САКАГИЈА (MALLEUS) ЗООНОЗА У СРБИЈИ
ОД 1800-1960.
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Секција за историју медицине Српског лек арског друштва

Сакагија (Malleus) – остали називи: Гунт ураћ, Бале, Балавац, Сараџа,
Санкрагија, Рмија, Армија, Смрк авост, Црв, Слина, Роц (Rotzz) – је веома
опасна заразна болест копитара-equida (коњи, магарци, мазге, муле), ре
ђе месож дера у зоолошким вртовима и циркусима (пси, лавови, тиг ро
ви), а преноси се и на човек а – зооноза. Хроничног је ток а. Одликује се
стварањем улкуса и чворића на кож и, слузокож ама и унут рашњим ор
ганима. Узрочник је непокретни Грам негативни плеоморфни штапић
Pseudomonas mallei (1975) ранији назив Bacterium seu Corynobact terium,
Pfefferela mallei који нема цилије и не ствара споре. У организам доспева
путем загађене хране или воде. Осетљив је на сунчево светло, спољашњу
средину и дезинфицијенсе. Једна је од најстаријих познатих болести. Њу
су познавали и описали Аристотел (384–322), Хипократ (460–375), Плиније
Старији (23–78 п. н. е). Најпознатији војни марвени лек ар римског цар
ства Апсирт (Apsyrtus Clazomenius) из Мале Азије (око 290–350) детаљно
је описао сакагију. Знао је да се преноси са животиње на човек а. Римски
војни писац Вегеције (Publius Vegetius Renat us, 450–510) је писао да се ова
болест може јавити у два облик а: носном и кож ном и да се шири посебно
у ратним условима.
Прилепчивост ове болести била је позната у 17. веку.
Ван Хелмонт (Van Herlmont) је 1682. поставио хипотезу да је сак аги
ја идентична сифилису код људи и да заражени људи мог у инфицирати
животиње и обрнуто.
Упутство о обавезној дезинфекцији штала написао је Гаспар Суние
(Gaspard Saunier) 1734, а упутство за убијање оболелих животиња и издва
јање сумњивих 1741. Гарсол (Garsault) и Буржела (Bourgelat) 1764. У Данској
су на основу огледа Абилдгар (Abildgard) и Вилборг (Vilborg) доказали да је
сакагија прелазна болест и да се преноси аерогеним путем – капљицама, а
да је крв болесних животиња мање вирулентна у односу на секрете и гној,
а да сасушени узрочник губи своју активност на темпаратури од 45ºC.
Почетком 19. век а дошло је до сукоба мишљења две познате и прве у
свет у основане ветеринарско – медицинске школе, једне из Лиона (1762),
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у којој су тврдили да је сакагија заразна, и Алфорске (1765) у којој су тврди
ли да болест настаје сама од себе као последица држања, чувања и исхране.
Да је сакагија прелазна болест, док азали су 1868. Герлах (Gerlah) и Бо
лингер (Bolinger).
Узрочник а болести пронашли су Лефлер и Шиц, 1882. и дали му име
Bacterium Mallei.
Руски марвени лек ари Хељман и Каљњинг су 1890. пронашли Мале
ин (Malein) – алерген, чиме је олакшано проналажење заражених грла и
убрзан рад у сузбијању и искорењивању болести.
Серолошке методе – реа кција везивања комплемента, аглутинација,
преципитација и др. уводе у дијагностику Шуц (Schütz) и ученици.
Један од најзначајнијих епизоотиолошких проблема у Србији од по
четка 19. па све до половине 20. век а представљала је сак агија која је ко
начно искорењена 1960. Ова болест била је проблем за многе европске и
ваневропске зем ље. Ширењу болести су доприносили ратни сукоби, тр
говачк и каравани као и набавк а животиња из иностранства.
