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1  JOHDANTO 

 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana pahnuekoko on kasvanut 2–4 porsaalla ja 

on tällä hetkellä useassa maassa 14–16 porsasta emakkoa kohden (Quesnel ym. 2015). 

Samanaikaisesti porsastuotannon tehostumisen seurauksena ennen vieroitusta 

tapahtuneet porsaskuolemat ovat lisääntyneet (Quesnel ym. 2015). Suurin osa 

porsaskuolemista tapahtuu ensimmäisten elinvuorokausien aikana 

varhaislaktaatiovaiheessa (katsauksessa Le Dividich ym. 2005). Porsaskuolleisuus 

aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä ja on myös merkittävä eläinten 

hyvinvointia heikentävä tekijä. Varhaislaktaatiovaiheen porsaskuolemien on todettu 

olevan yhteydessä emakon riittämättömään ternimaidon tuottoon ja sitä kautta 

porsaiden riittämättömään ternimaidon saantiin (katsauksessa Le Dividich ym. 2005, 

Foisnet ym. 2010). Toisin kuin maidontuotanto, ternimaidon tuotanto ei ole 

riippuvainen pahnueen koosta, joten pahnuekoon kasvaessa yksittäisen porsaan 

ternimaidonsaanti pienenee (Quesnel 2011). Porsaat, joiden ternimaidon saanti jää 

riittämättömäksi, ovat voimattomampia ja niiden kyky kilpailla ravinnonsaannista on 

heikko. Samalla myös hypotermian ja aliravitsemuksen riski on kasvaa (katsauksessa Le 

Dividich ym. 2005). Riittävän ja varhaisen ternimaidon saannin onkin todettu olevan 

merkittävin porsaiden henkiinjäämistä määrittävä tekijä (katsauksessa Le Dividich ym. 

2005).   

Ternimaidon tuotannossa on suurta vaihtelua eri emakoiden välillä, eikä tähän 

vaikuttavia syitä vielä täysin tunneta (katsauksessa Farmer ja Quesnel 2009, Quesnel 

2011). Lopputiineyden ja porsimisen aikainen fysiologia on monimutkaisten 

hormonaalisten mekanismien säätelyn alaista. Porsimiseen liittyvät hormonit säätelevät 

myös ternimaidon tuotantoa ja ternimaidon tuotantoon liittyvät ongelmat selittyvätkin 

todennäköisesti porsimisen ja varhaislaktaatiovaiheen aikaisella hormonaalisella 

epätasapainolla (katsauksesssa Farmer ja Quesnel 2009).  

Porsimisolosuhteilla on merkittävä emakon fysiologiaan. Yleisesti tiedetään stressin 

aiheuttama negatiivinen vaikutus, mutta tarkkojen vuorovaikutussuhteiden 

selvittämisessä vaaditaan lisätutkimusta. On lisääntyvää näyttöä siitä, että tarjoamalla 

emakoille paremmat edellytykset toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan, voidaan 
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porsaskuolleisuutta vähentää ja samalla parantaa sekä tuottavuutta, että eläinten 

hyvinvointia. Erityisesti pesänrakennusmateriaalin tarjoamisella sekä riittävällä 

liikkumatilalla porsimisen yhteydessä on havaittu olevan positiivinen vaikutus emakon 

ternimaidon tuotantoon ja siten myös porsaiden elinvoimaisuuteen (katsauksessa 

Algers ja Uvnäs-Moberg 2007, Oliviero ym. 2008, Peltoniemi ja Oliviero 2015, Yun ja 

Valros 2015).    

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla tämän hetkistä 

tietoutta porsimiseen ja ternimaidon tuotantoon liittyvästä hormonaalista säätelystä ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusosiossa tarkastellaan erityisesti progesteronin 

yhteyttä emakon ternimaidontuotokseen sekä porsimien kestoon. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako porsimisen aikainen korkea 

progesteronipitoisuus emakon tuottaman ternimaidon määrään.  

Tiineyden aikana progesteroni on vallitseva hormoni, joten sen vaikutuksen loppuminen 

on edellytys porsimisen alkamiselle ja ternimaidon tuotannon käynnistymiselle. 

Porsimista edeltävän viivästyneen progesteronitason laskun ja viivästyneen 

prolaktiinitason nousun on todettu olevan yhteydessä pienempään ternimaidon 

tuotokseen (Foisnet ym. 2010, Loisel ym. 2015). Parempi ymmärrys näiden 

monimutkaisten hormonaalisten ja fysiologisten mekanismien sekä olosuhteiden 

välisistä vuorovaikutussuhteista auttaisi parantamaan emakon ternimaidon tuotannon 

tehokkuutta sekä porsaiden ternimaidon saantia ja sitä kautta vähentämään 

porsaskuolleisuutta.   
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2  KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

2.1 Porsimisen kesto ja emakon ternimaidon tuotanto 
 

2.1.1 Porsimisen kesto 
 

Porsimisen normaali kesto on alle 4 tuntia (Oliviero ym. 2008). Eri rotujen välillä tässä 

on jonkin verran eroa ja Algers ja Uvnäs-Moberg (2007) toteavat katsauksessaan 

normaalin vaihteluvälin olevan 130–245 minuuttia. Peltoniemi ja Oliviero (2015) 

määrittelevät onnistuneen porsimisen kriteerit seuraavasti: porsimisen kestää alle 5 

tuntia ja syntyneistä porsaista yli 90 % on hengissä 72 tunnin kuluttua porsimisesta. He 

liittävät onnistuneen porsimisen määritelmään lisäksi porsaiden riittävän ternimaidon 

saannin sekä sen, että porsimisesta ei ole jäänyt emakolla eikä porsaille komplikaatioita. 

Feyeran ym. (2018) tutkimuksessa, jossa emakot olivat genetiikaltaan nykyään yleisesti 

käytettyä hyperprolifista linjaa, keskimääräisen porsimisen keston todettiin olevan lähes 

7 tuntia.  

Porsimisen eteneminen edellyttää monenlaisten fysiologisten mekanismien oikea-

aikaista toimintaa. Samat mekanismit ovat osaltaan vaikuttamassa myös ternimaidon 

tuotantoon. Tämä toiminta on pääosin hormonaalisesti säädeltyä ja siihen vaikuttavat 

monenlaiset ulkoiset tekijät, kuten porsimisympäristö ja -olosuhteet (Oliviero ym. 2008, 

katsauksessa Peltoniemi ym. 2016). Näiden vaikutuksia on kuvailtu tarkemmin 

seuraavissa kappaleissa.  

 

2.1.2 Ternimaidon tuotanto 
 

Ternimaidoksi kutsutaan maitoa, jonka tuotanto tapahtuu pääasiassa ensimmäisen 

vuorokauden aikana porsimisen jälkeen ja sen synteesi tapahtuu suurimmalta osin jo 

ennen porsimisen alkamista (Quesnel ym. 2015). Ternimaidon koostumus eroaa 

varsinaisesta maidosta pääasiassa pienemmän laktoosipitoisuuden, pienemmän 

rasvapitoisuuden sekä suuremman proteiini- ja kuiva-ainepitoisuuden osalta. 
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Ternimaidon proteiineista noin 80% koostuu immunoglobuliineista (katsauksessa 

Farmer ym. 2006), joista IgG:n osuus on suurin (Hurley 2015, Quesnel ym. 2015). 

Sialla istukka on epiteliokoriaalinen eivätkä vasta-aineet pääse siirtymään emakon 

verenkierrosta sikiöille, joten vasta-aineiden siirtyminen tapahtuu kokonaan 

ternimaidon välityksellä (Senger 2003). Immuunivasteen kehittymisen lisäksi 

ternimaidolla saannilla on elintärkeä merkitys porsaan energiansaannin ja 

lämmönsäätelyn suhteen (Quesnel 2011, Quesnel ym. 2015,). Ternimaidon tuotantoon 

vaikuttavista tekijöistä tiedetään kuitenkin vasta vähän (katsauksessa Farmer ym. 2006, 

Quesnel ym. 2015). Hormonaalinen säätely ja erityisesti porsimista edeltävä 

progesteroni- ja prolaktiinitaso emakon verenkierrossa ovat tärkeässä roolissa 

ternimaidon tuotannossa (Quesnel ym. 2015). Viivästyneellä porsimisen alkamisella on 

osoitettu olevan yhteys emakon alhaisempaan ternimaidon tuotantoon (Quesnel 2011). 

Häiriöt porsimista edeltävässä hormonitasapainossa vaikuttavat myös porsimisen 

etenemiseen ja tämä antaa viitteitä pitkittyneen porsimisen ja heikomman 

ternimaitotuotoksen välisistä yhteyksistä (Peltoniemi ja Oliviero 2015). Muita 

mahdollisia ternimaidon tuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat emakon genotyyppi, 

porsimakerta, ikä, ravitsemus ja kuntoluokka (katsauksessa Farmer ym. 2006).  

Ternimaidon tuotannossa on suurta emakkokohtaista vaihtelua (Quesnel 2011). 

