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1 JOHDANTO

Siemennyksen  jälkeinen  persistoiva  endometriitti  ja  kohtunesteen  kertyminen 

heikentävät  tamman hedelmällisyyttä ja alkion selviytymismahdollisuuksia kohdussa. 

Siemennys  aiheuttaa  tammalle  ohimenevän  fysiologisen  tulehdusreaktion,  mutta  jos 

tulehduksesta  puhdistautuminen  viivästyy,  voi  seurauksena  olla  persistoiva 

endometriitti. Oletetaan, että persistoivalle endometriitille alttiilla tammoilla ongelmat 

johtuvat  useimmiten  kohdun  mekaanisen  puhdistautumisen  puutteista.  Kohdun 

mekaaniseen  tulehduseritteestä  puhdistautumiseen  tarvitaan  kohdun  myometriumin 

aktiivista supistelua ja riittävästi avautunutta kohdunkaulaa. 

Kohdunkaulan  puutteellista  avautumista  on  pidetty  syynä  kohdun  viivästyneeseen 

tyhjentymiseen  varsinkin  varsomattomilla  tammoilla  (LeBlanc  ym  1994),  mutta 

tutkimuksia  puutteellisesti  avautuneen  kohdunkaulan  vaikutuksista  ei  hevosilla 

juurikaan ole tehty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen vaikutus 

kohdunkaulan  kautta  tapahtuvan  mekaanisen  puhdistautumisen  estämisellä  on 

siemennyksen  jälkeisen  tulehdusreaktion  voimakkuuteen,  nesteen  kertymiseen  ja 

tamman  tiinehtymiseen.  Koe  suoritetaan  vertaamalla  tulehduksen  voimakkuutta 

kohdunkaulan oltua siemennyksen jälkeen suljettuna 25 tuntia, 6 tuntia tai sen saatua 

tyhjentyä vapaasti. Tulehdusindikaattorina käytetään neutrofiilejä. Kohtunestekertymät 

määritetään ultraäänitutkimuksella.

2 KOHDUN REAKTIO SIEMENNYKSEEN

2.1 Akuutti tulehdusvaste 

Siemennys  aiheuttaa kaikilla  tammoilla  akuutin  kohdun tulehdusreaktion (Kotilainen 

ym, 1994; Katila 1995).  Tulehdusvaste on elimistölle hyödyllinen tapahtuma, jonka 

tarkoituksena on puhdistaa kohtu siemennyksen yhteydessä kohtuun päätyneistä mikro-

organismeista  sekä  ylimääräisistä  siittiöistä  (Troedsson  1999).  Kohdun 

puhdistautuminen tapahtuu sekä soluvälitteisesti neutrofiilien avulla että mekaanisesti 
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myometriumin supistusten avulla. Normaaleilla tammoilla tulehdusreaktio on ohi 24 – 

72 tunnissa. Jos kohtunestettä kertyy liikaa tai kohdun puhdistautuminen muusta syystä 

pitkittyy, voi seurauksena olla persistoiva endometriitti ja keltarauhasen liian varhainen 

tuhoutuminen. 

Tamman  kohdun  akuutin  tulehdusvasteen  kulkua  on  tutkittu  kokeellisen 

kohtutulehduksen  avulla.   Kun  kohtuun  inokuloidaan  materiaalia,  ilmestyy  kohdun 

eritteeseen  PGE2:ta  ja  muita  arakidonihapon johdannaisia  sekä  neutrofiilejä  noin  30 

minuutin  kuluttua.  Arakidonihapon  johdannaiset  saavat  aikaan  vaskulaarisen 

permeabiliteetin  lisääntymisen  ja  sen  myötä  seerumin  proteiinien  ja  neutrofiilien 

lisääntymisen kohdun eritteessä neljän tunnin kuluessa inokulaatiosta. (Pycock & Allen 

1990.) 

Hevosen kohtu tuottaa nestettä, jolla on kemoattraktiivisia ominaisuuksia neutrofiilejä 

kohtaan. On havaittu, että estrogeenivaikutuksen aikana kohtuneste on voimakkaammin 

kemotaktista kuin progesteenivaikutuksen aikana (Strzemienski ym. 1984). 

Kohdun  pitäisi  puhdistautua  ylimäärästä  debristä  hyvissä  ajoin  ennen  alkion 

laskeutumista  munanjohtimesta  kohtuun.  Alkion  selviytymismahdollisuuksien 

maksimoimiseksi  puhdistautumisen pitäisi  tapahtua ensimmäisten 96 tunnin kuluessa 

ovulaatiosta  (Troedsson  1999).  Tamma  luokitellaan  tulehdusherkäksi,  jos  kohdun 

puhdistautuminen  on  kesken  vielä  3  –  4  vuorokauden  kuluttua  siittiöiden  kohtuun 

joutumisesta  (Pycock  2007).   Normaalit  tammat  puhdistautuvat  tulehdusnesteestä 

yleensä  24  tunnin  kuluessa  siemennyksestä  tai  kohtuun  ruiskutetusta  materiaalista 

(Troedsson  & Liu  1991).  Jos  kohtu  on  estrogeenivaikutuksen  alaisena,  fysikaalinen 

puhdistautuminen  kohtuun  inokuloidusta  materiaalista  alkaa  kahden  tunnin  kuluessa 

(Evans ym. 1986). 

2.2 Siittiöiden aikaansaama tulehdusvaste

Sperman  tai  bakteerien  joutuminen  kohtuun  aiheuttaa  massiivisen  neutrofiilien 

invaasion  kohdun  onteloon  (Kotilainen  ym.  1994).  Neutrofiilien  määrä  lisääntyy 

kohdussa siemennyksen jälkeen, vaikka kohtunesteessä ei havaittaisikaan bakteereita. 
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Nykyisen  käsityksen  mukaan  kohdun  ohimenevä  tulehdusreaktio  aiheutuukin 

siittiöiden,  ei  niinkään  siemennyksessä  kohtuun  päässeiden  bakteerien  vuoksi. 

(Kotilainen ym. 1994.)

Siittiöt  aktivoivat  komplementin  tamman  kohtueritteessä.  Komplementtikaskadi 

säätelee  biologisten  reaktioiden  sarjaa,  johon  kuuluvat  esimerkiksi  vaskulaarisen 

permeabiliteetin  lisääntyminen,  kemotaksis,  fagosytoosia  edeltävä  opsonisaatio, 

membraanilipaasien  aktivaatio  ja  kohdeorganismien  lysis.  Komplementtikaskadin 

aktivoituminen  saa  aikaan  faktori  C5:n  pilkkoutumisen  C5a:ksi  ja  C5b:ksi. 

Komplementin  faktori  C5a  välittää  neutrofiilien  kemotaksista  ja  saa  aikaan 

liskatumaisten leukosyyttien siirtymisen kohdun onteloon. Kohdun ontelossa neutrofiilit 

fagosytoivat  siittiöitä.  (Bader  & Krause  1980,  Troedsson  ym.  1995,  Troedsson  ym. 

2001.)

Fysiologisessa  siemennyksen  aikaansaamassa  tulehdusreaktiossa  ensimmäiset 

neutrofiilit  saapuvat  kohtuun  30  minuuttia  siemennyksen  jälkeen.  Tulehdusreaktion 

huippukohta  saavutetaan  12  -  24  tuntia  siemennyksen jälkeen  ja  48  tunnin  kuluttua 

siemennyksestä  kohdussa  havaitaan  enää  harvoja  neutrofiilejä.  (Katila  1995.) 

Siemennysannoksen tilavuudella ja konsentraatiolla on havaittu olevan eniten vaikutusta 

tulehdusreaktion  voimakkuuteen;  konsentroitu,  pienitilavuuksinen  siemenannos 

aiheuttaa voimakkaimman tulehdusreaktion (Kotilainen ym.1994).

2.3 Akuutin tulehdusvasteen muuttuminen persistoivaksi endometriitiksi

Siemennyksen  aikaansaamalla  fysiologisella  tulehdusreaktiolla  ei  uskota  olevan 

vaikutusta normaalien tammojen tiinehtymiseen (Kotilainen ym. 1994). Siemennyksen 

aiheuttamaa persistoivaa eli itsepintaista endometriittia pidetään kuitenkin tärkeämpänä 

hedelmällisyyttä heikentävä tekijänä kuin bakteriellia endometriittiä  (Troedsson ym. 

2001). Tammoja, joilla on vapaata nestettä kohdussa vielä 12 - 48 tuntia siemennyksestä 

pidetään alttiina persistoivalle siemennyksen jälkeiselle endometriitille (Katila 1995).   

Siemennyksen  aiheuttaman  persistoivan  endometriitin  patogeneesissä 

merkitsevimmässä osassa ovat puutteet kohdun supistusaktiivisuudessa ja mekaanisessa 
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puhdistautumisessa  (Nikolakopoulos  &  Watson  1999).  Heikentynyt  myometriumin 

aktiivisuus,  puutteellinen  lymfaattisen  järjestelmän  toiminta,  madaltunut 

immuunipuolustuksen taso,  liman ylituotto,  lisääntymiselimistön  anatomia tai  näiden 

tekijöiden  yhdistelmät  altistavat  tamman  persistoivalle  siemennyksen  jälkeiselle 

endometriitille (Watson 2000). 

Kohdun  ventraalinen  sijainti  suhteessa  lantio-onteloon  ja  sen  kallistuskulma 

kohdunkaulaan  nähden  voivat  vaikuttaa  tamman  kykyyn  puhdistautua  kertyneestä 

kohtunesteestä.  Useat varsomiset aiheuttavat kohdun leveän ligamentin venymisen ja 

kohdun  tukirakenteiden  heikkenemisen,  mikä  saa  aikaan  kohdun  kallistumisen 

ventraalisesti abdomeniin. Kohdun supistusten voima ei riitä nostamaan nestettä ylös ja 

edelleen  ulos  alhaalla  riippuvasta  kohdusta.  Ongelma  on  yleinen  vanhoilla,  yli  14-

vuotiailla useasti varsoneilla tammoilla. (LeBlanc ym. 1998.)