О сакагији први писани траг налазимо у Хипологији, првој стручној
књизи објављеној у Кнежевини Србији 1862. на српском језику од стране
марвеног лек ара Јована Геца који ову болест назива Гунт ураћ и о њој пи
ше: „Ту болест, коју су стари писци још пре 1500 година описали као гад
ну, неизлечиву и прилепљиву коњску болест, врло отровну, дугот рајућу и
неизлечиву и само је код коња и коњског рода првоначална права њихова
болест“. Одмах наставља са писањем о Буби (сак ага-сараџа): „То је болест
својствена коњима, дуга и прилепљива и више пута дође са гунт ураћем с
ким је много сродан. Та болест леж и само у сок сисајућ им жилама особи
то под кожом, јер су жлезде по целом телу разг ранате. Та болест дође или
сама од себе или се добије од другог коња. Најбоље се так ви коњи лече на
паши а чворић и се испрже гвож ђем, јер се до данас не зна за други лек.
И та болест спада под надзирање полицијске структ уре као и гунт ураћ“.
Први Пропис о гунтураћу-сакагији објавило је 14. новембра 1864. Ми
нистарство унут рашњих дела Србије, а упућен је свим окруж ним начел
ствима управи вароши Беог рада и Мајданпек а. У њему се говори да се
болест јавља код коња, мазги и магараца и назива се прилепчиви гунт у
раћ (сакагија, Malleus, Роц/Rotzz) а слична јој је болест црв (сараџа, Far
sinimus, Wurme). Обе су опасне и прилепчиве како за животиње тако и
за људе. Јавља се код наведених животиња услед лоше исхране и неге и
претераног ра да.
Да би се спречило даље ширење болести, Министарство унут ра
шњих дела скреће паж њу полицијским властима да обрате паж њу да
власници никоме не продају болесну или на болест сумњиву стоку нити
је изводе из стаја, већ да о томе одмах обавесте власт и полицију, а она ће
да нареди да све остале животиње које су ту биле преместе у друг у стају и
ставе под надзор од 20 дана, како би се уверили да се и оне нису заразиле,
а болест пренела на друге животиње ван стаје и на људе.
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Како су све течности – гној из носа и рана заражене животиње при
лепчиве, па се преко ње може болест даље пренети, то се забрањује упо
треба истих судова код здравих и болесних коња.
Људи који чувају болесне коње да се упозоре да „озбиљно мот ре“ ка
ко им ништа од „течности“ болесних животиња не би доспело на „балаву
покож ицу“ – слузокожу носа и уста, спољну кожу или повређену кожу,
јер ће у том случају болест прећ и на човек а од чега ће пре или касније
умрети зато што је болест неизлечива.
У случају да се болест пренесе од једног скота на другог, или од ско
та на човек а „влас ник живот ињ е ће од говарат и, посебно ако је знао о ка
квој се болес ти ра д и“. Лечењ е је нес иг урно, скупо, дуго траје, а влас ни
ка болес не живот ињ е довод и у сит уа ц ију да одговара. Најбољ е је та к ву
живот ињу од м ах убит и и заједно са кожом дубоко за копат и у зем љу. На
тај начин се избега ва одговорност, штед и новац, а стаја у којој је зара же
на сток а боравила добро се очис ти и провет ри, а јас ла и остали прибор
оперу. Влас ниц им а који су желели да чувају и лече болес не живот ињ е,
то је било дозвољ ено али под условом да се прид рж а вају прописа. Ова
кве живот ињ е нис у смеле да се корис те за прод ају, ис х ра н у људ и и да
се изводе из стаја. Ко се није прид рж а вао ових прописа, одговарао је по
закон у.
Објав љен а су још два расп ис а и то 13. септ ембра 1877. Сбр. 1798. и
29. окт обра 1877. Упућен а су свим начелс твим а и упра ви вар ош и Бео 
гра д а и Мајд анпек а, а овај друг и свим начелс твим а и упра ви вар ош и
Беог ра д а.
У првом распису од 13. септембра, нек и марвени лек ари су пос лали
допис Министру војном у коме износе да има доста коња из прошлог ра
та (Први српско турски рат 1876) који болују од Гунт ураћа, Роца, а нису
убијени већ се чувају у коњушницама са другим коњима што је у супрот
ности са Расписом министра унут рашњих дела од 14. новембра 1864. Сбр
2237 Препоручује се тим начелствима и тој Управи да обрате паж њу пре
ко полицијске власти да пазе на коње који болују од те болести и нареде
да се са њима поступи онако како је то расписом прописано.
