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СА КА ГИ ЈА (MAL LE US) ЗО О НО ЗА У СР БИ ЈИ 
ОД  1800-1960.

Др сци. вет. мед. Зо ран Јев тић
Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва

Са ка ги ја (Mal le us) – оста ли на зи ви: Гун ту раћ, Ба ле, Ба ла вац, Са ра џа, 
Сан кра ги ја, Рми ја, Ар ми ја, Смр ка вост, Црв, Сли на, Роц (Rotzz) – је ве о ма 
опа сна за ра зна бо лест ко пи та ра-equ i da (ко њи, ма гар ци, ма зге, му ле), ре-
ђе ме со жде ра у зо о ло шким вр то ви ма и цир ку си ма (пси, ла во ви, ти гро-
ви), а пре но си се и на чо ве ка – зо о но за. Хро нич ног је то ка. Од ли ку је се 
ства ра њем ул ку са и чво ри ћа на ко жи, слу зо ко жа ма и уну тра шњим ор-
га ни ма. Узроч ник је не по крет ни Грам не га тив ни пле о морф ни шта пић 
Pse u do mo nas mal lei (1975) ра ни ји на зив Bac te ri um seu Coryno bac tte ri um, 
Pfef fe re la mal lei ко ји не ма ци ли је и не ства ра спо ре. У ор га ни зам до спе ва 
пу тем за га ђе не хра не или во де. Осе тљив је на сун че во све тло, спо ља шњу 
сре ди ну и дез ин фи ци јен се. Јед на је од нај ста ри јих по зна тих бо ле сти. Њу 
су по зна ва ли и опи са ли Ари сто тел (384–322), Хи по крат (460–375), Пли ни је 
Ста ри ји (23–78 п. н. е). Нај по зна ти ји вој ни мар ве ни ле кар рим ског цар-
ства Ап сирт (Apsyrtus Cla zo me ni us) из Ма ле Ази је (око 290–350) де таљ но 
је опи сао са ка ги ју. Знао је да се пре но си са жи во ти ње на чо ве ка. Рим ски 
вој ни пи сац Ве ге ци је (Pu bli us Ve ge ti us Re na tus, 450–510) је пи сао да се ова 
бо лест мо же ја ви ти у два об ли ка: но сном и ко жном и да се ши ри по себ но 
у рат ним усло ви ма.

При леп чи вост ове бо ле сти би ла је по зна та у 17. ве ку.
Ван Хел монт (Van Her lmont) је 1682. по ста вио хи по те зу да је са ка ги-

ја иден тич на си фи ли су код љу ди и да за ра же ни љу ди мо гу ин фи ци ра ти 
жи во ти ње и обр ну то. 

Упут ство о оба ве зној дез ин фек ци ји шта ла на пи сао је Га спар Су ние 
(Ga spard Sa u ni er) 1734, а упут ство за уби ја ње обо ле лих жи во ти ња и из два-
ја ње сум њи вих 1741. Гар сол (Gar sa ult) и Бур же ла (Bo ur ge lat) 1764. У Дан ској 
су на осно ву огле да Абилд гар (Abild gard) и Вил борг (Vil borg) до ка за ли да је 
са ка ги ја пре ла зна бо лест и да се пре но си аеро ге ним пу тем – ка пљи ца ма, а 
да је крв бо ле сних жи во ти ња ма ње ви ру лент на у од но су на се кре те и гној, 
а да са су ше ни узроч ник гу би сво ју ак тив ност на тем па ра ту ри од 45ºC.

По чет ком 19. ве ка до шло је до су ко ба ми шље ња две по зна те и пр ве у 
све ту осно ва не ве те ри нар ско – ме ди цин ске шко ле, јед не из Ли о на (1762), 
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у ко јој су твр ди ли да је са ка ги ја за ра зна, и Ал фор ске (1765) у ко јој су твр ди-
ли да бо лест на ста је са ма од се бе као по сле ди ца др жа ња, чу ва ња и ис хра не.

Да је са ка ги ја пре ла зна бо лест, до ка за ли су 1868. Гер лах (Ger lah) и Бо-
лин гер (Bo lin ger).

Узроч ни ка бо ле сти про на шли су Ле флер и Шиц, 1882. и да ли му име 
Bac te ri um Mal lei.