2.4 Kohdun nestekertymät kiiman aikana

Normaaleilla  tammoilla  on  kohdussa  kiiman  aikana  usein  pieniä  määriä  ei-

tulehduksellista  nestettä.  Ultraäänitutkimuksessa  tämä neste  on kaiutonta  ja  kirkasta. 

(Reilas  ym.  1997.)  Kohdun  anatomian  vuoksi  kohdunsarvien  kärjet  ovat  koholla 

verrattuna kohdun runko-osaan. Kohtuneste kerääntyykin useimmiten kohdun runkoon 

ja kohdunsarvien tyveen. (Jones 1995) Kohtunesteen liiallinen kertyminen voi johtua 

tyhjentymisongelmista  (LeBlanc  ym.  1994),  lisääntyneestä  sekreetiosta  (Reilas  ym. 

1997; Özgen ym. 2002) tai lisääntyneestä transudaatiosta (Tunón ym. 1998). Kliinisesti 

normaaleilla  tammoilla  tehdyssä  tutkimuksessa  on  havaittu  nesteen  biokemiallisessa 

koostumuksessa  eroja,  jotka  olivat  yhteydessä  nestekertymien  kokoon  (Reilas  ym. 

1997).

Vapaata kohtunestettä tavataan useammin vanhoilla kuin nuorilla tammoilla (Özgen ym. 

2002). Toisilla tammoilla on taipumusta kerryttää kohtunestettä enemmän kuin toisilla. 

Näillä tammoilla on myös vaikeuksia puhdistautua ylimäärästä kohtunestettä toisin kuin 

genitaalisesti normaaleilla tammoilla. (Allen 1988.)  

Saksalaiset tutkijat ovat arvelleet nesteen muodostumisen johtuvan huonosti toimivasta 
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keltarauhasesta.  Tammoilla,  joilla  kertyi  runsaasti  kohtunestettä,  oli  matala  plasman 

progesteronipitoisuus  luteaalivaiheessa  ja  lyhentynyt  interovulatorinen  väli.  Niillä 

havaittiin  myös  endometriumin  periglandulaarista  fibroosia  ja  hypersekretorista 

glandulaarista  maldifferentiaatiota.  Koska  endometriumin  glandulaarisolujen 

erilaistuminen  on  steroidireseptorivälitteistä,  tutkijat  arvelivat  runsaan  vapaan 

kohtunesteen  muodostumisen  johtuvan  luteaalivaiheen  defektistä  ja  sitä  kautta 

glandulaarisolujen hypersekreetiosta. (Özgen ym. 2002.)

Kohtunesteen  kertyminen  viittaa  heikompaan  vastustuskykyyn  (Causey  2006)  ja 

mekaaniset ja fysiologiset defektit ylläpitävät tulehdusreaktiota (Allen 1988). Kohtuun 

kumuloituvassa nesteessä voi tapahtua komplementin proteiinien inaktivaatiota,  mikä 

heikentää bakteerien fagosytoosia nesteen täyttämässä kohdussa (Troedsson 1999).

Pieni määrä ei-tulehduksellista kohtunestettä siemennyksen aikaan ei ilmeisesti haittaa 

normaalin  tamman  tiinehtymistä,  vaikka  neste  in-vitro heikentääkin  siittiöiden 

kokonaisliikkuvuutta  ja  progressiivista  liikkuvuutta  ja  alentaa  siittiöiden 

liikkumisnopeutta  (Reilas  ym.  1997).  Myös  tulehdusperäisen  nesteen  on  osoitettu 

heikentävän siittiöiden liikkuvuutta. Voimakkaimmin liikkuvuuteen vaikuttaa 12 tuntia 

siemennyksen jälkeen kohdussa oleva neste.  Oletetaan, että liikkuvuutta supressoivat 

eniten neutrofiilit ja niiden sitoutuminen siittiöihin. Neutrofiilien absoluuttinen määrä ei 

kuitenkaan  merkittävästi  vaikuta  liikkuvuuden  heikkenemiseen  ja  osaan  siittiöistä 

leukosyytit eivät vaikuta lainkaan. (Alghamdi ym. 2001.)

Vaikka  monissa  tutkimuksissa  on  havaittu  persistoivalle  endometriitille  alttiilla 

tammoilla puutteita sekä biokemiallisessa että soluvälitteisessä puolustuksessa, tärkein 

vastustuskykyä  heikentävä  tekijä  on  nykytietämyksen  mukaan  mekaanisen 

tyhjentymisen estyminen tai  vaikeutuminen. Puutteet  endometriumin,  myometriumin, 

kohdun leveän ligamentin, kohdun tai kohdunkaulan rakenteessa tai toiminnassa voivat 

kaikki heikentää kohdun mekaanista puhdistumista (Causey 2006).
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2.5 Kohdun mekaaninen puhdistuminen

Kohtueritteet  ja  ylimääräiset  siittiöt  poistuvat  kohdunkaulan  ja  imusuonten  kautta. 

Molemmissa reiteissä tarvitaan myometriumin supistuksia.

2.5.1. Kohdun supistusaktiivisuus

Persistoivaan  endometriittiin  taipuvaisilla  tammoilla  myometriumin  aktiivisuus  on 

vähentynyt  (Troedsson  &  Liu  1991;  Troedsson  ym.  1993). Supistusaktiivisuuden 

heikkenemisen syytä  ei  kuitenkaan täysin tunneta,  mutta  myometriumin soluissa voi 

olla supistusaktiivisuuteen vaikuttavia defektejä (Rigby ym. 2001). On myös epäilty, 

että defektit voivat olla myoelektrisessä signaalinvälityksessä, mikä heikentäisi kohdun 

lihaksiston supistusvoimakkuutta (von Reitzenstein ym. 2002).

 

Oksitosiini ja PGF2α lisäävät kohdun myometriumin supistusaktiivisuutta ja sitä voidaan 

käyttää  parantamaan  kohdun  tyhjentymistä  vapaasta  kohtunesteestä  (Allen  1991). 

Kohdun  supistusten  lisääminen  oksitosiinilla  parantaa  kohdun  puhdistautumista 

tulehdusnesteestä.  Sekä  normaalien  että  viivästyneestä  kohdun  puhdistumisesta 

kärsivien  tammojen  on  osoitettu  reagoivan  eksogeenisesti  annosteltuun  oksitosiiniin 

(Cadario  ym.  1999).  Myometriumin  aktiivisuuden  inhiboiminen  myometriumin 

supistuksia  heikentävällä  β2-agonistilla  (klenbuteroli)  saa  aikaan  kohtunesteen 

säilymisen  kohdussa  genitaalisesti  normaaleilla  tammoilla  vielä  48  tuntia  bakteeri-

infuusion  jälkeen.  Bakteerieliminaatio  tapahtuu  tällöinkin  nopeasti  kohtunesteen 

antibakteeristen  ominaisuuksien  ja  neutrofiilien  fagosytoosin  avulla,  mutta  kohdun 

voimakkaita  supistuksia  tarvitaan  nesteen  poistamiseksi.  (Nikolakopoulos  &  Watson 

1999.)

2.5.2. Kohdunkaulan avautuminen

Kohdunkaula muodostaa yhdessä vaginan ja vulvan kanssa fyysisen esteen, jonka avulla 

kohtu  on  hyvin  suojattu  ulkoisia  tekijöitä  vastaan.  Kohdunkaulaan  vaikuttavat  niin 
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neuraaliset, humoraaliset kuin myogeenisetkin säätelytekijät ja sen kyky laajentua on 

valtaisa. Vain diestruksessa (päivät 1-15) ja tiineyden aikana keltarauhasen ja plasentan 

tuottaman  progesteronin  vaikutuksen  alaisuudessa  kohdunkaula  pysyy  tiiviisti 

sulkeutuneena.  Kohdunkaula  relaksoituu  progesteronivaikutuksen  vähentyessä  ja 

estrogeenivaikutuksen  lisääntyessä  tamman  tullessa  kiimaan  tai  synnytyksen 

lähestyessä. (Estrada & Samper 2007.) 

Kohdunkaulan  puutteellinen  avautuminen  voi  olla  syy  nesteen  kerääntymiseen  ja 

kohdun tyhjentymisen viivästymiseen (LeBlanc ym. 1994). Kun kohdunkaula kiiman 

aikana  on  auki,  jopa  60%  kohtuun  infusoidusta  nesteestä  poistuu   10-15  minuutin 

kuluessa kohdunkaulan kautta (Jones 1995) ja >50% sinne infusoidusta materiaalista 

eliminoituu  kahden  tunnin  kuluessa  (LeBlanc  ym.  1994).  Kohdun  tulisi  olla 

puhdistautunut  tulehdusnesteestä  ennen kuin kohoava seerumin progesteronipitoisuus 

lisää  kohdunkaulan  tonusta  ja  vähentää  myometriumin  supistuksia  (Troedsson  ym. 

2001). 

Muutokset  kohdunkaulan tiiviydessä ovat  pääasiallisesti  progesteronin ja  estrogeenin 

kontrolloimia ja yksittäisten tammojen välillä voi olla suurta vaihtelua kiimakiertoon 

liittyvässä  kohdunkaulan  laajenemisessa  (Samper  &  Pycock  2007).   Kohdun 

puhdistautuminen  inokuloidusta  materiaalista  viivästyy  progesteronivaikutuksen 

alaisuudessa, mikä ainakin osittain johtunee tiiviimmin sulkeutuneesta kohdunkaulasta 

(Evans ym. 1986). Myös pelkkä transcervikaalinen manipulaatio ja sitä kautta tapahtuva 

bakteerikontaminaatio  progesteronivaikutuksen  alaisina  olevilla  tammoilla  voi  saada 

aikaan  kohdun  endometriumin  persistoivan  tulehduksen,  joka  poistuu  vasta  kun 

kohdunkaula  avautuu  estrogeenivaikutuksen  alettua  (McDonnell  &  Watson  1992). 

Munasarjahormonit  (progesteroni  ja  estradioli-17β)  vaikuttavat  eniten  kohdunkaulan 

tiiviyteen ja relaksoitumiseen  (Waelchli ym. 1994). 

