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Форензичка процена патоморфолошких промена код паса 

 

 

Кратак садржај 

 

         Форензичка процена постморталних промена у ветеринарској медицини подразумева 

детаљан обдукциони протокол, којим се помоћу основних и специјалних метода утврђују: 

узрок смрти, време смрти, узроци обољења као и различите абнормалности. Осим 

наведеног, важно је класификовати смрт као случајну, природну или као убиство, као и то 

да ли је она последица престанка рада респираторног, кардиоваскуларног или нервног 

система. Како данас постоји све више изненадних угинућа паса у домаћинствима, 

ветеринарској медицини значајно доприносе методе вештачења које су приликом правних 

поступака често неизбежне. Oписујући главна запажања, дајемо одговоре на основна 

питања која су претходно наведена. Осим што обдукционим методама долазимо до 

основног узрока смрти, обдукција је значајна и због тога што познавањем времена 

потребног за развој основних патоморфолошких промена добијамо основ за процену 

трајања готово свих обољења. У ветеринарској струци примарна одговорност јесте она 

према животињи, стога је битно пружити релевантне доказе уколико постоји њихово 

злостављање. Коначна одлука припада судовима, где се разматрају сви докази и околности 

датог случаја. 

 

кључне речи: узрок смрти, суд, постморталне промене, обдукција 
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Forensic evaluation of pathomorphological changes in dogs 

 

        SUMMARY 

 

 Forensic evaluation of postmortem changes in veterinary medicine involves a detailed 

autopsy protocol, which uses basic and special methods to determine: cause of death, time of 

death, causes of disease, as well as various abnormalities. In addition to the above, it is important 

to classify the death as accidental, natural, or homicide, as well as whether it is the result of 

respiratory, cardiovascular, or nervous system failure. As there are more and more sudden deaths 

of dogs in households today, forensic assessment that are often unavoidable during legal 

proceedings contribute significantly to veterinary medicine. Apart from the fact that autopsy 

methods allow us to get to the basic cause of death, the autopsy is also important because by 

knowing the time required for the development of basic pathomorphological changes, we get a 

basis for estimating the duration of almost all diseases. The primary responsibility of the 

veterinary profession is towards the animal, therefore it is important to provide relevant evidence 

if there is animal abuse. The final decision belongs to the courts, where all the evidence and 

circumstances of a given case are considered. 

 

 

keywords: cause of death, court, postmortal changes, autopsy 
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1.0.УВОД 

 

Обдукција угинуле животиње је важна компонента ветеринарске и судске 

медицине. Некропсија нам даје важне информације попут: узрока смрти, узрока 

обољења које је довело до смртног исхода, основних абнормалности као и одговоре 

на конкретна питања попут пола животиње и репродуктивниог статуса. У погледу 

компаративних форензичких студија, обдукцијски преглед може дати податке о 

морфометрији, тежини органа у односу на телесну масу, као и о укупном 

хистолошком изгледу ткива. Ближе речено, једна од главних сврха спровођења 

форензичког испитивања јесте да суду приложи документацију и налазе који ће 

помоћи при решавању основног узрока смрти као и значај било каквих промена. 

Патолог, стога, мора бити стално свестан одговорности коју сноси и мора јасно 

нагласити уколико су налази непоуздани или уколико захтевају додатна, специјална 

испитивања. Иако форензички патолог није дужан да 'доказује' било шта, свакако 

има одговорну позицију како би се суду пружила свеобухватна и што је могуће 

јаснија слика о томе шта се догодило животињи. Данас, нажалост, постоји све више 

случајева злостављања животиња (првенствено паса) због којих се покрећу судски 

поступци, о чему ће се у овом раду највише и говорити. Приликом аутопсије, 

уколико утврдимо да су одређене повреде довеле до смрти животиње, тада треба 

прећи на класификацију тих повреда као случајних или намерних. Постоји мноштво 

узрока смрти код паса, од оних најбаналнијих и несрећних, до тешких облика 

злостављања животиња, а овде ће већина њих бити описана. [1,2,3 ] 
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2.0.  ЦИЉ И ЗАДАТАК РАДА 

 

Циљ овог истраживања је: 

1. да се прикаже важност вештачења у ветеринарској медицини 

2. да се одреде основни форензички параметри 

3. да се на основу прибављених доказа утврди узрок смрти животиње 

  



Теодора Туркулов Дипломски рад Нови Сад 2022. 

 

3 

 

3.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

Анализирана је стручна литература - приручници, водичи, уџбеници и друге 

прихваћене публикације из области које се тичу патолошке морфологије, судске 

ветеринарске медицине и злостављања животиња. Примењене су неексперименталне 

методе дескрипције, дедукције и компилације. 
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4.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

4.1. Поступак обдукционог прегледа  

   

Сама сврха обдукције јесте проналажење разлога смрти, те је ова метода 

присутна код сваке животињске врсте, када се жели утврдити тачан узрок смрти. 

Како свака врста има своје специфичности (почевши од величине самог леша, 

анатомских и физиолошких карактеристика, специфичних метаболичких обољења, 

али и одређених инфективних агенаса) технике обдуковања се, често, могу веома 

разликовати. Обдукција или секција представља планско отварање и систематско 

прегледање леша с циљем да се утврде патолошко анатомске промене, на основу 

којих би могао да се донесе закључак о узроку смрти или постојању извесне болести.

 Пре сваког отварања леша потребно је прегледати пропратну документацију и 

ближе се упознати са случајем. Први корак је историја болести, односно, анамнеза. 

Пре сваке обдукције је потребно припремити опрему и инструменте који ће бити 

коришћени током поступка, као и опрему потребну за узимање и транспорт узорака 

за патохистолошку дијагностику. За отварање леша, или боље речено за вађење 

органа (егзентерација) из леша, постоје две методе - метоптична и холоптична. 

Метоптична метода се састоји у томе да се органи ослобађају из леша један по један, 

водећи рачуна о њиховим анатомским и физиолошким односима. Холоптична метода 

подразумева вађење свих органа или система органа заједно, одређеним редом, с тим 

да се извађени органи сваки засебно прегледају.       

 Свака обдукција има два основна прегледа - спољашњи и унутрашњи. 

Спољашњи преглед леша подразумева: идентификацију леша, телесну грађу, стање 

ухрањености, постморталне знаке и спољашњи преглед леша у целини. Унутрашњи 

преглед леша почиње од момента скидање коже и подразумева преглед субкутиса, 

лимфних чворова, трбушне дупље с припадајућим органима, преглед грудне дупље с 

припадајућим органима, карличних органа, главе и кичменог стуба, мишића, костију 

и зглобова. [7,8,9] 
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4.2. Знаци смрти- Signa mortis  

 

Смрт може да настане као последица престанка рада плућа или срца тј. као 

последица престанка дисања или крвотока. Због овога, смрт се класификује као две 

врсте смрти - смрт која настаје престанком рада срца, при чему плућа још 

функционишу- mors per syncopen, и смрт која настаје престанком рада плућа, при 

чему срце још функционише- mors per asphyxiam. Међутим, дешава се да смрт 

настаје истовременим постепеним престанком рада и срца и плућа, као што је случај 

код хроничних обољења или као последица старости. Оваква смрт се, ипак, 

класификује у mors per asphyxiam. Раније се сматрало да је посебна врста смрти mors 

per apoplexiam тј. смрт настала као последица престанка рада нервног система. 

Међутим, зна се да се у том случају смрт настаје или због престанка дисања, или због 

престанка рада срца у зависности од тога да ли је раније престала инервација 

дисајних путева, или рада срчаног мишића.       

 Када смрт настане због престанка дисања, анатомски знаци које можемо 

уочити том приликом су: незгрушаност или недовољна згрушаност крви и њено 

скупљање у већим венама, препуњеност десне коморе са постморталном ригор 

систоле леве коморе, тачкаста крварења на слузокожи ларинкса и трахеје, јака 

пасивна хиперемија плућа, јетре, бубрега, можданих овојница и мозга као и пенушав 

садржај у трахеји. Ипак, анатомски знаци mors per syncopen нису тако 

каратеристични. Познато је да се у моменту настанка смрти зауставља рад у 

дијастоли леве коморе. После извесног времена настаје постмортална укочесност са 

пражњењем срца. Постмортално кочење срца зависи од функционалних особина које 

је поседовао миокард, као и од унутрашњих и спољашњих услова настанка 

постморталне укочености, уопште. Налаз дијастоле леве коморе у време када би 

требало да буде изражена постмортална ригор систола, може послужити као типичан 

знак mors per syncopen. [3,9] 

  

Слика 1. Смрт настала као последица угушења, изглед плућа - анатомски и 

хистолошки приказ [36]  
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4.3. Постморталне промене 

 

4.3.1. Хлађење леша- algor mortis  

             

 Хлађење леша настаје услед постепеног изједначавања температуре леша са 

температуром околине, јер настанком смрти престају све функције метаболичких 

процеса. Хлађење зависи од више фактора. Лешеви младих и слабо ухрањених 

животиња хладе се брже при ниским спољашњим температурама, док се са друге 

стране код великих, угојених животиња и при вишим спољашњим температурама ови 

процеси одигравају спорије. [3,9] 

4.3.2. Слегање крви- hypostasis  

            

 Слегање крви представља постмортални феномен понирања још незгрушане 

крви у крвне судове најнижих делова леша под дејством гравитационе силе. Оно 

може да отпочне и пре смрти, код животиња које су због слабости дуго лежале или су 

биле дуже време у агонији. Хипостаза је изражена у ткивима и органима оне стране 

тела на којој је леш лежао. Манифестује се споља у виду плавичасто-црвеног 

пребојавања коже које се називају мртвачким мрљама тј. livores mortis. Хипостаза је 

посебно изражена код паса и мачака са мање длачног покривача или са светлијом 

кожом и длаком. Мртвачке мрле се јављају у току прва 4 часа после смрти. Изостају 

на деловима коже испод које је непосредно коштана основа. Ливорес се на притисак 

прста губе до 12 часова после смрти, јер за то време још увек није наступила 

хемолиза. Њеним настанком у току 24 часа после егзитуса и пребојавањем крвне 

течности која дифузијом доводи до обојења интиме васкуларног система, нарочито 

већих крвних судова и ендокарда као и околног ткива (имбибиција), мртвачке мрље 

не могу да се потисну притиском. Из ових разлога хипостазу можемо једноставно и 

лако да разликујемо од крвављења у виду екхимоза, петехија и сугилација. Боја ткива 

и органа у којима постоји хипостаза је у почетку интензивно црвена или тамно 

црвена. Изражена је једнострано, нарочито на парним органима због најчешће 

постраног положаја који животиња заузима непосредно пре настанка смрти. 

Најмаркантнија је у плућима у режњевима оне стране на којој је лежао леш, затим у 

мишићима међуребарног простора, као и у бубрезима. Свеже хипостатске промене 

могу да се мењају променом положаја леша, али само током 1 до 2 часа после смрти, 

док не настане згрушавање крви, после чега оне остају трајно. [3,8,9] 
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4.3.3. Згрушавање крви- coagulatio sanguinis postmortalis 

  

Згрушавање крви je постмортални знак који настаје пола сата до једног сата 

након смрти животиње. Од момента настанка смрти крв остаје течна извесно време, а 

после тог времена се згрушава. Згрушана крв се најчешће уочава у срцу и великим 

крвним судовима - венама. У мањим крвним судовима, као што су капилари, крв се 

не згрушава или се јако слабо згрушава. Обично, згрушане крви нема у левој срчаној 

комори и артеријама што се објашњава постморталном контракцијом срца, с једне 

стране и спазмом зидова артерија, с друге стране. Згрушана крв, односно крвни 

угрушак (coagulum postmortalis) може да буде црвенe, белe или мешовите боје.  