Другим расписом Министар унут рашњих дела скреће паж њу свим
полицијским властима на распис од 1864. и шаље одређени број штампа
них примерака ради знања и управљања.
Ђорђе Радић у својој књизи Домаћи живинарс ки љекар објављеној
1869. пише о сакагији, знацима болести, дугом трајању, неизлечивости;
да су узроци болести лоша храна и вода, нечистоћа, претерана упот реба
пастува у припусту, прех лада, прилепчивост услед упот ребе заједнич
ких судова и опреме. Болест је јако опасна по човек а, посебно ако му коњ
кашље или фркне у лице и очи. На крају говори и о „поу чавању“ које је из
дало Цесарско краљевско министарство унут рашњих пос лова у вези са
чишћењем стаја у којима су боравили коњи оболели од сак агије а односи
се на начин дезинфекције објекта.
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Сакагија је била присутна стално у Србији и наносила је осетне гу
битке. У периоду од 1857–1873. угинуло је 95 коња, а 1879. угинуло је једно
грло а петнаест је убијено. 1880. угинуло је и убијено 46 грла.
Прав и л о о мер а м а пред ох ран е и дези нф екц иј е од сак а г иј е и још нек их
зар а з них бол ес ти, са опис ом сак а г иј е код коњ а и људ и обја в љено је 4. јун а
1880. Аno 1002, а нап ис ао га је главн и марв ен и лек ар у Мин ис тарс тву
војном, Франц Бенђ ик. Оно је важ ило до 1908. кад су објав љен а Пра
ви л а о спреч ав ању сточн их зар а з а. Било је на за видној нау чној вис и
ни и у скла д у са та д а ш њим нау чн им са з на њ им а. За к онс ки проп ис и
обја в љен и пре 1881, пре бакт ериолош ке ере ка д а се још није зна ло о
бакт ерија м а као узрочн иц им а болес ти, има ло је у однос у на да н а
шње прил ик е нен ау ч ан и нес тру ч ан прис туп у реш а в а њу вет ерин ар
ско ме д иц инс ких проб лем а (профи л акс а, лечењ е, су з би ја њ е и ис к о
рењ ив а њ е зар аз них болес ти жив от ињ а, дези нф ек ц ија и средс тва за
дези нф екц иј у).
У члану 29 Закона о заштити од сточних зараза уопште и о мерама
за угушивање тих зараза од 30. марта 1881. говори се да сток а оболела од
сакагије мора одмах да се убије, а сумњива грла да се држе одвојено под
надзором власти. Њихово лечење мог у вршити само марвени лек ари.
Надзор сумњивих грла, дуж и од шест недеља, пада на терет власник а. У
случају да власник ту обавезу не жели да прих вати, власт је наређивала
да се посмат рано сумњиво грло убије.
Ако је у истој стаји где бораве болесна или сумњива грла било и дру
гих животиња, оне су морале да се држе одвојено и да буду 60 дана под
сталним надзором марвеног лек ара. Ако се прегледом установи да су жи
вотиње по истеку овог рок а потпуно здраве, могле су да буду у саобраћају.
Среска власт је могла да одобри упот ребу так вих животиња за рад у до
тичном месту, док су здраве, уз мере опрезности, а могла је да нареди да
се сумњиве животиње, на којима се пок ажу знаци који су довољан разлог
да се посумња на сак агију, убију.
Ако званични марвени лек ар изјави да болест постоји, или да је на
основу одређених знакова сумња оправдана; или ако се под датим окол
ностима, другим мерама које би овом закону одговарале не може пости
ћи заштита од даљег ширења те болести.
Месна власт је могла да нареди када се сток а која болује од сак агије,
којој је забрањено кретање и упот реба или се налази ван одређених про
сторија и на так вим местима где јој је приступ забрањен одмах убије.
