
Ветеринарска форензика                                                                                                    Д. Давитков 
 

1 
 

ПОВРЕДЕ 

 

Занемаривање 

Занемаривање је једна од најчеших форми злостављања животиња. Овај термин се односи на 

немогућност да се животињама обезбеди адекватна храна, вода и смештај (основне потребе животиње). 

Ово обухвата и медицинску негу, адекватну храну, довољно простора у којем животиња борави и 

адекватне санитарне услове. У занемаривање спада и све оно што може имати негативан утицај на 

физичко и психичко стање животиње, као што је коришћење неадекватних огрлица и тешких ланаца. 

Гладовање представља неадекватну исхрану која може бити последица потпуног изостанка уноса хране, 

до уношења малих количина хране, неадекватне хране, као и изостанка апетита код животиње. У свим 

случајевима гладовања средина у којој се држи животиња мора бити испитана. Потребно је узети добо 

анамнестичке податке да би се утврдило да ли постоје неки медицински разлози не узимања хране и 

утврдити која тежина одговара животињи на основу врсте, старости, пола. Кондиција треба бити 

оцјењена уз помоћ табеле за body score. Код свих изгладнелих животиња јавља се дехидратација 

(потребно је утврдити њен степен). Потребно је урадити и ккс као и рендген целог тијела да би се 

утврдило да ли постоје још неки елементи злостављања осим изгладњивања. 

Када животиња доживи озбиљну трауму или је у стању сепсе, брзина метаболизма се повећава. Када је 

овакав убрзан метаболизам удружен са гладовањем, организам брзо губи резерве масти, што резултује 

раградњом протеина. Као последица овог стања јавља се пад имунитета и отежано зарастање рана. Пад 

имунитета повећава склоност ка инфекцији. 

Гладовање утиче на имуни систем на неколико начина. Ћелијски посредован имунитет бива ослабљен 3-

5 дана од гладовања. Смањена је активност лимфоцита, смањена је производња антитела, интерферона, 

смањен је одговор Т лимфоцита, ИгА и запаљенског одговора. Могуће је да дође до смањења функција 

леукоцита, зато што су продукти леукоцита протеини као што су лимфокини, имуноглобулини и 

бактериоцидни ензими. Може бити присутна атрофија тимуса, слезине и периферних лимфних чворова. 

Могуће је да укупан број Иг буде нормалан, али њихов афинитет везивања је смањен. Бактерицидна 

активност неуторфила и магрофага је ослабљена услед смањења и редуковања нивоа протеина. 

Може бити смањена еластичност плућа. Услед пада имунитета код животиња може доћи секундарно до 

пнеумонија. Сматра се да дехидратација повећава вискозност мукуса у респираторном тракту, што за 

последицу има успорен мукоцилијарни транспорт. 

У гиту могу да се јаве промјене у виду успореного пражњења црева и успорене пасаже садржаја. Могу 

да се јаве ерозије и улцерације. Услед недостатка нутритивних и трофичких фактора интестинални вили 

се заравњују, што доводи до смањења апсорптивне површине. Током гладовања смањена је дигестија 

масти и угљених хидрата, смањује се лучење инсулина и долази до повећања ретенције воде и натријума 

(може довести до хипертензије). 
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Код животиња се могу јавити и улцерације на лингвалној и букалној слузокожи. Разлог томе је што се 

ове ћелије брзо мјењају. Улцерације се јављају због недостатка протеина за регенерацију епителних 

ћелија. Смањена количина ИгА доводи веће могућности бактеријских и гљивичних инфекција у усној 

дупљи. 

Дехидратација се јавља у скоро свим случајевим изгладњивања и може бити последица немогућности 

приступа води или недовољно пијаће воде, такође, могуће је да животиња постане толико слаба да не 

може да пије. Уколико животиња не уноси воду до угинућа долази за неколико дана, док без хране може 

живети недељама. Животња која се изгладњује а има приступ води, живеће дуже од оне која нема 

приступ води. 

Патоморфолошки и патохистолошки налаз 

Најчешћи макро налаз гладовања је недостатак масти. То може бити недостатак поткожног масног ткива 

масноћа или мати око органа. У неким случајевима гладовања, животиња ће и даље имати адекватну 

количину масти. Присуство масти у телу не мора нужно да је у супротности с другим потврдним 

налазима гладовања. Можда није познато да ли је животиња првобитно била гојазна пре гладовања. 