 Црвени угрушак (cruor seu hepar sanquineum) настаје код брзог процеса 

коагулације, где није било времена да се крвни елементи издвоје од других елемената 

крви. Црвени коагулум се доводи у везу са брзим настанком смтри (mors subitanea), 

док бели угрушак (cruor albus seu crusta lardacea) настаје онда када је процес 

згрушавања крви постепен и спор, односно кад је било довољно времена да се 

леукоцити и тромбоцити који имају мању специфичну тежину издвоје од еритроцита 

и укључе у фибринску мрежу. Дакле, бели угушак се доводи у везу са спорим 

настанком смрти (mors lentum). Мешовит угрушак представља прелазни облик 

између црвеног и белог крвног угрушка.        

 На карактер постморталне коагулације утичу премортални састав крви, као на 

пример богатство крви фибриногеном, повећан вискозност крви, способност 

аглутинације, итд. Такође, од утицаја су и физиолошке разлике у саставу крви 

различитих система крвотока. Наиме, постоји разлика између артеријске и венске 

крви, тј. артеријска крв се спорије згрушава. Управо зато се у плућној артерији и у 

десној срчаној комори налазе најраније настали и најчвршће изражени крвни 

угрушци. У неким случајевима крв се или слабо или никако не згрушава, тако на 

пример, код напрасне смрти, као што су: дављење, угушење, срчана кап, извесна 

тровања, акутне инфективне болести, итд. што представља веома значајан налаз 

приликом вештачења.  [3,7,9] 

  

Слика 2. Црвени угрушак у десној комори [37]  
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4.3.4. Постмортално кочење леша- rigor mortis 

 

Постмортално кочење леша или rigor mortis је једна од најкарактеристичнијих 

постморталних промена. То је процес који има свој почетак, степен изражености, 

време трајања и свој завршетак. Она зависи од врсте мускулатуре као и од других 

фактора који утичу на почетак кочења и који утичу на степен изражености кочења, 

као и на време трајања укочености, тј. када ће она почети и у ком тренутку ће 

кренути да попушта. Према времену настанка кочења, разликују се обична и 

каталептична укоченост. Обична укоченост настаје после извесног времена од 

момента смрти. Њој увек претходи мишићна лабавост или  тзв. „примарана 

лабавост“, тј. стање мишића које се обично и налази одмах после смрти. Време које 

протекне од примарне лабавости до почетка кочења означава се као „интервал 

кочења“. Каталептична укоченост (rigor spasticus) настаје одмах, непосредно после 

смрти, тј. без интервала кочења. Ова врста укочености врло је ретка, а настаје 

углавном код напрасне смрти проузроковане разним повредама мозга и продужене 

мождине, повредама срца и груди, и то обично у моменту када се организам налази у 

крајњој заморености.   Према врсти мускулатуре, разликује се: укоченост 

глатке мускулатуре, укоченост срчаног мишћа и укоченост скелетне мускулатуре. 

Кочење глатке мускулатуре настаје обично брзо. Испољава се већ 10-15 минута 

након наступања смрти, а након пола сата укоченост може да буде потпуно изражена, 

а попушта већ после 2 сата од настанка смрти. Кочење срчаног мишића почиње 1-2 

сата након смрти, а траје обично 20-30 сати. Срце престаје са радом у дијастоли, а 

после извесног времена настаје постмортална ригор систола прво леве, затим десне 

коморе и на крају десне предкоморе. Фактори који утичу на почетак кочења као и на 

трајење укочености су: својство срчаног мишића, спољашња температура и отрови. 

Дегенаративни и запаљенски процеси миокарда спречавају постмортално кочење 

срчаног мишића. Повећана спољашња температура убрзава настанак кочења, док 

различити отрови различито делују на процес кочења срчаног мишића. Кочење 

скелетне мускулатуре почиње после „интервала кочења“, обично 2-8 сати након 

смрти. Најпре почиње кочење дијафрагме (обично одмах после срчаног мишића), 

затим међуребарних мишићиа, мишићиа жвакачиа, па мишића врата, трупа, предњих 

и задњих екстремитета. Овај редослед кочења се назива typus descendens или Nysten-

oв ред. Укоченост скелетне мускулатуре траје 20-48 сати, након чега почиње да 

попушта. Попуштање укочености иде оним редом којим је кочење и настало, док не 

настане потпуна лабавост тзв. „секундарна лабавост“. Често се водимо правилом да 

ако је животиња имала развијенију мускулатуру и уколико је смрт наступила брже, 

утолико ће и кочење настати брже и инетезивније, и обрнуто.  [3,7,9] 
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4.3.3. Распадање леша- autolysis, putrefactio 

 

Распадање леша почиње извесно време после смрти, односно после гашења 

свих виталних функција органа, а брзина трулежних процеса у појединим ткивима 

зависи од степена њихове диференцијације и интезитета ткивног метаболизма с 

којима стоји у директном односу. Овај процес, заправо се састоји од две фазе- то су 

аутолиза и труљење. Аутолиза (autolysis) је постомортално разлагање органске 

супстанце под дејством сопствених фермената у асептичним условима тј. без 

бактерија, а под дејством ендофермената пореклом из ткивних елемената. 

Аутолитичко разлагање може бити интравитално и постмортално. Непосредно после 

смрти повећава се ацидитет ткива, што погодује аутолизи, док не настане алкална 

средина у којој почињу процеси труљења. Органи захваћени аутолизом изгледају 

мутни, меки, на пресеку суви, њихов каратеристичан изглед губи се услед 

ишчезивања ћелијских граница. Читави слојеви епитела се одлубљују и настаје 

постмортална хемолиза. Тим процесима у једњаку, желуцу и цревима се придружује 

и дејство сокова за варење. Труљење (putrefactio) представља процес распадања леша 

који настаје под дејством трулежних бактерија. Процес труљења може да протиче 

под анаеробним условима, где је процес разлагања протеина под дејством ензима 

трулежних бактерија и где се протеини разлажу до крајњих неорганских материја, 

при чему се ствара каратериститчан непријатан мирис, као и под аеробним условима. 

Ток трулежног процеса зависи од више фактора. Велики значај има количина телесне 

воде. Брзо исушивање леша, на пример смањивање воде у лешу на 10-16%, спречава 

труљење и доводи до мумификације. Лешеви старијих животиња, обзиром да имају 

мање телесне воде, труле спорије него лешеви млађих животиња. Такође, брже труле 

лешеви гојазнијих животиња него мршавих, обзиром да масни покривач успорава 

исушивање и хлађење што погодује процесу труљења. На процес труљења има 

велики утицај и спољашња температура. Лешеви новорођених животиња труле 

спорије због недостатка бактерија у дигестивном тракту. Исто тако процес труљења 

успорен је после разних тровања. Врста смрти такође је од утицаја на труљење леша 

животиње. Код смрти која jе настала услед престанка дисања, труљење настаје брже 

и протиче интензивније. Исто тако после септикемија, гангреозних и других процеса, 

процес труљења је бржи. Познато је да сва ткива не подлежу у истом степену 

процесу труљења. Ткива сиромашна крвљу као што су везивно ткиво, тетиве, 

фасције, артеријски зидови и тумори (хондроми, остеоми, миоми, итд.) такође 

спорије труле. Трулежне бактерије обично доспевају из дигестивног тракта где их 

има под природним условима или из заживотно насталих патолошких процеса. 

Природно је да и из спољашње средине доспевају бактерије у леш које такође 

узимају учешћа у трулежним процесима. Настало труљење манифестује се најпре 

својственим трулежним мирисом као и прљаво зеленом бојом. Прљаво зелена боја је 

последица стварања сулфметхемоглобина. У процесу труљења ствара се и гвожђе 

сулфид који даје ткивима црну боју. [3,7,9]      
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 Појава свих тих боја назива се псеудомеланоза (pseudomelanosis). 

Псеудомеланоза се прво појављује на цревима и она је најјаснија на танким цревима. 

По појави псеудомеланозе може да се закључи о преморталној количини крви у 

цревној слузокожи, обзиром да је за настанак псеудомеланозе услов присуство 

хемоглобина тј. крви. Споља на лешу псеудомеланоза се прво уочава на трбушном 

зиду и ингвиналним регијама. У току трулежног процеса зелена боја се распростире 

по целом телу. Постмортални метеоризам (meteorismus postmortalis) настаје као 

последица нагомилавања гасова створених под дејством бактерија у цревима и 

желуцу. Постмортални метеоризам је изразитији уколико је животиња пред смрт 

добила више хране. Као последица постморталног метеоризма може да дође до 

постморталног испадања ректума, материце и мокраћне бешике. Под дејством 

трулежних бактерија развијају се гасови у крви као и у разним органима 

(кадаверозни емфизем). Органи услед тога поприме изглед сунђерастог ткива 

односно постну „пенушави“, нарочито бубрези, јетра и слезина. Према томе, од 

спољашњих знакова који одговарују процесу труљења леша су: задах леша (foetor ex 

ore), псеудомеланоза на кожи (pseudomelanosis) и надутост леша (meteorismus 

postmortalis).  [3,7,9] 

 

4.3.5. Mумификација  

             

 Мумификација настаје услед брзог исушивања ткива лешева закопаних у 

песковитим земљиштима. Узрок је низак проценат влаге, што делује инхибиторно на 

трулежно распадање. Ово се дешава и нпр. код лешева животиња пронађених у 

подрумима, где су оне одстајале већ дуже време. Мале животиње брже подлежу 

мумификацији од већих. Може бити захваћено цело тело или може бити развијенија 

у одређеним деловима тела у односу на друге. Скелет ових животиња изгледа као да  

недостаје већина длачног покривача и са стврднутом кожом која је улегла у тој мери 

да су ребра скоро скроз видљива. За процес комплетне мумификације вероватно је 

потребно и више месеци како би леш имао изглед наведених описа. [3,7,9] 

  

   

Слика 3. Мумифициран леш пса пронађеног у стаблу дрвета [38] 
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4.3.6. Адипоцера  

            

 Ова појава слична је мумификацији и настаје као последица постморталних 

промена масти услед њеног претварања у воштану масу. Углавном се састоји од 

слободних масних киселина и њихових сапуна (сапонификација). До овога долази 

код лешева животиња који су богати са масним депоима а закопани су  нпр. у влажну 

земљу, због чега облик тела остаје дуже време непромењен. Напред наведене 

постморталне промене могу имати велик форензички значај. [3,7,9] 

  

4.4. Спoљашњи преглед леша  

 

  Спољашњи преглед леша почиње идентификацијом леша, који се састоји у 

утврђивању: врсте животиње, расе животиње, пола животиње, боје длаке, старости 

животиње, величине животиње, тежине животиње и особених знака. Након 

идентификације леша, процењује се телесна грађа и стање ухрањености. Телесна 

грађа се процењује према општој развијености тела узимајући у обзир и за шта се 

животиња користила током живота. Стање ухрањености процењује се према 

развијености мускулатуре и богатству масног ткива. Врло важна процена спољашњег 

прегледа леша су постмортални знаци смрти које смо претходно детаљно описали. 