Quesnel (2011) raportoi tutkimuksessaan yksittäisen porsaan ternimaidonsaanniksi 0–

699 g. Emakoiden keskimääräinen ternimaidon tuotanto ensimmäisen 24 tunnin aikana 

porsimisesta oli samassa tutkimuksessa 3320 g  +/- 110 g, vaihteluvälin ollessa 1660–

5600 g. Devillers ym. (2004a) tutkimuksessa emakoiden ternimaidon tuotantomäärät 

olivat keskimäärin 3260 g vaihteluvälillä 2610–4130 g. Declerck ym. (2015) mittasivat 

ternimaidon tuotantomäärää suurella, sadan emakon otoskoolla ja saivat 

keskimääräiseksi emakkokohtaiseksi tuotantomääräksi 3500 g +/- 110 g. Katsauksessaan 

Farmer ym. (2006) mainitsevat ternimaidon saannin vähimmäismääräksi 160–170 g 

porsaan elopainokiloa kohti. Quesnel ym. (2012) arvioivat katsauksessaan, että 

ensimmäisen vuorokauden aikana yksittäisen porsaan ternimaidon saannin 

vähimmäismäärä on 200 g ja suositeltava saantimäärä 250 g. Koska emakon tuottama 

ternimaitomäärä ei ole riippuvainen pahnueen koosta (Quesnel 2011), on pahnuekoon 
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kasvulla negatiivinen vaikutus yksitäisen porsaan ternimaidon saantiin (Devillers ym. 

2007).  

 

2.2 Porsimisessa ja ternimaidon tuotannossa keskeiset hormonit  
 

2.2.1 Progesteroni 
 

Progesteroni (P4) on 21 hiiliatomia sisältävä steroidihormoni, jonka synteesi ja sekreetio 

tapahtuvat keltarauhasen theca- ja luteaalisoluissa (Sato ym. 2016). Progesteronin 

kemiallinen rakenne saatiin selvitettyä vuonna 1934, kun sitä onnistuttiin eristämään 

tiineen emakon keltarauhasesta (katsauksessa Zakar ja Hertelendy 2007, Sato ym. 

2016). Synteesin lähtöaineena toimii kolesteroli, joka entsyymitoiminnan avulla 

muutetaan ensin pregnenoloniksi ja edelleen progesteroniksi (Senger 2003). 

Progesteronisynteesin säätelijänä toimii aivolisäkkeen etulohkosta erittyvä luteinisoiva 

hormoni (LH) (Senger 2003). Progesteronilla on voimakas estävä ”palaute”-vaikutus 

hypotalamuksen gonadotropiinien vapauttajahormonin (GnRH:n) tuotantoon ja 

progesteronitason ollessa korkea, GnRH:ta erittyy vain perustasolla. Tällöin 

follikkeleiden estradiolituotanto jää vähäiseksi eikä riitä kiimakierron käynnistymiseen 

(Senger 2003). Luteaalivaiheen aikana luteaalisolujen tuottama progesteroni estää 

ovulaatiota ja kohdun endometriumkudoksen liiallista kasvua (Sato ym. 2016). 

Progesteroni on tiineyttä ylläpitävä hormoni, jota ilman ei tiineys olisi mahdollinen ja 

keltarauhanen on emakolla välttämätön tiineyden ylläpidon kannalta aivan tiineyden 

loppuun saakka (Hafez ym. 2000). Tiineyden aikana progesteronin vaikutuksesta kohdun 

myometriumin supistukset estyvät ja endometriumissa olevien kohturauhasten eritys 

lisääntyy (Senger 2003). Lisäksi progesteroni edistää tiineyden aikana 

maitorauhasalveolien kehittymistä (Senger 2003). Progesteroni estää 

prolaktiinituotantoa ja vaimentaa maitorauhasen prolaktiinireseptoreita (Loisel ym. 

2015). 

Progesteronitaso emakon perifeerisessä verenkierrossa saavuttaa huippunsa tiineyden 

alkupuolella ja laskee loivasti tasolle 20–25 ng/ml tiineysvuorokauteen 104 mennessä 

(Anderson 2000).  Progesteronitasossa tapahtuu luteolyysin seurauksena jyrkkä pudotus 
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noin vuorokautta ennen porsimista jonka jälkeen pitoisuus laskee tasolle 0,5 ng/ml 

ensimmäisen vuorokauden aikana porsimisesta (Anderson 2000). 

 

2.2.1.2 Progesteronireseptorit  
 

Progesteronivaste kohdesoluissa edellyttää niille spesifisten reseptoreiden 

ilmentymistä sekä toiminnallista kelpoisuutta (katsauksessa Zakar ja Hertelendy 2007). 

Erilaiset tekijät, kuten eläimen kunto ja ravitsemus, voivat vaikuttaa reseptoreiden 

määrään (Senger 2003). Mitä suurempi määrä kohdesoluissa on reseptoreita, sitä 

voimakkaampi vaste syntyy (Senger 2003). Progesteronireseptoreiden rakenteisiin 

kuuluvien proteiinien määrien on raportoitu laskevan rotan myometriumilla 1–2 päivää 

ennen synnytystä (katsauksessa Zakar ja Hertelendy 2006).  

Progesteronireseptoreita on löydetty kolmea eri isoformia; PRA, PRB ja PRC (Steinhauser 

ym. 2017). Steroidihormonit läpäisevät rasvaliukoisina helposti solukalvon ja 

progesteronireseptorin isoformit ovatkin tyypillisesti solun sisäisiä ”tumareseptoreita”, 

mutta myös solukalvolla olevia progesteronille spesifisiä reseptoreita on löydetty (Sato 

ym. 2016). Progesteronin vaikutukset voivat myös välittyä erilaisten kasvutekijöiden 

välityksellä tumareseptoreista riippumatta (Bazer ja Spencer 2011).  

Hiiritutkimuksissa on todettu PRAknockout-hiirten olevan infertiilejä, kun taas 

PRBknockout-hiirillä tiineys on normaali. PRB ei täten vaikuta olevan välttämätön 

tiineyden ylläpidon kannalta hiirillä ja PRA ilmeisesti toimii tiineydenaikaisen 

progesteronivaikutuksen välittäjänä hiiren kohdussa (katsauksessa Zakar ja Hertelendy, 

2007). Sikojen kohdalla progesteronireseptoreista lopputiineyden aikana ei ole tehty 

tutkimuksia (Steinhauser ym. 2017). 

 

2.2.2 Prolaktiini 
  

Prolaktiini on polypeptidirakenteinen proteiinihormoni, jota erittyy etuaivolisäkkeen 

laktotrofisista soluista (katsauksessa Nguyen ja Neville 1998, Hafez ym. 2000, 

katsauksessa Neville ym. 2002, Senger 2003). Hypotalamus säätelee prolaktiinin eritystä 
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erilaisten säätelymolekyylien avulla (katsauksessa Neville ym. 2002). Dopamiini 

vaikuttaa prolaktiinieritystä estävästi kun taas oksitosiinilla on prolaktiinia vapauttava 

vaikutus (katsauksessa Neville ym. 2002). 

Prolaktiinimolekyylillä on samanlainen rakenne kuin kasvuhormoneilla ja joillain lajeilla 

näillä hormoneilla on samanlaisia biologisia vaikutuksia (Hafez ym. 2000). Prolaktiini 

osallistuu tiineyden tunnistamisprosessiin ilmeisesti estämällä prostaglandiini F2α:n 

luteolyyttisen vaikutuksen kääntämällä prostaglandiinierityksen eksokriiniseen 

suuntaan (Senger 2003). Prolaktiinin tärkeimpiä tehtäviä on edistää maidontuotantoa ja 

maternaalista käyttäytymistä (Hafez ym. 2000). Prolaktiinin pitoisuus plasmassa kohoaa 

merkittävästi myöhäistiineyden aikana ja pysyy koholla varhaislaktaation aikana 

(Anderson 2000). Prolaktiinitason nousu ennen porsimisen alkamista toimii yhtenä 

pesänrakennuskäyttäytymisen laukaisijana (katsauksessa Peltoniemi ym. 2016). 

Prolaktiini on onnistuneen laktogeneesin kannalta tärkein hormoni ja sen päätehtävänä 

on säädellä maidon synteesiä ja sekreetiota (Decaluwé 2014). Prolaktiini stimuloi 

maitorauhasen proteiinisynteesiä (Decaluwé 2014) sekä osallistuu maitorauhasessa 

laktosyyttien välisten tiivisliitosten läpäisevyyden säätelyyn (katsauksessa Nguyen ja 

Neville 1998). Porsimista edeltävä viivästynyt prolaktiinikonsentraation nousu 

yhdistettynä viivästyneeseen progesteronikonsentraation laskuun on yhteydessä 

alhaisempaan ternimaidon laktoosipitoisuuteen sekä alhaisempaan ternimaidon 

tuotokseen. (Foisnet ym. 2010). 