Лешеви стоке угинуле од сак агије морају се на нешкод љив начин
уклонити заједно с кожом и длаком.
У члану 29 упутства Министра унут рашњих дела од 1. јула 1881. СН
2596. о вршењу закона од 30. марта 1881. год. О заштити од сточних зараза
уопште, и о мерама за угушивање тих зараза, а односи се на сак агију ко
ња, магараца и мазги, марвени лек ар смат ра да су од сак агије зараже
не не само оне животиње које на носној слузокож и или на кож и имају
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сакагљиве чворове или гризлице (ране од чирева) већ и друге знакове ка
рактеристичне за ову болест. Так ве коње треба одмах убити.
У случају да званични марвени лек ар не може са сиг урношћу на
основу постојећих знакова да утврди да је у питању сак агија, а постоји
сумња, так ва животиња ће се издвојити и ставити под надзор власти све
до момента док се не установи право стање. За ту сврху одређује се посе
бан чувар и одвојен шталски прибор. Ако би се тако болесне животиње
нашле у запрези, примениће се одредба члана 29, став 6.
Животињу треба одмах убити чим се знаци болести јасно испоље.
У случају када надзор сум љиве животиње траје дуже од шест недеља, а
власник не жели више да сноси трошкове чувања и надзора, та се живо
тиња убијала.
Конт рола коња сумњивих на болест а налазе се под надзором мора
се вршити свак их 14 дана, а за то време се ови коњи не смеју премешта
ти у друге стаје или дворишта без дозволе полицијске власти. Привидно
здраве животиње, стављене под надзор на територији општине мог у се
користити само за рад ако то дозволи полицијска власт под условом да
се не смештају у друге стаје и да се држе одвојено од других коња. Ако се
власници ових коња не би придрж авали прописа, животиње ће им бити
одвојене и затворене.
Лица која долазе у контакт са коњима сумњивим на сак агију треба
упозорити да се ова болест лако и врло опасно преноси на људе. Чувари
болесних животиња треба да воде рачуна да им слина и гној не доспеју
на лице и руке, да не удишу ваздух који животиња избацује, да се не за
држ авају дуже у стаји и не спавају у њој и не користе покриваче којима су
покриване животиње. У раду са животињама сумњивим на болест тре
ба водити рачуна о хигијени руку, треба их прати раствором карболне
киселине и имати га увек при руци, а одело очистити. Са болесним или
на болест сумњивим животињама, без обзира где се налазе, треба посту
пати према прописима овог правила тј. обавестити дотичну среску или
општинску власт ради даљег поступк а. Ако се у неком месту појави ви
ше случајева болести, а постоји мог ућност ширења, окруж на полицијска
власт ће наредити окруж ном марвеном лек ару да прегледа све коње на
општини или нек им од њених делова.
Лешеви животиња угинулих од сак агије или црва морају се уни
штити, термичк и или хемијски или закопати, а кож а исећ и унакрст.
Дезинфекцију заражених стаја, алата, запреж ног прибора, треба
обавити бриж љиво, а оштећени алат, уларе, поводнике, колане, амове,
покриваче, треба спалити.
Ако би у стаји у којој борави више грла само један коњ оболео од са
кагије, а при том није мењао своје место, довољно је извршити дезинфек
цију тог места на коме је био, као и лево и десно по једно место до њега.
У случају да је оболело више грла, онда се вршила дезинфкција целе ста
је ма колика била. Дезинфекција је обу х ватала руде, рукунице у које су
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упрезани заражени коњи, конопци, ланци, кола којима су транспортова
на угинула грла као и лица која су радила те пос лове.
Да је зараза угушена објављивано је онда када се све на сак агију сум
њиве животиње убију или оздраве и када се на животињама за време
надзора не појаве ник ак ви сумњиви знаци и изврши дезинфекција.