  Најпре се спољашњи преглед започиње прегледом коже са длачним 

покривачем, а потом се приступа прегледу природних телесних отвора. Приликом 

прегледа коже утврђује се да ли је у континуитету или не, да ли је присустна 

пребојеност код непигментисане коже и изглед длачног покривача. Затим се утврђује 

да ли је длака правилно прилегла уз тело, да ли је на неким местима слепљена или 

запрљана, какав је карактер лепљиве масе, да ли на неким местима недостаје длака и 

какав је изглед коже на тим оголелим местима. Уколико се уоче извесне промене на 

длаци односно кожи треба их локализовати и пажљиво прегледати. Након прегледа 

коже, приступамо прегледу природних отвора. Започињемо прегледом усног отвора 

који има и значаја због постморталне укочености, односно, гледа се да ли је могуће 

да се вилице раставе. Уколико је то немогуће, говори се о постморталној укочености 

мишића жвакача (trismus). Уколико је могуће раздвојити вилице, онда се наставља са 

прегледом унутрашњности усне дупље. Треба утврдити да ли се језик налази у усној 

дупљи или је укљештен између зуба, да ли у усној дупљи има неког садржаја и какав 

је он по карактеру;, како изгледа слузокожа усне дупље (површина, боја, влажност, 

конзистенција), као и какав је изглед слузокоже језика.     

 При завршеном испитивању стања усне дупље, прелазимо на носни отвор. 

Најпре треба проверити да ли се из носних отвора цеди какав садржај и описати 

карактер тог садржаја. Такође, треба описати изглед видљивих слузокожа. Када 

започнемо преглед очију, треба обратити пажњу да ли су очи отворене или затворене, 

да ли су очни капци слепљени, да ли је очна јабучица још под напоном или је 

омекшала, каква је корнеа (замућена коренеа представља важан постмортални налаз), 

какве су конјуктиве, има ли каквог садржаја из очију и његов карактер.  [7,8,9] 
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Приликом прегледа ушију, као и код претходних природних отвора обраћамо 

пажњу да ли у ушној шкољки или ушном каналу има неких промена, да ли се у 

ушном каналу налази неки садржај и какав му је карактер.     

 Када смо завршили преглед природних отвора на глави, прелазимо на полне 

органе. Детаљно треба прегледати препуцијум, пенис, скротум и lnn. inguinales 

superficiales, тако што их палпирамо и обраћамо пажњу на њихову величину, 

темперираност и конзистенцију. Код женских полних органа детаљно прегледамо 

вулву и вагину. Обраћамо пажњу на присуство било каквих одступања од њиховог 

природног изгледа као и на присуство евентуалног садржаја. Такође, прегледом треба 

да буду укључени и lnn. inguinales superficiales и lnn. supramammares. Што се аналне 

регије тиче,  прво треба проверити да ли је анус отворен или затворен, да ли постоји 

из ануса какав садржај и какав му је карактер и какав је изглед ректалне слузокоже. 

Приликом прегледа природних телесних отвора не употребљавају се инструменти, 

већ се преглед врши искључиво адспекцијом и палпацијом. [7,8,9] 

 

4.5. Унутрашњи преглед леша 

 

Након спољашњег прегледа леша, приступа се унутрашњем прегледу. 

Унутрашњи преглед леша започиње се скидањем коже, које може бити у целости или 

парцијално. Кожу при скидању треба чувати, пазећи да буде што мање оштећена 

ножем, а сем тога скидати је без мускулатуре. Уколико се на кожи нађу извесна 

оштећења као што су ране, фистуле, чиреви, тумори и др., треба их пажљиво 

окружити резом ради тога да би их после било лакше прегледати и утврдити њихово 

порекло. Кад је кожа скинута, треба прегледати поткожно ткиво. Водимо рачуна о 

томе да ли је поткожно ткиво прожето масним ткивом, какве је боје, да ли су крвни 

судови испуњени и какав је карактер крви, да ли у поткожном ткиву има каквих 

патолошких промена, њихова локализација и изглед. Након прегледа поткожног 

ткива, приступа се прегледу допступних лимфних чворова којима се одређује: облик, 

величина, боја, конзистенција и изглед на попречном пресеку. После скидања коже и 

прегледа поткожног ткива и доступних лимфних чворова, приступа се отварању 

трбушне дупље.           

 Трбушна дупља се отвара попречним резом 1-2 цм каудално од cartilago 

xyphoidea, а затим се на месту реза увлаче кажипрст и средњи прст и ножем се дуж 

linea alba све до symphisis pelvis прави рез. У циљу потпуног отварања трбушне 

дупље треба да се начине још два попречна реза, један са леве, а други са десне 

стране трбушне дупље. Преглед трбушне дупље обухвата: изглед и положај органа, 

садржај у трбушној дупљи, изглед перитонеума и стање дијафрагме. Положај 

видљивих органа трбушне дупље процењује се у оном стању у каквом су затечени 

после отварања трбушне дупље. Одступања од in situ положаја утврђује се на основу 

топографског положаја органа, водећи рачуна о анатомској специфичности поједних 

врста животиња.  [7,8,9] 
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Када се посматра перитонеум, највећа пажња посвећује се паријеталном листу 

перитонеума односно потрбушини. Здрав перитонеум је гладак, сјајан, влажан и 

прозиран (безбојан) тако да се боја ткива коју он прекрива добро види. Треба добро 

испитати да ли има неких срашћења између листова перитонеума, да ли испод 

паријетаног листа има масног ткива и да ли је измењен.  Преглед, такође обухвата и 

висцерални лист перитонеума (серозу органа) као и оментум. Од постморталних 

промена најчешће се запажају на перитонеуму постморталне дифузне мрље које у 

току трулежног процеса могу да пређу у псеудомеланозу. Након утврђивања 

положаја органа трбушне дупље, утврђивања садржаја у трбушној дупљи, изгледа 

перитонеума, а пре отварања грудне дупље, мора да се утврди и стање дијафрагме. 

Код мањих животиња дијафрагма се може видети без великих потешкоћа, већ при 

незнатном подизању. Ако не постоје оправдани разлози да се после прегледа 

трбушне дупље приступи егзентерацији трбушних органа, прелази се на отварање 

грудне дупље. После отварања грудне дупље, прегледа се да ли су органи in situ, да 

ли има страног садржаја и изглед плеуре. Положај органа грудне дупље је ретко кад 

измењен. Садржај грудне дупље се испитује исто као и садржај трбушне дупље. У 

грудној дупљи се физиолошки налази неколико цм3 ³ светло жућкасте течности. Већа 

количина светло жућкасте течности, при чему је плеура глатка и сјајна, указује на 

трансудат. Ексудат може бити нешто замућенији или сасвим мутан што зависи од 

карактера запаљења. Посебна пажња треба да се поклони прегледу плеуре (pleura 

costalis, p. diaphragmatica, p. pulmonalis, p. mediastinalis et p. pericardiaca). Треба 

обратити пажњу на то да ли је: влажна, глатка, сјајна или замућена, да ли има по себи 

неке наслаге, карактер тих наслага, да ли на њој има крварења и друго.   

 Вађење органа грудне дупље код „вентралног отварања“ може да иде заједно 

са вратним органима. Вађење плућа у целости (уколико није заједно са вратним 

органима) почиње сечењем трахеје, езофагуса, крвних и лимфних судова и нерава са 

припадајућим мишићима испред apertura thoracis cranialis. За преглед, плућа треба 

поставити тако да дорзална површина буде слободна, односно да буде окренута горе, 

док су каудални делови плућа (дијафрагматски лобуси) окренути према обдуценту. 

Најпре се прегледа плеура (да ли је глатка, сјајна итд.). Величина плућа зависи од 

стања колабираности. Наиме познато је да плућа после отварања грудног коша нешто 

колабирају, ради чега је pleura pulmonalis незнатно наборана. Међутим, ако се радило 

о увећаним плућима у целости или само о њиховим појединим лобусима, плеура у 

таквим случајевима остаје затегнута и после отварања грудног коша. Такве случајеве 

срећемо код емфизема, едема и неких облика запаљења плућа. Облик плућа може да 

буде измењен ако су на плућима изражена разна избочења, бразде, мехури итд. 

настали у вези са различитим процесима. Такође, облик плућа може да буде измењен 

и у вези са урођеним абнормалностима. Боја плућа је светло-ружичаста, али обично 

је случај да боја плућа на лешу није у свим деловима подједнако изражена (ова појава  

настаје због постморталне хипостазе).  Најважнији фактори који учествују у 

одређивању боје плућа јесу количина крви у плућима и садржај ваздуха. 

Конзистенција плућа је меко еластична, односно сунђераста.  [7,8,9] 
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 Преглед треба да обухвати такође и попречни пресек , приликом ког се 

одређује боја, влажност, глаткоћа итд. За испитивање количине ваздуха у плућном 

ткиву користи се и проба пливања. Наиме, одсече се делић плућа и баци у воду. 

Комадићи плућа у којима се налази ваздух пливаће по води, а комадићи у којима 

нема ваздуха пливаће испод површине воде, односно потонуће.    

 Преглед вратних органа почиње прегледом лимфних чворова (мандибуларни, 

ретрофарингеални, субпаротидеални и цервикални). Органи грудне дупље се наместе 

тако да језик буде окренут према обдуценту. Преглед језика односи се на: облик, 

величину, боју, конзистенцију и унутрашњу грађу. Да би се прегледала унутрашња 

грађа језика, треба језик расећи по дужини ножем и то почев од корена језика према 

његовом врху. Потом се маказама расече меко непце и уђе у ждрело, а затим у 

једњак. И најзад се расече и прегледа ларинкс, па се рез продужи кроз трахеју све до 

бифуркације (уколико су вратни органи извађени заједно са грудним). У трахеји 

може да се нађе од садржаја: пенушава течност (едем), затим залутале честице хране, 

као и гнојне некротичне масе (гнојно и некротично запаљење плућа) итд.   

  Након овога, приступа се прегледу осрчја и срца. Ово се започиње 

прегледом перикарда где се прво прегледа споља и обраћа се пажња на то да ли је 

прожет и колико масним ткивом, да ли је прозиран, гладак и сјајан и да ли је 

покретљив. После тога издигне се ухваћени део перикарда што више изнад срчаног 

врха и то пинцетом или прстима, па се испод тога начини један попречни рез 

маказама тако да у начињени отвор може да уђе крак од маказа. Одатле се продужи 

рез маказама у правцу базе срца пазећи да при томе не исцури течни садржај 

перикардијалне кесе. У перикардијалној кеси налази се физиолошки, од неколико 

капи до неколико цм3 ³ серозне светло-жућксте течности, која се у агоналном стању 

повећава. Даљи поступак отварања срца је исти. Код прегледа срца, треба да се 

испита и дебљина зида појединих комора, затим боја и конзистенција срчаног 

мишића као и евентуална патолошка жаришта. Миокард је црвено смеђе боје, на 

пресеку сјајан и влажан, чврсте конзистениције. Напредовањем кадавернозног 

процеса, срчани мишић постаје мутан, мек и изгеда као да је куван, а ендокард услед 

хемолизе се обоји у црвено. Код великог степена трулежних процеса стварају се 

гасови, па срце изгледа надуто као балон.   [7,8,9] 

   

 Слика 4. Постмортални  изглег трахеје као последица дављења [39]  
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4.6. Форензички параметри 

  

4.6.1. Одређивање постморталног интервала (ПМИ)   

 

Један од кључних изазова у форензичкој ветеринарској медицини јесте 

процена постморталног интервала (ПМИ), што је од суштинског значаја у анализама 

процеса распадања леша. Помоћу овог интервала детерминише се време које је 

протекло од момента кад је наступила смрт до момента проналаска леша.   

