим, остаје бојазан да вирус, који је пре четврт
века престао да обитава у људској популацији, једног
дана, због непажње или намерно, може да изађе из
Пандорине кутије. Ову стрепњу нарочито потхрању-
је сумња о постојању лабораторија у којима се вирус
илегално одржава.

Дан после исписивања претходних редова дошао
ми је до руку шири извештај дописника агенције

Асошиејтед прес [6], који је с Интернета „скинуо“ и
љубазно ми доставио др Бранислав Тиодоровић,
професор епидемиологије на Медицинском факулте-
ту у Нишу. На своје велико задовољство запазио сам
да је садржина извештаја у пуној сагласности с прет-
ходним текстом овог написа и у неку руку предста-
вља његов наставак. У извештају се цитирају речи др
Јулије Гербердинг, директорке Центра за сузбијање и
превенцију болести у Атланти, која, спомињући мо-
гући рат Сједињених Америчких Држава с Ираком,
истиче бојазан да Ирак располаже вирусом вариоле,
који би могао употребити у „акту биотерора“. У на-
ставку овог извештаја даље се спомиње намера
здравствених власти САД да, у првој фази спровође-
ња мера за заштиту становништва од могуће опасно-
сти, вакцинише против вариоле око 500 000 здрав-
ствених радника запослених у установама за пружа-
ње ургентне медицинске помоћи. У наредној фази би
требало цепити још 10 милиона лица (осталих здрав-
ствених радника, полицајаца...).

Недавно је др Доналд Хендерсон, ранији дирек-
тор Сектора за вариолу Светске здравствене органи-
зације, у чланку „Вариола као биолошко оружје“ [7]
истакао да је „претња употребе аеросола вируса ва-
риоле реална, а могућност сценарија катастрофе
огромна, уколико се брзо не предузму одговарајуће
ефикасне мере“.

Наша и страна искуства показују да међу најзна-
чајније у комплексу тих мера спадају: брзо открива-
ње оболелих лица и њихова хоспитализација, изна-
лажење контаката и збрињавање особа после таквих
контаката, селективна вакцинација лица из контака-
та и становништва у жаришту, као и откривање свих
случајева оболевања најбржим путем. У циљу благо-
временог откривања оболелих особа здравствени
радници морају бити адекватно едуковани у погледу
познавања облика и знакова испољавања болести.
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