Kiiman  aikainen  estradioli-17β-konsentraation  nousu  valmistaa  myometriumia 

koordinoidulle  aktiivisuudelle.  Naudoilla  estradioli-17β  stimuloi  myös  PGE2-

reseptoreiden  synteesiä  kohdunkaulassa  ja  herkistää  kohdunkaulaa  PGE2:n 

vaikutuksille.  PGE2:n  oletetaan  (myometriumin  supistusten  lisäämisen  lisäksi) 

puolestaan stimuloivan kohdunkaulan viskoelastisia muutoksia, kuten vesipitoisuuden 

nousua ja muutoksia proteoglykaanien koostumuksessa. Typpioksidi on myös oleellinen 
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kohdunkaulan  sidekudoksen  rakenteellisten  muutosten  säätelyssä  ja  kohdunkaulan 

lihaksiston  relaksoimisessa.  (Breeveld-Dwarkasing  ym.  2003)  Hevosen 

kohdunkaulassa, samoin kuin koiran, on runsaasti pitkittäin kulkevia laskimoita, jotka 

muodostavat laskimopunoksen kohdunkaulan ympärille. Laskimopunoksen toimintaa ei 

tunneta,  mutta  on  epäilty,  että  se  saattaa  sulkea  kohdunkaulaa  toimimalla 

paisuvaiskudoksen tavoin. (Huchzermeyer ym. 2005.) 

Kohdunkaulan  puuttellista  avautumista  on  pidetty  syynä  kohdun  viivästyneeseen 

tyhjentymiseen  varsinkin  varsomattomilla  tammoilla  (LeBlanc  ym.  1994).  Vanhalla 

varsomattomalla  tammalla  on  usein  epänormaalin  tiukka  kohdunkaula,  joka  ei 

relaksoidu  riittävästi  estruksen  aikana,  joten  nesteen  on  mahdotonta  päästä 

purkautumaan  kohdusta  riittävän  hyvin  (Pycock  1993). Varsomattomalla  tammalla 

(Estrada & Samper 2007) samoin kuin monilla tammoilla, joilla kohtunestettä kerääntyy 

poikkeuksellisen runsaasti, kohdunkaula on fibroottinen tai stenoottinen (Allen 1991).

2.5.3. Imunestevirtaus

Kohtunesteen  kerääntymisen  syynä  voi  olla  puutteellisen  kohdunkaulan  kautta 

tapahtuvan  kohdun  tyhjentymisen  lisäksi  heikentynyt  kohtunesteen  imeytyminen 

lymfateihin (LeBlanc ym. 1995).  Neste ei poistu lymfaattisen järjestelmän avulla, ellei 

kohdun intraluminaalinen paine ole riittävä. Tällöin neste kerääntyy kohdun onteloon. 

(Troedsson  1999.)  Vanhan  varsomattoman  tamman  syndroomassa  yhdistyvät  heikko 

kohtunesteen imeytyminen lymfateihin, heikentyneet kohdun myometriumin supistukset 

ja puutteellisesti avautunut kohdunkaula, jotka yhdessä aiheuttavat viivästyneen kohdun 

tyhjentymisen siemennyksen jälkeen (Pycock 2007).

Kohdun puolustusdefektin  perimmäinen  syy lienee  edelleen  epäselvä,  mutta  kohdun 

supistuksilla ja kohdunkaulan avautumisasteella on suuri vaikutus puhdistautumiseen.
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3 MATERIAALIT JA METODIT

3.1 Koeasetelma

Kokeeseen  valittiin  29  normaalia  tammaa,  joista  10  oli  Ypäjän  Hevosopisto  Oy:n 

(YHO)  ja  19  Maa-  ja  elintarviketalouden  tutkimuskeskuksen  (MTT)  omistuksessa. 

Nämä tammat jaettiin neljään ryhmään siten, että kuhunkin ryhmään saatiin sama keski-

ikä ja yhtäläinen varsomiskertojen määrä. Kutakin tammaa seurattiin viiden kiiman ajan 

kesällä 2007. Viisi tammaa menettivät katetrinsa kesken käsittelyn,  joten niitä ei  ole 

huomioitu lopullisissa tuloksissa.

Ensimmäisessä,  kolmannessa  ja  viidennessä  kiimassa  tammojen  kohdusta  otettiin 

tupponäyte.  Ensimmäisessä  ja  viidennessä  kiimassa  kaikista  tammoista  otettiin 

tupponäytteen  lisäksi  kohtubiopsia.  Toinen  ja  neljäs  kiima  olivat  käsittelykiimoja. 

Käsittelyssä A tammat siemennettiin,  jonka jälkeen niiden kohtuun asetettiin  suljettu 

katetri 25 tunnin ajaksi estämään kohtunesteen poistumista ja simuloimaan kiinni olevaa 

kohdunkaulaa. Käsittelyssä B tammat siemennettiin ja kohdunkaulaan asetettiin katetri 

kuten  käsittelyssä  A,  mutta  kohtuun  kertynyttä  nestettä  laskettiin  ulos  6  h  kuluttua 

siemennyksestä. Käsittelyssä C tammat vain siemennettiin. 

Käsittelyjen C ja A vertailemiseksi ryhmän 1 tammat saivat käsittelyn C II kiimassa ja 

käsittelyn  A  IV  kiimassa.  Ryhmän  2  tammat  saivat  käsittelyt  päinvastaisessa 

järjestyksessä (”cross-over” koe, taulukot 1 & 2). Käsittelyjen C ja B vertailut tehtiin 

ryhmillä 3 ja 4 (”cross-over” koe, taulukot 1 & 2). Käsittelyjen A ja B eroja suunniteltiin 

tarkasteltavan vertaamalla  käsittelyn A saaneiden tammojen (ryhmät 1 & 2) tuloksia 

käsittelyn B saaneiden tammojen (ryhmät 3 & 4) tuloksiin. (Taulukko 3).
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Taulukko 2: Tammat ryhmissä 3 ja 4.

Ryhmä 3 ikä omistaja 2. kiima 4. kiima
EKULI 15 MTT Käsittely C Käsittely B
JUSTINA 12 MTT Käsittely C Käsittely B
NIUKKA 8 MTT Käsittely C Käsittely B
ROIVA 5 MTT Käsittely C Käsittely B
RAUMA 6 YHO Käsittely C Käsittely B
SENA 4 YHO Käsittely C Käsittely B
TIIKERIINA 3 YHO Käsittely C Käsittely B

Ryhmä 4 ikä omistaja 2. kiima 4. kiima
IPETUS 13 MTT Käsittely B Käsittely C
SAIMAA 4 MTT Käsittely B Käsittely C
YRRI 17 MTT Käsittely B Käsittely C
SÖPIMAIJA 4 YHO Käsittely B Käsittely C
HOIKKA 14 MTT Käsittely B Käsittely C
IPETUS 13 MTT Käsittely B Käsittely C
MAJAKKA 15 MTT Käsittely B Käsittely C
PEPPILOTTA 7 YHO Käsittely B Käsittely C
PYSTERIINA 14 YHO Käsittely B Käsittely C

Taulukko 1: Tammat ryhmissä 1 ja 2 

Ryhmä 1 ikä omistaja 2. kiima 4. kiima
JEKOROVA 12 MTT Käsittely C Käsittely A
MUKKER 9 MTT Käsittely C Käsittely A
PIKA-AJATUS 13 MTT Käsittely C Käsittely A
SAILORI 4 MTT Käsittely C Käsittely A
YPYNÄ 17 MTT Käsittely C Käsittely A
PRISILLA 6 YHO Käsittely C Käsittely A
LAGOZ 14 YHO Käsittely C Käsittely A

Ryhmä 2 ikä omistaja 2. kiima 4. kiima
ILMERI 13 MTT Käsittely A Käsittely C
OLIIVIA 7 MTT Käsittely A Käsittely C
OONIKA 7 MTT Käsittely A Käsittely C
SÖPÖTYS 4 YHO Käsittely A Käsittely C
NELLI-EMILIA 15 YHO Käsittely A Käsittely C
TIFFENY 7 YHO Käsittely A Käsittely C
JYSTERI 12 MTT Käsittely A Käsittely C



3.2 Tutkimuksen toteutus

3.2.1 Seurantakiimat (I, III ja V kiima)

Ennen tutkimuksen aloittamista tammat tutkittiin ultraäänellä (SonoSite Vet 180 Plus, 

SonoSite  Inc.,  Bothell,  WA,  USA)  rektaalisesti.  Kiimat  synkronoitiin  tarvittaessa 

lihakseen  annetulla  0,125  mg  kloprostenoli-injektiolla  (Estrumat  vet,  0,25  mg/ml, 

Schering-Plough Animal Health). Tammoja seurattiin rektaali- ja ultraäänitutkimuksin 

kunnes  havaittiin  kiimalle  tyypilliset  löydökset:  endometriumin  ödeemiä 

(arvosteluasteikko 0 - 3), relaksoitunut kohdunkaula sekä riittävän suuri preovulatorinen 

kiimafollikkeli (≥  35 mm). Mikäli kohdussa havaittiin vapaata nestettä, arvio nesteen 

määrästä  kirjattiin  tamman  tutkimuskorttiin.  Kiiman  aikana  tammasta  otettiin 

kohtutupponäyte (I, III ja V kiima) ja kohtubiopsia (I ja V kiima) (Taulukko 4). 

Jokaisen  kohdunkaulan  kautta  tapahtuvan  toimenpiteen  jälkeen  kohdunkaulan 

aukioloaste  (monenko  sormen  leveydeltä  kohdunkaula  on  auki)  kirjattiin  kunkin 

tamman tutkimuskorttiin. Näytteenoton jälkeen tamman kiiman edistymistä tarkkailtiin 

ovulaatiokontrollein joka toinen päivä ovulaation tapahtumiseen saakka. Kahden viikon 

kuluttua  ovulaatiosta  tammaa  alettiin  jälleen  tutkia  kiiman  varalta  ja  tutkimuksia 

jatkettiin 48 tunnin välein kunnes havaittiin edellä mainitut kiiman indikaattorit. 