 Разумевање физичких и хемијских промена које се дешавају у телу животиње 

после смрти доприноси што прецизнијем тумачењу постморталних промена 

приликом декомпозиције (распадања) леша. Одређивање ПМИ у највећем броју 

случајева разјашњава начин настанка смрти и укључује/искључује одговорност 

одређених особа. Поред општих промена на лешу, такође промене на појединим 

органским системима и органима зависе од услова средине где се леш налази. 

Утврђивање разлога настанка смрти, после одређеног времена је у уској корелацији 

са местом средине где се леш налази, те из тог разлога није исто да ли се леш налази 

у води, закопан у земљи или обешен у ваздуху, али касније ће о томе бити више речи. 

Познато је Касперово правило да се леш у ваздуху два пута брже распада него леш у 

води, а осам пута брже од леша у земљи. Током процеса декомпозиције, долази до 

аутолизе и путрефакције. За разлику од процеса аутолизе у коме долази до 

уништавања ћелија деловањем хидролитичких ензима, путрефакција (труљење) је 

трансформативан и деструктиван процес изазван комбинованим деловањем 

анаеробних бактерија из леша и аеробних бактерија из околине. Током овог процеса, 

већина постморталних промена су макроскопски видљиве и манифестују се најчешће 

променама у боји коже и надутости у појединим деловима тела  Када леш доспе у 

фазу труљења, ове промене могу бити описане кроз неколико фаза у процесу 

распадања леша и то: свежа, надутост, активно распадање, напредно распадање и 

фаза скелета, али понекад надутост и активно распадање су спојени у једну фазу, као 

рану фазу распада леша. Постоје различите специјализоване методе за процену 

времена смрти, од којих је већина развијена и у хуманој судској медицини. Оне 

укључују мерење температуре леша, промене у стакластом телу, анализе промена на 

мишићима и процену деградације ДНК. Брзина хлађења леша зависи од 

многобројних фактора, као што су: величина (маса), површина, присуство/одсуство 

масних наслага, као и фактори животне средине као што су температура средине у 

којој се леш налазио, ниво вентилације простора, присуство падавина као и то да ли 

се леш налазио у води, блату или у некој сувој средини. [1,3,10,35] 
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 Релативно мали број метода за процену времена смрти је лако доступан 

ветеринарском форензичком патологу, због чега се он користи анализом неких 

основних параметра о којима је раније већ било речи као што су: хлађење трупа, rigor 

mortis, исушивање леша, промена боје коже, промена боје унутрашњих органа, 

активност и обимност присутности ларви, остале постморталне промене и видљиве 

околности смрти као и  начин складиштења леша. На основу наведених параметара, 

смрт се класификује као недавна смрт (она која је настала пре мање од 48 сати), смрт 

од које је протекло неколико дана, неколико недеља, неколико месеци или неколико 

година.  [1,2,3,10] 

   

4.6.2. Одређивање узрока смрти  

  

Kao што смо претходно већ спомињали, смрт настаје као последица престанка 

рада респираторног, кардиоваскуларног или нервног система. Међутим, у савременој 

форензици треба узети у обзир више аспеката, као што су: шта је тачно изазвало смрт 

(прострелна рана, упала плућа, итд.), механизам смрти тј. физиолошке промене које 

су изазване узроком смрти тј. које су је учиниле фаталном и начин смрти који 

описује како је смрт настала, у смислу да ли је она случајна или намерна. Поготово се 

овакав начин примењује у случајевима када је животиња угинула под неразјашњеним 

околностима, где власници очекују одговоре на питања као што су: како је животиња 

угинула, зашто је животиња угинула, да ли је смрт настала брзо или споро, када је 

угинула тј. које је време смрти (ПМИ), где је смрт настала, као и то да ли постоји 

неко ко је потенцијално, директно или индиректно укључен у смрт животиње? 

Патолози неће увек бити у могућности да одговоре на ова питања, због чега ће 

њихови докази често бити само парцијални и захтевати додатна испитивања.

 Животиње код којих је смрт настала изненадно и неочекивано, често су 

предмет судских спорова због чега им се поклања посебна пажња, а жртве су 

углавном пси и мачке. Постоји много узрока изненадне смрти као што су: акутне, 

фаталне инфекције, трауме које су нанете од стране друге животиње, друге физичке 

повреде као што су нпр. саобраћајне незгоде, струјни удар или удар грома, 

злостављање животиње, тровања и анафилактички шок. У оваквим случајевима, 

улога ветеринарског патолога је да искључи инфективне и неинфективне факторе, а 

затим да утврди да ли постоји неки очигледан узрок смрти који је видљив на телу. 

[1,2,10,16,17] 

  

  

  

   

 



Теодора Туркулов Дипломски рад Нови Сад 2022. 

 

17 

 

 4.6.3. Одређивање локуса 

  

 У контексту форензичке истраге, локус је термин који се користи за 

описивање места или сцене на којој је животиња пронађена мртва. Испитивање 

локуса може доста допринети тумачењу обдукционог налаза. Међутим, за разлику од 

медицинског патолога, ветеринарски патолози ретко када присуствују месту на ком 

је животиња угинула. Ипак, веома је корисно да ветеринар, уколико има прилику, 

прегледа место догађаја и тиме одговори на многа питања, као што су: да ли има 

доказа (трагова) о борби, покушају бекства или обуздавању животиње. Уколико 

постоји више угинулих животиња на истом месту, тада утврђујемо да ли је смрт 

таквих животиња настала истовремено или не. Такође, испитивање места догађаја 

може помоћи у одређивању временског интервала смрти, на основу трагова у 

околини леша. Често се догађа да је узрок смрти животиње њено занемаривање од 

стране власника, што је лако доказати на основу посматрања животне средине у којој 

се она налазила.      

Постоје три основне врсте локуса:  

1. Инцидент, смрт и откриће на једном месту. На пример, пас пронађен удављен 

у напуштеном каменолому са конопцем и тешким теретом око врата (имамо 

увид о узроку смрти као и очигледне доказе).  

2. Инцидент на једном месту, смрт и откриће на другом. На пример, птица 

рањена пуцњем на једном месту, али успева да одлети на друго место, где је 

касније пронађена мртва.  

3. Инцидент и смрт на једном месту, откриће на другом, На пример, јелен 

устрељен на једном месту од стране ловца, након чега он преноси тело до 

неког другог места, и тек после транспорта обавештава надлежне.   [1,16,23] 
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4.6.4. Опис лезија  

  

Основна начела дескриптивне патологије примењују се на све форензичке 

методе. Видљиве лезије треба описати на следећи начин: бројност лезија, локација 

лезија и оријентација (нпр. лева страна трупа/десна страна трупа), изглед лезија у 

смислу да ли су оне скроз у нивоу коже, да ли су издигнуте или улегнуте, да ли се 

налазе само на површини ткива или захватају и дубље слојеве, као и то каквог су 

облика, величине, боје, конзистенције и мириса. Облик и величина лезија могу се 

описати речима и мерењима, или се могу фотографисати и нацртати. Овакви записи 

могу касније бити од велике важности у правним случајевима. Као и приликом 

клиничког прегледа, треба се користити и чулима вида, слуха, мириса и додира. Све 

промене у изгледу након узорковања или након стављања у физиолошки раствор или 

фиксатив, треба забележити (нпр. да ли плутају, тону, да ли се мења њихова боја). 

 Промене у боји лезија често су се користиле као индикатор патолошких 

промена, и могу често играти значајну улогу у дијагностици. Способност 

разликовања боја, и детектовања промене боја, врло је важна у форензичком раду. 

Такође се могу описивати и помоћу кључа у боји. На појаву лезија може утицати и 

присуство пигмената, посебно меланина, што се односи посебно на кожу. Ово може 

представљати правни проблем, јер вештаци често не могу адекватно протумачити 

лезије због превелике пигментисаности ткива. Боја ткива и органа после смрти се 

углавном мења, и неке боје указују на специфичне промене (нпр. пребојавање 

жучним пигментима).          

 Псеудомеланоза се може јавити често на бубрезима, а тамна боја последица је 

стварања гвожђе сулфида. Постмортална хипостаза, или livor mortis, довешће до 

промене боје и повремено се може заменити са модрицама, што може бити од значаја 

за утврђивање смртних околности. Ако је хипостаза у неочекиваном положају (нпр. 

животиња лежи на левој страни, а десни бубрег и десно плућно крило показују 

хипостатску конгестију), то може значити да је труп померан. Ружичаста обојеност 

ткива се доводи у везу са угљен моноксидом или тровањем цијанидом, али осим 

овога, може настати и због ниске температуре. Модрице такође изазивају промену 

боје коже, и њихова детекција представља огромну важност у форензици, иако их је 

код животиња некада тешко уочити због присуства длаке. Оне су често последица 

повреда нагњечења од прстију и палчева (тј. последица хватања). Свеже модрице 

(унутар 24 часа) обично су црвене или ружичасте боје, иако то није показатељ 

времена настанка смрти. Неке модрице се ипак неће одмах уочити, већ су видљиве 

након 72 сата, због чега је препоручљиво увек задржати дуже труп животиње како би 

се после неког времена преглед поновио. Све повреде треба фотографисати у боји, 

како би се могле приложити као докази на суду. [1,17,30] 
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4.7. Смрт услед занемаривања животиње    

 

  Као што је већ познато,  постоји закон о добробити животиња који говори о 

правилу 5 слобода, које обухвата: слободу од глади и жеђи, слободу од бола и 

повреда, слободу од страха и стреса, слободу од неудобности и слободу испољавања 

природног понашања. Занемаривање животиња представља управо њихово 

ускраћивање од претходно наведених слобода, које су основне животне потребе 

јединке. [1] 

  

 4.7.2. Неухрањеност 

      

 Неухрањеност настаје као последица недовољне или лоше избалансиране 

исхране, као последица лошег варења или неадекватног искоришћавања хранљивих 

материја. Препознавање тешке потхрањености је релативно једноставно. Постоји 

бодовни систем за оцену стања тела, који је различит за различите врсте. Што се 

посморталне процене ухрањености тиче, најпре се врши палпација тела како би се 

направила општа процена, где се она оцењује као одлична, одговарајућа или 

неухрањена и када су у питању расни пси, тада се њихова тежина пореди са 

просечном тежином исте расе паса. Следећа ставка је процена на основу изгледа 

коже. Због губитка поткожних масти, кожа може постати наборана и тестаста због 

дехидрираности леша. Недостатак протеина довешће до суве и ломљиве длаке. 