Ру ски мар ве ни ле ка ри Хељ ман и Каљ њинг су 1890. про на шли Ма ле-
ин (Ma lein) – алер ген, чи ме је олак ша но про на ла же ње за ра же них гр ла и 
убр зан рад у су зби ја њу и ис ко ре њи ва њу бо ле сти.

Се ро ло шке ме то де – ре ак ци ја ве зи ва ња ком пле мен та, аглу ти на ци ја, 
пре ци пи та ци ја и др. уво де у ди јаг но сти ку Шуц (Schütz) и уче ни ци.

Је дан од нај зна чај ни јих епи зо о ти о ло шких про бле ма у Ср би ји од по-
чет ка 19. па све до по ло ви не 20. ве ка пред ста вља ла је са ка ги ја ко ја је ко-
нач но ис ко ре ње на 1960. Ова бо лест би ла је про блем за мно ге европ ске и 
ва не вроп ске зе мље. Ши ре њу бо ле сти су до при но си ли рат ни су ко би, тр-
го вач ки ка ра ва ни као и на бав ка жи во ти ња из ино стран ства.

О са ка ги ји пр ви пи са ни траг на ла зи мо у Хи по ло ги ји, пр вој струч ној 
књи зи об ја вље ној у Кне же ви ни Ср би ји 1862. на срп ском је зи ку од стра не 
мар ве ног ле ка ра Јо ва на Ге ца ко ји ову бо лест на зи ва Гун ту раћ и о њој пи-
ше: „Ту бо лест, ко ју су ста ри пи сци још пре 1500 го ди на опи са ли као гад-
ну, не из ле чи ву и при ле пљи ву коњ ску бо лест, вр ло отров ну, ду го тра ју ћу и 
не из ле чи ву и са мо је код ко ња и коњ ског ро да пр во на чал на пра ва њи хо ва 
бо лест“. Од мах на ста вља са пи са њем о Бу би (са ка га-са ра џа): „То је бо лест 
свој стве на ко њи ма, ду га и при ле пљи ва и ви ше пу та до ђе са гун ту ра ћем с 
ким је мно го сро дан. Та бо лест ле жи са мо у сок си са ју ћим жи ла ма осо би-
то под ко жом, јер су жле зде по це лом те лу раз гра на те. Та бо лест до ђе или 
са ма од се бе или се до би је од дру гог ко ња. Нај бо ље се та кви ко њи ле че на 
па ши а чво ри ћи се ис пр же гво жђем, јер се до да нас не зна за дру ги лек. 
И та бо лест спа да под над зи ра ње по ли циј ске струк ту ре као и гун ту раћ“.

Пр ви Про пис о гун ту ра ћуса ка ги ји об ја ви ло је 14. но вем бра 1864. Ми-
ни стар ство уну тра шњих де ла Ср би је, а упу ћен је свим окру жним на чел-
стви ма упра ви ва ро ши Бе о гра да и Мај дан пе ка. У ње му се го во ри да се 
бо лест ја вља код ко ња, ма зги и ма га ра ца и на зи ва се при леп чи ви гун ту-
раћ (са ка ги ја, Mal le us, Роц/Rotzz) а слич на јој је бо лест црв (са ра џа, Far-
si ni mus, Wur me). Обе су опа сне и при леп чи ве ка ко за жи во ти ње та ко и 
за љу де. Ја вља се код на ве де них жи во ти ња услед ло ше ис хра не и не ге и 
пре те ра ног ра да.

Да би се спре чи ло да ље ши ре ње бо ле сти, Ми ни стар ство уну тра-
шњих де ла скре ће па жњу по ли циј ским вла сти ма да обра те па жњу да 
вла сни ци ни ко ме не про да ју бо ле сну или на бо лест сум њи ву сто ку ни ти 
је из во де из ста ја, већ да о то ме од мах оба ве сте власт и по ли ци ју, а она ће 
да на ре ди да све оста ле жи во ти ње ко је су ту би ле пре ме сте у дру гу ста ју и 
ста ве под над зор од 20 да на, ка ко би се уве ри ли да се и оне ни су за ра зи ле, 
а бо лест пре не ла на дру ге жи во ти ње ван ста је и на љу де.
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Ка ко су све теч но сти – гној из но са и ра на за ра же не жи во ти ње при-
леп чи ве, па се пре ко ње мо же бо лест да ље пре не ти, то се за бра њу је упо-
тре ба истих су до ва код здра вих и бо ле сних ко ња.