 

2.2.3 Estrogeeni 
 

Estrogeenit ovat follikkeleiden granuloosasolujen sekä istukan ja alkioiden tuottamia 

steroidihormoneja, joiden vaikutus kohdistuu hypotalamukseen, synnytyskanavaan 

sekä maitorauhaseen. Estrogeenit vaikuttavat hypotalamuksen GnRH:n tuotantoon, 

seksuaaliseen käyttäytymiseen, lisäävät synnytyskanavan sekretorista aktiivisuuteen 

sekä tehostavat kohdun motiliteettia. Prolaktiinin ohella niillä on tärkeä osuus tiineyden 

tunnistamisen mekanismissa sialla (Senger 2003). 
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Estradioli ja estroni pysyvät alhaisena tiineyden alkupuolella, mutta alkavat nousta 

tiineyden puolivälin jälkeen (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Sen sijaan 

tiineyden alkupuolella alkioiden tuottama estrogeeni konjugoituu endometriumissa 

sulfaattiryhmän kanssa ja tiineysdiagnostiikassakin apuna käytettävä estrogeeni-

sulfaattipitoisuus alkaa nousta noin 17. tiineysvuorokauden kohdalla muutaman 

vuorokauden ajaksi jonka jälkeen pitoisuus laskee tiineyden loppua kohden (Gaustad-

Aas ym. 2002) Estrogeenin avulla alkiot viestittävät olemassaolostaan ilmeisesti 

lisäämällä endometriumin prolaktiinireseptorituotantoa (Senger 2003). Estrogeeni-

sulfaatin pitoisuuden on osoitettu korreloivan alkioiden lukumäärän kanssa (Gaustad-

Aas ym. 2002). Estradiolin konsentraatio perifeerisessä verenkierrossa saavuttaa 

huippunsa (400 pg/ml) porsimisen alkaessa (Anderson 2000, Foisnet ym. 2010). Estronin 

huippupitoisuus saavutetaan 2 vuorokautta ennen porsimista ja se laskee perustasolle 

kohdun tyhjennyttyä (Anderson 2000). Tiineyden aikainen estrogeenitason nousu liittyy 

sikiön kehittymiseen ja on ensisijaisesti peräisin istukasta (Anderson 2000). Tämän 

vuoksi estrogeenipitoisuus laskee jyrkästi pian porsimisen jälkeen tiineyttä edeltävälle 

tasolle (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007).  

 

2.2.4 Oksitosiini 
 

Oksitosiini on hypotalamuksen paraventrikulaarisen alueen hermosolujen tuottama 

peptidihormoni, jota varastoidaan aivolisäkkeen takalohkon hermopäätteisiin (Senger 

2003). Tiineellä emakolla myös keltarauhanen erittää oksitosiinia (Senger 2003).  

Oksitosiinin erittyminen aivolisäkkeestä tapahtuu neuroendokriinisen refleksin avulla, 

joka aktivoituu sensorisen ärsykkeen vaikutuksesta ja saa aikaan oksitosiinin 

vapautumisen hermopäätteistä verenkiertoon (Senger 2003). Lisäksi oksitosiinilla on 

aivojen tasolla omaa erittymistään lisäävä vaikutus (katsauksessa Algers ja Uvnäs-

Moberg 2007). Oksitosiinin puoliintumisaika plasmassa on noin 3–5 minuuttia 

(Sjaastaad ym. 2003). 

Oksitosiinin kohdekudoksia ovat kohdun myometrium ja endometrium sekä 

maitorauhasen myoepiteelisolut (Senger 2003). Oksitosiini edistää kohdun motiliteettia 

ja prostaglandiini F2α -synteesiä sekä osallistuu maidon laskeutumiseen (Senger 2003). 
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Porsimisen aikaiset myometriumin supistukset tapahtuvat pääasiassa oksitosiinin 

vaikutuksesta (Oliviero ym. 2008). Maitorauhasen myoepiteelisoluissa on 

oksitosiinireseptoreita, joihin kiinnittyessään oksitosiini aiheuttaa myoepiteelisolujen 

supistumisen, joka saa maidon puristumaan alveoleista rauhastiehyitä pitkin kohti nisiä 

(Senger 2003). Muutokset reseptorien määrässä ja reaktioherkkyydessä ovat 

todennäköisesti tärkeitä tekijöitä ternimaidon tuotannon säätelyssä, mutta niiden 

tarkkaa toimintamekanismia ei vielä tunneta (katsauksessa Farmer ym. 2006).  

Oksitosiinin perustaso emakon plasmassa ennen porsimista on 5–6 fmol/l jonka jälkeen 

perustaso nousee porsimisen edetessä tasolle 45 fmol/l ja oksitosiinin erityksessä 

voidaan havaita pulssimaisia syklejä (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). 

Syntyvän porsaan aiheuttama venytys synnytyskanavassa sekä porsaiden imemisestä 

johtuva utareen stimulaatio todennäköisesti lisäävät oksitosiinin erittymistä 

(katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Synnytyskanavan venymisen ja 

neurohypofyysin vapauttavan oksitosiinin välistä tapahtumasarjaa kutsutaan 

Fergusonin refleksiksi (Hartman ym. 1997). 

 

2.2.5 Prostaglandiinit 
 

Prostaglandiinit ovat kudoshormoneihin luokiteltuja arakidonihaposta lähtöisin olevia 

tyydyttymättömiä rasvahappoja, joista porsimisen kannalta tärkein on kohdun 

endometriumista erittyvä prostaglandiini F2α (PGF2α) (Senger 2003). 

Prostaglandiineiden puoliintumisaika verenkierrossa on hyvin lyhyt (Senger 2003). 

Prostaglandiinit edesauttavat kohdunkaulan valmistelua porsimista varten (Young ym. 

2011). PGF2α aiheuttaa luteolyysin ja osallistuu kohdun tonuksen ja supistusten 

säätelyyn (Senger 2003). Sian keltarauhanen ei kuitenkaan ole vastaanottavainen 

PGF2α:n luteolyyttiselle vaikutukselle ennen kuin tiineysvuorokausien 12–13 jälkeen, 

alhaisesta luteaalisten PGF2α-reseptoreiden määrästä johtuen (Bazer ja Spencer 2011).  

PGF2α:n on todettu saavan aikaan kohdun supistuksia kaikilla tähän saakka tutkituilla 

lajeilla (Young ym. 2011). Prostaglandiineja käytetään emakoilla yleisesti ja laajasti 

porsimisen käynnistämiseen (Peltoniemi ja Oliviero 2015).  
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2.2.6 Kortisoli 
 

Kortisoli on lisämunuaisen kuorikerroksen keskiosan (Zona fasciculata) tuottama 

glukokortikoideihin kuuluva steroidihormoni. Lähtöaineena synteesissä toimii 

kolesteroli, joka entsyymitoiminnan avulla muunnetaan ensin pregnenoloniksi ja 

edelleen kortisoliksi. Kortisolieritystä säätelee aivolisäkkeen etuosan tuottama 

adrenokortikotropiini (ACTH), jonka säätelystä puolestaan vastaa hypotalamuksen 

adrenokortikotropiinia vapauttava hormoni (ACTH-RH) (Sjaastaad ym. 2003).  

Kortisoli on tärkein stressiin liittyvä hormoni ja sen pitoisuus veressä kohoaa 

sympaattisen hermoston aktivaation seurauksena (Sjaastaad ym. 2003). Kortisolin 

vaikutuksesta verenpaine kohoaa, sydämen syke nousee ja elimistön ravintovarastoja 

hajotetaan energiaksi. Korkeilla kortisolipitoisuuksilla on lisäksi anti-inflammatorinen 

vaikutus ja ne estävät prostaglandiinien muodostumista (Sjaastaad ym. 2003). 

Tiineyden aikaisen kortisolipitoisuuden huipputaso verenkierrossa ajoittuu porsimisen 

yhteyteen (Anderson 2000, Peltoniemi ja Oliviero 2015) ja on samanaikainen 

prolaktiinitason nousun ja progesteronitason laskun kanssa (katsauksessa Farmer ym. 

2006). Porsimisen aikainen kortisolipitoisuuden nousu on seurausta joko fyysisen 

ponnistelun tai psykologisten tekijöiden aiheuttamasta stressireaktiosta (katsauksessa 

Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Stressiä lisääviä tekijöitä ovat porsiminen 

porsimishäkissä ja pesänrakennuskäytöksen toteutumisen estyminen (Peltoniemi ja 

Oliviero 2015). 

Porsimisen jälkeisen vuorokauden aikana kortisolitaso normaalisti laskee takaisin kohti 

perustasoa (Anderson 2000, Peltoniemi ja Oliviero 2015). Porsimishäkeissä porsimisen 

on osoitettu olevan yhteydessä korkeampiin porsimisen jälkeisiin kortisolitasoihin 

(Oliviero ym. 2008). Korkea kortisolitaso voi selittyä pitkittyneellä porsimisen kestolla, 

mutta myös porsimisolosuhteista aiheutuvat stressitekijät voivat nostaa stressin tasolle, 

josta aiheutuu muutoksia emakon fysiologiaan. Tällainen fysiologinen muutos voi näkyä 

matalampana oksitosiinitasona, jonka epäillään myös olevan tärkeä syy porsimisen 

pitkittymiseen (Peltoniemi ja Oliviero 2015). Yli 5 tuntia kestävä porsiminen on selkeästi 

yhteydessä matalampiin oksitosiinipitoisuuksiin (Peltoniemi ja Oliviero 2015). 



14 
 

Fetaalisen lisämunuaisen kuorikerroksen solut lisääntyvät merkittävästi 

tiineysvuorokausien 105 ja 113 aikana ja erittävät kortisolia, jolla on todennäköisesti 

rooli porsimisen ajoituksessa (Anderson 2000). Deksametasoni-injektio vähentää 

progesteronin eritystä ja käynnistää ennenaikaisen porsimisen mutta emakoilla, joilta 

kohtu on poistettu, se viivästyttää relaksiinin vapautumista eikä vaikuta progesteronin 

eritykseen (Anderson 2000). Glukokortikoidien ja laktogeneesin tarkkaa yhteyttä 

emakoilla ei täysin tunneta, mutta verenkierron kortisolipitoisuudella porsimisen aikaan 

on yhteys ternimaidon laktoosipitoisuuteen (katsauksessa Farmer ym. 2006). 