Животиња може да подлегне глади пре него што потроши телесне залихе масти.  

Код животиња које гладују брзо се јавља серозна атрофија масти. Она има сива желатинозни изглед у 

поређењу са нормалном белом или жутом бојом. Иако се то може приметити око било којег дубоког 

органа, попут периреналне масти, оно се најлакше види око срца, посебно у коронарном жлебу и око 

аурикула.  Може се видети вилусна атрофија у танким цревима. На желуцу могу бити присутни чиреви.  
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Термичке повреде 

Велики број опекотинa код домаћих животиња нису животно угрожавајуће. Најчешће се ове повреде 

дешавају у следећим ситуацијама: 

1. пожар 

2. грејне лампе 

3. кућни радијатори 

4. мотори аутомобила 

5. хемијске материје 

6. радијација 

Највећи број повреда настаје врло често услед нестучног коришћења извора топлоте, током покушаја 

грејања животиње. Ограничење у процени повреда код паса и мачака у односу на људе различит степен 

еластичности коже.  

Термичке повреде узрокују: 

• Директна (контактна) топлота попут пламена, вруће површине (укључујући опекотине од струјног 

удара) или вруће течности 

• Зрачна топлота 

• Хипертермија повезана са прекомерном температуром околине; 

• Хипотермија и озеблине; 

Директне и зрачеће топлотне повреде имају тенденцију да буду локализоване, док лезије хипертермије и 

хипотермије могу бити уопштеније. 

Као општи принцип, опекотине често дистрибуирају асиметрично или су локализоване, док стање као 

што је токсична епидермална некролиза има симетричан образац и широку дистрибуцију (разлози су 

бактеријске инфекције, апликација неких лекова, туморозне промене, идиопатски). Облик лезија такође 

може бити користан у одлуци да ли су лезије опекотине (равне или угаоне ивице, необична симетрија 

могу повећати сумњу на опекотине). 

Подела опекотина: 

Први степен.Ћелијско оштећење ограничено је на епидермис, иако васкуларна реакција на дермису 

резултира еритемом и едемом. 

 

Други степен. Коагулативну епидермалну некрозу прате хипереозинофилне епителне ћелије, скупљена 

или кариоректична језгра, дермални едем и спонгиоза. Мехурићи и буле се формирају у епидермису 

често на споју епидермално-дермално. Буле садрже серум, остатке жлезда и леукоците. 



Ветеринарска форензика                                                                                                    Д. Давитков 
 

4 
 

Трећи степен. Повреда укључује пуну дебљину коже. Коагулативна некроза се развија у везивном ткиву, 

крвним судовима и аднексима коже. Микроскопски епидермис и дермис могу имати отечени аморфни 

изглед пре него што се утврди неутрофилно запаљење. Грануломатозни паникулитис више наговештава 

термичке повреде него хемијске опекотине. 

Хипотермија 

У малих животиња, уши, скротум и врх репа су подручја која су најчешће погођена због њиховог 

периферног положаја, недостатка длаке или ограниченог снабдевања крвљу. Телад која је болесна као 

последица упале плућа, дијареје или других системских инфекција у већем је ризику од здраве телади. 

Смрзнута подручја могу развити таман или плавичаст изглед са дифузним поткожним едемом и 

крварењем. Може доћи до ихемијске некрозе коже. 

Хипертермија / топлотни удар 

Топлотни удар је резултат излагања врућем окружењу где су нормални физиолошки механизми, који се 

користе за одржавање основне телесне температуре у дефинисаним границама, преоптерећени и 

животиња не може да спречи да телесна топлота порасте на штетне и често фаталне нивое. Типични 

пацијент са топлотним ударом обично је апатичан има врло високу телесну температуру са 

најкарактеристичнијим променама у мозгу, бубрезима, јетри и крвним судовима. Током хипертермије 

основна телесна температура расте, а када пређе 41 ° С, може доћи до угинућа. Сматра се да је горња 

фатална телесна температура паса 42 °С. 