У прилог у Закона објављене су и Поуке о знацима сточних заразних бо
лес ти које се помињу у члану 1 Закона од 30. марта 1881. зак ључно са го
веђом кугом. О сак агији и црву коња, магараца и мазги се пише следеће:
Ова болест иск ључиво напада коње и настаје само услед заразе. Болест се
лако препознаје јер се јавља на вид љивим местима тела. Када се појаве
промене карактеристичне за ову болест на слузокож и органа за дисање и
носа тада називају сак агија, а када се појаве на кож и онда се зове црв (ко
жна сакагија). Болест дуго траје и завршава се угињавањем животиње.
Носна сак агија се одликује следећ им знацима: у почетној фази се
јавља житка течна слина из носа која је зеленк асто жута или пепељева,
касније постаје лепљива, густа, грумуљаста и прљава и често излази са
мо из једне ноздрве. Под вилицом се примећује кврж аст оток величине
лешника до кокошијег јајета, који је тврд, неосетљив, мање покретљив,
налази се са стране близу вилице, на оној страни одак ле тече слина. На
слузокож и носне шупљине а посебно на носној прег ради виде се мале
тврде бубуљице од којих постају најпре пљоснате а потом дубље гризлице
са извраћеном као изг риженом ивицом и са прљавим пепељастим дном.
Ове промене се мог у видети ако се налазе близу уласка у носне шупљине,
а ако су лоциране дубље мог у се опипати прстом.
Сумњивом животињом се смат ра она на којој се примети једна бубу
љица или гризлица, а ако се примети истовремено више бубуљица или
гризлица животиња је заражена.
Код плућне сак агије прве промене се јављају у плућ има, душнику и
грк љану. Так ве животиње постепено све теже дишу, кашљу и мршаве,
кашаљ је сув и промук ао.
Може проћ и и неколико месеци док се не појаве први знаци. Так ве
животиње се мог у смат рати сумњивим, а посебно ако су биле у контакт у
са зараженим животињама.
Црв – кож на сак агија: на различитим деловима тела јављају се ма
ли округли чворић и величине лешник а до ораха. Брзо се провале и из
њих излази тегљива жућк аста или гнојна течност. Од тих чворића наста
ју гризлице са задебљањем и посувраћеним ивицама и прљавим слани
настим дном. Гризлице се постепено увећавају и из њих излази слузав,
прљав гној који улепи длаку. Између гук а и гризлица појављују се поне
кад отоци у виду конопца, а често отекну и лимфни чворови – жлезде,
на грудима и између бутина. Понек ад отекне једна или друга, а посебно
задња нога, оток је раширен и једар, по њему се касније јаве гуке и чворо
ви који се током времена претворе у сак агијске гризлице. Када сак агија
траје дуже, животиње нагло мршаве, убрзано дишу и непрек идно кашљу
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и изгледају јако лоше; длак а је тамна, испод прстију и трбуха појаве се
отоци мекани као тесто и животиње угињавају услед изнурености.
У нек им сит уа цијама јављају се знаци сак агије са јаком грозницом
услед чега животиње угињавају у року од 8–14 дана.
Из године у годину број угинулих или убијених грла у окрузима и у
војсци је варирао: од 20 грла 1890, 90 грла 1893, 79 грла 1901. и једно грло 1911.
Сакагија је представљала епизоотиолошки проблем за копитаре ко
ји су коришћени у српској војсци јер је стално уношена из Аустроугарске
приликом куповине коња за ремонт а и мобилизацијом стоке са цивил
ног сектора.
Законски прописи објављени пос ле 1881. (бактериолошка ера) појава
Пастера, Коха и др. су у складу са новим нау чним достигнућ има и прин
ципима ветеринарско – медицинске науке.
Лазар П. Најдановић, окружни марвени лекар, у свом чланку из 1892.
пише о Сакагији (бали) црву, на кога се може све пренети и први у нас указу
је да је узрочник болести мала гљивица која се види под микроскопом, а на
лази се у балама носа, гноју носних чирева и коже и у чворовима у плућима.