Одређени недостаци минералних материја и витамина могу довести до специфичних 

хистопатолошких промена, то нпр. може бити паракератоза код дефицијенције 

цинка.Атрофија мишићне масе почиње већ након 24 сата гладовања. Слабински и 

бутни мишићи су први на удару, због чега ће мишићи имати млитав изглед. Серозна 

атрофија је термин који се користи за описивање желатинозних маса, које настају 

уклањањем масних капљица и њиховом заменом са протеинским флуидима који су 

уско повезани са хипопротеинемијом. Хистопатолошким прегледом могу се пронаћи 

и капљице масти у Хенлеовим петљама бубрега. Предлаже се и хемијска процена 

масти у коштаној сржи, како би се утврдио степен исцрпљености масних резерви. 

Међутим, како ова техника није баш једноставна и приступачна свим ветеринарима и 

патолозима, препуштамо се лакшем оцењивању које се базира на томе да, уколико је 

животиња мршава, уколико су њене резерве масти истрајале и уколико показује 

мишићну атрофију, она је неухрањена.       

 Код паса, у желуцу ћемо ретко кад пронаћи остатке хране, јер се код њих 

храна не задржава толико дуго, већ пролази до црева након пар сати од ингестије. 

Тако да, након неколико дана гладовања, црева и желудац код паса биће празни, или 

ће евентуално бити пристан слузав садржај. Улцерација желуца, проузрокована 

смањеним протоком крви,  код потхрањених паса може довести до перфорације зида 

желуца. Пси који су гладни, у стању су да поједу предмете различитог порекла 
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(пластичне кесе, гуму, тканину, дрво) због чега се постмортално може наћи велика 

количина гасова насталих од непрехрамбених материјала.  [1] 

У дебелом цреву можемо пронаћи суве или лепљиве фекалне материје. Још 

један знак да је узрок смрти неухрањеност код паса, јесте да приликом обдукције, 

пробавни тракт ових животиња има знатно мање непријатних мириса у односу на псе 

који су ухрањени.           

 Што се осталих унутрашњих органа тиче, на њима се такође могу видети 

последице неухрањености. Промене су најочигледније на јетри, слезини, панкреасу, 

тимусу и пљувачним жлездама. Микроскопски, хепатоцити показују значајну 

атрофију. Лимфни чворови младих паса, међутим, могу бити увећани и едематозни, 

коштана срж може бити црвена, воденаста и сиромашна мастима. При овоме се 

можемо користити и радиографским претрагама како би се увидело да ли постоји 

заустављање раста у дугим цевастим костима код младих паса.     

 Неухрањеност може бити и последица неких других обољења, па се 

постморталним прегледом мршавих животиња често могу открити нпр. 

узнапредовале неоплазије, или тешке паразитске инфестације, које би могле 

објаснити лошу телесну кондицију. Због овога је ветеринарима некада тешко да 

утврде да ли је измршављеност последица таквих обољења, или неадекватног уноса 

хране, јер не доводе сва болесна стања до лоше телесне кондиције.  [1] 

  

  

Слика 5. Занемареност и неухрањеност пса која је довела до угинућа [40]  
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 4.7.3. Занемаривање повреда  

 

 Данас није реткост да псе задесе разне незгоде, од којих су саобраћајне ипак 

најчешће и са њима се ветеринари свакодневно сусрећу у својој пракси. Већина 

незгода се адекватно третира јер власници животиња брзо реагују. Међутим, 

неколицина њих, због неодовољлно финансијских средстава или из неког другог 

разлога, не затраже ветеринарску помоћ, због чега се дешава да животиње угину. 

Неретко, овакви случајеви заврше као предмет судско-ветеринарских истраживања. 

Иако разлике у раним спецификацијама могу да закомпликују реалну слику, постоје 

карактеристике које су заједничке за већину. Детаљи о томе када и како је дошло до 

неке повреде, и које су радње предузете одмах и које су предузете касније, могу бити 

од пресудног значаја. Изјаве или записи о интервјуима са људима који су уско 

повезани са истрагом, могу истаћи важне недоследности у погледу времена, 

клиничких знакова, третмана и локације.  

Тако је, на пример, забележен случај где је старији мушкарац заказао еутаназију 

за свог пса - јоркширског теријера. Приликом клиничког прегледа, ветеринар је 

установио да недостаје лево око, као и да је доња вилица рудиментирана. Пас је био 

прљав, и у веома лошем телесном стању. Испитивањем власника установљено је да 

он није потражио ветеринарску помоћ када је његов пас задобио тешке телесне 

повреде. Постморталним прегледом установљене су тешке повреде доње вилице, као 

и тешка потхрањеност животиње. Затражено је форензичко испитивање, како би се 

утврдила прецизна природа необичних промена на доњој вилици.  

Ово је само један од многобројних примера случајева занемаривања рана и 

повреда код паса које на крају доведу до угинућа животиње. Са форензичког аспекта 

је због тога веома важно јасно утврдити шта је проузроковало смрт. Форензички 

извештај треба да се бави одговором на питања: да ли је болест допринела лошем 

стању животиње, да ли присуство болести мења тумачење обдукционог налаза, да ли 

би било разумно очекивати да просечан власник примети било какве знаке лошег 

здравља животиње као и то да ли је ветеринарско лечење било неопходно у неким 

ситуацијама. Оваква питања су важна јер је некад непотребна патња животиње 

можда настала баш директно занемаривањем болесног стања, или јер су клиничке 

манифестације болести проузроковале промене на животињи које су довеле до 

угинућа. [1,2,35] 

 

4.8. Смрт услед повреда и рана     

   

 Повреда настаје деловањем силе на ткиво, а преко максимума његове 

отпорности, при чему се раздваја анатомски спој самог ткива. Рана или отворена 

повреда се дефинише као повредa са прекидом континуитета коже или слузокоже, 

при чему су често захваћена и дубља ткива. Затворена повреда је она код које није 

дошло до оштећења коже и слузокоже и она најчешће настаје ударцем тупим 

предметом.   Улога патолога у овом сегменту јесте да опише природу и 

локацију повреда, како су повреде нанете, и да ли су оне биле случајне или намерне. 

У погледу обдукције, повреде делимо на тупе повреде (огреботине, модрице, 
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раздеротине...) и оштре повреде (убодне ране, продорне ране, стрелне ране...). Тупе 

повреде дубљих ткива укључују модрице, лацерацију мишића, оштећење 

унутрашњих органа и фрактуре. Убодне ране, поред оштећења коже, захватају и 

дубље слојеве и органе. Постоје одређени термини који се користе у судској 

медицини, то су: абразија, раздеротина, урезна рана, убодна рана и перфорациона 

рана. Њихова адекватна употреба у ветеринарској терминологији поједностављује 

извештаје и чини случајеве разумљивијим правној струци и пороти. Тупе повреде се 

много чешће сусрећу у ветеринарској медицини у односу на оштре. Стопала, 

песнице, чекићи, штапови, бејзбол палице, билијарски штапови и цигле су само неки 

од многих „алата“ којима се наносе повреде животињама. На основу насталих 

повреда се понекад тачно може рећи о каквом се предмету ради, те се он лако 

идентификује, али то је ипак ређи случај. [1,3] 

  

 4.8.1. Повреде главе, лица и врата  

    

 Глава представља честу мету за ударце не само код паса, већ и код многих 

врста животиња. Чекић, штап или лопата само су неки од предмета којима се овакве 

повреде наносе. Због тога, уколико је могуће, увек приликом сумње на овај тип 

повреда треба проверити оружје јер се на основу његове величине и тежине може 

проценити да ли је моће њиме нанети такву врсту повреда, а често се на њему налазе 

остаци крви и длаке животиња.  Осим ударцима тешким и тупим предметима, 

повреде главе могу настати и приликом пада, испуштања или ударцем о зид. У 

зависности од врсте предмета које је нанело повреду, она може изгледати као 

абразија, раздеротина, или посекотина. Екстензивно или изражено интрамускуларно 

крварење у темпоралној регији указују да се ради о ударцу о зид или о неку другу 

тврду подлогу. Када постоји сумња на ове повреде, леш се прегледа на присуство 

модрица, и уколико оне изостају, сумња се или поништава или указује на то да су 

ударци настали након смрти. За фрактуру лобање користи се радиолошка претрага. 

Оне су подељене на једноставне и на сложене фрактуре. Једноставне преломе 

препознајемо по појединачним линијама различитог облика, док се код сложених 

њихов број повећава. На основу ломне линије могуће  је утврдити о каквом се 

предмету или подлози ради. Снажни удар на главу код младих паса може довести до 

добро изражених модрица у пределу чеоне регије, коштаних испупчења, изобличења 

лобање, крварења у носним шупљинама, па чак и до раздвајања њених сутура. 

Понекад ће се на рендгенским снимцима оваква раздвајања сутура манифестовати 

као билатералне, симетричне дијастазе, па се ове повреде могу помешати са 

нормалним анатомским карактеристикама. Приликом повреда лобање може доћи и 

до интракранијалних крварења. Постоје три врсте оваквог крварења, то су: 

екстрадурално, субдурално и субарахноидално крварење. Екстрадурално крварење се 

формира између лобање и спољашње, тврде мождане овојнице и обично прати 

фрактуру лобање и руптуру менингеалне артерије. Субдурално крварење је увек 

последица трауме и настаје као последица руптура вена. Субарахноидално крварење 
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се јавља код свих врста повреда мозга и обично се јавља заједно са претходним 

крварењима.  [2,14,21] 

 Повреде и прелом јагодичне кости који су узроковани ante mortem траумом 

биће праћени локалним крварењима и модрицама. Међутим, код неких одраслих паса 

постоји простор код јагодичне кости који остаје отворен и који се често при 

обдукцији помеша са преломом.          

  Када приликом обдукционог прегледа пронађемо крв у усној дупљи, о 

њеном пореклу морамо размишљати на више начина. Она може настати услед 

локалне трауме усне дупље или потиче из неких других, удаљенијих места као што 

су назални синуси, плућа, или од прелома дна лобање. Уколико при обдукционом 

прегледу пронађемо остатке хране у усној дупљи, пожељно је сачувати их у случају 

да буду потребна додатна испитивања. Блажи ударци у лице могу да доведу до 

настанка модрица са унутрашње стране усана, док јачи ударци проузрокују ломове 

секутића, доње вилице, максиле и тврдог непца. Често обдуценти примете 

субконјуктивална и склерална крварења код паса за које се сумња да су претрпели 

трауме лица. Међутим, оваква крварења брзо нестају након смрти али њихово 

одсуство након смрти не значи да их није било и пре смрти. Осим на овим местима, 

крварења се могу јавити и на мрежњачи. Преглед ушију ограничен је само на 

видљиве и доступне делове ушних канала. Наравно, присуство крви у ушном каналу 

указује на трауму главе. Преломи вратних пршљенова углавном настају приликом 

саобраћајних незгода, услед грубе игре или падова у рупу. На спољашњем делу 

врата, тј. на самој кожи, некад се могу наћи трагови конопца што указује на смрт 

услед насилног дављења паса. Некад се овакви трагови могу наћи и код паса који су 

стално носили огрлице па је због тога длака одсутна на вратном делу. Ипак, одсуство 

ових трагова не значи нужно да дављење није узрок смрти. [1,2,18] 
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4.8.2. Повреде торакса и абдомена  

   

Грудни кош младих паса је изутетно флексибилан и лако се савија под ударом 

тупе силе. Када дође до ове трауме, осим модрица, могу се пронаћи и крварења у 

међуребарним мишићима који се кидају приликом изобличења грудног коша. 