Љу ди ко ји чу ва ју бо ле сне ко ње да се упо зо ре да „озбиљ но мо тре“ ка-
ко им ни шта од „теч но сти“ бо ле сних жи во ти ња не би до спе ло на „ба ла ву 
по ко жи цу“ – слу зо ко жу но са и уста, спољ ну ко жу или по вре ђе ну ко жу, 
јер ће у том слу ча ју бо лест пре ћи на чо ве ка од че га ће пре или ка сни је 
умре ти за то што је бо лест не из ле чи ва.

У слу ча ју да се бо лест пре не се од јед ног ско та на дру гог, или од ско-
та на чо ве ка „вла сник жи во ти ње ће од го ва ра ти, по себ но ако је знао о ка-
квој се бо ле сти ра ди“. Ле че ње је не си гур но, ску по, ду го тра је, а вла сни-
ка бо ле сне жи во ти ње до во ди у си ту а ци ју да од го ва ра. Нај бо ље је та кву 
жи во ти њу од мах уби ти и за јед но са ко жом ду бо ко за ко па ти у зе мљу. На 
тај на чин се из бе га ва од го вор ност, ште ди но вац, а ста ја у ко јој је за ра же-
на сто ка бо ра ви ла до бро се очи сти и про ве три, а ја сла и оста ли при бор 
опе ру. Вла сни ци ма ко ји су же ле ли да чу ва ју и ле че бо ле сне жи во ти ње, 
то је би ло до зво ље но али под усло вом да се при др жа ва ју про пи са. Ова-
кве жи во ти ње ни су сме ле да се ко ри сте за про да ју, ис хра ну љу ди и да 
се из во де из ста ја. Ко се ни је при др жа вао ових про пи са, од го ва рао је по 
за ко ну.

Об ја вље на су још два рас пи са и то 13. сеп тем бра 1877. Сбр. 1798. и 
29. ок то бра 1877. Упу ће на су свим на чел стви ма и упра ви ва ро ши Бе о-
гра да и Мај дан пе ка, а овај дру ги свим на чел стви ма и упра ви ва ро ши 
Бе о гра да.

У пр вом рас пи су од 13. сеп тем бра, не ки мар ве ни ле ка ри су по сла ли 
до пис Ми ни стру вој ном у ко ме из но се да има до ста ко ња из про шлог ра-
та (Пр ви срп ско тур ски рат 1876) ко ји бо лу ју од Гун ту ра ћа, Ро ца, а ни су 
уби је ни већ се чу ва ју у ко њу шни ца ма са дру гим ко њи ма што је у су прот-
но сти са Рас пи сом ми ни стра уну тра шњих де ла од 14. но вем бра 1864. Сбр 
2237 Пре по ру чу је се тим на чел стви ма и тој Упра ви да обра те па жњу пре-
ко по ли циј ске вла сти да па зе на ко ње ко ји бо лу ју од те бо ле сти и на ре де 
да се са њи ма по сту пи она ко ка ко је то рас пи сом про пи са но.

Дру гим рас пи сом Ми ни стар уну тра шњих де ла скре ће па жњу свим 
по ли циј ским вла сти ма на рас пис од 1864. и ша ље од ре ђе ни број штам па-
них при ме ра ка ра ди зна ња и упра вља ња.

Ђор ђе Ра дић у сво јој књи зи До ма ћи жи ви нар ски ље кар об ја вље ној 
1869. пи ше о са ка ги ји, зна ци ма бо ле сти, ду гом тра ја њу, не из ле чи во сти; 
да су узро ци бо ле сти ло ша хра на и во да, не чи сто ћа, пре те ра на упо тре ба 
па сту ва у при пу сту, пре хла да, при леп чи вост услед упо тре бе за јед нич-
ких су до ва и опре ме. Бо лест је ја ко опа сна по чо ве ка, по себ но ако му коњ 
ка шље или фрк не у ли це и очи. На кра ју го во ри и о „по у ча ва њу“ ко је је из-
да ло Це сар ско кра љев ско ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва у ве зи са 
чи шће њем ста ја у ко ји ма су бо ра ви ли ко њи обо ле ли од са ка ги је а од но си 
се на на чин дез ин фек ци је објек та.
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Са ка ги ја је би ла при сут на стал но у Ср би ји и на но си ла је осет не гу-
бит ке. У пе ри о ду од 1857–1873. уги ну ло је 95 ко ња, а 1879. уги ну ло је јед но 
гр ло а пет на ест је уби је но. 1880. уги ну ло је и уби је но 46 гр ла.