Отприлике 73% топлоте паса губи се зрачењем и провођењем са површине тела. Преостала топлота губи 

се испаравањем из језика и горњих дисајних путева током дахтања. На губитак топлоте испаравањем у 

великој мери утиче релативна влажност ваздуха. Сходно томе, у срединама у којима се висока 

температура околине комбинује са високом релативном влажношћу, пси су у сталној опасности да не 

буду у стању да одржавају телесну температуру у нормалном физиолошком опсегу. 

Срце, бубрези, мождане овојнице, лимфни чворови и мишићи такође могу показивати озбиљну 

хиперемију. Брзину појаве ригор мортиса повећавају високе температуре околине и тела и мишићни 

напор. Из свих ових разлога, појава ригор мортиса код паса који угину од топлотног удара може бити 

изузетно брза. Стопа постмортем промена такође је убрзана код хипертермичних животиња. 

Пример хипертермије јесу летњи месеци када је животиња затворена у аутомобилу. Како температура 

расте у возилу, пас дахће да се охлади, али течност изгубљена испаравањем из уста доводи до пораста 

релативне влажности у возилу. Телесна температура пса расте и пас постаје немиран, повећавајући тиме 

стварање топлоте у мишићима и додатно оптерећујући већ преоптерећене механизме регулације 

топлоте.  Ако вентилација у возилу није довољна за уклањање ваздуха оптерећеног водом, ситуација се 

прогресивно погоршава. Време потребно за развој клиничких и патолошких карактеристика топлотног 

удара / хипертермије је променљиво у зависности од услова околине (температура околине, влажност, 

вентилација) и од механизама регулације пса. Може се кретати од мање од једног сата у екстремним 

случајевима до неколико сати у мање тешким околностима. 
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Повреде при паду 

Када се испитују животиње које су угинуле услед пада са висине потребно је знати како је животиња 

пала, висину, тежину животиње, као и врсту. Такође, важно је знати како и на шта је животиња пала и да 

ли је при паду ударила у неки објекат.  Све информације које се односе на пад морају се на прави 

начин анализирати да би се адекватно одредиле и интерпретирале последице пада. 

При анализирању пада са висине потребно је узети у обзир могућност да животиња није случајно пала, 

већ да је бачена. Ако је животиња случано пала, очекује се да ће имати оштећене нокте ако је 

покушавала да се придржи током пада. Наравно, ово може бити и одсутно код случајних падова.  

Потребно је да животиња буде прегледана потпуно, па и на оне повреде које нису могле бити добијене 

падом. Да би се знало какве се повреде очекују потребно знати на какву површину је животиња пала. На 

примјер, фрактура доњег диела кичме се не очекује код мачке која је случајно пала са првог спрата са 

терасе на асфалт.  

Пад са велике висине је синдром које се односи на пад мачака са велике висине (између другог и 32-ог 

спрата). Повреде које се запажају су епистакса, руптура тврдог непца, и пнеумоторакс. Може такође 

доћи до контузије плућа, фрактуре екстремитета, као и руптуре мокраћне бешике што моментално 

доводи до повећања интраабдоминалног притиска.  

 

Ударац аутомобила (моторног возила) 

Жртве удаца аутомобила имају сличан патоморфолошки налаз. Удар моторног возила наноси телу 

повреде различитог интензитета, у зависности од тога где је животиња ударена, да ли је животиња пала 

под точкове, да ли је животиња ''летела'' и како је и где ударила током пада. Oсим последица тупе силе, 

код животиња се могу видети састругани нокти, прљавштина или дебрис на длаци или у устима као и 

абразионе повреде. Оне се најчешће јављају услед вуче животиње по асфалту и локализоване су на 

различитим деловима тијела. Углавном се виде са једне стране латерално, а са друге медијално. 

Примарне повреде се јављају услед иницијалног удара моторног возила и тела животиње. Након удара, 

животиња може бити одбачена од стране аутомобила, може пасти под точкове или може ударити у 

други аутомобил, што доводи до секундарних повреда. Ове повреде су углавном у виду повреда главе, 

додатних фрактура, абразија, дебриса. Уколико су секундарне повреде настале услед удара животиње од 

стране другог моторног возила, онда финални контакт тела са земљом доводи до терцијалних повреда. 