Преломи ребара на рендгенским снимцима некада нису видљиви због неадекватног 

позиционирања приликом снимања. Најчешће настају услед недовољне 

минерализације костију, неоплазија и саобраћајних незгода. У грудном кошу са 

вишеструким преломима ребара и последичном немогућношћу функционисања 

плућа, смрт настаје услед угушења. Компликације повезане са преломом ребара 

укључују пнеумоторакс и хемоторакс, па се због тога предлаже пункција течности и 

њено испитивање. Тупе повреде услед саобраћајне несреће, пада са висине или друге 

тешке повреде грудног коша могу проузроковати стварање емфизематозних була у 

плућима и оштећења плућних режњева.  Приликом настанка абдоминалних повреда, 

не морају нужно да се виде и модрице. Ово је чест проблем када ante mortem 

власници животиња пропусте тако нешто, због чега животиње кобно заврше. Код 

повреда абдомена, променама су захваћени јетра, слезина, желудац и црева. На овим 

органима могу бити видљива крварења, озледе, па чак и руптуре које најчешће 

настају тупим предметима. Преломи костију удова и карлице су чести код паса и 

имају мноштво узрока. Преломе треба пажљиво проценити на основу 

присуства/одсуства спољашњих повреда. Иако не постоје специфични преломи за 

које је утврђено да су последица физичког злостављања, поновљени преломи или 

преломи различите старости указују на такво порекло. [1,22,33] 

 

   

Слика 6. Модрице на абдомену пса као псоследица повреда од саобраћајне 

несреће [41] 
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  4.8.3. Врсте и порекло повреда и рана 

                                                                                                                                                                     

 Урезне ране настају услед повлачења предмета оштрих ивица (нпр. ножева и 

разбијеног стакла) по површини коже због чега их називамо посекотинама. Већина 

неслучајних урезних рана у ветеринарским случајевима наносе се ножевимаа 

различитог облика. Облик ових рана је обично дугуљаст са чистим и правилним 

ивицама без огреботина и модрица у околини и обилно крваре. На њима се види како 

су у почетном делу дубље и како постају плиће изласком сечива из ране ка споља. 

Урезне ране на врату се наносе приликом покушаја пререзања грла. Ове ране могу се 

наћи и приликом повреда маказама.         

 Убодне ране су продорне повреде настале убодом предмета. Ове ране могу се 

нанети ножевима, мачевима, маказама, вијцима, шрафцигерима итд. Пенетрацијом 

оружја кроз грудни кош могу настати повреде плућа, миокарда и медијастинума, чија 

тежина зависи од дубине пенетрације и динамике догађаја. Могуће компликације су 

пнеумоторакс, хемоторакс, хемоперикард и срчана тампонада. Уколико је присутно 

више рана, предлаже се њихово нумерисање и фотографисање. Дубина убодне ране 

обично је знатно већа од њене дужине. Тачан облик предмета којима су повреде 

нанете се тешко може одредити на основу њеног облика, али дубина ране може дати 

неке индиције о дужини оружја. Перфорирајуће ране су оне које се простиру кроз 

тело и имају своја улазна врата на једној, и излазна на другој страни (стрелне ране и 

ране од метака). Место повреде (нпр. страна врата), угао продирања и правац убодне 

ране могу дати индиције о положају који је животња заузела у тренутку повреде. Oво 

је значајно за форензичку ветеринарску медицину из разлога што није исто да ли је 

та повреда настала у самоодбрани (нпр. кад пас нападне човека) или је она последица 

злостављања. Зато, угао и правац ране коју је задао нападач могу бити од огромног 

значаја.   Абразије су повреде површинског слоја коже, и оне спадају у најблажу 

врсту повреда. Када се кожа тангенцијално судари са храпавом површином, спољни 

слојеви (кератинизовани слојеви) се трљају. Ово узрокује да повреда у почетку 

изгледа мокра, након чега све више тамни, да би на крају постала сува. Када су 

захваћени дубљи слојеви коже, услед крварења формира се краста. У незгодама са 

моторним возилима и падовима на грубе површине, мали фрагменти песка могу се 

пронаћи у дубљим слојевима. Некад се и приликом повреда ране не могу уочити, јер 

животињска длака штити кожу од многих блажих удараца који би иначе изазвали 

видљиве огреботине. Модрица, масница или контузија, врста је хематома ткива, чији 

су најчешћи узрок оштећења капилара тупом траумом, што изазива локализовано 

крварење које екстравазира у околна интерстицијска ткива. Већина модрица није јако 

дубоко испод коже, тако да крварење изазива видљиву промену боје. Величина и 

изглед модрица могу зависити од више фактора, као што су нпр. густина ткива и 

крхкост крвних судова. Као што смо већ спомињали, нису све модрице одмах 

очигледне због боје длаке и коже код паса, која са расама веома варира. Зато се 

препоручује, кад год је то могуће, шишање или бријање подручја на којима се сумња 

да постоје модрице.  [1,13] 

  

https://sr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Hematoma&action=edit&redlink=1
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/Tissue_(biology)
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/Capillary
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/Povreda
https://sr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Extravasate&action=edit&redlink=1
https://sr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_interstitial_cells&action=edit&redlink=1
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Осим овога, приликом обдукције препоручује  се и фотографисање модрица 

које се детектују што је пре могуће, јер се, као што је већ познато, рубови модрица 

временом шире и нестају. Међутим, ако се ради о неким тањим предметима 

(штапови, дршке од метле или слично) онда ће они оставити карактеристичан облик 

модрица које је лако детектовати. Како време одмиче, модрица стари и еритроцити 

пуцају и долази до деградације хемоглобина, што ће се лако приметити код паса са 

светлом кожом и длаком. Како би се лакше одредила старост модрица, може се 

користити такозвана Берлинско плава реакција, којом се депозити хемосидерина лако 

идентификују у макрофагима 48 сати након повреде. Хемосидерин депонован у 

ткиву може се доказати и након неколико недеља од повреде, што се може 

употребити као један од начина доказивања у неразјашњеним случајевима. Осим 

овог теста, постоји и тест који детектује билирубин (јер се хемоглобин разлаже у 

пределу модрице) на основу ког се процењује време настанка повреде.   

 Раздеротине или лацерације су узроковане тупом траумом која резулира 

цепањем ткива. Оне могу бити случајне, као нпр. код удара моторним возилом, или 

могу бити изазване ударцима тешким оружјем и насилним кидањем. Раздеротине 

углавном не указују на порекло предмета којим су повреде нанете. Зјапови рана су 

обично неправилног облика око којих се налазе модрице и огреботине и углавном их 

прати крварење које је мањег обима. [1,8,13] 

  

  

Слика 7. Лацерација поткожног ткива; угризна рана у доњој трећини десног 

хемиторакса   [42] 
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Ране могу настати и постмортално, када се приликом померања леша или 

непажљиве обдукције случајно нанесу. Због овога, постоји посебна грана у 

форензици која се бави датирањем рана које се заснива на процени репарационих 

промена, раста оштећеног епитела и формирања гранулационог ткива. Након 24 сата 

од наношења рана, створиће се угрушак са присутним отоком и леукоцитном 

инфилтрацијом. После 36 сати, долази до стварања нових капилара. 48 до 72 сата 

након повреде, јављају се ћелије карактеристичног облика. После 5-6 дана настају 

фибрили паралелно са крвним судовима и након 21 дана ствара се колаген. Када 

говоримо о старости прелома, пролиферација периоста може почети унутар 24 сата 

од повреде. Рана минерализација ирегуларних трабекула у калусу могу бити 

детектовани хистопатолошким претрагама у року од недељу дана, док се 

радиографски могу уочити минерализације око 2 недеље након повреде. 

Ремоделирање калуса и уклањање некротичне кости, међутим, може трајати више 

месеци или чак година у зависности од врсте повреде, костију и старости животиње. 

[1,8,13] 

4.9. Смрт услед термичких повреда  

Термичке повреде могу бити проузроковане директном топлотом (нпр. 

директан додир са пламеном или неком другом врућом површином или са врелом 

течношћу), индиректном топлотом (нпр. пас који лежи близу пећи, али не додирује је 

директно), хипертермијом повезаном са превисоком амбијенталном температуром 

или услед хипотермије када настану промрзлине. Главна питања при форензичком 

испитивању термичких повреда јесу: шта је изазвало повреду, када је повреда 

настала, да ли је настала случајно или намерно, и које су диференцијалне дијагнозе

 Опекотине су оштећења ткива које су последица топлоте, прекомерне 

изложености сунцу или неком другом зрачењу попут електричног и хемијског. 

Типично за њих јесте то што су распоређене асиметрично, или су локализоване. 

Облик насталих лезија такође може бити од помоћи приликом утврђивања да ли су 

оне последица деловања топлоте. Опекотине имају тенденцију да престану да 

напредују након 5 дана (уколико се повреде не понављају) и то је исто корисно у 

диференцијацији од осталих кожних лезија. Диференцијална дијагноза овог типа 

лезија лежи у дерматологији. Опекотине животиња подељене су по тежини у четири 

категорије: опекотине првог, другог, трећег и четвртог степена. Опекотине првог 

степена (combustio erythematosa) настају услед деловања температуре 40 до 50°C и 

препознаћемо их по оштећењу које је локализовано на епидермис, уз благи еритем и 

едем. Опекотине другог степена (combustio bullosa) настају приликом деловања 

температура јачине 60 до 80°C и тада ће настати пликови у епидермису који су 

испуњени бистром, серозном течношћу. Опекотине трећег степена (combustio 

escharotica) су веома тешке и настају деловањем температуре преко 80°C када се 

развија коагулациона некроза у везивном ткиву и крвним судовима. Опекотине 

четвртог степена или карбонизација настаје услед деловања температуре преко 

100°C, чиме настаје угљенисање коже, поткожног ткива, мишића, па и костију. 

[1,3,13]           
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Када повреде проузрокује директан пламен, он пали длаку и доводи до 

озбиљних оштећења коже и дубљих ткива. Пажљиво испитивање узорка оштећене 

длаке може помоћи при утврђивању положаја који је пас заузео у тренутку повреде. 

Пси који преживе опекотине имају последично ожиљке и губитак длаке на тим 

местима, а уколико су захваћене и шапе, на тим местима ће јастучићи бити знатно 

оштећени. Промене на кожи су обично веома очигледне већ приликом руковања и 

транспорта оваквог леша до обдукционе сале или лабораторије, где је битно водити 

рачуна да се минимизира сваки даљи губитак доказа. Иако је опште познато да се 

наношење опекотина од цигарета користи као метод злостављања кућних љубимаца, 

за то нема објављених описа потврдних лезија. Оне се препознају по једној или више 

грубо кружних, непрогресивних лезија на глави, лицу, дорзалној површини предњих 

шапа или на јастучићима. Што се контактних опекотина тиче, њихова тежина зависи 

од временског интервала контакта са врућом површином, као и од висине 

температуре вреле површине.  [1,3,13]    

 

   

Слика 8. Опекотине IV степена на глави пса [43] 

  

 

 Слика 9. Опекотине IV степена на телу пса [43]  
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Приликом временских непогода неретко се дешава да улични пси страдају 

услед удара грома или струјног удара. Повреде изазване струјом крећу се од 

електротермалних опекотина, преко прелома, срчаних и неуролошких оштећења, до 

васкуларних и других оштећења која доводе до смрти. Као општи принцип деловања, 

што је дужи контакт са струјом високог напона, то ће бити веће стварање топлоте и 

уништавања ткива. Често се дешава да оваква смрт наступи приликом грижења 

каблова (поготово код штенади) под високим напоном у кућним условима. Ове 

повреде манифестоваће се оштећењем пуне дебљине коже, уништавањем мишића, 

тетива и костију. Кожа на ивицама оваквих оштећења је карбонизована, а около се 

може видети таман, смеђ материјал који је остатак од загрејане крви или ткива. 