 

2.2.7 Relaksiini 
 

Relaksiini on glykoproteiinihormoni, jonka tuotanto tapahtuu lajista riippuen joko 

keltarauhasesta, istukasta tai molemmista (Senger 2003). Relaksiinituotannon 

pääasiallinen lähde sialla on keltarauhanen (Decaluwé 2014), mutta myös istukka 

tuottaa sialla relaksiinia (Senger 2003). Relaksiini kuuluu samaan peptidihormonien 

ryhmään kuin insuliini ja insuliinin kaltaiset kasvutekijät (IGFs) (Bazer ja Spencer 2011). 

Relaksiinin pitoisuus emakon verenkierrossa on tiineyden aikana matala (2 ng/ml) mutta 

tiineyden lopussa luteolyysin seurauksena keltarauhaseen varastoitunut relaksiini 

vapautuu ja pitoisuus verenkierrossa kohoaa huippuarvoonsa noin 2 vuorokautta ennen 

porsimista (Anderson 2000).  

Relaksiinisynteesi stimuloituu prostaglandiini F2α:n vaikutuksesta (Senger 2003). 

Relaksiinin tehtäviin kuuluu synnytyskanavan valmistelu porsimista varten 

pehmentämällä kohdunkaulan sidekudosta ja löysentämällä lantion ligamentteja 

(Senger 2003). Lisäksi relaksiini osallistuu sialla prolaktiinierityksen säätelyyn (Decaluwé 

2014). Relaksiinin vaikutuksen estäminen myöhäistiineyden aikana häiritsee porsimista 

(Anderson 2000) mutta ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että relaksiini olisi porsimisen 

kannalta välttämätön hormoni (Bazer ja Spencer 2011). Yhdessä estrogeenin ja 

progesteronin kanssa relaksiinilla on tiineyden aikaista maitorauhasen kehittämistä 

edistävä vaikutus (Decaluwé 2014). 
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2.3 Porsimisen aikaiset hormonaaliset tapahtumat 
 

Synnytys on edellytys geenien eteenpäin siirtymiselle ja synnytyksen epäonnistuminen 

johtaa yleensä sekä emän, että jälkeläisen kuolemaan. Synnytystapahtuman 

aiheuttamasta voimakkaasta evolutionaarisesta valintapaineesta johtuen on 

synnytyksen fysiologia muodostunut eri nisäkäslajien välillä erittäin monimuotoiseksi ja 

lähes lajispesifiseksi, eikä perustavanlaatuista selvyyttä synnytyksen alkamisen 

mekanismeille ole vielä saatu selvitettyä yhdelläkään lajilla (Young ym. 2011).  

Progesteronisukuisten steroidien ja estrogeenien rooli vaihtelee suuresti eri lajien välillä 

(Senger 2003, Young ym. 2011). Varhaistiineyden aikana progesteronin tuotanto 

tapahtuu pääasiassa keltarauhasesta, mutta tiineyden edetessä osalla lajeista (esim. 

lammas, hevonen, ihminen) päävastuu progesteronin tuotosta siirtyy istukalle (Senger 

2003). Sialla keltarauhasen tuottama progesteroni on edellytys tiineyden jatkumiselle 

aina porsimiseen saakka (Senger 2003). 

Tiineyden aikana progesteronivaikutus estää kohdun supistukset (Senger 2003, 

katsauksessa Zakar ja Hertelendy 2007, Young ym. 2011, katsauksessa Peltoniemi ym. 

2016). Arpad Csapo osoitti tiineyden aikaisen myometriumin olevan vastaanottamaton 

oksitosiinin vaikutukselle kaneilla, hiirillä ja rotilla jo vuonna 1955 

pioneeritutkimuksessaan ”The mechanism of myometrial function and its disorders” ja 

päätteli tämän johtuvan progesteronin aktiopotentiaalien leviämistä estävästä 

vaikutuksesta (katsauksessa Zakar ja Hertelendy 2007). Tiineyden aikana kohtu ja 

ulkomaailma ovat myös eristettyinä toisistaan tiineyden alussa progesteronin 

myötävaikutuksella muodostuneen, viskoosista kohdunkaulaeritteestä syntyneen 

”tulpan” avulla. (Senger2003). 

Jotta synnytys voisi tapahtua, on kohdun supistusten käynnistyttävä, kohdunkaulan 

avauduttava ja synnytyskanavan oltava valmiina jälkeläisten ulostyöntämistä varten 

(Young ym. 2011). Samanaikaisesti jälkeläisten kehitysvaiheen on oltava riittävän 

pitkällä, jotta niillä olisi edellytykset selvitä kohdun ulkopuolella ja maitorauhasen oltava 

valmiina imetykseen (Young ym. 2011). Emakolla on myös sisäsyntyinen tarve rakentaa 

syntyviä porsaita suojaava pesä, ja pesänrakennuskäyttäytyminen muodostaa tärkeän 

osan emakon ja porsaiden hyvinvoinnista (katsauksessa Yun ja Valros 2015).  
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2.3.1 Porsimisen käynnistyminen 
 

Porsimisen käynnistymisen kannalta keskeisiä hormonaalisia tapahtumia ovat 

progesteronitason lasku ja sitä seuraava prolaktiinitason nousu. Tämän aiheuttaa 

fetaalisen HPA-akselin, eli sikiöiden hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin 

(hypotalamus-pituitary-adrenal cortex axis) aktivoituminen, joka välittää emakolle 

ensimmäisen signaalin porsimisen käynnistämisestä (Senger 2003). Fetaalisen 

lisämunuaiskuoren kortisolieritys lisääntyy merkittävästi viimeisen tiineysviikon aikana 

(Anderson 2000). Aktivoituminen aiheutuu ilmeisesti sikiöiden tiineyden lopussa 

kokeman tilanahtaudesta johtuvan stressin johdosta (Senger 2003). Fetaalisen 

aivolisäkkeen ja lisämunuaisen rooli synnytyksen aloittamisessa on voitu osoittaa 

tutkimuksissa, joissa tiineyden on todettu pitkittyvän sikiöille tehdyn hypofyysin tai koko 

pään poistamisen seurauksena (Anderson 2000). HPA-akselin aktivoitumisen 

seurauksena tapahtuva fetaalisen kortisolin nousu käynnistää merkittäviä muutoksia 

emakon hormonitoiminnassa (Senger 2003).  

 

2.3.1.1 Estrogeeni, prostaglandiini F2α ja relaksiini 
 

Kohoava kortisolipitoisuus aktivoi plasentaalisia entsyymejä, joiden vaikutuksesta 

progesteronia muunnetaan estrogeeniksi (Senger 2003, Young ym. 2011). Fetaalinen 

kortisoli aktivoi myös kohdun prostaglandiini F2α -eritystä, joka lisää kohdun tonusta ja 

aiheuttaa keltarauhasen surkastumisen eli lutelyysin, jonka seurauksena 

progesteronitason lasku voimistuu (Senger 2003). Prostaglandiinitasossa on 

havaittavissa jyrkin nousu noin vuorokautta ennen porsimisen alkamista (katsauksessa 

Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). PF2α:n vaikutuksesta erittyy relaksiinia (Senger 2003), 

joka yhdessä estrogeenin kanssa laajentaa kohdunkaulaa ja aiheuttaa 

kollageenirakenteen löystymistä synnytyskanavassa (Anderson 2000). Estrogeeni 

edistää prostaglandiinisynteesiä sekä myometriumin prostaglandiini- ja 

oksitosiinireseptoreiden ilmentymistä (Young ym. 2011). Estrogeenillä on myös kohdun 

proteiinisynteesiä, kudoskasvua ja verenkiertoa tehostava vaikutus (Young ym. 2011).  
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2.3.1.2 Progesteroni 
 

Porsimista edeltävä progesteronitason jyrkkä lasku alkaa noin 2 vuorokautta ennen 

porsimisen käynnistymistä (Foisnet ym. 2010). Vaikka progesteronin rooli tiineyden 

ylläpidossa on ollut selvillä jo pitkään, ei synnytyksen alkamiseen liittyviä 

progesteronivaikutuksen loppumisen mekanismeja edelleenkään täysin tunneta 

(katsauksessa Zakar ja Hertelendy 2007). Progesteronipitoisuuden laskun seurauksena 

oksitosiinireseptoreiden määrä kohdussa kasvaa (Oliviero ym. 2008). Synnytyksen 

alussa kohdun myometriumin solujen välisten aukkoliitosten määrä lisääntyy ja niiden 

avulla myometriumin sähkönjohtavuus tehostuu (Young ym. 2011). Progesteronin on 

osoitettu rotilla estävän ja estrogeenin puolestaan rotilla ja lehmillä edistävän näiden 

aukkoliitoksia muodostavien proteiinien synteesiä (Young ym. 2011). Myometriumin 

aukkoliitoksia muodostavien proteiinien merkitystä ei ole juurikaan tutkittu, mutta ne 

saattavat muodostaa perustan kohdun aktivoitumiselle synnytyksen alkaessa (Young 

ym. 2011). 