Уколико животиња лежи на поду, па буде прегажена од стране моторног возила онда неће бити 

присутан тип повреда као код терцијарних. Уместо оваквих повреда, јављају се повреде у виду 

дрoбљења ткива или одеротина на мјесту где је моторно возило прешло преко тела. 
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Уједне ране 

Уједне ране представљају једне од најтежих повреда у малој пракси и представљају 10-15% од укупног 

броја свих траума. Очњаци су направљени да пенетрирају ткиво, секутићи да хватају, кутњаци да 

кидају. Зуби паса су велики и могу да направе озбиљне дефекте ткива, док су зуби мачака мањи и 

углавном доводе до стварања плитких убодних рана. Вилица великих паса је толико јака да може 

довести до кидања коже, поткожног ткива и припадајуће мускулатуре. 

Код напада паса, мачке су животно угрожене јер вилица великих паса може обухватити њихово цело 

тијело и задати им смртоносне повреде. Долази до директне или индиректне повреде унутрашњих 

органа.Статистика показује да су најчешће повређени бубрези због напада са задње стране тела. Такође, 

могу да се јаве и повреде кичме, костију и зглобова. 

Tреба бити посебно пажљив при прегледу уједних рана, јер споља оне могу изгледати безазлено и 

плитко, јер су често покривене крвљу, прљавштином или ткивом. Међутим, поткожно ткиво може бити 

покидано, смрскано, лацерирано. Такође, могуће су повреде и крвних судова, а прекид крвних судова 

доводи до некрозе ткива. Могуће је и да прође неколико дана док не постане очиглено колика количина 

ткива је изгубљена. Све уједе ране се сматрају контаминираним ранама: присуство бактерија доводи до 

озбиљне инфекције. 

Анатомија зуба и процес гризења утичу на остављене трагове. Оштри псећи зуби мачке лако наносе 

изражене убодне ране, али релативно тупи зуби пса не продиру у кожу тако лако.  

Повреде грудног коша састоје се од вишеструких прелома ребара, перфорација на грудном зиду (често 

повезане са преломима ребара), рана и раздеротина плућа, хемоторакса и, повремено, убодних рана на 

срцу. Током ових напада могу се сломити грудна кост и спинозни процеси грудних пршљенова. Ове 

веће торакалне повреде праћене су опсежним поткожним и интрамускуларним крварењем. 

Повреде стомака укључују поткожне крварења, кидање трбушног зида, интраабдоминална крварења, 

пукнуће јетре, пуцање дијафрагме, периренално крварење и пробојне ране на желуцу и цревима. 
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Ветеринарска балистика 

Балистика је наука која се бави проучавањем кретања пројектила. Подјељена је у четири основне 

категорије и то на: унутрашњу балистику (проучавање пројектила унутар ватреног оружја), 

интермедијарну (понашање појектила по напуштању цијеви оружја), спољашњу (понашање пројектила 

док се креће ка мети) и терминалну балистику (понашање пројектила након удара у мету). Балистика 

ране је дио терминалне балистике и бави се проучавањем ефекта пројектила који продиру у тијело 

животиње или човјека. Она се такође дефинише и као проучавање повреда проузрокованих 

пројектилима и понашање тих пројектила унутар живих ткива 

На основу статистичких података, ране нанете из ватреног оружја су најчешћи вид повређивања 

животиња када се говори о насилној смрти. Најчешће жртве упуцавања су пси који се налазе слободни 

без надзора власника. Када је у питању врста оружја која се користи према статистичким подацима, у 

урбаним срединама животиње се најчешће упуцавају из пиштоља, док се у руралним срединама 

углавном користе пушке. Ране нанете ватреним оружјем могу се често замјенити за убодне ране, уједне 

ране или раздеротине. Из тог разлога код сваке животиње код које се пронађу повреде за које није 

познат механизам настанка потребно је одрадити рендгенско снимање цијеле животиње. 

 

Улога патолога у случајевима упуцавања животиње 
 

Да би на прави начин протумачио ране нанете ватреним оружјем патолог мора бити у могућности 

да: 

 

а) разликује улазну и излазну рану; 

б) постави сумњу на оружје које је коришћено; 

в) правилно препарише све ране на тијелу; 

г) утврди путању пројектила кроз тијело; 

д) одреди удаљеност оружја и жртве; 

ђ) евидентира повреде и напише извјештај. 