Пра ви ло о ме ра ма пре до хра не и дез ин фек ци је од са ка ги је и још не ких 
за ра зних бо ле сти, са опи сом са ка ги је код ко ња и љу ди об ја вље но је 4. ју на 
1880. Аno 1002, а на пи сао га је глав ни мар ве ни ле кар у Ми ни стар ству 
вој ном, Франц Бен ђик. Оно је ва жи ло до 1908. кад су об ја вље на Пра
ви ла о спре ча ва њу сточ них за ра за. Би ло је на за вид ној на уч ној ви си-
ни и у скла ду са та да шњим на уч ним са зна њи ма. За кон ски про пи си 
об ја вље ни пре 1881, пре бак те ри о ло шке ере ка да се још ни је зна ло о 
бак те ри ја ма као узроч ни ци ма бо ле сти, има ло је у од но су на да на-
шње при ли ке не на у чан и не стру чан при ступ у ре ша ва њу ве те ри нар-
ско ме ди цин ских про бле ма (про фи лак са, ле че ње, су зби ја ње и ис ко-
ре њи ва ње за ра зних бо ле сти жи во ти ња, дез ин фек ци ја и сред ства за 
дез ин фек ци ју).

У чла ну 29 За ко на о за шти ти од сточ них за ра за уоп ште и о ме ра ма 
за угу ши ва ње тих за ра за од 30. мар та 1881. го во ри се да сто ка обо ле ла од 
са ка ги је мо ра од мах да се уби је, а сум њи ва гр ла да се др же одво је но под 
над зо ром вла сти. Њи хо во ле че ње мо гу вр ши ти са мо мар ве ни ле ка ри. 
Над зор сум њи вих гр ла, ду жи од шест не де ља, па да на те рет вла сни ка. У 
слу ча ју да вла сник ту оба ве зу не же ли да при хва ти, власт је на ре ђи ва ла 
да се по сма тра но сум њи во гр ло уби је.

Ако је у ис тој ста ји где бо ра ве бо ле сна или сум њи ва гр ла би ло и дру-
гих жи во ти ња, оне су мо ра ле да се др же одво је но и да бу ду 60 да на под 
стал ним над зо ром мар ве ног ле ка ра. Ако се пре гле дом уста но ви да су жи-
во ти ње по ис те ку овог ро ка пот пу но здра ве, мо гле су да бу ду у са о бра ћа ју. 
Сре ска власт је мо гла да одо бри упо тре бу та квих жи во ти ња за рад у до-
тич ном ме сту, док су здра ве, уз ме ре опре зно сти, а мо гла је да на ре ди да 
се сум њи ве жи во ти ње, на ко ји ма се по ка жу зна ци ко ји су до во љан раз лог 
да се по сум ња на са ка ги ју, уби ју.

Ако зва нич ни мар ве ни ле кар из ја ви да бо лест по сто ји, или да је на 
осно ву од ре ђе них зна ко ва сум ња оправ да на; или ако се под да тим окол-
но сти ма, дру гим ме ра ма ко је би овом за ко ну од го ва ра ле не мо же по сти-
ћи за шти та од да љег ши ре ња те бо ле сти.

Ме сна власт је мо гла да на ре ди ка да се сто ка ко ја бо лу је од са ка ги је, 
ко јој је за бра ње но кре та ње и упо тре ба или се на ла зи ван од ре ђе них про-
сто ри ја и на та квим ме сти ма где јој је при ступ за бра њен од мах уби је.

Ле ше ви сто ке уги ну ле од са ка ги је мо ра ју се на не шко дљив на чин 
укло ни ти за јед но с ко жом и дла ком.

У чла ну 29 упут ства Ми ни стра уну тра шњих де ла од 1. ју ла 1881. СН 
2596. о вр ше њу за ко на од 30. мар та 1881. год. О за шти ти од сточ них за ра за 
уоп ште, и о ме ра ма за угу ши ва ње тих за ра за, а од но си се на са ка ги ју ко-
ња, ма га ра ца и ма зги, мар ве ни ле кар сма тра да су од са ка ги је за ра же-
не не са мо оне жи во ти ње ко је на но сној слу зо ко жи или на ко жи има ју  
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са ка гљи ве чво ро ве или гри зли це (ра не од чи ре ва) већ и дру ге зна ко ве ка-
рак те ри стич не за ову бо лест. Та кве ко ње тре ба од мах уби ти.