 

2.3.1.3 Prolaktiini 

 

Progesteroni estää prolaktiinieritystä ja vaimentaa maitorauhasen 

prolaktiinireseptoreita (Loisel ym. 2015). Progesteronitason laskun seurauksena 

verenkierron prolaktiinitaso alkaa nousta jyrkästi ja saavuttaa huippunsa porsimisen 

aikana (Foisnet ym. 2010). Porsimista edeltävissä prolaktiinitasoissa eri emakoiden 

välillä on suurta vaihtelua (katsauksessa Algers Uvnäs-Moberg 2007). Prolaktiini alkaa 

nousta noin kolme päivää ennen porsimisen alkamista ja saavuttaa 

maksimikonsentraationsa 8–12 tuntia ennen porsimisen alkua (katsauksessa Algers ja 

Uvnäs-Moberg 2007).  
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2.3.1.4 Oksitosiini 
 

Estrogeenin ja PGF2α:n vaikutuksesta alkavien myometriumin supistusten seurauksena 

kohdunkaulan sensoriset hermopäätteet aktivoituvat ja kuljettavat viestin 

hypotalamukseen ja oksitosiinia vapautuu aivolisäkkeen takaosan hermopäätteistä 

verenkiertoon (Senger 2003). Oksitosiinipitoisuus alkaa nousta noin 6 tuntia ennen 

porsimista (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Emakko lopettaa 

pesänrakennuksen, kun oksitosiinipitoisuus alkaa nousta jyrkästi ennen porsimisen 

alkamista mutta ei tiedetä, johtuuko yhteys oksitosiinin aiheuttamasta kohdun 

supistelusta, vai onko oksitosiinilla suora vaikutus keskushermoston kautta 

(katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007).  

Porsimisen edetessä verenkierron oksitosiinitaso kasvaa ja saavuttaa huippunsa 

porsimisen puolivälissä (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Oksitosiinia erittyy 

porsimisen aikana pulssimaisesti ja sillä on päärooli myometriumin supistusten 

säätelyssä (Oliviero ym. 2008). Oksitosiinia tarvitaan, jotta kohtu voisi supistua 

tehokkaasti ja porsaat syntyä nopeasti (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). 

Oksitosiini myös edistää maidon synteesiä ja laskeutumista utareen alveoleihin ja 

tiehyeisiin (katsauksessa Peltoniemi ym. 2016). Vähentyneen oksitosiinierityksen on 

todettu olevan yhteydessä pidentyneeseen porsimisen kestoon (Oliviero ym. 2008).  

Porsiminen päättyy porsaiden syntymisen jälkeen tapahtuvan jälkeisten 

ulostyöntövaiheen jälkeen, joka tapahtuu normaalisti noin neljän tunnin kuluessa 

viimeisen porsaan syntymisestä (katsauksessa Peltoniemi ym. 2016). On todennäköistä, 

että porsimisen aikaisella oksitosiinitasolla on yhteys myös jälkeisvaiheen kestoon 

(katsauksessa Peltoniemi ym. 2016). Porsimisen jälkeen varhaislaktaatiovaiheessa 

verenkierron progesteroni-, estrogeeni-, relaksiini- sekä PGF2α-pitoisuudet laskevat 

perustasolle, kun taas oksitosiini- ja prolaktiinitasot ovat korkeat (Anderson 2000, 

Peltoniemi ja Oliviero 2015). 
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2.4 Porsimisen aikaiseen hormoniympäristöön vaikuttavia tekijöitä 
 

Porsimisolosuhteilla on yhteys porsimisen ja varhaislaktaation aikaiseen 

hormonitoimintaan (Oliviero ym. 2008) ja sitä kautta myös emakon maternaaliseen 

käytökseen ja porsaiden elinvoimaisuuteen (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 

2007). Porsimisolosuhteilla on myös suuri merkitys eläinten hyvinvoinnin kannalta 

(katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007, Peltoniemi ja Oliviero 2015, Yun ja Valros 

2015). Porsiminen ja varhaislaktaatiovaihe ovat monimutkaisen hormonaalisten ja 

hermostollisten mekanismien yhteistoiminnan kautta tapahtuvan säätelyn alaisia, eikä 

kokonaisuutta vielä täysin tunneta (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). 

Hormonaaliset tekijät ovat yhteydessä porsimisen kestoon sekä syntyvien porsaiden 

väliseen intervalliaikaan (Oliviero ym. 2008). Hormonaalisilla tekijöillä on merkittävä 

vaikutus myös emakon ternimaidon tuotantoon (Quesnel ym. 2015).  

 

2.4.1 Pesänrakennus 
 

Aiemmin on ajateltu, että domestikaation johdosta emakon pesäntekovietti olisi 

kadonnut (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Nykyään kuitenkin tiedetään, 

että luontainen käyttäytymiskyky ja tarve ovat edelleen tallella ja jopa useita pahnueita 

porsimahäkissä ilman pesäntekomahdollisuutta porsinut emakko rakentaa 

olosuhteiden salliessa täysin identtisen pesän, kuin villit sukulaisensa (katsauksessa 

Peltoniemi ym.  2016).  Emakon pesänrakennustoimintojen alkaminen ajoittuu 

porsimista edeltävään progesteronitason laskun ja prolaktiinipitoisuuden nousun 

yhteyteen (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Lienee kuitenkin todennäköistä, 

että pesänrakennuskäyttäytymisen alkamiselle tärkeämpää on prolaktiinitason nousun 

nopeus eikä niinkään suuruus (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). 

Samanaikaisesti plasman PGF2α:n konsentraatio lisääntyy jyrkästi (katsauksessa Algers 

ja Uvnäs-Moberg 2007).  Pesänrakennuskäytös loppuu muutama tunti ennen porsimista 

lisääntyvän oksitosiinin erityksen seurauksena (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 

2007, katsauksessa Peltoniemi ym. 2016). 
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Pesärakennuskäytöksessä on havaittavissa erilaisia osa-alueita, kuten 

pesäntekomateriaalin kantaminen ja järjestely, sekä maan tonkiminen ja kuopiminen 

kärsää ja sorkkia apuna käyttäen (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007, 

katsauksessa Yun ja Valros 2015). Emakon pesänrakennuskäytökseen liittyvään korsien 

kantamiseen ja asetteluun käyttämän ajan on todettu korreloivan suurempien 

progesteronitasojen kanssa 2 päivää ennen porsimisen alkamista (katsauksessa Algers 

ja Uvnäs-Moberg 2007).  

Kun emakko ei pysty toteuttamaan luontaista pesäntekotarvettaan, sen stressitaso 

nousee ja aiheuttaa häiriöitä maternaalisessa hormoniympäristössä (katsauksessa Yun 

ja Valros 2015). Lisäksi pesäntekomahdollisuuden puuttumisen on todettu olevan 

yhteydessä porsimista edeltävään verenkierron alhaisempiin oksitosiini- ja 

prolaktiinitasoihin ja sitä kautta emakon heikompiin maternaalisiin ominaisuuksiin (Yun 

ym. 2014a). Pesänrakennusmahdollisuuksien puuttuminen on myös yhteydessä 

pitkittyneeseen porsimiseen joko suoraan, tai välillisesti stressin seurauksena (Oliviero 

ym. 2008, Peltoniemi ja Oliviero 2004, Yun ym. 2014a). Lisäksi 

pesäntekomahdollisuuden puuttumisen on todettu olevan yhteydessä porsaiden 

heikompaan immunoglobuliinien saantiin varhaislaktaation aikana (Yun ym. 2014b). 

Oliviero ym. (2008) tutkivat porsimisolosuhteiden vaikutusta sekä emakon fysiologiaan 

porsimisen ja varhaislaktaation aikana, että porsimisen kestoon. Tutkimuksessa emakot 

oli jaoteltu kahteen eri ryhmään, joista toisessa emakot porsivat porsimishäkeissä ilman 

pesäntekomateriaalia ja toisessa porsiminen tapahtui kuivitetuissa karsinoissa. 

Progesteronitasoissa ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä ennen 

porsimista eikä sen jälkeen. Sen sijaan häkissä porsineiden emakoiden kortisolitasot 

olivat varhaislaktaatiovaiheessa merkittävästi korkeampia ja porsimisen keston ja 

syntyvien porsaiden välisen intervalliajan todettiin olevan merkittävästi pidempi 

karsinaryhmän emakkoihin verrattuna. Kortisolitasoissa porsimisen aikana ei havaittu 

merkitseviä eroja ryhmien välillä. Oksitosiinipitoisuudet olivat matalampia häkissä 

porsivilla emakoilla ja myös porsimisen kesto oli tällä ryhmällä pidempi. Myös Algers ja 

Uvnäs-Moberg toteavat katsauksessaan (2007) porsimisen keston olevan yhteydessä 

alhaisempiin oksitosiinitasoihin.  
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Yllättävää kyllä, Jarvis ym. (2004) totesivat pesänrakennusmateriaalin tarjoamisen 

olevan yhteydessä pidempään porsimisen kestoon. He päättelivät yhteyden selittyvän 

mahdollisesti sillä, että ilman pesäntekomateriaalia porsivien emakoiden porsaat 

viettivät enemmän aikaa emakon utareella josta aiheutuva sensorinen stimulaatio johti 

lisääntyneeseen oksitosiinin vapautumiseen. Jarvis ym. (2004) eivät kuitenkaan 

havainneet tällä olevan yhteyttä porsaiden heikompaan elinvoimaisuuteen. Jarvis ym. 

(2004) tutkimuksessa ei myöskään havaittu plasman oksitosiinipitoisuuksilla olevan 

yhteyttä pesäntekomateriaalin saannin, eikä häkissä tai karsinassa porsimisen kanssa. 