 

Карактерисике улазне и излазне ране зависе од великог броја фактора. У највећем броју 

случајева улазне ране су мањег промјера од пречника пројектила. Длака, дебрис и прљавштина могу 

могу бити увучене у унутрашњости улазне ране. Највећи број улазних рана посједује црвену до 

црвенобраон зону на кожи која се назива абразиони прстен. До стварања абразионог прстена долази 

услед стварања трења током проласка метка кроз кожу. Ширина абразионог прстена варира у 

зависности од калибра оружја, улазног мјеста на тијелу и од угла под којим je пројектил ушао у тијело. 

Ако је површина коже равне, зона абразије је шира у правцу из којег је метак стигао. 

 Уколико је испаљени пројектил имао велику брзину при уласку у ткиво неће доћи до формирања 

абразионог прстена. Умјесто њега могу се јавити ситне промјене на кожи у виду прореза које су 

лоциране око ивица улазне ране  

Тачкасто тетовирање на кожи устрељених животиња узроковано је барутом. Овакав тип промјена око 

улазне ране није могуће обрисати. Барутна тетоважа је премортални феномен чији изглед зависи од 
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врсте барута која се користи Уколико до упуцавања дође постмортално, барутна тетоважа је сиве до 

жуте боје. Карактеристике барутне тетоваже зависе од више фактора: врсте пуњења, дужине цијеви 

оружја, удаљености, калибра оружја и присуства посредничких предмета. Што је удаљеност оружја од 

мете већа, то је транспарентност барутне тетоваже мања. Када је у питању оружје кратких цијеви оно 

оставља већи траг несагорјелих честица од оружја дугих цијеви.  

Ивице излазне ране су неравне, нагњечене, крвљу подливене, чешће посувраћене упоље, понекад 

са ткивним комадићима или влакнима који дјелимично излазе из устрелине. Код излазне ране у највећем 

броју случајева не постоји дефект ткива, тако да се привлачењем ивица може реконструисати првобитни 

изглед (адаптабилне ивице). Излазне ране углавном немају нагњечни прстен. Када је кожа на месту 

излаза притиснута о чврсту подлогу (зид, каиш и др.) у околини ивица излазне ране се може појавити 

огуљотина која личи на нагњечни прстен тзв. лажни нагњечни прстен. Настаје тако што су приликом 

изласка пројектила упоље посувраћене ивице притиснуте о површину на коју је кожа наслоњена током 

изласка пројектила.  

Удаљеност оружја и мете је дефинисана као растојање од уста цијеви оружја до мете. Постоје 

двије основне подјеле на основу удаљености оруђжја и мете и то ране нанете из близине и из даљине. 

Карактеристике улазне ране помажу при процјени са које даљине је животиња упуцана.  

Стрелне ране из близине могу се подјелити на пет основних категорија и то као потпуни (тврди) 

контакт, лак контакт, коси контакт, непотпун контакт и блиски контакт. 

Све контактне ране посједују зону чађи и оштећења коже око ране. Такође, око улазне ране јавља 

се и тамноцрвена зона услед присуства субкутаних крварења. Осим чађи, све контактне ране посједују 

остале компоненте баутног пуњења укључујући угљен моноксид и друге испарљиве метале. Код 

контактних рана гасови који улазе у тијело могу потиснути кожу ка цијеви оружја остављајући на тај 

начин отисак уста цијеви на кожи.  

Код тврдог контакта уста оружја су чврсто притиснута на кожу животиње. Ивице овакве ране су 

изразито тамне услед присуства веће количине чађи која је дубоко утиснута у кожу и не може се 

обрисати испирањем ране. Код рана са лаким контактом гасови улазе у поткожно ткиво, али се стварају 

привремене шупљине због којих уста цијели оружја губе контакт са кожом. Оваква зона чађи се лако 

брише, и често је могуће наћи само малу количину несагорјелог барута. Контактне ране под углом 

настају у ситуацијама када се цијев оружја налази под оштрим углом, само дјелимично прислоњена уз 

површину коже. Уста цијеви оружја имају непосредан контакт са кожом, што омогућава да се гасови и 

чађ шире ексцентрично око ране стварајући на тај начин елисоидан изглед зоне огарености коже. 