У слу ча ју да зва нич ни мар ве ни ле кар не мо же са си гур но шћу на 
осно ву по сто је ћих зна ко ва да утвр ди да је у пи та њу са ка ги ја, а по сто ји 
сум ња, та ква жи во ти ња ће се из дво ји ти и ста ви ти под над зор вла сти све 
до мо мен та док се не уста но ви пра во ста ње. За ту свр ху од ре ђу је се по се-
бан чу вар и одво јен штал ски при бор. Ако би се та ко бо ле сне жи во ти ње 
на шле у за пре зи, при ме ни ће се од ред ба чла на 29, став 6.

Жи во ти њу тре ба од мах уби ти чим се зна ци бо ле сти ја сно ис по ље. 
У слу ча ју ка да над зор су мљи ве жи во ти ње тра је ду же од шест не де ља, а 
вла сник не же ли ви ше да сно си тро шко ве чу ва ња и над зо ра, та се жи во-
ти ња уби ја ла.

Кон тро ла ко ња сум њи вих на бо лест а на ла зе се под над зо ром мо ра 
се вр ши ти сва ких 14 да на, а за то вре ме се ови ко њи не сме ју пре ме шта-
ти у дру ге ста је или дво ри шта без до зво ле по ли циј ске вла сти. При вид но 
здра ве жи во ти ње, ста вље не под над зор на те ри то ри ји оп шти не мо гу се 
ко ри сти ти са мо за рад ако то до зво ли по ли циј ска власт под усло вом да 
се не сме шта ју у дру ге ста је и да се др же одво је но од дру гих ко ња. Ако се 
вла сни ци ових ко ња не би при др жа ва ли про пи са, жи во ти ње ће им би ти 
одво је не и за тво ре не.

Ли ца ко ја до ла зе у кон такт са ко њи ма сум њи вим на са ка ги ју тре ба 
упо зо ри ти да се ова бо лест ла ко и вр ло опа сно пре но си на љу де. Чу ва ри 
бо ле сних жи во ти ња тре ба да во де ра чу на да им сли на и гној не до спе ју 
на ли це и ру ке, да не уди шу ва здух ко ји жи во ти ња из ба цу је, да се не за-
др жа ва ју ду же у ста ји и не спа ва ју у њој и не ко ри сте по кри ва че ко ји ма су 
по кри ва не жи во ти ње. У ра ду са жи во ти ња ма сум њи вим на бо лест тре-
ба во ди ти ра чу на о хи ги је ни ру ку, тре ба их пра ти рас тво ром кар бол не 
ки се ли не и има ти га увек при ру ци, а оде ло очи сти ти. Са бо ле сним или 
на бо лест сум њи вим жи во ти ња ма, без об зи ра где се на ла зе, тре ба по сту-
па ти пре ма про пи си ма овог пра ви ла тј. оба ве сти ти до тич ну сре ску или 
оп штин ску власт ра ди да љег по ступ ка. Ако се у не ком ме сту по ја ви ви-
ше слу ча је ва бо ле сти, а по сто ји мо гућ ност ши ре ња, окру жна по ли циј ска 
власт ће на ре ди ти окру жном мар ве ном ле ка ру да пре гле да све ко ње на 
оп шти ни или не ким од ње них де ло ва.

Ле ше ви жи во ти ња уги ну лих од са ка ги је или цр ва мо ра ју се уни-
шти ти, тер мич ки или хе миј ски или за ко па ти, а ко жа исе ћи уна крст.

Дез ин фек ци ју за ра же них ста ја, ала та, за пре жног при бо ра, тре ба 
оба ви ти бри жљи во, а оште ће ни алат, ула ре, по вод ни ке, ко ла не, амо ве, 
по кри ва че, тре ба спа ли ти.