Д. Спасић у књизи Практично коњарс тво објављеној 1896. смата да је
сакагија једна од најопаснијих зооноза, назива је „бала“ или „црв“, лечење
је узалудно и забрањено, па коње треба убити, кожу исећ и и дубоко за
копати, а предмете (узде, улари, опрема, судови за појење и храну и др.)
спалити. Он пише да је узрочник болести „гљивица“– бацил који се нај
више налази у слузокож и и лимфним чворовима респираторног система
и тада се назива „бале“, а кад се јави у лимфним судовима испод коже и
регионалним чворовима, то је онда „црв“.
О сакагији пише 1904. и Милан Мит ровић, марвени лек ар, да је то за
разна болест за фамилију једнокопитара (Equs Caballus), а преноси се и на
човека. Болест проузрокује сак агијске бациле (Bacilus Mallei) који се на
лазе у сакагијским чворовима (чиревима) сак агијским кесама и носном
изливу код заражених животиња. Разликује три облик а сак агије: носну,
кож ну и плућну. Даје симптоме болести, средства која уништавају баци
ле (сублимат, карбол и топлота од најмање 45°C), као и мере профилаксе.
Ветеринарски гласник је 1911. објавио чланак Сакагија њено познавање
и спречавање, аутора Алексе Љ. Поповића у коме износи да за дијагнозу
ове болести постоји седам врста реа кција (супкутана, кутана, очна, ме
тода везивања комплемената, преципитација, аглутинација крви и пел
цовање других животиња).
Сакагија је била стално присутна, а посебно пос ле ратних операција
у балканским ратовима. Ње је било и на Солунском фронт у јер су оболе
вала грла набављана од савезник а. На Солунском фронт у је први пут у
дијагностици сакагије примењена инт радермопалпебрална метода.
Између два светска рата, сак агије је било на подручју Војводине, Ма
чве, Шумадије, Беог рада, Тимочке крајине. Најзараженија места у Бана
ту била су: Кумане, Меленци и Бечеј.
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Нови Закон о сузбијању и угушивању сточних зараза објављен је 14.
јуна 1928.
У периоду од 1925–1932. у Војводини је убијено 2377 заражених грла, а
1938. тај број је био 305 грла.
Заним љив је случај једног провинцијског циркуса који је наступао у
малом месту Сек ић у Бачкој 1928. са већ им бројем дресираних коња и ту
остао блок иран због избијања сак агије код тих коња до тренутк а док сви
коњи нису лик видирани.
Други случај који се десио у Фекетићу где је један зем љорадник умро,
а месном лек ару је клиничк а слик а била нејасна. У разговору са среским
ветеринаром, овај је посумњао да је у питању сак агија. Отишао је до стаје
умрлог зем љорадник а и у њој нашао два коња од којих је један имао ка
рактеристичну слику сак агије, док други није пок азивао ник ак ве знаке
болести. Тек малеинском пробом добијен је позитиван резултат. Други
светски рат омог ућ ио је да се сак агија још више прошири, а то је посебно
дошло до израж аја по завршетку рата.
Ветеринарски бактериолошки завод у Беог раду је, од свог формира
ња 1945. до 1960. када је сак агија лик видирана, извршио серолошки пре
глед 134.340 узорак а крви од којих је 674 било заражено. Та грла су убијена.
Према подацима Савезног завода за здравствену заштит у у Краље
вини СХС а и Југос лавији у раздобљу од 1925–1960. од сак агије је оболело 40
људи од којих је 38 умрло. Као жртве ове заразне болести – зоонозе, у Евро
пи је у току проу чавања и сузбијања умрло 30 ветеринара, један лек ар и
пет студената ветеринарске медицине.
Захваљујућ и пожртвованом раду и залагању ветеринарске службе,
примени законских прописа, ветеринарско санитарних мера, лабора
торијског рада, напретку науке, просвећ ивању, сак агија је коначно ли
квидирана 1960. У том пос лу, највише су се истак ли др Чедомир Вићен
тијевић, шеф серолошке лабораторије у Ветеринарско бактериолошком
заводу, са својим тимом и Иван Светец, саветник у Министарству пољо
привреде Србије који је руководио борбом против сточних зараза.
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