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Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto) 
 
Susi oli aikuinen naaras, sen ravitsemustila ja lihaskunto olivat kohtalaiset. Kudokset olivat kuivahkot.  
Susi oli ammuttu kiväärillä, luoti oli osunut oikealle selän takaosaan ja tullut ulos vasemmasta kyljestä, se 
oli lävistänyt vatsaontelossa munuaiset, mahalaukun ja pallean, verta oli vuotanut runsaasti vatsa- ja 
rintaonteloon. 
Sudessa ei todettu sairauteen viittaavaa, mutta siinä oli vanhempia haulien aiheuttamia ampumavammoja. 
Yksi < 3 mm läpimittainen kirkas hauli löytyi kapseloituneena ihonalaiskudoksessa vasemman olkanivelen 
yläpuolella, ihossa oli tällä kohdin pyöreä, n. 5 mm läpimittainen alue, jossa oli kuivunutta pinnallista rupea 
ja eritettä. Toinen samanlainen hauli löytyi kapseloituneena oikean lavan lihaksen pinnalta, tällä kohdin 
ihonalaiskudoksessa oli tummempi läikkä. Karvapeite oli muuten normaali, mutta selässä lapojen kohdalta 
taaksepäin oli noin kämmenenkokoinen alue, jossa karvapeite hankautunut, karvat katkenneet, lyhemmät. 
Ihossa tällä kohdin yksittäisiä, noin 5 mm läpimittaisia alueita, joissa pinnallista rupea ja kuivunutta eritettä. 
Näistä osan alla ihonalaiskudoksessa tummempi läikkä. Nämä muutokset ovat todennäköisesti haulien 
aiheuttamia, ja haulit ovat aiheuttaneet ärsytystä selän alueella niin,että susi on hangannut itseään. 
Ampumisesta on kulunut jo pidempi aika, vähintään muutama viikko ja haulit on ammuttu melko kaukaa. 
Sudesta otetussa röntgenkuvassa erottui yhteensä 18 kpl saman kokoisia hauleja, pääasiassa selän 
alueella lapojen ja lantion välillä. Lisäksi kuvassa erottui lopetuslaukauksen luodista irronneita siruja 
vatsan alueella. 
Mahalaukku oli luodin ruhjomana siirtynyt osaksi rintaontelon puolelle, se lähes tyhjä, sisältönä vain pieniä 
luun ja todennäköisesti sorkan palasia. Hampaat olivat valkoiset, melko hyväkuntoiset, mutta kahdessa 
sisimmässä yläetuhampaassa oli vanhempi vaurio, ne olivat noin puolivälistä katkenneet ja niissä oli 
kiillevaurioita lähes ienrajaan asti. 
 
Rabieksen varalta kielteinen. 
Trikinella-suvun (Trichinella spp.) loisia todettiin. 
 

 