Jarvis ym. (2004) totesivat kuitenkin, että lisätilan tarjoaminen edistää emakon 

maternaalista käyttäytymistä vaikka pesäntekomateriaalia ei olisikaan tarjolla. Lisäksi he 

totesivat häkissä porsineilla emakoilla lisääntynyttä aggressiivisuutta porsaitaan 

kohtaan. 

Yun ym. (2014a) tutkivat, miten pesänrakennuskäytöksen toteuttamismahdollisuus 

vaikuttaa emakon maternaalisiin ominaisuuksiin varhaislaktaation aikana. 

Tutkimuksessa emakot oli jaettu kolmeen eri ryhmään. Ryhmän 1 emakot porsivat 

häkeissä ja ryhmän 2 emakot porsivat karsinoissa. Ryhmien 1 ja 2 emakoilla oli 

pesänrakennukseen tarjolla vain pieni määrä sahanpurua. Ryhmän 3 emakot porsivat 

karsinoissa, joissa useaa erilaatuista pesäntekomateriaalia oli tarjolla runsaasti. Eniten 

aikaa pesänrakentamiseen käyttivät emakot, jotka porsivat runsaasti 

pesäntekomateriaalia sisältävissä karsinoissa, kun taas vähiten aikaa 

pesänrakennuskäytökseen kului emakoilla, jotka porsivat porsimishäkeissä.  Yun ym. 

(2014a) totesivat pesänrakennusmateriaalin tarjoamisen lisäävän porsimista edeltäviä 

oksitosiini- ja prolaktiinipitoisuuksia emakon verenkierrossa. Sen sijaan ryhmien 1 ja 2 

emakoiden välillä ei porsimista edeltävillä verenkierron oksitosiini- ja prolaktiinitasoilla 

todettu tilastollisesti merkittävää eroa. Pesänrakennusmateriaalin tarjoamisen ja 

kohonneiden oksitosiinitasojen välisen yhteyden taustalla olevana selittävänä tekijänä 

saattaa olla heinien ja korsien ”työstämisestä” kärsällä ja suulla aiheutuvien sensoristen 

hermopäätteiden kautta lähtevien impulssien aikaansaama keskushermoston aktivaatio 

(Yun ym. 2014a). 
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2.4.2 Porsimishäkin käyttö 
 

Porsimishäkin aiheuttama tilanpuute ja estynyt mahdollisuus toteuttaa 

pesänrakennuskäyttäytymistä lisäävät emakolle aiheutuvaa stressiä, jonka seurauksena 

porsimisen aikainen oksitosiinitaso jää normaalia alhaisemmaksi jolloin porsiminen 

pitkittyy (Oliviero ym. 2008,  katsauksessa Yun ja Valros 2015). Koska oksitosiinilla on 

merkittävä vaikutus maidontuotantoon, voidaan porsimishäkissä porsimisella katsoa 

olevan yhteys myös heikompaan ternimaidon tuotantoon (katsauksessaan Yun ja Valros 

2015).  Oliviero ym. (2008) toteavat, että pitkittyneen porsimisen taustalla ovat 

todennäköisesti emakon hormonitoiminnan säätelyssä porsimisen aikana tapahtuvat 

häiriöt.  

Oksitosiinierityksen estämisen opioideilla on todettu lisäävän synnytyksen kestoa rotilla 

(katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). Häkissä porsivien emakoiden pidemmät 

porsimisajat karsinassa porsiviin verrattuna todennäköisesti selittyvät sillä, että häkissä 

oleva emakko kompensoi puutteellista liikkumismahdollisuutta aivojen lisääntyneellä 

sisäsyntyisellä opioidierityksellä, jolla puolestaan on negatiivinen vaikutus sekä 

oksitosiinireseptoreiden määrään (Oliviero ym. 2008, katsauksessa Yun ja Valros 2015), 

että oksitosiinin eritykseen (katsauksessa Yun ja Valros 2015). 

Vaikka porsimishäkissä porsivalle emakolle tarjottaisiin pesäntekomateriaalia, rajoittaa 

häkki emakon vapaata liikkumista, joka on tärkeä pesänrakennusmotivaatiota lisäävä 

tekijä (katsauksessa Yun ja Valros 2015). Myös ihmisillä on raportoitu synnytyksen 

aikaisen stressin viivästyttävän laktogeneesin alkamista (katsauksessa Neville ym. 2001). 

Reagointiherkkyydessä stressaaviin olosuhteisiin on myös havaittu yksilökohtaisia 

eroavaisuuksia, jotka voivat selittyä geneettisen taustan sekä sikiöaikaisten, tai 

varhaiskehitysvaiheen aikaisilla kokemuksilla (katsauksessa Dobson ja Smith 2000). 

Porsimishäkin käyttöä perustellaan sillä, etteivät porsaat eivät niin helposti musertuisi 

makuulle asettuvan emakon alle (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 2007). On 

kuitenkin todettu, että häkissä porsiminen ei ole vähentänyt porsaskuolleisuutta, lisäksi 

häkissä porsiminen on yhteydessä emakon heikompiin maternaalisiin ominaisuuksiin ja 

sitä kautta myös porsaiden heikompaan elinvoimaisuuteen (Yun ym. 2014b). Emakoiden 

pitäminen häkeissä on pitkään ollut vallitsevana käytäntönä (katsauksessa Algers ja 



23 
 

Uvnäs-Moberg 2007), mutta viime aikoina Eurooppalaisessa sikataloudessa on alettu 

enenevässä määrin siirtymään kohti eläinystävällisempiä pito-olosuhteita (katsauksessa 

Kemp ja Soede  2012). 

 

2.4.3 Porsimisen induktio 
 

Porsimisen käynnistäminen prostaglandiini-injektiolla on hyvin yleisessä käytössä 

(Peltoniemi ja Oliviero 2015). Tarkoituksena on synkronoida porsimiset samanaikaiseen 

ja valvonnan kannalta helppoon ajankohtaan (Peltoniemi ja Oliviero 2015). 

Prostaglandiini-injektiolla voidaan kuitenkin aiheuttaa häiriöitä porsimista säätelevään 

hormoniympäristöön (Foisnet ym. 2011). Prostaglandiinianalogi kloprostenolin on 

raportoitu olevan yhteydessä viivästyneeseen prolaktiinipitoisuuden nousuun ja 

viivästyneeseen pesäntekokäyttäytymiseen (katsauksessa Algers ja Uvnäs-Moberg 

2007). Mekanismia jolla prostaglandiini mahdollisesti vaikuttaa ternimaidon tuotantoon 

ei tunneta, mutta tutkimuksissa on todettu porsimisen käynnistämisen liittyvän 

alentuneeseen ternimaidon tuotantoon (katsauksessa Farmer ja Quesnel 2009, Farmer 

ym. 2006). Toisaalta Foisnet ym. (2011) tutkimuksessa porsimisen käynnistäminen 

PGF2α-analogi alfaprostolilla tiineysvuorokauden 113 kohdalla ei havaittu vaikuttaneen 

emakon tuottamaan ternimaidon määrään.  Foisnet ym. 2011 tutkimuksessa 

alfaprostol-injektoiduilla emakoilla verenkierron prolaktiini- ja kortisolitasot kohosivat 

hetkellisesti noin tunti injektion antamisen jälkeen. Tämä selittyy mahdollisesti PGF2α:n 

ja sen analogien aiheuttamaan suoraan vaikutukseen aivolisäkkeen etulohkossa sekä 

niiden lisämunuaisen kuorikerroksen steroidieritystä lisäävään vaikutukseen (Foisnet 

ym. 2011).  
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2.5 Ternimaidon tuotannon hormonaalinen säätely 
 

Decaluwé (2014) jaottelee väitöskirjassaan emakon ternimaidon tuotannon 

hormonaalisen säätelyn kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe käsittää tiineyden 

aikaisen maitorauhasen kehittymisen, eli mammogeneesin, säätelyn. Toinen vaihe 

koostuu ternimaidon rakenneosien kuljetuksen ja synteesin säätelystä. Tämän vaiheen 

voidaan katsoa tapahtuvan laktogeneesin aikana. Viimeisenä, eli kolmantena vaiheena 

Decaluwé (2014) mainitsee maitorauhasen laktosyyttien välisten tiivisliitosten 

sulkeutumisen. Ternimaidon hormonaalista säätelyä tarkastellaan tässä tutkielmassa 

edellä kuvatun jaottelun perusteella.  Jokainen näistä vaiheista on tarkan hormonaalisen 

säätelyn alainen ja edellyttää monimutkaista vuorovaikutusta eri hormonien ja 

solutyyppien välillä (katsauksessa Lamote ym. 2004). Lisäksi tähän säätelyyn osallistuu 

suuri määrä erilaisia paikallisia säätelymolekyylejä, joiden vaikutusmekanismit ovat vielä 

suurelta osin tuntemattomia (katsauksessa Lamote ym. 2004).  

 

2.5.1 Tiineyden aikaisen mammogeneesin hormonaalinen säätely 

 

Mammogeneesin hormonaalisia säätelymekanismeja sioilla ei täysin tunneta (Farmer 

ym. 2000). Tiineyden aikainen mammogeneesi tapahtuu pääosin viimeisellä 

tiineyskolmanneksella ja sen kannalta tärkeimmät hormonit ovat estrogeeni, prolaktiini, 

relaksiini sekä progesteroni (Decaluwé 2014, Farmer ja Hurley 2015). Maitorauhasen 

parenkyymikudoksen solunjakautuminen jatkuu vielä varhaislaktaation aikana 

(katsauksessa Lamote ym. 2004). 