Ако би у ста ји у ко јој бо ра ви ви ше гр ла са мо је дан коњ обо лео од са-
ка ги је, а при том ни је ме њао сво је ме сто, до вољ но је из вр ши ти дез ин фек-
ци ју тог ме ста на ко ме је био, као и ле во и де сно по јед но ме сто до ње га. 
У слу ча ју да је обо ле ло ви ше гр ла, он да се вр ши ла дез ин фкци ја це ле ста-
је ма ко ли ка би ла. Дез ин фек ци ја је об у хва та ла ру де, ру ку ни це у ко је су 
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упре за ни за ра же ни ко њи, ко ноп ци, лан ци, ко ла ко ји ма су тран спор то ва-
на уги ну ла гр ла као и ли ца ко ја су ра ди ла те по сло ве.

Да је за ра за угу ше на об ја вљи ва но је он да ка да се све на са ка ги ју сум-
њи ве жи во ти ње уби ју или оздра ве и ка да се на жи во ти ња ма за вре ме 
над зо ра не по ја ве ни ка кви сум њи ви зна ци и из вр ши дез ин фек ци ја.

У при ло гу За ко на об ја вље не су и По у ке о зна ци ма сточ них за ра зних бо
ле сти ко је се по ми њу у чла ну 1 За ко на од 30. мар та 1881. за кључ но са го-
ве ђом ку гом. О са ка ги ји и цр ву ко ња, ма га ра ца и ма зги се пи ше сле де ће: 
Ова бо лест ис кљу чи во на па да ко ње и на ста је са мо услед за ра зе. Бо лест се 
ла ко пре по зна је јер се ја вља на ви дљи вим ме сти ма те ла. Ка да се по ја ве 
про ме не ка рак те ри стич не за ову бо лест на слу зо ко жи ор га на за ди са ње и 
но са та да на зи ва ју са ка ги ја, а ка да се по ја ве на ко жи он да се зо ве црв (ко-
жна са ка ги ја). Бо лест ду го тра је и за вр ша ва се уги ња ва њем жи во ти ње.

Но сна са ка ги ја се од ли ку је сле де ћим зна ци ма: у по чет ној фа зи се 
ја вља жит ка теч на сли на из но са ко ја је зе лен ка сто жу та или пе пе ље ва, 
ка сни је по ста је ле пљи ва, гу ста, гру му ља ста и пр ља ва и че сто из ла зи са-
мо из јед не но здр ве. Под ви ли цом се при ме ћу је квр жаст оток ве ли чи не 
ле шни ка до ко ко ши јег ја је та, ко ји је тврд, нео се тљив, ма ње по кре тљив, 
на ла зи се са стра не бли зу ви ли це, на оној стра ни ода кле те че сли на. На 
слу зо ко жи но сне шу пљи не а по себ но на но сној пре гра ди ви де се ма ле 
твр де бу бу љи це од ко јих по ста ју нај пре пљо сна те а по том ду бље гри зли це 
са из вра ће ном као из гри же ном иви цом и са пр ља вим пе пе ља стим дном. 
Ове про ме не се мо гу ви де ти ако се на ла зе бли зу ула ска у но сне шу пљи не, 
а ако су ло ци ра не ду бље мо гу се опи па ти пр стом.

Сум њи вом жи во ти њом се сма тра она на ко јој се при ме ти јед на бу бу-
љи ца или гри зли ца, а ако се при ме ти исто вре ме но ви ше бу бу љи ца или 
гри зли ца жи во ти ња је за ра же на.

Код плућ не са ка ги је пр ве про ме не се ја вља ју у плу ћи ма, ду шни ку и 
гр кља ну. Та кве жи во ти ње по сте пе но све те же ди шу, ка шљу и мр ша ве, 
ка шаљ је сув и про му као. 

Мо же про ћи и не ко ли ко ме се ци док се не по ја ве пр ви зна ци. Та кве 
жи во ти ње се мо гу сма тра ти сум њи вим, а по себ но ако су би ле у кон так ту 
са за ра же ним жи во ти ња ма.