3.2.2 Käsittelykiimat (II ja IV kiima)

Kiimalöydösten  havaitsemisen  jälkeen  suoritettiin  siemennys  kahdelta  eri  oriilta 

13

Taulukko 3: Ryhmien käsittelyjärjestys

tammat II  kiima IV kiima 
ryhmä 1 C (kontrolli) A (katetri 25 tuntia)
ryhmä 2 A (katetri 25 tuntia) C (kontrolli)
ryhmä 3 C (kontrolli) B (katetri 6+19 tuntia)
ryhmä 4 B (katetri 6+19 tuntia) C (kontrolli)



kerätyllä  spermalla.  Ovulaatio  indusoitiin  injisoimalla  laskimoon  1500  IU 

koriongonadotropiinia  (Chorulon  vet,  5  ml,  Intervet  International  B.V.  Boxmeer, 

Alankomaat) heti siemennyksen tapahduttua. 

Välittömästi siemennyksen jälkeen kohtuun asetettiin kohtukatetri tamman saadessa A- 

tai B-käsittelyn (Taulukko 4). 

Kuuden  tunnin  kuluttua  siemennyksestä  kaikille  ryhmille  tehtiin  ultraäänitutkimus, 

jossa huomioitiin kohdussa olevan vapaan nesteen määrä sekä ödeemin voimakkuus. 

Käsittelyssä  B olevat  tammat  saivat  10 KY oksitosiini-injektion  (Partoxin  vet,  1  ml 

Pharmaxim, Ruotsi) laskimoon ja kohdussa oleva neste laskettiin avatun katetrin kautta 

keräysastiaan. Katetri suljettiin uudelleen. 

Seuraava ultraäänitutkimus kohdussa olevan nesteen ja ödeemin toteamiseksi tehtiin 25 

tunnin kuluttua siemennyksestä. Kaikki siemennetyt tammat saivat oksitosiini-injektion. 

Katetrit  avattiin  ja  kohdussa  oleva  neste  laskettiin  keräysastioihin.  Tammoille 

suoritettiin  kohtuhuuhtelu  ja  katetri  poistettiin.  Verrokeilta  (C-käsittely)  kerättiin 

kohtunestettä 20 minuutiksi kohtuun asetetun tamponin avulla ennen kohtuhuuhtelua. 

Kun  siemennyksestä  oli  kulunut  48  tuntia,  tammoille  tehtiin  rektaali-  ja 

ultraäänitutkimus.  Mikäli  tamma  ei  ollut  vielä  ovuloinut,  se  tutkittiin  päivittäin 

ovulaatioon tapahtumiseen saakka. 

Runsaan  kahden  viikon  (15  -  17  vrk)  kuluttua  siemennyksestä  tammoille  tehtiin 

tiineystarkastus. Mikäli kohdusta löytyi alkio tai alkioita, tiineys keskeytettiin antamalla 

tammalle 0,125 mg kloprostenoli-injektio lihakseen. 

Tiineystarkastuksen jälkeen tammojen kiimaantuloa seurattiin joka toinen päivä. 
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Taulukko 4: Ryhmien saamat käsittelyt kiimoittain

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4
Kiima 1

Kohtutupponäyte
Biopsia 
Kiima 2

Keinosiemennys
Katetri 25 tuntia Katetri 6+19 tuntia

Kohtunesteen keräys ja kohtuhuuhtelu
Tiineystarkastus

Kiima 3
Kohtutupponäyte

Kiima 4
Keinosiemennys

Katetri 25 tuntia Katetri 6 + 19 tuntia
Kohtunesteen keräys ja kohtuhuuhtelu

Tiineystarkastus
Kiima 5

Kohtutupponäyte
Biopsia 



3.3 Toimenpidekuvaukset

3.3.1 Rektaalitutkimus

Rektaalitutkimukset suoritettiin tutkimuspilttuissa MTT:n oriaseman tiloissa (Kuva 1).

Tammat  valmisteltiin  asettamalla  häntään  suojaava  kumi  ja  sitomalla  häntä  ylös 

tutkimuksen  ajaksi.  Rektaalitutkimuksen  suorittava  henkilö  suojasi  kätensä 

rektaalihansikkaalla  (Super  Sensitive  Protector,  Krutex),  joka  liukastettiin  geelillä 

(Bovi-Vet  Gel,  Kruuse,  Marslev,  Tanska).  Tutkimus  aloitettiin  palpoimalla 

kohdunkaulan ja kohdun tonus eli jäntevyys. Arviointiasteikko käsitti periaatteessa neljä 

luokkaa  (0,  1,  2  ja  3)  (Taulukot  5  ja  6),  mutta  käytännössä  rajatapaukset  kirjattiin 

luokkien väliin. Ensimmäiseksi kirjattu arvo ilmoitti hallitsevamman luokan (esim. 1 - 2 

tai 2 - 1). 
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Kuva 1: Rektaalitutkimus (Kuva: Taina  
Koivuniemi)



Löydökset kirjattiin kunkin tamman omaan tutkimuskorttiin. Tämän jälkeen tutkittiin 

rektaalisesti ultraäänellä (SonoSite Vet 180 Plus, 5 Mhz lineaarianturi, SonoSite Inc., 

Bothell, WA, USA) koko kohtu ja munasarjat. Tutkimusta varten ultraäänilaitteen anturi 

suojattiin  suojamuovilla  (Scanner  probe  sheath,  Kruuse,  Marslev,  Tanska),  joka 

kiinnitettiin  anturiin  kumilenkin  avulla.  Kontaktin  parantamiseksi  anturin  ja 

suojamuovin väliin laitettiin ultraäänigeeliä (Aquasonic 100 Ultrasound Transmission 

Gel, Parker). Ultraääniäänitutkimuksessa käytettiin 5 MHz taajuutta ja 7,1 cm syvyyttä. 

Ultraäänilöydökset  kirjattiin  jokaisen  tamman ja  tutkimuksen  osalta  kunkin  tamman 

omaan tutkimuskorttiin. Munasarjalöydöksistä kirjattiin suurimmat follikkelit (F) sekä 

mahdolliset  keltarauhaset  (CL)  kokomerkinnöin  millimetreinä.  Kohdun  ödeemi 

arvioitiin asteikolla 0 - 3 (0 = ei ödeemiä, 1 = selvä ödeemi, 2 = voimakas ödeemi, 3 = 

poikkeuksellisen  voimakas  ödeemi).  Kohdussa  mahdollisesti  olevat  kystat  ja  niiden 

sijainti merkittiin muistiin. Vapaa neste kirjattiin nesteen korkeuden (mm) ja leveyden 

(mm) tulona. Jokaisen rektaalitutkimuksen jälkeen tamman perineaalialue huuhdeltiin 

juoksevalla vedellä ja kuivattiin paperilla. 

3.3.2 Kohtutupponäyte

Näytteenottoa varten tamman häntäjouhet sidottiin ja häntä laitettiin rektaalihansikkaan 

sisään. Häntä sidottiin ylös ja tamman perineaalialue pestiin kolme kertaa desinfioivalla 
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Taulukko 6: Kohdun tonus, arviointiasteikko
Kohdun tonus

Arvio Selitys
0 Veltto, vaikeasti tunnettava (anestrukselle tyypillinen)
1 Pehmennyt, litistynyt (kiimalle tyypillinen)
2 Jäntevä, kovahko (diestrukselle tyypillinen)
3 Hyvin jäntevä, voimakkaan putkimainen (tiineelle tyypillinen) 

Taulukko 5: Kohdunkaulan tonus, arviointiasteikko.
Kohdunkaulan tonus

Arvio Selitys
0 Veltto, vaikeasti tunnettava
1 Pehmennyt, litistynyt (kiimalle tyypillinen)
2 Jäntevä, kovahko (diestrukselle tyypillinen)
3 Kova, (tiineelle tyypillinen)



pesunesteellä  (Betadine,  Leiras,  Suomi).  Pesijä  suojasi  kätensä  lateksihansikkaalla 

(Latex  Examination  Gloves,  Krutex).  Ensimmäisessä  pesussa  koko perineaalialue  ja 

ympäröivä  iho  pestiin  pesunesteellä  ja  huuhdeltiin.  Toisella  pesukerralla  pestiin  ja 

huuhdeltiin perianaalialue ja vulva ympäryksineen. Viimeisellä pesukerralla pestiin ja 

huuhdeltiin  vain  vulva.  Pesun  jälkeen  alue  kuivattiin  käsipaperilla  edeten  vulvasta 

ympärysalueelle, puhtaasta likaisempaan. 

Näytteenottaja  suojasi  kätensä  sisäpuoli  ulospäin  käännetyllä  rektaalihansikkaalla 

(Special Delivrance, Polysem) sekä steriilillä suojahansikkaalla (Platinum Powder Free 

Surgical Glove, WRP ProFeel DHD) ja liukasti hansikkaan steriilillä geelillä (Sterile 

Gel, Kruuse, Marslev, Tanska). 

Näytteenottoputken  pää  (Equi-Vet  Sterile  Uterine  Culture  Swab,  Kruuse,  Marslev, 

Tanska)  vietiin  käden  suojassa  emättimen  ja  kohdunkaulan  kautta  kohdun  puolelle, 

jossa sisempi suojakuori työnnettiin ulomman suojakuoren läpi kohtuun. Tämän jälkeen 

näytteenottovanutuppo työnnettiin sisemmän suojakuoren läpi kohtuun niin pitkälle, että 

vanutuppo osui  kohdun seinämään.  Vanutuppoa pyöriteltiin  kohdun seinämää vasten 

noin  20  sekunnin  ajan.  Sitten  se  vedettiin  takaisin  sisemmän  suojakuoren  sisään, 

sisempi suojakuori vedettiin ulomman suojakuoren sisään ja näytteenottoputki vedettiin 

ulos kohdusta. 