Maitorauhasen kehittyminen tiineyden aikana stimuloituu ilmeisesti fetoplasentaalisen 

yksikön tuottaman estrogeenin vaikutuksesta (Farmer ym. 2000, Farmer ja Hurley 2015). 

Progesteronin ja estrogeenin vaikutuksesta maitorauhaskudoksessa tapahtuu 

solunjakautumista koko tiineyden ajan (Lamote ym. 2004). Estrogeeni toimii 

yhteisvaikutuksessa relaksiinin kanssa (Farmer ja Hurley 2015) ja sillä on maitorauhasen 

laktoosisynteesiä edistävä vaikutus (Devillers ym. 2004b).  
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Prolaktiinin tarkkaa roolia tiineyden aikaisessa mammogeneesissä sioilla ei tunneta, 

mutta sen on osoitettu olevan maitorauhasen normaalin kehittymisen kannalta 

välttämätön hormoni (Farmer ym. 2000, katsauksessa Farmer 2001). Munasarjojen 

tuottamilla hormoneilla ei kuitenkaan aivolisäkkeen hormoneiden puuttuessa ole 

mammogeenistä aktiivisuutta ja laajamittainen maitorauhasen proliferaatio onkin 

mahdollista ainoastaan, mikäli aivolisäke on vahingoittumaton (katsauksessa Lamote 

ym. 2004). Relaksiinin tai prolaktiinin inhibitio myöhäistiineyden aikana vähentää 

merkittävästi maitorauhasen kehittymistä (Farmer ja Hurley 2015).  

Decaluwé (2014) mainitsee väitöskirjassaan progesteronin edistävän maitorauhasen 

lobuloalveolaarista kehittymistä yhdessä relaksiinin kanssa ekstrasellulaarisen eli 

solunulkoisen välitilan osuutta vähentämällä. Myös Neville ym. (2002) toteavat 

katsauksessaan progesteronin olevan välttämätöntä alveolaarirakenteen kehittymisen 

kannalta, kun taas estrogeeni osallistuu pääasiassa maitorauhastiehyiden 

muodostumiseen (katsauksessa Lamote ym. 2014). Progesteronitason lasku tiineyden 

loppupuolella ilmeisesti toimii myös maitorauhasen kehittymistä stimuloivana tekijänä 

(Farmer ym. 2000). 

 

2.5.2 Laktogeneesin määritelmä 
 

Maidontuotanto eli laktaatio jaetaan kahteen eri päävaiheeseen: laktogeneesiin ja 

galaktopoieesiin (katsauksessa Farmer ym. 2006, Decaluwé 2014). Laktogeneesillä 

tarkoitetaan maidontuotannon käynnistymisvaihetta, jonka aikana maitorauhasten 

soluissa tapahtuu morfologisia ja metabolisia muutoksia, joiden seurauksena runsaan 

maidontuotannon vaihe voi alkaa (katsauksessa Neville ym. 2001, Decaluwé 2014). 

Farmer ym. (2006) toteavat, että verenkierron laktoosipitoisuutta voidaan pitää 

maitorauhasen aktiivisuutta kuvaavana indikaattorina, ja tähän perustuen 

laktogeneesin voidaan katsoa käynnistyvän porsimista edeltävän 24 tunnin aikana.  

Ternimaidon tuotanto tapahtuu laktogeneesin aikana (katsauksessa Farmer ym. 2006), 

joka voidaan edelleen jakaa kahteen eri vaiheeseen (katsauksessa Neville ym. 2001, 

katsauksessa Farmer 2006, Decaluwé 2014). Ensimmäisen vaiheen laktogeneesi (vaihe 
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1) tapahtuu pääosin ennen porsimisen alkamista ja käsittää vaiheen, jonka aikana 

maitorauhanen erikoistuu maidontuotantoa ja maidon komponenttien valmistamista 

varten (katsauksessa Neville ym. 2001, Decaluwé 2014) Ternimaidon tuotanto alkaa 

laktogeneesin ensimmäisen vaiheen aikana ja pääosa siitä tuotetaan tässä vaiheessa 

(katsauksessa Neville ym. 2001, Decaluwé 2014). Ternimaitoa on todettavissa emakon 

maitorauhasessa noin tiineysvuorokaudesta 105 alkaen (katsauksessa Farmer ym. 

2006).  

Laktogeneesin toinen vaihe (vaihe 2) käsittää runsaan maidontuotannon alkamisen 

(katsauksessa Farmer ym. 2006, Decaluwé 2014) ja maitorauhasen erite muuttuu tämän 

vaiheen aikana asteittain vastaamaan koostumukseltaan varsinaista maitoa 

ensimmäisten 12–48 tunnin aikana porsimisen jälkeen (Devillers ym. 2007). 

Galaktopoieesi on maidontuotannon toinen päävaihe, jonka aikana varsinainen 

maidontuotanto tapahtuu. Maidontuotannon siirtyminen vaiheesta toiseen on jatkumo 

ja sen vuoksi täysin tarkkoja aikarajoja eri vaiheiden välille on hankala määrittää.  

 

2.5.3 Laktogeneesin käynnistymisen hormonaaliset mekanismit 
 

Sialla, kuten muillakin lajeilla laktogeneesi on hormonaalisesti säädeltyä (katsauksessa 

Neville ym. 2002, Senger 2003, katsauksessa Farmer ym. 2006, Loisel ym. 2015, 

Decaluwé 2014). Tiineyden aikaisen hormonitoiminnan tarkoituksena on valmistella ja 

kehittää maitorauhasen maidoneritysvalmius huippuunsa niin, että se on valmiina 

erittämään maitoa mutta eritystä ei vielä tässä vaiheessa tapahdu (katsauksessa Neville 

ym. 2001). Jotta laktosyyttien maidoneritys voisi porsimisen yhteydessä käynnistyä, on 

hormonitoiminnassa tapahduttava muutoksia (Devillers ym. 2004b). Porsimiseen 

liittyvät hormonaaliset muutokset säätelevät osittain myös maidontuotannon alkamista 

(katsauksessa Farmer ym. 2006, Foisnet ym. 2011).  
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2.5.3.1 Progesteroni 
 

Tiineyden aikana progesteroni toimii tärkeimpänä maidontuotantoa estävänä tekijänä 

(katsauksessa Neville ym. 2001). Progesteroni myös estää laktosyyttien 

laktoosisynteesiä (Foisnet ym. 2010). Jotta maidontuotanto voisi alkaa, on 

progesteronin vaikutuksen väistyttävä (katsauksessa Neville ym. 2001). Useilla eri 

eläinlajeilla tehtyjen tutkimusten perusteella on voitu osoittaa, että progesteronitason 

lasku toimii laktogeneesin alkuun panevana tekijänä (katsauksessa Neville ym. 2001).  

Ensimmäisen vaiheen alkaessa (vaihe 1) progesteronitaso on korkea, eikä maidoneritys 

ole vielä käynnistynyt (katsauksessa Neville ym. 2001). Laktogeneesin toisen vaiheen 

alkaminen liittyy porsimisen yhteydessä tapahtuvaan nopeaan progesteronitason 

laskuun (katsauksessa Farmer ym. 2006). Laktogeneesin toisen vaiheen alkamisen 

edellytyksinä ovat täydellisesti kehittynyt maitorauhasepiteeli sekä verenkierron 

riittävän alhainen progesteronitaso yhdistettynä synnytystä edeltävään 

prolaktiinipitoisuuden nousuun (katsauksessa Neville ym. 2001, katsauksessa Farmer 

ym. 2006). 

Devillers ym. (2004b) toteavat, että plasman IgG-pitoisuuden lasku tapahtuu 

progesteronitason ollessa vielä korkea, joten progesteronilla ilmeisesti on aktiivinen 

rooli IgG:n siirtämisessä plasmasta ternimaitoon. Devillers ym. (2004b) mukaan lehmillä 

tehdyssä tutkimuksissa on voitu osoittaa progesteronin yhdessä estradiolin kanssa 

mahdollistavan immunoglobuliinien parasellulaarisen, eli solujen välisen siirtymisen 

plasmasta maitorauhasalveolien lumeniin. 

 

2.5.3.2 Prolaktiini 
 

Prolaktiini on onnistuneen laktogeneesin kannalta tärkein hormoni (Decaluwé 2014). On 

ilmeistä, että prolaktiinilla on välttämätön rooli sekä maidontuotannon alkamisessa, 

että ylläpidossa (katsauksessa Farmer, 2001). Prolaktiini stimuloi maitorauhasen 

proteiinisynteesiä usealla eri mekanismilla (Decaluwé 2014). Prolaktiinin on myös 

todettu stimuloivan laktoosisynteesiä maitorauhasen alveolisoluissa (Devillers ym. 

