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WAŻNE

Rany
U zwierząt, podobnie jak u ludzi, granicę między środowiskiem zewnętrznym oraz 

wewnętrznym stanowi skóra, która kompletnie i w sposób ciągły pokrywa nasze cia-

ło. Jej zadaniem jest chronić środowisko wewnętrzne organizmu. Oznacza to zapo-

bieganie przed utratą płynów, ochronę przed infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi 

oraz pasożytniczymi. Utrudnia też przedostawanie się czynników fi zycznych, che-

micznych i organicznych. Gdyby nie bariera fi zyczna i chemiczna zapewniana przez 

skórę i  jej wytwory, organizm byłby stale narażony na  ich działanie – co niosłoby 

za sobą znaczne konsekwencje zdrowotne.

Raną nazywamy każde naruszenie ciągłości skóry pozwalające na kontakt środowiska 

wewnętrznego organizmu z otoczeniem. Może ona powstać w wyniku uderzenia, cię-

cia, dźgnięcia, oparzeń, rozdarć, działania substancji chemicznych.

Zawsze gdy opatrujemy ranę, należy starać się, by czynności wykonywać z zacho-
waniem możliwie najwyższej czystości, ze względu na wysokie ryzyko wdania się 
zakażenia. Infekcje takie są szczególnie groźne, jeżeli rana jest głęboka i uszka-
dza także tkanki leżące głębiej, których prawidłowe funkcjonowanie warunkuje 
prawidłowy przebieg bliznowacenia.
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Co obserwujemy po zranieniu?

Po  zranieniu mamy do  czynienia z  bólem, krwawieniem, rozdarciem i  rozdzieleniem 

brzegów rany. Widoczne są też uszkodzone tkanki. W ranie mogą być obecne ciała obce 

– piasek, ziemia, kamyczki. Może również dojść do zaburzeń funkcjonowania organu, jeśli 

uszkodzone zostały także tkanki położone głębiej, np. ścięgna, stawy, gałka oczna, narządy 

wewnętrzne.

Rozdzielenie brzegów rany

Na skórę działają siły napięcia, które mają za zadanie utrzymać ją gładką i jędrną. Jeśli 

zaś dojdzie do naruszenia jej ciągłości, te same siły spowodują rozdzielenie brzegów 

rany w przeciwległe strony.

Ból

Odczuwanie bólu jest sprawą indywidualną dla każdego osobnika, zależy też od jego 

temperamentu i charakteru, wielkości rany oraz jej głębokości. Uzależniony jest rów-

nież od ilości stresu wywołanego przez daną sytuację – inną reakcję wywoła przecię-

cie łapy kawałkiem szkła, a inną pogryzienie przez inne zwierzę. Niektóre części ciała 

są bardziej unerwione niż inne – na przykład uszy są wysoce wrażliwe na ból, podczas 

gdy skóra grzbietu jest mniej unerwiona i przez to zranienia w tej okolicy są znacznie 

mniej bolesne.

Ogólnie rzecz biorąc, rany cięte są mniej bolesne niż rany wywołane przez uderzenie; 

rany kłute są mało bolesne, chyba że dotyczą wrażliwych miejsc, takich jak odbyt, 

gałka oczna i innych delikatnych struktur.

Krwotok

Krew spełnia swoje funkcje, dopóki znajduje się w łożysku naczyniowym. Przerwanie 

ciągłości skóry oznacza zawsze uszkodzenie naczyń włosowatych. Krwawienie z ka-

pilar jest nieobfi te, lekkie i jego opanowanie powinno się odbyć samo, ewentualnie 

można zastosować metody opisane w rozdziale o krwotokach.
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Głębsze rany wiążą się ze zwiększonym prawdopodobieństwem uszkodzenia większe-

go naczynia, co automatycznie oznacza obfi tsze krwawienie. Im większe naczynie, 

tym mniejsze prawdopodobieństwo, że krwotok zostanie zatrzymany przez naturalne 

mechanizmy organizmu.

Jeżeli krew nie płynie stałym strumieniem, a raczej w formie fal, wtedy podejrzewamy, 

że uszkodzeniu uległa tętnica (lub tętniczka); zaś krew wypływająca stałym, równym 

strumieniem oznacza uszkodzenie ścian żylnych. Ogólnie rzecz biorąc, krwotoki tętni-

cze są bardziej niebezpieczne i zazwyczaj wymagają pomocy weterynaryjnej.

Zdarza się, że jedyną metodą opanowania krwotoku jest chirurgiczne zaszycie 
ścian uszkodzonego naczynia, tkanek oraz skóry, a także stworzenie odpowied-
niego środowiska, aby ułatwić powstawanie blizny. Takie zabiegi przeprowadza-
ne są w lecznicach.

lasy  kacja ran

any cięte i nacięcia

Są to naruszenia ciągłości skóry przez przed-

mioty ostre, takie jak nóż, brzeg puszki, po-

tłuczone szkło, szklanki.

Uszkodzenia tego typu charakteryzują się 

czystym i  równym brzegiem rany, są sto-

sunkowo mało bolesne; natomiast mocno 

krwawią.

Z zasady są raczej mało niebezpieczne dla zdrowia i życia 

zwierzęcia i nie sprawiają trudności w leczeniu – choć to zależy od rodzaju cięcia, jego 

głębokości oraz tego, jaka część ciała uległa uszkodzeniu.

lasy  kacja ran
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any kłute i d gane

Są to urazy wywołane przez przedmioty 

wydłużone, o ostrym końcu: igły, gwoździe, 

noże lub kolce.

Rany takie mają dobrze zaznaczone, czyste 

brzegi – są zdecydowanie głębsze niż szersze. 

Ich powaga i zagrożenie, jakie za sobą niosą, za-

leżą od miejsca zranienia oraz głębokości.

Obfi tość krwawienia zależy od tego, czy obiekt penetrujący uszkodzi naczynie krwio-

nośne. Jeśli do tego nie dojdzie, wówczas krwawienie jest niewielkie; gdy zaś zostanie 

ono naruszone, wtedy krwawienie jest obfi te.

Wszystkie zabiegi z  użyciem igły –  takie jak szczepionki, podaż leków w  formie

iniekcyjnej, podaż kroplówek – także są rodzajem rany kłutej. Są one jednak poda-

wane w specjalnie dobrane miejsca, aby spowodować możliwie najmniej obrażeń. 

Warto także zaznaczyć, że tego rodzaju rany są zadawane w konkretnym, często lecz-

niczym celu.

W wielu sytuacjach możemy się także spotkać z ranami o charakterze cięto-kłutym.

any tłuczone

Wywoływane są przez uderzenie twardym, 

ciężkim obiektem. zęsto są wynikiem 

upadków, potknięć lub wypadków, albo też 

uderzenia zwierzęcia przez człowieka – np. 

kamieniem, gałęzią lub patykiem.
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