Näytetikku poistettiin suojaputkesta. Vanutupon päätä tuputettiin varovasti verilevylle 

(lammasveriagar,  Tammer-Tutka)  ja  hajotusviljely  tehtiin  viljelysilmukalla.  Verilevyä 

inkuboitiin 24 - 48 tuntia 37 ºC:ssa. Sytologinen levite tehtiin kierittämällä näytetupon 

kylkeä objektilasilla yhdensuuntaisin vedoin. Kustakin näytteestä tehtiin kaksi levitettä. 

Objektilasille siirrostetut näytteet ilmakuivattiin ja värjättiin May-Grunwald-Giemsalla.

3.3.3 Kohtubiopsia 

Alligaattorityyppiset  biopsiapihdit  vietiin  hansikoidun  käden  suojassa  emättimen  ja 

kohdunkaulan  kautta  kohtuun  tupponäytteenoton  jälkeen.  Sen  jälkeen  näytteenottaja 

siirsi kätensä peräsuoleen, varmisti pihtien olevan toisen kohdunsarven tyvessä ja nosti 
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kohtua  siten,  että  näyte  saatiin  otettua  kohdun  pohjasta.  Pihtien  leuat  avattiin 

horisontaalisuunnassa,  endometriumia  puristettiin  leukojen  väliin  ja  pihdit  suljettiin. 

Käsi vedettiin pois peräsuolesta ja pihdit vedettiin nopealla voimakkaalla liikkeellä ulos 

kohdusta. Näytteenoton jälkeen tamman perineaalialue huuhdeltiin juoksevalla vedellä 

ja kuivattiin paperilla.

Kudospala siirrettiin biopsiapihtien leuoista Bouin'n liuokseen, jossa sitä säilytettiin 1 - 

2 vrk. Tämän jälkeen kudospala siirrettiin 75 % etanoliin. Histologiset kudosleikkeet 

valmistettiin  Helsingin  Yliopiston  Eläinlääketieteellisen  tiedekunnan 

peruseläinlääketieteen  laitoksella  ja  biopsioiden  luku  tehtiin  Helsingin  Yliopiston 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitoksella. 

3.3.4 Siemennys 

Siemennykseen käytettiin  kahdelta satunnaiselta  Ypäjän oriasemalla  (Classic  Equine) 

siitoksessa  olevalta  eri  oriilta  saatua  spermaa.  Sperma  kerättiin  automaattisella 

fantomilla (Equidame, Haico Oy, Loimaa), joka kerää siittiötiheät fraktiot eri kuppeihin. 

Siemennysannokseen  otettiin  250  miljoonaa  progressiivisesti  liikkuvaa  siittiötä 

kummaltakin  oriilta,  jolloin  kokonaisannokseksi  tuli  500  miljoonaa  progressiivisesti 

liikkuvaa  siittiötä.  Sperman  esikäsittelyssä  sperma  suodatettiin  sideharson  läpi  ja 

spermasta tutkittiin tiheys ja motiliteetti. Spermat laimennettiin Kenneyn laimentimella 

1:1  ja  säilytettiin  huoneenlämmössä.  Laimennin  valmistettiin  lisäämällä  100  ml:aan 

steriiliä vettä 7,54 g Kenneyn laimennusjauhetta (rasvaton maitojauhe 2,4 g, glukoosi 

4,9  g,  bentsyylipenisilliininatrium  150  000  IU,  streptomysiinisulfaatti  150  mg). 

Siittiömäärien laskun jälkeen spermat yhdistettiin ja siemenannokseen lisättiin Kenneyn 

laimenninta  siten,  että  kokonaistilavuudeksi  saatiin  20  ml.  Siemenannos  laitettiin 

ruiskuun, joka yhdistettiin siemennyskatetriin (Sterile Disposable Uterine Catheter 53,5 

cm, Bovi-Vet). 

Tamma  valmisteltiin  siemennykseen  kuten  edellä  kuvattuun  näytteenottoon.  Myös 

siementäjä  valmistautui  samoin.  Tamma  siemennettiin  siten,  että  katetri  vietiin 

hansikoidun käden suojassa emättimen ja kohdunkaulan kautta kohdun puolelle, jonka 

jälkeen  siemenannos  ruiskutettiin  kohtuun.  Tämän  jälkeen  siemenruisku  irrotettiin 
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katetrista, siihen vedettiin noin 5 ml ilmaa ja ilma ruiskutettiin katetrin läpi katetriin 

jäävän  siemenosuuden  tyhjentämiseksi.  Siemennyksen  jälkeen  katetri  vedettiin  pois 

kohdusta. Ovulaatio ajoitettiin injisoimalla laskimoon 1500 IU koriongonadotropiinia 

(Chorulon  vet,  5  ml,  Intervet  International  B.V.  Boxmeer,  Alankomaat)  heti 

siemennyksen jälkeen. 

3.3.5 Kohtukatetrin asettaminen

Välittömästi siemennyksen jälkeen tamman kohtuun vietiin hansikoidun käden suojassa 

steriili 65 cm pitkä Bivona-katetri (33 fr, Equivet, Kruuse, Marslev, Denmark). Katetrin 

päässä oleva ilmapallukka täytettiin sen ollessa juuri kohdun puolella 80 ml:lla ilmaa, 

jotta varmistettaisiin katetrin pysyminen kohdussa 25 tunnin ajan (Kuva 2).

Katetri suljettiin letkunsulkijalla ja korkilla välittömästi asettamisen jälkeen. Tamman 

ulkopuolelle jäävä katetrin pää puhdistettiin 70 % etanolilla ja sen ympärille kiedottiin 

likaantumisen estämiseksi muovikelmua ja kelmupaketti suljettiin teipillä. (Kuvat 3 ja 

4). 
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Kuva 2: Kohtukatetri (Kuva: Taina Koivuniemi)



Tamman perineaalialue huuhdeltiin juoksevalla vedellä ja kuivattiin paperilla. Tamma 

pidettiin sisällä tallissa 25 tuntia katetrin asettamisen jälkeen. 

3.3.6 Kohtunesteen keräys

3.3.6.1 Nesteen keräys käsittelyissä A ja B 25 h siemennyksen jälkeen

Ennen kohtunesteen keräystä tammoille suoritettiin rektaali- ja ultraäänitutkimus, jonka 

jälkeen  tamman  perineaalialue  pestiin.  Tammoille  annettiin  suonensisäisesti  10  IU 

oksitosiinia (Partoxin vet, 1 ml, Pharmaxim, Ruotsi). Kohtukatetri avattiin ja kohdussa 

olevat nesteet valutettiin steriileihin Falcon-putkiin (Kuvat 5 ja 6).
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Kuva 3: Kohtukatetri kohtuun 
asetettuna (Kuva: Taina Koivuniemi)

Kuva 4: Kohtukatetri suojattuna (Kuva: 
Taina Koivuniemi)



Huuhtelu suoritettiin liittämällä katetriin muovisen jatkoletkun avulla 500 ml isotonista 

nestettä sisältävä pussi (Ringer-Acetat Viaflo, Baxter), jonka sisältö valutettiin katetrin 

kautta kohtuun (Kuva 7). 
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Kuva 5: Kohdun nesteiden keräys 
(Kuva: Minna Tirkkonen)

Kuva 6: Katetrin kautta kohdusta 
kerättyä nestettä (Kuva: Minna 
Tirkkonen)



Liuoksen  laskemisen  jälkeen  katetri  suljettiin  kumivahvikkein  suojatuilla 

suonipuristimilla.  Liuoksen  annettiin  olla  kohdussa  kahden  minuutin  ajan.  Tämän 

jälkeen katetri avattiin ja neste laskettiin takaisin huuhtelunestepussiin. Pussi suljettiin, 

kun kaikki vapaa neste oli  valunut pussiin.  Katetri  poistettiin kohdusta ilmapallukan 

tyhjentämisen jälkeen. 

3.3.6.2 Nesteen keräys käsittelyssä C 25 h siemennyksen jälkeen

Rektaali- ja ultraäänitutkimuksen jälkeen tamman kohtuun asetettiin steriloitu tamponi 

(Tampax regular size, Tampax Inc., Palmer, MA, USA) kohdussa olevan nesteen talteen 

keräämiseksi. Tamma valmisteltiin toimenpiteeseen kuten siemennykseen ja tamponin 

asettaja  valmisteli  itsensä  samoin  kuin  siemennettäessä.  Pitkällä  puuvillalangalla 

varustettu  tamponi  oli  asetettuna  steriiliin  muoviseen  asettimeen,  joka  vietiin  käden 

suojassa emättimeen ja asetettiin kohdunkaulaan (Kuva 8). 
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Kuva 7: Kohtuhuuhtelu (Kuva: Minna 
Tirkkonen)



Tamponi  työnnettiin  siemennyskatetria  apuna  käyttäen  kohtuun.  Asetin  vedettiin 

varovasti  ulos  kohdusta  ja  tamponin  paikka  kohdun  puolella  varmistettiin  sormin. 

Tammalle annettiin suonensisäisesti 10 IU oksitosiinia (Partoxin vet, 1 ml, Pharmaxim, 

Ruotsi). Kahdenkymmenen minuutin kuluttua tamponissa kiinni olevaan puuvillanaruun 

sidottiin paino, jonka avulla naru pujotettiin steriilin vaginoskoopin läpi. Vaginoskooppi 

työnnettiin  emättimeen  vasten  kohdunkaulan  napukkaa  (portio  vaginalis).  Tamponi 

vedettiin  puuvillanarusta  vetämällä  vaginoskoopin  sisään  ja  vaginoskooppi  vedettiin 

tamponi sisällään ulos emättimestä. (Kuvat 9 ja 10).

Tamponi asetettiin steriiliin Falcon-putkeen ja tamponin naru katkaistiin.  Toimenpiteen 

jälkeen  tammalle  suoritettiin  kohtuhuuhtelu  kuten  A  ja  B  käsittelyissä. 