Смртоносна електроакција је обично резултат проласка напона кроз тело или главу, 

узрокујући срчано застој или оштећење виталних центара у мозгу. Проблем је у томе 

што је тело много бољи проводник струје од тла. Обдукцијски посматрано, тело ових 

животиња је углавном укочено. Конгестије и петехије присутне су по целом телу, а 

поготво у горњим дисајним путевима са присутним линеарним трахеалним 

крварењима. Крв која се нађе на овим местима углавном је изразито тамне боје и без 

угрушака. Међутим, неки лешеви неће имати назнака да је узрок смрти електричног 

порекла, па се у тим случајевима водимо искључивањем других могућих узрока тј. 

диференцијалном дијагнозом. [1,3,8,13]       

 Постоје значајне разлике између удара грома и струјног удара вештачком 

струјом. Ово се базира на томе да је удар грома знатно краћи и преплављује само 

спољашњи део тела, не пролазећи кроз унутрашње органе због чега нема дубоког 

сагоревања. Углавном су присутне линеарне опекотине на медијалном делу 

есктремитета. Ефекти удара грома варирају и зависе од тога да ли је животиња 

задобила директан удар грома или је претрпела удар од ширења кроз земљу или неке 

друге проводнике као што је нпр. метална ограда. Уколико је удар грома био близу 

главе паса, проузрокује велику штету на очима, ушима и усној дупљи. Ипак, чешће је 

смрт последица срчаног застоја и неуролошких повреда услед ширења струје кроз 

земљу или корење дрвећа. [1,3,8,13]      

 Приликом форензичког испитивања насталих повреда, треба обратити и 

пажњу на то да ли су животиње премештане након смрти, а пре почетке ветеринарске 

истраге, да ли је могуће да су угинуле на неком другом месту и након тога 

премештене са циљем да се стекне утисак како је смрт последица удара грома, да ли 

локални метеоролошки записи пружају информације о активности муње у време које 

се подудара са смрћу животиње, да ли постоје физичка оштећења околине која су 

повезана са ударом грома (нпр. расцепано дрвеће) и да ли обдукциони знаци 

одговарају удару грома. Као што је већ споменуто, опекотине могу настати и услед 

контакта са врелим течностима, кључалом водом, уљем за печење итд. До контакта 

може доћи прскањем, поливањем или потапањем животиње. Када се врућа течност 

излије на кожу, лезије су присутне обично на глави и леђима а могуће је видети и 

траг кретања течности. Дубина воде је кључни фактор, код плитких вода се промене 

локализују на јастучићима и површини прстију и то се манифестује као губитак 

епитела на вентралној површини јастучића. [1]     
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 Топлотни удар, хипертермија, siriasis ili sideratio настаје као последица 

прегревања читавог организма животиње услед превисоке спољашње температуре. 

Ово се најчешће дешава за време лета током транспорта животиња са слабом 

вентилацијом. Осим топлотног удара, може да се јави и сунчаница, у истим 

временским условима. Тада на главу паса директно делују сунчеви зраци током 

дужег времена и доводе до прегрејавања можданог ткива. Смрт се у овим 

случајевима јавља нагло, у року од неколико минута након епизода дрхтања и 

грчења. Приликом обдукције могуће је установити хиперемију мозга и менинга са 

тачкастим крварењима, едем мозга и плућа, а код топлотног удара поред наведених 

промена јавља се и брз настанак мртвачке укочености и рано распадање леша. 

Хиперемија је изражена на паренхиматозним органима, крв је тамноцрвене боје, 

густе конзистенције и слабо је згрушана. Топлотни удар и сунчаница често су 

предмет судских спорова у вези са купопродајом животиња које су пре тога дуже 

време боравиле на директној сунчевој светлости. Услед неправилног транспорта, ове 

термичке повреде могу да буду предмет одговорности превозиоца или последица 

стручне грешке ветеринарског инспектора. [1,3,8]     

 Осим повреда насталих услед хипертермије, термичке повреде подразумевају 

и оне настале услед хипотермије. Ту спадају промрзлине. Код жиивотиња које су 

угинуле услед смрзавања, смрт је наступила услед општег смањења метаболизма и 

немогућности загревања организма. Код мањих раса паса, уши, јастучићи шапа, 

скротум и врх репа су подручја која су најчешће погођена смрзотинама због њиховог 

анатомског положаја. На обдукционом прегледу уочавају се исхемични инфаркти у 

миокарду и масна дистрофија јетре и бубрега. Смрзнута подручја могу развити таман 

и плавичаст изглед са дифузним поткожним едемом и крварењем. Исхемична 

некроза може довести до љуштења епитела, али обим оштећења можда неће бити 

одмах видљив све до 4-15 дана од инцидента. Са форензичког аспекта, овде је битно 

утврдити где је животиња боравила и какви су услови тог амбијента.  [1,3] 

 

  

Слика 10. Изглед смрзотина на дисталним деловима предњих екстремитета пса 

[44] 
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4.10. Убиство ватреним оружјем 

  

 Сваке године, и у Србији а и у другим државама, устреле се милиони 

животиња. Већински су овакве радње дозвољене и нису против законите. Међутим, 

ипак постоје случајеви када је убиство на овај начин учињено против закона и када је 

проузрокована непотребна патња животиња. Тада се у овакве случајеве укључују 

ветеринари. Ако ветеринар жели да допринесе истрази која укључује ватрено оружје, 

неопходно је да има основно разумевање врста оружја које се у ове сврхе 

употребљава и мора разазнати карактеристике повреда изазваних различитим 

пројектилима. Ваздушне пушке, сачмарице и пушке узрокују најчешће повреде 

ватреним оружјем са којима се ветеринари сусрећу код животиња, јављају се и 

повреде нанете пиштољима, али занатно ређе. У овом раду нећемо спомињати 

одстрел дивљих животиња, иако је он наравно најчешћи, јер се тема базира  

првенствено на псима. Приликом прегледа леша за који се сумња да је усмрћен 

ватреним оружјем, целу животињу треба ставити у одговарајућу врећу. Ово се ради 

из разлога што, уколико узорак није правилно запакован, постоји могућност од 

испадања и губитка куглица или фрагмената метка који се налазе у самој површини 

коже или у длаци. Осим овога, паковање ће смањити опасност од унакрсне 

контаминације између узорака током складиштења и транспорта. Након иницијалног 

прегледа спољашњости тела у потрази за крварењем или деструисаном длаком, 

радимо серију рендгенских снимака главе, тела, удова, укључујући и стопала, који ће 

обезбедити физичке доказе о постојању метака. Приликокм радиографског снимања, 

могуће је увидети и траг метка кроз тело, поготово уколико је он имао и излазна 

врата, тј. није тренутно присутан у телу жртве. Уколико је метак ушао превеликом 

брзином, он ће се распасти и ово ће створити карактеристичну слику такозване 

„оловне олује“.   [1,14,16] 

 

        

Слика 11. Рендгенски снимак пса који је усмрћен ватреном пушком са око 90 

куглица [45] 
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Одвајање језгра ловачког метка од бакарног омотача може довести до изласка 

језгра са задржавањем омотача у лешу. Трагови пушке присутни су на омотачу 

метака и радиографски преглед ће омогућити њихово проналажење. Некад се 

преломи бутне кости могу помешати са повредама од метка, због чега је такође 

неопходан рендгенски снимак како би доказао узрок. У већини случајева ће улазне 

ране бити заклоњене длаком. Шишање длаке је из тог разлога неопходно како се 

овакве повреде не би пропустиле. Почетна запажања треба да се базирају на 

описивању околних модрица као и величине и облика улазних рана. Приликом 

пробијанња метка кроз кожу, уноси се псећа длака у улазну рану што пружа 

необорив доказ пенетрације метака. Обично се оне пронађу у кожи или поткожном 

ткиву, а понекад и дубље до телесних шупљина и унутрашњих органа. Након 

улазних, треба потражити излазне ране, на које посебно треба обратити пажњу, јер 

некада настају због пробијања фрагмената костију, а не од метка. Ране од ватреног 

оружја су мале (пречника 3-5 милиметара) и округлог, овалног облика. 

Перфорирајуће ране, у којима куглица пролази кроз тело или уд, улазећи на једну 

страну, а излазећи на другу, могу се јавити код малих животиња. Што се тиче рана 

насталих од пушке, њихов карактер зависи од сачмарице и од удаљености са које се 

пуцало. Наравно, са мање удаљености ране су много разорније. Највећи део пелета 

продире у кожу као компактна маса. Са удаљености мање од пола метра, трагови 

чађи се могу пронаћи на длаци и кожи. Резултати рањавања сачмаром из даљине су 

непредвидиви, јер некад брзо наносе смртоносне повреде само једном куглицом, а 

некада ни више куглица не усмрти животињу. Некада се дешава да животиње буду 

несмртоносно рањене мецима велике брзине, па их је потребно више. Смртоносни 

хитац обично је последњи, али треба водити рачуна да се ante mortem одвоји од post 

mortem повреда из ватреног оружја. Недостатак обилног крварења често је знак да је 

рана настала после смрти. Ово се дешава када власници покушају да прикрију 

стварни узрок смрти животиње. У овим случајевима, рендгенски снимци су 

неопходни ради доказивања. Куглице од метака које су пронађене приликом 

обдукције треба пажљиво одвојити и са њима не треба манипулисати како се не би 

прикрили трагови. Након адекватног складиштења, узорци се шаљу у одговарајућу 

лабораторију за ту врсту испитивања.  [1,14,16,23] 
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4.11. Смрт услед асфиксије или утапања 

     

Термин асфиксија обухвата низ стања која резултирају отежаним удисањем и 

искоришћавањем кисеоника и отежаном елиминацијом угљен-диоксида. Дакле, 

асфиктичне повреде у ширем смислу јесу смртне повреде проузроковане престанком 

размене гасова у плућима због поремећаја у дисању. Постоје различити узроци који 

доводе до ових промена, то су: оптурација респираторних путева неким страним 

телом или течношћу; спољашњи притисак на респираторне путеве и крвне судове 

врата; немогућност покрета грудног коша животиње услед притиска од било какве 

врсте затрпавања, хидроторакс, хемоторакс или едем плућа.     

 Наглим престанком дисања долази најпре до губитка свести, док срце може да 

ради још 15 до 20 минута, након чега наступа смрт. Животиња испољава изразиту 

инспираторну диспноју а у плућима настаје акутни емфизем. Уколико се угушење 

развија полагано у плућима настаје хеморагични едем. Приликом обдукције, 

најкарактеристичнији знак асфиксије је незгрушана крв. Поред тога констатују се 

хиперемија и хеморагије по слузници респираторних путева, нарочито по 

епиглотису, ларингсу и трахеји, косталној и пулмоналној плеури. Десна комора срца 

биће проширена и испуњена тамноцревеном густом, незгрушаном крвљу.  