Црв – ко жна са ка ги ја: на раз ли чи тим де ло ви ма те ла ја вља ју се ма-
ли окру гли чво ри ћи ве ли чи не ле шни ка до ора ха. Бр зо се про ва ле и из 
њих из ла зи те гљи ва жућ ка ста или гној на теч ност. Од тих чво ри ћа на ста-
ју гри зли це са за де бља њем и по су вра ће ним иви ца ма и пр ља вим сла ни-
на стим дном. Гри зли це се по сте пе но уве ћа ва ју и из њих из ла зи слу зав, 
пр љав гној ко ји уле пи дла ку. Из ме ђу гу ка и гри зли ца по ја вљу ју се по не-
кад ото ци у ви ду ко ноп ца, а че сто отек ну и лим фни чво ро ви – жле зде, 
на гру ди ма и из ме ђу бу ти на. По не кад отек не јед на или дру га, а по себ но 
зад ња но га, оток је ра ши рен и је дар, по ње му се ка сни је ја ве гу ке и чво ро-
ви ко ји се то ком вре ме на пре тво ре у са ка гиј ске гри зли це. Ка да са ка ги ја 
тра је ду же, жи во ти ње на гло мр ша ве, убр за но ди шу и не пре кид но ка шљу 
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и из гле да ју ја ко ло ше; дла ка је там на, ис под пр сти ју и тр бу ха по ја ве се 
ото ци ме ка ни као те сто и жи во ти ње уги ња ва ју услед из ну ре но сти.

У не ким си ту а ци ја ма ја вља ју се зна ци са ка ги је са ја ком гро зни цом 
услед че га жи во ти ње уги ња ва ју у ро ку од 8–14 да на.

Из го ди не у го ди ну број уги ну лих или уби је них гр ла у окру зи ма и у 
вој сци је ва ри рао: од 20 гр ла 1890, 90 гр ла 1893, 79 гр ла 1901. и јед но гр ло 1911.

Са ка ги ја је пред ста вља ла епи зо о ти о ло шки про блем за ко пи та ре ко-
ји су ко ри шће ни у срп ској вој сци јер је стал но уно ше на из Аустро у гар ске 
при ли ком ку по ви не ко ња за ре монт а и мо би ли за ци јом сто ке са ци вил-
ног сек то ра.

За кон ски про пи си об ја вље ни по сле 1881. (бак те ри о ло шка ера) по ја ва 
Па сте ра, Ко ха и др. су у скла ду са но вим на уч ним до стиг ну ћи ма и прин-
ци пи ма ве те ри нар ско – ме ди цин ске на у ке.

Ла зар П. Нај да но вић, окру жни мар ве ни ле кар, у свом члан ку из 1892. 
пи ше о Са ка ги ји (ба ли) цр ву, на ко га се мо же све пре не ти и пр ви у нас ука зу-
је да је узроч ник бо ле сти ма ла гљи ви ца ко ја се ви ди под ми кро ско пом, а на-
ла зи се у ба ла ма но са, гно ју но сних чи ре ва и ко же и у чво ро ви ма у плу ћи ма.

Д. Спа сић у књи зи Прак тич но ко њар ство об ја вље ној 1896. сма та да је 
са ка ги ја јед на од нај о па сни јих зо о но за, на зи ва је „ба ла“ или „црв“, ле че ње 
је уза луд но и за бра ње но, па ко ње тре ба уби ти, ко жу исе ћи и ду бо ко за-
ко па ти, а пред ме те (узде, ула ри, опре ма, су до ви за по је ње и хра ну и др.) 
спа ли ти. Он пи ше да је узроч ник бо ле сти „гљи ви ца“– ба цил ко ји се нај-
ви ше на ла зи у слу зо ко жи и лим фним чво ро ви ма ре спи ра тор ног си сте ма 
и та да се на зи ва „ба ле“, а кад се ја ви у лим фним су до ви ма ис под ко же и 
ре ги о нал ним чво ро ви ма, то је он да „црв“.

О са ка ги ји пи ше 1904. и Ми лан Ми тро вић, мар ве ни ле кар, да је то за-
ра зна бо лест за фа ми ли ју јед но ко пи та ра (Equs Ca bal lus), а пре но си се и на 
чо ве ка. Бо лест про у зро ку је са ка гиј ске ба ци ле (Ba ci lus Mal lei) ко ји се на-
ла зе у са ка гиј ским чво ро ви ма (чи ре ви ма) са ка гиј ским ке са ма и но сном 
из ли ву код за ра же них жи во ти ња. Раз ли ку је три об ли ка са ка ги је: но сну, 
ко жну и плућ ну. Да је симп то ме бо ле сти, сред ства ко ја уни шта ва ју ба ци-
ле (су бли мат, кар бол и то пло та од нај ма ње 45°C), као и ме ре про фи лак се.