Huuhtelukatetrina käytettiin 135 cm pitkää Bivona-katetria. 
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Kuva 8: Tamponin asetus (Kuva: Minna Tirkkonen)

Kuva 10: Tamponin poisto kohdusta 
vaginoskoopin avulla (Kuva: Minna 
Tirkkonen)

Kuva 9: Puuvillanarun pujottaminen 
vaginoskoopin sisään (Kuva: Minna 
Tirkkonen)



3.3.7 Kohtunesteen analysointi

Ulos tulleen kohtuhuuhtelunesteen määrä mitattiin, neste viljeltiin ja siitä laskettiin 

liskatumaiset leukosyytit (neutrofiilit) seuraavasti: 500 ml Ringer-pussia sekoitettiin ja 

pussista otettiin 45 ml huuhtelunestettä steriiliin Falcon-putkeen. Loppu huuhtelupussin 

sisällöstä kaadettiin 500 ml mittalasiin ja tilavuus + 45 ml kirjattiin muistiin. Myös 

liuoksen ulkonäöstä tehtiin huomioita (Kuva 11).

Falcon-putkesta otettiin 25 µl huuhtelunestettä putkeen, jossa oli 475 µl etikkahappoa ja 

metyleenisineä.  Tällöin  huuhtelunesteen  laimennussuhteeksi  tuli  1:20.  Värjätystä 

näytteestä  laskettiin  leukosyytit  Bürkerin  kammiossa  (32  B-ruutua).  Jokainen  näyte 

laskettiin  kolme  kertaa  ja  lopulliseksi  leukosyyttimääräksi  tuli  näiden  keskiarvo. 

Tulokseksi saatiin 100 000 x leukosyyttien lukumäärä eli 0,1 x leukosyyttien lukumäärä 

x  106/ml.  Tulos  ilmoitettiin  milj./ml.  Katetrin  kautta  valutettujen  kohtunesteiden 

neutrofiilit laskettiin samalla tavalla. Huuhtelunestettä pakastettiin 3 x 1 ml Eppendorf-

putkissa syväjäädytettynä -75 ºC:ssa mahdollisia myöhempiä tulehdusindikaattoreiden 

(entsyymit, prostaglandiini, muut tulehdusindikaattorit) analyysejä varten.

Kohtuneste  viljeltiin  verilevylle  (lammasveriagar,  Tammer-Tutka)  ottamalla 

viljelysilmukalla  Falcon-putkesta  10 µl  ja tehtiin  hajotusviljely veriagarille.  Näytettä 

inkuboitiin +37 ºC:ssa 24 - 48 tuntia.
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Kuva 11: Huuhtelunesteitä (Kuva: Tiina Reilas)



Tamponi  otettiin  Falcon-putkesta  ja  asetettiin  valkosipulipuristimeen.  Neste  kerättiin 

steriiliin Falcon-putkeen. Falcon-putkesta otettiin 25 µl huuhtelunestettä putkeen, jossa 

oli 475 µl etikkahappoa ja metyleenisineä. Värjätystä näytteestä laskettiin leukosyytit 

Bürkerin kammiossa kuten kohtuhuuhtelunäytteen kohdalla. Myös liuoksen ulkonäöstä 

tehtiin  huomioita.  Tamponista  puristetun  näytteen  tilavuus  mitattiin  ja  näytettä 

pakastettiin 3 x 1 ml Eppendorf-putkissa syväjäädytettynä -75 ºC:ssa. 

4 TULOKSET

Tutkimustulokset on esitetty yhden muuttujan jakaumina keski- ja hajontaluvuilla sekä 

graafeina kuvaillen. Keskilukuna on käytetty aritmeettista keskiarvoa, paitsi silloin, kun 

aineistossa  oli  äärimmäisen  poikkeavia  yksittäisiä  arvoja  (kohtunesteet),  jolloin 

keskiluvuksi  valittiin  mediaani.  Tutkimustulosten  käsittelyssä  on  käytetty 

OpenOffice.org  Calc-  ja  OpenOffice.org  Writer-ohjelmia   (Sun  Microsystems,  Inc., 

CollabNet, Inc. and/or O'Reilly & Associates, USA)

Tutkimusasetelman  mukaisesti  tuloksia  on  tarkasteltu  siten,  että  ryhmä  1  toimii 

kontrollina ryhmälle 2 kiimassa II ja päinvastoin kiimassa IV. Samoin tapahtuu ryhmien 

3 ja 4 kohdalla. 

4.1 Neutrofiilit

Kiimassa II ryhmän 2 (käsittely A) neutrofiilien konsentraatio 25 tuntia siemennyksen 

jälkeen kerätyssä katetrinesteessä oli 19,5-kertainen verrattuna ryhmän 1 (käsittely C) 

tamponinesteen konsentraatioon (Taulukko 7).  Ryhmän 4 (käsittely B) katetrinesteen 

neutrofiilikonsentraatio 25 tuntia siemennyksestä oli 20,7-kertainen kontrolliryhmään 3 

verrattuna  ja  1,2-kertainen  6  tuntia  siemennyksestä  kerätyn  katetrinesteen 

konsentraatioon.  
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Ryhmässä  4,  jossa  katetrinestettä  laskettiin  ulos  6  tuntia  siemennyksestä, 

neutrofiilikonsentraatio jäi 19,3 % matalammaksi kuin ryhmällä 2. Huuhtelunesteissä 

konsentraatioerot  tasoittuvat  siten,  että  ryhmän  2  neutrofiilikonsentraatio  oli  1,7-

kertainen  ryhmään 1  verrattuna  ja  ryhmän  4  konsentraatio  3,8-kertainen  ryhmään 3 

(käsittely C) verrattuna. Ryhmän 4 neutrofiilikonsentraatio huuhtelunesteessä oli 14,7 % 

korkeampi kuin ryhmällä 2. 

Kiimassa IV kaikki neutrofiilikonsentraatiot nousivat huomattavasti korkeammiksi kuin 

kiimassa II (Taulukko 8). 

Ryhmän 1 (käsittely A) katetrinesteen neutrofiilikonsentraatio 25 tuntia siemennyksestä 

oli  2,3-kertainen  verrattuna  saman  käsittelyn  kiimassa  II  saaneen  ryhmän  2 

konsentraatioihin.  Ryhmän  3  (käsittely  B)  katetrinesteen  neutrofiilikonsentraatio  25 
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Taulukko 7: Neutrofiilien konsentraatiot (106/ml, keskiarvo± keskiarvon keskivirhe) 
katetri-, tamponi- ja kohtuhuuhtelunäytteissä kiimassa II.

Kiima II
Katetrineste Katetrineste Tamponineste Huuhtelu 
6h 25 h 25 h 25 h

Ryhmä 1 (n=7) 3,75±1,14 1,37±0,55
Käsittely C
Ryhmä 2 (n=6) 73,23±17,18 2,43±0,89
Käsittely A
Ryhmä 3 (n=7) 2,86±0,8 0,74±0,35
Käsittely C
Ryhmä 4 (n=4) 48,76±19,86 59,06±32,07 2,85±1,26
Käsittely B

Taulukko 8: Neutrofiilien konsentraatiot (106/ml, keskiarvo± keskiarvon keskivirhe) 
katetri-, tamponi- ja kohtuhuuhtelunäytteissä kiimassa IV

Kiima IV
Katetrineste Katetrineste Tamponineste Huuhtelu 
6h 25 h 25 h

Ryhmä 1 (n=7) 167,23±33,51 5,1±1,64
Käsittely A
Ryhmä 2 (n=6) 27,74±8,6 3,11±1,37
Käsittely C
Ryhmä 3 (n=7) 81,42±38,2 97,88±37,8 1,41±0,46
Käsittely B
Ryhmä 4 (n=4) 31,22±18,79 12,2±7,39
Käsittely C



tuntia  siemennyksen  jälkeen  oli  1,7-kertainen  verrattuna  kiimassa  II  käsiteltyyn 

ryhmään 4. 

Kontrolliryhminä  (käsittely  C)  toimineiden  ryhmien  2  ja  4  tamponinesteiden 

neutrofiilikonsentraatiot olivat 7,4- ja 11,0-kertaiset kun niitä verrattiin ryhmien 1 ja  3 

tamponinesteiden konsentraatioihin kiimassa II (Taulukko 9).

Huuhtelunesteissä konsentraatiot olivat kaikissa ryhmissä korkeammat kiimassa IV kuin 

kiimassa II (Taulukko 10).

Neutrofiilien kokonaismääriä tarkasteltaessa eniten neutrofiilejä kiimassa II oli ryhmän 

2  (käsittely  A)  25  tuntia  siemennyksestä  kerätyssä  katetrinesteessä  (Kaavio  1). 

Seuraavaksi  eniten  neutrofiilejä  oli  ryhmän  4  (käsittely  B)  6  tuntia  siemennyksen 

jälkeen kerätyssä kohtunesteessä, kuitenkin vain 50 % edellä mainitusta. Ryhmien 2 ja 4 

kaikista nesteistä yhteenlaskettu neutrofiilien kokonaismäärä oli lähes sama, ryhmän 4 

kokonaisneutrofiilimäärä oli vain 5,7 % ryhmän 2 vastaavaa korkeampi. Ryhmien 1 ja 3 
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Taulukko 9:  Neutrofiilien konsentraatio (106/ml, keskiarvo±keskiarvon keskivirhe) 
tamponi- ja huuhtelunesteissä. 

Käsittely C
Tamponineste Huuhtelu 

25 h
Ryhmä 1 (n=7) 3,75±1,14 1,37±0,55

Ryhmä 2 (n=6) 27,74±8,6 3,11±1,37

Ryhmä 3 (n=7) 2,86±0,8 0,74±0,35

Ryhmä 4 (n=4) 31,22±18,79 12,2±7,39 Kiima II
Kiima IV

Taulukko 10: Neutrofiilien konsentraatio (106/ml, keskiarvo±keskiarvon keskivirhe) 
katetri- ja huuhtelunesteissä. 

Käsittely A tai B
Katetrineste Katetrineste Huuhtelu 
6h 25 h 25 h

Ryhmä 1 (n=7) 167,23±33,51 5,1±1,64
Käsittely A
Ryhmä 2 (n=6) 73,23±17,18 2,43±0,89
Käsittely A
Ryhmä 3 (n=7) 81,42±38,2 97,88±37,8 1,41±0,46
Käsittely B
Ryhmä 4 (n=4) 48,76±19,86 59,06±32,07 2,85±1,26 Kiima II
Käsittely B Kiima IV



(käsittely  C)  tamponinesteiden  kokonaisneutrofiilimäärät  olivat  hyvin  pieniä  ja 

huuhtelunesteissäkin 6,4 ja 16,7 kertaa pienempiä kuin ryhmillä 2 ja 4.