 Утопљење је насилна смрт проузрокована запушењем дисајних органа 

течношћу. Обично се у воду бацају са завезаним екстремитетима, или са везаним 

тешким предметима око врата, у завезаној врећи, а ретко када настаје случајно јер су 

пси одлични пливачи. Осим у мору, реци, или језеру, животиње могу случајно да се 

утопе и у барама, мочварама, јамама са отпадним водама. Смрт код утопљења настаје 

за 2 до 5 минута. Иако се чини очигледним, вреди напоменути да је длака код 

животиња које су утопљене углавном влажна. Ово се напомиње јер се понекад 

дешава да, уколико утапање није случајно, починилац покуша да осуши длаку пре 

него што доведе у ветеринарску ординацију. Осим ових очигледних промена, на 

обдукцији ће се наћи течност у желуцу, дуоденуму и предњим партијама јејунума, а у 

плућима тзв. "балотмен" (надувеност) због велике количине течности и пенушавог 

садржаја. Овај налаз је карактеристичан за форензичку дијагностику утопљења, јер 

таквих промена нема када се мртва животиња баци у воду. Налаз у плућима означава 

се и као "emphysema et oedema aquosum", јер из пресечених режњева плућа под 

притиском излази обиље пенушавог течног садржаја. У циљу доказивања утопљења 

може да се користи колориметријски метод којим се утврђује хемолиза еритроцита 

хемометром (крв из леве коморе садржи више хемоглобина него из десне). Такође, 

може да се примени и метод криоскопије. Тачка мржњења крви из леве коморе је 

виша за око 0,2 до 0,3°С него из десне, јер је због утопљења ушло више воде у 

артеријску крв малог плућног крвотока у односу на венску крв десне коморе. Иначе 

је код животиња угинулих услед других разлога тачка мржњења крви и из леве и из 

десне коморе иста. Често се користи и преглед паренхима плућа на присуство муља, 

песка, бактерија и алги из воде, што може да се нађе код утопљених животиња. 

[1,3,23,33] 
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Смрт услед задављења може бити случајна или намерна. Случајно може да 

настане када животиња уклешти врат у неку решетку или процеп. Поред случајних, 

задесних задављења животиња у форензичким случајевима могу да се процењују и 

насилна злонамерно проузрокована задављења мануелно, или на други начин.  О 

смрти изазване вешањем говори се када животиња, случајно или намерно везана око 

врата падне, или се спусти са висине, при чему услед деловања тежине сопственог 

тела дође до задављења. У случају задављења или вешања, гркљан и душник су 

изложени интензивном притиску са спољашње стране, па је прави узрок асфиксије 

компресија великих крвних судова врата и престанак циркулације, као и притисак на 

n. vagus. На месту странгулације на врату налази се „странгулациона бразда“  јер због 

прскања мањих крвних судова настају бројна мања и већа крвављења у виду суфузија 

или подлива у поткожју, мишићима и међумишићном везиву. Крварења настају у 

ждрелу, по слузници гркљана и у периларингеалном ткиву, затим по слузници 

трахеје, a редовно долази до акутног емфизема и едема плућа. Крварења су 

најинтензивнија изнад места странгулације јер је ту притисак на крвне судове био 

највећи, а хиперемија је највише изражена у мозгу. [1,3,23] 

 

  

Слика 12. Странгулациона бразда на врату пса [46] 
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 Угушење је могуће услед оптурације респираторних путева,  најчешће 

ларинкса или трехеје неким страним чврстим предметом. Обично услед погрешног 

удисања или гутања, затим код парализе фаринкса и ларинкса, или аспирације хране 

приликом повраћања. До угушења може да дође и оптурацијом респираторних 

путева течним садржајем, што може да се деси приликом погрешног давања лекова и 

раствора путем сонде, која није била уведена у једњак, већ погрешно у душник. Ово 

се нпр. дешава када ветеринар сондом улије већу количину од 1 до 2 литра течности, 

а претходно није преконтролисао њен положај, због чега ће животиња одмах после 

извлачења сонде грчевито да кашље, да се гуши и убрзо да угине.  Када се у плућа 

улије мања количина течности, може да настане гангренозна пнеумонија са леталним 

исходом после 3-5 дана. Обдукциони налаз у плућима је врло карактеристичан и у 

првом и у другом случају, а због стручне грешке постоји одговорност ветеринара. 

Угушење проузроковано спољашњим притиском на грудни кош настаје 

прикљештењем животиња у транспортном средству, превеликим притиском на 

грудни кош односно на органе y њему, приликом фиксирања животиња услед неких 

интервенција и сл. Смањена аеризација и недостатак кисеоника услед немогућности 

померања грудног коша, обично завршава угинућем. Угушење услед притиска на 

плућа и крвне судове садржајем из торакса настаје у случајевима када се ради о 

хидротораксу, хемотораксу, или пнеумотораксу. Егзитус наступа из истих разлога 

као и у случајевима асфиксије проузроковане спољашњим притиском на грудни кош.  

[1,3,33] 

4.12. Смрт услед тровања  

 

Данас је све већа  могућност тровања животиња, првенствено паса, као што је 

и број отрова огроман. Реч отров употребљава се као појам за супстанције које унете 

у организам на различите начине, обзиром на квалитет, количину и концентрацију, 

доводе до штетних последица. Неке супстанције које се користе као адитиви, лекови, 

или хемијска средства, када се погрешно примене могу да испоље своју отровност. 

Због тога, тровања могу да се поделе на случајна и намерна. Према пореклу, тровања 

се деле на тровања хемијским супстанцијама, тровања отровним биљем и јатрогена 

тровања (стручне грешке ветеринара и лекара у вези с леком и његовом применом). 

Постоји још једна подела, према опсегу деловања отрова по којој тровања могу да 

буду локална и ресорптивна. Локални ефекат настаје на месту контакта (дејство јаких 

киселина, алкалија и др.), док ресорптивни ефекат који је у пракси много чешћи, 

настаје тек после ресорпције отрова у организму. У форензичкој процени тровања 

која су данас све чешћа, најважније је да се на несумњив начин постави дијагноза 

тровања. Постављање дијагнозе уопште, а нарочито када се ради о судским 

случајевима мора да се заснива на апсолутно тачно утврђеним доказима који се 

касније не могу оспорити у судском процесу. Када постоји сумња на тровање,  
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анамнестички подаци су веома значајни за ветеринара који обавља обдукцију.   

[1,2,30] 

На основу ових података он ће сазнати евентуалним, акциденталним 

случајевима (запрашивање инсектицидима и хербицидима, ДДД акције и сл.), о 

понашању животиње, испољеним знацима, исхрани, боравку животиње итд. 

Међутим, ови подаци из анамнезе нису довољни да би се са сигурношћу потврдило 

тровање. Обдукција угинулих животиња у случајевима сумње на тровање има 

велики, а понекад и пресудан значај. Налаз патоморфолошких промена, уз 

анамнестичке податке и клиничку слику, може да буде индиректан, али не и 

апсолуно довољан доказ тровања. Материјал за токсиколошко испитивање (храна, 

вода, повраћени садржај, екскрети и секрети, крв, или коагулум, желудачно цревни 

садржај, делови паренхимских органа, мозак, кост) мора да буде узет у одговарајућој 

количини, узоркован у чисте стаклене, или пластичне посуде из којих не може да 

дође до њиховог истицања, запечаћен и са пропратним актом. Препоручује се да се 

материјал пошаље одмах, или што пре после узорковања, чуван на хладном режиму, 

или евентуално претходно замрзнут. Хемијско токсиколошка испитивања имају за 

циљ да у случају сумње на тровање у достављеном материјалу докажу постојање 

отрова, његову врсту и концентрацију. Према томе, токсиколошки налаз је неопходан 

и незамењив. Негативан хемијско токсиколошки налаз у неким случајевима не 

искључује тровање. Извесни отрови могу да се разграде у органиму животиње, или 

могу да буду излучени до времена узорковања. У овим случајевима треба да се узму 

у обзир анамнеза, обдукциони налаз и друге лабораторијске анализе, како би се 

искључили други узроци смрти, чиме се индиректно доказује тровање.   [1,2,30] 

    

 

Слика 13. Садржај желуца пса отрованог металдехидом [47] 
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 Мишљење о тровању животиња у судским случајевим заснива се на 

утврђивању да ли је и чиме животиња била отрована и то на основу целокупног 

налаза и свих обављених прегледа. Правило је, које се и иначе примењује у судској 

ветеринарској медицини, да се на несумњив начин установи необорив доказ узрока 

смрти. Суд се, по правилу, обраћа ветеринарима као вештацима да му помогну у 

разрешењу спорног случаја. Ипак, и ветеринар и друга заинтересована лица треба да 

обаве низ радњи и поступака у право време како би обезбедили потребне доказе за 

странку и суд, односно за ветеринара - вештака који треба да изнесе закључно 

мишљење на судској расправи. Ветеринарски стручњаци поред објашњења хемијско 

токсиколошке анализе суду и спорним странкама дају мишљење с образложењем 

резултата обављених испитивања. На основу целокупног увида у судске списе и 

накнадно добијених података од странака и сведока, ветеринари дају коначан 

заључак о тровању животиња, или такав закључак искључују. Са апсолутном 

сигурношћу ветеринар вештак може да тврди да је у питању тровање животиња само 

у оним случајевима када је хемијско токсиколошком анализом доказан отров у 

материјалу пореклом угинуле животиње. У току судског спора може да се постави 

питање одговорности неког лица за штету насталу случајним, или намерним 

тровањем постављањем отрова (запрашивањем, прскањем усева, дератизацијом и 

сл.). Уколико је хемијско токсиколошком анализом доказано истовремено присуство 

отрова у материјалу пореклом од угинуле животиње и исти отров у инкриминисаном 

материјалу који је узет са места његовог постављања, одговорност постоји. [1,3] 
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5.0. ЗАКЉУЧАК  

  

Како форензика као грана у ветеринарској медицини није толико развијена 

као у хуманој, данас је све већа потражња за форензичким информацијама и све се 

више траже ветеринари који имају искуства у форензици. Буди се већа свест о 

законским захтевима у вези форензичке истраге и схвата се њена важност. Судска 

ветеринарска медицина је изузетно широка област која покрива читав низ 

животињских врста и случајева који могу укључивати различите ситуације као што 

су физичко злостављање (нпр. премлаћивање, убод или дављење), ране од ватреног 

оружја, повреде од заробљавања, тровање и неухрањеност која је резултат 

занемаривања. Овим радом описано је на који начин треба извршити обдукцију у 

случајевима сумње на злостављање и како тумачити налазе. Осим обдукционе 

важности, треба напоменути и важност ветеринарско-медицинског вештачења у току 

парничног, управног, кривичног, прекршајног или поступка у циљу прибављања 

доказа. На овај начин утврђује се чињенично стање тј. позитивне чињенице или 

материјална истина. У овом смислу, вештак издаје извештај који треба да садржи 

одговоре на питања која је поставио суд. 
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