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Tulokset (tutkimustodistuksen diagnoosit ja lausunto)

Taustatieto
Löydetty kuolleena
Aikuinen

Puremahaavoja, jotka sopivat toisen suden tekemiksi.
Hampaiden voimakas kuluminen.
Nivelrikkomuutoksia, jotka kyynärnivelissä erityisen voimakkaat.
Susi oli aikuinen naaras. Siinä todettiin voimakkaat, tuoreet, puremajäljiksi sopivat vammat, joihin se oli
kuollut. Kaulan yläpinnalla, lähellä rintakehää, oli noin kämmenen kokoisella alueella ihossa ja
lihaksissa ruhjeita, reikämäisiä haavoja ja verenvuotoja. Rintalastan alueella kudoksissa oli useita verisiä
ruhjeita ja reikiä. Useammassa kylkiluussa oli vasemmalla, lähellä rintalastaa tuoreita murtumia, niiden
ympärillä voimakasta verenvuotoa. Reisilihaksissa oli runsaita verenvuotoja ja ruhjeisiä reikiä.
Vatsanpeitteet olivat revenneet ja osa suolta oli työntynyt ulos vatsaontelosta. Puremavammoja oli myös
selän puolella, voimakkaimmin oikealla, rintakehän takaosasta lantioon asti ulottuvalla alueella.
Ravitsemustila ja lihaskunto oli kohtalaisen heikko, rasvakudosta oli vähän ja lihakset olivat jonkin
verran surkastuneet, raajoissa surkastuminen oli melko voimakasta. Kudokset olivat kuivat, silmät olivat
silmäkuoppiin painuneet. Suden hampaat olivat voimakkaasti kuluneet ja osa etu- ja poskihampaista
puuttui. Kaikki kulmahampaat olivat läheltä juurta katkenneet, vasemman alakulmahampaan edessä
huulessa ja ikenessä oli vanha, arpeutunut vamma, ienkudos puuttui hampaan juuren etupinnalta ja juuri
oli syvälle näkyvissä. Kyynärnivelissä oli voimakas nivelrikko, nivelrustot olivat kuluneet, pinnat urilla,
luupintojen reunoilla oli murtumia ja nivelissä oli useita pieniä luisia irtopaloja. Muissa nivelissä oli
lievempiä nivelrikkomuutoksia. Vasemmalla useammassa kylkiluussa ja oikealla kolmannessa
kylkiluussa oli vanhoja, parantuneita murtumia. Keuhkoissa oli pesäkemäisiä kalkkeutumia. Muissa
elimissä ei todettu sairauteen viittaavia muutoksia. Mahalaukussa oli noin 1 litra sisältöä, hirvieläintä.
Suolistoa ei avattu, se oli ulospäin normaali. Kohdun seinämän läpi erottui istukan arpia, kohtua ei
avattu. Sudella oli ollut seurantapanta kaulassa. Pannan kohdalla karvapeite oli jonkin verran
hankautunut ja korvien takana oli molemmin puolin noin 1 cm läpimittainen karvaton alue, jossa iho oli
tummentunut mutta muuten normaali, ehjä. Muualta karvapeite oli normaali. Pilaantumismuutokset
olivat kohtalaisen vähäiset. Sudesta otetussa röntgenkuvassa ei todettu ampumavammoihin viittaavaa.
Rabieksen varalta kielteinen.
Ekinokokkiloisia (hirviekinokokki, Echinococcus canadensis) todettiin.
Trikinella-suvun (Trichinella spp.) loisia ei todettu.