Ексцентрична зона указује на смијер у којем је оружје било усмјерено. Непотпуне контактне ране 

настају услед присуства неравнина на тијелу животиње. Уста оружја јесу притиснута на кожу, али 

постоји шупљина која онемогућава да се гасови задрже.  

Ране са средње удаљености настају када се испали пројектил који је довољно близу да доведе до 

стварања барутне тетоваже, док рана нанета са велике удаљености посједује само траг перфорације 

коже. Овакве ране немају ни једну од особина до којих доводе честице барутног пуњења. 

Стрелна рана нанета из даљине подразумева удаљенсти између тијела и уста цијеви ватреног 

оружја већу од 50 cm за оружјa кратке цеви, односно 150 cm за оружјa дугачке цеви. Изглед улазне ране 

у највећем броју случајева одговара облику пројектила. Ране из даљине не посједују карактеристике 
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барутног пуњења али могу имати абразиони прстен и пројектилну брисотину у зависноти од тога које се 

оружје користи.  

 

Најзаступљенија компонента барута је нитро-целулоза. Приликом испаљивања из цеви оружја 

ослобађају се ситни делови несагорелог, делимично сагорелог и потпуно сагорелог барута, који садржи 

азотне материје. Због пигментације животињске коже и крзна, отежана је визуелизација делова барута 

голим оком. У сврху визуелизације ових делова у околини ране, могу да се користе алтернативни извори 

светлости, различите таласне дужине. 

Инфрацрвено фотографисање може да буде од користи при откривању остатака азотне киселине 

пореклом из муниције на крзну животиње. На овај начин се утврђују остаци барута на животињи што 

може помоћи при одређивању раздаљине са које је пуцано.  

Микроскопирање крзна у пределу улазне ране може да се користи у циљу разликовања потпунно и 

делимично сагорелих барутних честица, а може да се користи и хемијска метода - Грис тест (енг. Griess 

test). Помоћу овог теста откривају се азотни јони у раствору. Најчешће се користи за откривање 

присуства азота у пијаћој води, али може да се користи и у откривању трагова експлозива, попут барута 

који садрже азотне групе. 

Патохистолошка испитивања могу да послуже при искључивању других фактора, попут 

различитих болести, који могу закомпликовати рану и налаз. При дијагностици рана нанетих ватреним 

оружјем патохистолошка испитивања су од малог значаја. 

У употреби је и брзи тест за откривање трагова насталих испаљивањем из ватреног оружја (енг. 

rapid test for gunshot residue), који се користи за откривање присуства нитро-целулозе у околини улазне 

ране, али може да се користи и у доказивању остатака барутног сагоревања на другим објектима, попут 

одеће или руку особе која је испалила пројектил из ватреног оружја. Овај тест представља 

колориметријску методу у којој се спрејем или сунђером наноси реагенс на жељено поље, а затим се 

посматрају резултати. Брза промена боје доказује присуство азотних материја, а другачијом променом 

боје могуће је да се докаже и присуство тешких метала, који се такође налазе у траговима испаљивања 

пројектила. 

 

  



Ветеринарска форензика                                                                                                    Д. Давитков 
 

10 
 

Ентомологија 
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АСФИКСИЈА 

Aсфиксија

гушење

xемијска асфиксија

странгулација

?
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Разлог угинућа код странгулације?

Хипоксија мозга

Крвни судови?

Петехије?

 

  

Шта се дешава приликом утапања?

паника

хипервентилација

задржавање 
даха

CO2

Невољан 
удах

Н2O

 

  

Макроскопски налаз

Нема патогномоничног налаза

Бела или 
црвена 
течност

уста

носнице

Ваз.путеви
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Mикроскопски налаз

Интралвеоларна крварења
Бледи мукус у алвеолама

Рупура алвеоларних септи
Превелико истезање алвеола

 

   

Диатоме

Уницелуларне алге силика 10.000

Сваки тип воде

локација сезона

 

Стронцијум

Морска вода углавном

Конц. у крви
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