Kiimassa  IV  neutrofiilimäärät  käsittelyissä  A  ja  B  noudattivat  sama  trendiä  kuin 

kiimassa  II.  Huomattavan eron kiimaan II  muodosti  se,  että  ryhmän 4 (käsittely C) 

neutrofiilien kokonaismäärä huuhtelunesteessä oli 7,8-kertainen ryhmään 3 (käsittely B) 

verrattuna (Kaavio 2). 

Ryhmän  4  kaikista  nesteistä  yhteenlaskettu  neutrofiilien  kokonaismäärä  nousi  lähes 
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Kaavio 1: Neutrofiilien kokonaismäärät (106, keskiarvo) katetri-, tamponi- ja  
kohtuhuuhtelunäytteissä kiimassa II.
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Kaavio 2: Neutrofiilien kokonaismäärät (106, keskiarvo) katetri-, tamponi- ja  
kohtuhuuhtelunäytteissä kiimassa IV.



samaksi kuin ryhmällä 3 (99 %). Kiimassa IV käsittelyn A saaneella ryhmällä 1 kaikista 

nesteistä yhteenlaskettu neutrofiilien kokonaismäärä oli 1,8-kertainen verrattuna saman 

käsittelyn kiimassa II saaneeseen ryhmään 2. Samoin kiimassa IV käsittelyn B saaneen 

ryhmän 3 kaikista nesteistä yhteenlaskettu neutrofiilien kokonaismäärä oli 1,4-kertainen 

verrattuna saman käsittelyn kiimassa II saaneeseen ryhmään 4. 

Kontrolliryhmillä  (käsittely  C)  kiimasta  IV  yhteenlaskettujen  neutrofiilien 

kokonaismäärien summa oli 2,7-kertainen ryhmällä 2 verrattuna ryhmään 1 kiimassa II 

ja  23,0-kertainen  ryhmällä  4  verrattuna  ryhmään  3  kiimassa  II.  Tamponinesteiden 

samoin verratut kokonaismäärät olivat 21-kertaiset molempien ryhmien välillä.

4.2 Nestekertymät

Molemmissa käsittelykiimoissa (kiimat II ja IV) kohdussa olevan nesteen määrä kasvoi 

melko tasaisesti siemennyksen jälkeen. Suurimmat arvot havaittiin 25 tunnin kohdalla, 

jonka jälkeen nesteen määrä lähti laskuun (Kaaviot 3 & 4). 

48 tunnin kohdalla kaikissa ryhmissä tehtiin kuitenkin vielä nestehavaintoja. Ryhmien 

nestemääräkäyrät noudattelivat samaa muotoa lukuun ottamatta ryhmää 2, jossa myös 

nestemäärä molemmissa kiimoissa jäi muita ryhmiä pienemmäksi. 
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Kaavio 3: Nestekertymien koko (mm2 , mediaani) kiimassa II.



Kiimassa  II  nesteen  määrä  25  tuntia  siemennyksestä  mediaanina  kuvattuna  oli  1,5 

kertainen ryhmässä 2 (käsittely A) verrattuna ryhmään 1 (käsittely C), mutta jopa 11,7-

kertainen ryhmässä 4 (käsittely B) ryhmään 3 (käsittely C) verrattuna. 

Kiimassa IV ryhmän 2 kohtunesteet kohosivat entisestään, vaikka käsittelynä oli vain 

siemennys  (käsittely  C).  Tässä  kiimassa  tämän  niin  kutsutun  kontrolliryhmän 

kohtunesteen määrä 25 tuntia siemennyksestä oli 1,8-kertainen ryhmään 1 (käsittely A) 

verrattuna ja 1,3-kertainen verrattuna edelliseen kiimaan. Sama ilmiö oli havaittavissa 

myös toisten vertailuryhmien välillä. Ryhmässä 4 (käsittely C) kohtunesteen määrä oli 

2,9-kertainen ryhmään 3 (käsittely B) verrattuna. (Taulukko 11). 
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Kaavio 4: Nestekertymien koko (mm2 , mediaani) kiimassa IV

Taulukko 11: Kohtunesteen määrä (mm2 , mediaani) 25 tuntia siemennyksestä

Käsittely C Käsittely A tai B
Ryhmä 1 1600 1750
Käsittely A
Ryhmä 2 3150 2400
Käsittely A
Ryhmä 3 250 800
Käsittely B
Ryhmä 4 2350 2925 Kiima 2
Käsittely B Kiima 4



4.3 Tiineystulokset

Tiineystuloksiin  nesteen  kertymisellä  tai  tulehdusreaktion  voimakkuudella  ei  tässä 

tutkimuksessa havaittu yhteyttä.   Ensimmäisessä käsittelykiimassa (kiima II) toisessa 

kontrolliryhmässä  (ryhmä  1,  käsittely  C)  yksikään  tammoista  ei  tiinehtynyt,  toinen 

kontrolliryhmä (ryhmä 3, käsittely C) sekä yksi käsittelyryhmä (ryhmä 2, käsittely A) 

ylsivät samaan tiineysprosenttiin 71,4.  Toinen käsittelyryhmä (ryhmä 4, käsittely B) 

ylsi  tiineysprosenttiin  50.  (Taulukko  12).  Kaikkien  tammojen  yhteenlaskettu 

tiineysprosentti  kiimassa  II  oli  48.  Tiineystulokset  heikkenivät  edelleen  toisessa 

käsittelykiimassa  (kiima  IV).  Käsittelyryhmien  tiineysprosentit  olivat:  ryhmä  1=14, 

ryhmä 2=29, ryhmä 3=0 ja ryhmä 4=25. 

4.4 Bakteriologiset ja sytologiset näytteet

Kiimojen  I,  III  ja  V  aikana  otetuissa  kohtutupponäytteissä  vain  kahdella  tammalla 

tehtiin  neutrofiili-  ja  kahdella  tammalla  bakteerilöydös.  Löydöksiä  voidaan  pitää 

vähäisinä ja olettaa, ettei kellään näistä tammoista ollut kohtutulehdusoireita ennen tai 

jälkeen siemennyskiimojen.

Kohtubiopsioiden arvostelu ja tulokset eivät ole osa tätä tutkielmaa.
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Taulukko 12: Tiineystulokset (keskiarvo, prosentti)

Ryhmä 1 (n=7) 0 14,3

Ryhmä 2 (n=6) 28,6 71,4

Ryhmä 3 (n=7) 71,4 0

Ryhmä 4 (n=4) 25 50 Kiima II
Kiima IV



5 POHDINTA

Aineiston  tilastollista  analysointia  vaikeuttaa  se,  että  kohdunkaulan  manipulaatiot 

aiheuttivat tutkimuksen tuloksissa selvästi näkyviin tulevan carry-over-efektin. Tähän ei 

tutkimuksen alussa osattu varautua. Yksi lepokiima käsittelykiiman jälkeen ei riittänyt 

tammojen palautumiseen käsittelystä,  vaan käsittelyn aikaansaamat  muutokset tulivat 

näkyviin, kun tammojen seuraavassa käsittelykiimassa tuli toimia kontrolleina (käsittely 

C)  käsittelyryhmille  (käsittelyt  A ja  B).  ”Cross-over”-kokeen  käsittelyjärjestyksellä 

(ryhmä 1: C - A, ryhmä 2: A - C, ryhmä 3: C - B, ryhmä 4: B - C) oli huomattava 

vaikutus tuloksiin. Carry-over-efekti myös esti saman käsittelyn eri kiimoissa saaneiden 

ryhmien  yhdistämisen  suuremmiksi  yhtenäisiksi  havaintojoukoiksi.  Tilastollisen 

käsittelyn puuttumisen vuoksi aineistoa kannattaa tulkita varoen. Myös havaintojoukko 

pieneni  alkuperäisestä,  sillä  yksi  tamma  ryhmästä  2  ja  neljä  tammaa  ryhmästä  4 

jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle niiden pudotettua katetrinsa. 

Tutkimuksen  neutrofiilikonsentraatioita  tarkasteltaessa  on  selvää,  että  nesteen 

poistumisen  vaikeutumisella  kohdunkaulan  kautta  oli  vaikutusta  neutrofiilien 

konsentraatiolla  mitatun  tulehdusreaktion  voimakkuuteen.  Lisäksi  oli  selkeästi 

havaittavissa, että nesteen poistumisen vaikeutumisella kohdunkaulan kautta, kokeessa 

käytetyllä katetrikäsittelyllä tai niiden yhteisvaikutuksella on ollut huomattava vaikutus 

tulehdusreaktion voimakkuuteen myös seuraavassa siemennyskiimassa huolimatta siitä, 

että välissä on ollut yksi lepokiima. 

Vastaava  yhden  kiiman  yli  ulottuva  vaikutus  on  kuitenkin  havaittavissa  myös 

kontrollikäsittelyillä (siemennys ja tamponinesteen keräys). 

Kohdun nestekertymissä havaitaan sama ilmiö. Kun nesteen poistuminen kohdunkaulan 

kautta  estettiin,  kohdussa  näkyvän  nesteen  määrä  lisääntyi  huomattavasti.  Lisäksi 

kohtunesteen määrä oli korkea myös seuraavassa siemennyskiimassa. Havainnot ovat 

merkittäviä, mutta on vaikea tietää, kuinka paljon vaikutusta tuloksiin on kohdunkaulan 

kautta  tapahtuvan  puhdistautumisen  vaikeutumisella  ja  kuinka  suuren  osuuden 

vaikutuksesta  muodostaa  pelkkä  kohtukäsittely.  Tulisikin  selvittää,  kuinka  paljon 

pelkällä  siemennyksellä  tai  kohtukatetrilla  on  vaikutusta  tulehdusreaktion 
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voimakkuuteen tai nesteen kertymiseen käsittelykiimassa ja sitä seuraavissa kiimoissa. 