Ве те ри нар ски гла сник је 1911. об ја вио чла нак Са ка ги ја ње но по зна ва ње 
и спре ча ва ње, ауто ра Алек се Љ. По по ви ћа у ко ме из но си да за ди јаг но зу 
ове бо ле сти по сто ји се дам вр ста ре ак ци ја (суп ку та на, ку та на, оч на, ме-
то да ве зи ва ња ком пле ме на та, пре ци пи та ци ја, аглу ти на ци ја кр ви и пел-
цо ва ње дру гих жи во ти ња).

Са ка ги ја је би ла стал но при сут на, а по себ но по сле рат них опе ра ци ја 
у бал кан ским ра то ви ма. Ње је би ло и на Со лун ском фрон ту јер су обо ле-
ва ла гр ла на ба вља на од са ве зни ка. На Со лун ском фрон ту је пр ви пут у 
ди јаг но сти ци са ка ги је при ме ње на ин тра дер мо пал пе брал на ме то да.

Из ме ђу два свет ска ра та, са ка ги је је би ло на под руч ју Вој во ди не, Ма-
чве, Шу ма ди је, Бе о гра да, Ти моч ке кра ји не. Нај за ра же ни ја ме ста у Ба на-
ту би ла су: Ку ма не, Ме лен ци и Бе чеј.
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Но ви За кон о су зби ја њу и угу ши ва њу сточ них за ра за об ја вљен је 14. 
ју на 1928.

У пе ри о ду од 1925–1932. у Вој во ди ни је уби је но 2377 за ра же них гр ла, а 
1938. тај број је био 305 гр ла.

За ни мљив је слу чај јед ног про вин циј ског цир ку са ко ји је на сту пао у 
ма лом ме сту Се кић у Бач кој 1928. са ве ћим бро јем дре си ра них ко ња и ту 
остао бло ки ран због из би ја ња са ка ги је код тих ко ња до тре нут ка док сви 
ко њи ни су ли кви ди ра ни.

Дру ги слу чај ко ји се де сио у Фе ке ти ћу где је је дан зе мљо рад ник умро, 
а ме сном ле ка ру је кли нич ка сли ка би ла не ја сна. У раз го во ру са сре ским 
ве те ри на ром, овај је по сум њао да је у пи та њу са ка ги ја. Оти шао је до ста је 
умр лог зе мљо рад ни ка и у њој на шао два ко ња од ко јих је је дан имао ка-
рак те ри стич ну сли ку са ка ги је, док дру ги ни је по ка зи вао ни ка кве зна ке 
бо ле сти. Тек ма ле ин ском про бом до би јен је по зи ти ван ре зул тат. Дру ги 
свет ски рат омо гу ћио је да се са ка ги ја још ви ше про ши ри, а то је по себ но 
до шло до из ра жа ја по за вр шет ку ра та.

Ве те ри нар ски бак те ри о ло шки за вод у Бе о гра ду је, од свог фор ми ра-
ња 1945. до 1960. ка да је са ка ги ја ли кви ди ра на, из вр шио се ро ло шки пре-
глед 134.340 узо ра ка кр ви од ко јих је 674 би ло за ра же но. Та гр ла су уби је на.

Пре ма по да ци ма Са ве зног за во да за здрав стве ну за шти ту у Кра ље-
ви ни СХС а и Ју го сла ви ји у раз до бљу од 1925–1960. од са ка ги је је обо ле ло 40 
љу ди од ко јих је 38 умр ло. Као жр тве ове за ра зне бо ле сти – зо о но зе, у Евро-
пи је у то ку про у ча ва ња и су зби ја ња умр ло 30 ве те ри на ра, је дан ле кар и 
пет сту де на та ве те ри нар ске ме ди ци не.

За хва љу ју ћи по жр тво ва ном ра ду и за ла га њу ве те ри нар ске слу жбе, 
при ме ни за кон ских про пи са, ве те ри нар ско са ни тар них ме ра, ла бо ра-
то риј ског ра да, на прет ку на у ке, про све ћи ва њу, са ка ги ја је ко нач но ли-
кви ди ра на 1960. У том по слу, нај ви ше су се ис та кли др Че до мир Ви ћен-
ти је вић, шеф се ро ло шке ла бо ра то ри је у Ве те ри нар ско бак те ри о ло шком 
за во ду, са сво јим ти мом и Иван Све тец, са вет ник у Ми ни стар ству по љо-
при вре де Ср би је ко ји је ру ко во дио бор бом про тив сточ них за ра за.
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