Myös  muut  tammoille  suoritetut  käsittelyt,  kuten  kohtuhuuhtelu  ja  siihen  yhdistetty 

oksitosiini-injektio,  tamponinesteen  keräys,  tiineys  ja  tiineyden  keskeytys  voivat 

aiheuttaa osansa tulehdusreaktiossa. Kohdunkaulaan asetettu katetri  voi mahdollisesti 

aiheuttaa  vierasesinereaktion  kohtuun.  Katetrin  vaikutusta  tulehdusreaktion 

voimakkuuteen voidaan tutkia verrokkiryhmällä, jossa tammoille asetetaan vain katetri 

ilman edeltävää siemennystä. 

Kohdunkaulan ollessa avautunut estruksen aikana, kohtuun infusoitu neste poistuu jopa 

60%:sti  10-15  minuutin  kuluessa  infuusiosta  kohdunkaulan  kautta  (Jones  1995). 

Naudoilla  on  havaittu  kohdunkaulan  eteen  kohdun  runko-osaan  suoritetun 

siemennyksen aiheuttavan voimakkaamman kohdunkaulan kautta tapahtuvan refluksin 

kuin syvemmälle  kohdunsarviin  suoritetun siemennyksen (Bourke & Lindsay 1988). 

Kun katetri asetettiin kohtuun heti kohdun runko-osaan tehdyn siemennyksen jälkeen, 

osa  seminaaliplasmasta  ja  ylimäärästä  siittiöitä  valui  suoraan  vasta  kaudaalipäästään 

suljetun  katetrin  pohjalle  ja  poistui  kohdusta  samoin  kuin  se  poistuisi  avoimen 

kohdunkaulan  kautta.  Voimakkaan  kohdunkaulan  kautta  tapahtuvan  refluksin  voisi 

arvella osaltaan heikentäneen tiineystuloksia käsittelyryhmissä A ja B. Käsittelyjen A ja 

B  jälkeiset  tiineystulokset  eivät  kuitenkaan  olleet  merkittävästi  heikompia  kuin 

käsittelyn  C  jälkeiset.  Välittömästä  kohdunkaulan  kautta  tapahtuvasta  refluksista 

johtuen myöskään kaikki katetrin kautta 6 h ja 25 h siemennyksen jälkeen ulos lasketut 

nesteet eivät täydellisesti kuvaa kohtuun kerääntynyttä nestettä, sillä ne eivät ole ennen 

ulos  laskemistaan  olleet  jatkuvassa  kosketuksessa  endometriumin  kanssa.  Vasta 

oksitosiinin  antamisen  jälkeen  katetrin  kautta  ulos  valuva  neste  on  laskuhetkellä 

varmuudella kohdusta peräisin olevaa nestettä. 

Jotkut  tammat  kokivat  katetrin  epämiellyttäväksi  ja  pyrkivät  pinnistelemään  katetria 

ulos kohdunkaulastaan. Osa tammoista (5/29) onnistuikin pääsemään eroon katetristaan. 

Kohdun  supistusten  mahdollinen  lisääntyminen  lisää  kohdun  sisäistä  painetta,  mikä 

puolestaan  on  voinut  lisätä  kohtunesteen  poistumista  lymfateihin  samoin  kuin 

poistumista  katetriin.  Tätä  vaikutusta  on  vaikea  mitata,  mutta  se  olisi  ehkä  saatu 

poistettua  eksogeenisesti  annetulla  klenbuterolilla.  On  todettu,  että  myometriumin 

aktiivisuuden  inhiboiminen  myometriumin  supistuksia  heikentävällä  β2-agonistilla 

(klenbuteroli) saa aikaan kohtunesteen säilymisen kohdussa genitaalisesti normaaleilla 
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tammoilla vielä 48 tuntia bakteeri-infuusion jälkeen (Nikolakopoulos & Watson 1999).  

Katetri on voinut myös simuloida kohdunkaulan manuaalista laajentamista ja lisätä tätä 

kautta myometriumin supistuksia ja endogeenisen oksitosiinin sekä PGF2α:n tuotantoa. 

Kohdunkaulan laajentamisen on havaittu aiheuttavan huomattavaa nousua endogeenisen 

oksitosiinin pitoisuudessa (Handler ym. 2003). Oksitosiinipitoisuuden nousu on voinut 

lisätä  kohtunesteen  valumista  katetriin  tai  nesteen  purkautumista  ulos  kohdusta  ohi 

kohdunkaulan katetrin.  Myös kohtuun kertyvä neste  ja kohdunkaulan sisäsuun eteen 

sijoitettu  ilmapallukka  ovat  voineet  stimuloida  kohdunkaulaa  laajentumaan  PGE2α:n 

vaikutuksesta.

Kokonaisuudessaan  tiineystulokset  tutkimuksessa  jäivät  varsin  huonoiksi.  Heikot 

tiineystulokset  voivat  olla  monen  tekijän  summa  ja  sattumallakin  voi  olla  osansa 

tuloksiin.  Kutakin  tammaa  siemennettiin  vain  yhden  kerran  kuhunkin  kiimaan. 

Ovulaatioajankohta  vaihteli  tammojen  välillä  huomattavasti  huolimatta  jokaisen 

siemennyksen yhteydessä annetusta hCG:sta ja osa tammoista (21% kiimassa II ja 17 % 

kiimassa  IV)  ovuloi  vasta  3  -  5  vrk:n  kuluttua  siemennyksestä.  Yksi  syy  hCG:n 

tehoamattomuuteen on voinut olla se, ettei follikkeli kaikesta huolimatta ole ollut valmis 

ovuloitumaan  (epäkypsä  follikkeli).  Koska  tutkimuksessa  käytetyt  tammat  olivat 

suurelta osin koetammoja, joita käsitellään hCG:lla useita kertoja vuodessa, voi yksi syy 

hCG:n tehoamattomuuteen olla ollut myös sitä vastaan kehittynyt resistenssi (McCue 

ym.  2004).  Tällä  voi  olla  huomattavaa  vaikutusta  tiineystuloksiin,  vaikkakin  kaksi 

tammaa  tiinehtyi  ovuloituaan  vasta  kolmen  -  neljän  vuorokauden  kuluttua 

siemennyksestä.  Tiineystulokset  eivät  välttämättä  ole  vertailukelpoisia  myöskään 

oriiden  erilaisen  tiinehdyttämiskyvyn  vuoksi.  Vaikka  sperma  tutkimuksessa 

vaikuttaisikin  normaalilta,  voi  sen  hedelmöittämiskyky  olla  kuitenkin  oletettua 

heikompi  verrattuna  vastaavaan  toiseen  spermakombinaatioon.  Osalla  oriista  sperma 

taasen saattoi  olla  oletettua paremmin säilyvää ja pidempään tiinehdyttämiskykyistä. 

Huonoihin tiineystuloksiin voi olla vaikuttanut myös sperman käsittely.  Kahdelta eri 

oriilta kerättyä spermaa yhdistettäessä ovat spermojen lämpötilat voineet olla toisistaan 

poikkeavat  siinä  määrin,  että  sillä  on  ollut  vaikutusta  sperman  laatuun.  Myös  muut 

tekijät voivat vaikuttaa spermojen keskinäiseen yhteensopivuuteen ja lopullisen sperma-

annoksen laatuun.
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Kohdussa  olevan  tulehduseritteen  poistaminen  huuhtelulla  tehdään  usein  vuorokausi 

siemennyksen jälkeen ja huuhteluun käytetään mieluiten Ringerin liuosta tai  steriiliä 

fysiologista  suolaliuosta.  Kohtua  huuhdellaan,  kunnes  ulos  tuleva  neste  on  kirkasta. 

Useimmiten  kohdun  saaminen  puhtaaksi  tulehduseritteistä  vaatii  2-3  litran 

kohtuhuuhtelun (Pycock 2007). Tässä tutkimuksessa kohdut huuhdeltiin vain kerran ja 

käyttämällä 500 ml Ringerin liuosta 24 tuntia siemennyksen jälkeen, joten kohtua tuskin 

saatiin huuhdeltua puhtaaksi tulehduseritteistä.

Pelkkä transcervikaalinen manipulaatio ja sitä kautta tapahtuva bakteerikontaminaatio 

progesteronivaikutuksen  alaisina  olevilla  tammoilla  voi  saada  aikaan  kohdun 

endometriumin  persistoivan  tulehduksen,  joka  poistuu  vasta  estrogeenivaikutuksen 

alettua.  Kohdunkaulan  avautuminen yhdessä korkeamman estrogeenitason kanssa on 

ensisijaisen  tärkeää  tulehduksesta  puhdistautumisessa  (McDonnell  &  Watson  1992). 

Tässä  tutkimuksessa  lepokiiman  aikainen  estrogeenivaikutus  ei  riittänyt  poistamaan 

estrogeenivaikutuksen  alaisina  olleille  tammoille  tehtyjen  transcervikaalisten 

manipulaatioiden  vaikutuksia.  Toistuvilla  vaginaalisilla  ja  transcervikaalisilla 

manipulaatioilla on voinut olla vaikutusta kohdunkaulan fysiologiaan, mikä on voinut 

aiheuttaa artefaktoja tutkimukseen. Yhdellä katetrin ulostyöntäneellä tammalla todettiin 

myöhemmin  samana  vuonna  kiinnikkeitä  kohdunkaulan  napukan  ja  emättimen 

seinämän välillä. Kahdella muulla tammalla on myös todettu hentoja kiinnikkeitä, jotka 

ovat  saattaneet  syntyä  kokeen  seurauksena.  Toistuvien  siemennysten  ja 

alkionhuuhteluiden  on  osoitettu  aiheuttavan  additiivisia  vaikutuksia  ja  altistavan 

tammoja kroonisille kohtuinfektioille (Carnevale ym. 2005). Tutkimustulosten arviointi 

helpottuu,  mikäli  biopsioiden tulokset tuovat lisää tietoa tutkimuksen aikana kohdun 

limakalvoon aiheutuneista muutoksista.
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