2004b, Foisnet ym. 2010). 
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2.5.3.2.1 Prolaktiinireseptorit  

 

Prolaktiinin vaste soluun välittyy sen kiinnittyessä solukalvolla olevaan 

prolaktiinireseptoriin (katsauksessa Farmer 2001). Progesteronin on todettu 

vähentävän maitorauhasen prolaktiinireseptorimäärää jäniksillä ja jyrsijöillä (Decaluwé 

2014). Näiden maitorauhasessa olevien reseptorien määrä toimii ilmeisesti 

mammogeneesin ja maidontuotannon kannalta rajoittavana tekijänä (katsauksessa 

Farmer 2001). Farmer (2001) toteaa katsauksessaan, että kun verenkierron 

prolaktiinitasossa saavutetaan tietty raja-arvo, prolaktiinireseptoreiden saturaatiopiste 

ylittyy eikä tätä suuremmalla prolaktiinikonsentraatiolla enää saavuteta lisääntynyttä 

vastetta kohdesoluissa. Toisin sanoen, eksogeenisellä prolaktiinilla ei ole mahdollista 

lisätä emakon maidontuotantoa silloin, kun fysiologinen prolaktiinikonsentraatio jo 

ylittää edellä mainitun tason. 

 

2.5.3.3 Prolaktiini-progesteroni -suhde  
 

Porsimisen aikaisen suhteellisen prolaktiini/progesteronitason on osoitettu vaikuttavan 

ternimaidon määrään (Foisnet ym. 2010, Loisel ym. 2015, Quesnel ym. 2015). Foisnet 

ym. (2010) tutkimuksessa verrattiin matalan ternimaitotuotoksen emakoita runsaasti 

ternimaitoa tuottaviin emakkoihin. Foisnet ym. (2010) totesivat viivästyneen 

progesteronitason laskun yhdistettynä viivästyneeseen prolaktiinitason nousuun 

porsimisen aikana korreloivan emakon matalamman ternimaitotuotoksen ja 

alhaisemman ternimaidon laktoosipitoisuuden kanssa.  

Loisel ym. (2015) tutkivat prolaktiinin ja progesteronin suhteellista konsentraatiota 

(PRL/P4 -suhde) emakon perifeerisessä verenkierrossa ennen porsimista, ja totesivat 

suurempia ternimaitomääriä emakoilla, joiden PRL/P4 -suhde oli korkeampi verrattuna 

niiden emakoiden tuottamiin ternimaitomääriin, joilla PRL/P4 -suhde oli matalampi. 

Loisel ym. (2015) totesivat myös ternimaidon natrium-kalium -suhteen (Na/K -suhde) 

olevan matalampi emakkoryhmällä, jonka PRL/P4 -suhde oli korkeampi verrattuna 

matalan PRL/P4 -suhteen emakkoihin. Tästä johtuen maitorauhasen alveosyyttien 

väliset tiivisliitokset olivat korkean PRL/P4 -suhteen omaavilla emakoilla vähemmän 
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vuotavat verrattuna matalan PRL/P4 -suhteen omaaviin emakkoihin (Loisel ym. 2015). 

Samassa tutkimuksessa havaittiin myös korkean PRL/P4 -suhteen omaavien emakoiden 

pahnueissa porsaiden painonnousun olevan nopeampaa kuin pahnueilla matalan 

PRL/P4 -suhteen emakkoryhmästä ensimmäisen 24 tunnin aikana porsimisesta, mutta 

porsaiden laktaation aikaisessa kasvunopeudessa ei kuitenkaan havaittu eroja ryhmien 

välillä.  Loisel ym. (2015) eivät havainneet PRL/P4 -suhteella olevan yhteyttä 

ternimaidon IgG-pitoisuuksiin. Toisaalta matalan PRL/P4 -suhteen omaavilla emakoilla 

ternimaidon IgG:n kokonaismäärä jäi vähäisemmäksi korkean PRL/P4 -suhteen omaaviin 

emakkoihin verrattuna pienemmän ternimaitotuotoksen takia (Loisel ym. 2015). Loisel 

ym. (2015) tutkimuksessa porsimiset tapahtuivat porsimishäkeissä, eikä 

pesäntekomateriaalin käytöstä ollut mainintaa.  

 

2.5.4 Maitorauhasen tiivisliitokset 
 

Maitorauhasen alveolaaristen epiteelisolujen eli laktosyyttien välisten tiivisliitosten 

tehtävänä on estää aineiden parasellulaarinen eli solujen välinen kulkeutumisen kahden 

koostumukseltaan hyvin erilaisen tilan, maitorauhasen interstitiumin ja alveolin lumenin 

välillä. Nämä liitokset ovat vastuussa maidon koostumuksen muuttumisesta 

ternimaidosta varsinaiseksi maidoksi (Nguyen ym. 2001).  Maitorauhasen interstitiaali- 

eli soluvälitilassa on runsaasti plasman proteiineja ja korkea natrium- ja kloridipitoisuus, 

kun taas maito sisältää vain vähän natriumia ja kloridia, runsaasti maidon proteiineja ja 

sen laktoosipitoisuuus on korkea (katsauksessa Nguyen ja Neville 1998).  

Tiineyden loppupuolella ja ternimaitovaiheen käynnistymisen aikana tiivisliitokset ovat 

vielä läpäiseviä ja sallivat aineiden kulkeutumisen maitorauhasen solunulkoisen tilan ja 

alveolin lumenin välillä (Nguyen ym. 2001, katsauksessa Farmer ym. 2006, Decaluwé 

2014). Parasellulaarista reittiä pitkin ternimaitoon siirtyy immuunisoluja, elektrolyyttejä 

sekä osa immunoglobuliineistä (Decaluwé 2014). Laktaation edetessä kohti varsinaista 

maidontuotantoa tiivisliitokset sulkeutuvat (Nguyen ym. 2001) ja maitoon siirtyvien 

ainesosien on kuljettava laktosyyttien kautta (Decaluwé 2014). Sulkeutumisen jälkeen 

laktosyyttien maitoon tuottama laktoosi ei enää pääse siirtymään 
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maitorauhasalveoleiden lumenista parasellullaarista reittiä pitkin plasmaan 

(katsauksessa Neville ym. 2001). 

Tiivisliitosten läpäisevyyttä voidaan määrittää maidon natrium-kalium -suhteen (Na:K -

suhde) avulla (Sorensen ym. 2001). Na:K -suhde on kääntäen verrannollinen 

maitorauhasepiteelin eheyteen, joten mitä suurempi suhdeluku on, sitä vuotavampia 

tiivisliitokset ovat (Sorensen ym. 2000). Loiselin ym. (2015) tutkimuksessa havaittiin, 

että emakoiden ternimaidon Na:K -suhde laski ensimmäisen vuorokauden aikana 

porsimisen jälkeen, mikä viittaa maitorauhasepiteelin tiivisliitosten sulkeutumiseen. 

Foisnet ym. (2010) tutkimuksessa todettiin korrelaatio ternimaidon korkeamman Na:K -

suhteen ja matalan ternimaidon tuotoksen välillä. 

 

2.5.4.1 Tiivisliitosten sulkeutumisen hormonaalinen säätely 
 

Tiivisliitosten sulkeutumiseen vaikuttavat mekanismit eivät ole täysin selvillä, mutta 

osaltaan sulkeutuminen on hormonaalisesti säädeltyä (katsauksessa Nguyen ja Neville 

1998, Nguyen ym. 2001, Decaluwé 2014).  Sulkeutumisen säätelyyn osallistuvia 

hormoneita ovat ainakin progesteroni, prolaktiini ja glukokortikoidit (katsauksessa 

Nguyen ja Neville 1998). Sioilla tiivisliitosten sulkeutumisen mekanismeja ei juurikaan 

ole tutkittu (katsauksessa Farmer ym. 2006).  

Tiivisliitosten sulkeutuminen ja kiinni pysyminen ovat edellytyksenä 

maitorauhasalveoleita ympäröivien laktosyyttien muodostaman maitorauhasepiteelin 

eheyden kannalta, joka puolestaan estää maidon rakenneosien vuotamisen 

maitorauhasalveoleista soluvälitilaan (Nguyen ja Neville 1998).  Progesteroni estää 

tiivisliitosten sulkeutumista myöhäistiineyden aikana mahdollisesti yhdessä sytokiinien 

(TGFβ) ja prostaglandiinin kanssa (katsauksessa Nguyen ja Neville 1998). Tiivisliitosten 

sulkeutuminen synnytyksen yhteydessä edellyttää progesteronivaikutuksen loppumista 

(katsauksessa Nguyen ja Neville 1998, Nguyen ym. 2001). Foisnet ym. (2010) toteavat, 

että tiivisliitosten viivästynyt sulkeutuminen on yhteydessä emakoiden alhaisempaan 

ternimaidon tuotokseen ja liittyy todennäköisesti porsimista edeltävään 

viivästyneeseen progesteronipitoisuuden laskuun ja viivästyneeseen 
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prolaktiinipitoisuuden nousuun. On myös todettu, että emakon verenkierron korkeampi 

progesteronitaso heti porsimisen jälkeen on yhteydessä porsaiden hitaampaan kasvuun 

ja suurempaan kuolleisuuteen (katsauksessa Quesnel ym. 2012). 

Glukokortikoidien tehtävänä on osallistua liitosten sulkeutumisen käynnistämiseen sekä 

läpäisevyyden säätelyyn (katsauksessa Nguyen ja Neville 1998). Myös prolaktiinilla on 

todennäköisesti osuus tiivisliitosten täydellisessä sulkeutumisessa ja 

läpäisemättömyyden ylläpidossa (katsauksessa Nguyen ja Neville 1998, Nguyen ym. 

2001). Tiivisliitosten sulkeutuminen hiirillä vaatii prolaktiinireseptoreiden 

aktivoitumisen (Nguyen ym. 2001). Prolaktiinin on todettu edistävän tiivisliitosten 

sulkeutumista in vitro lisäämällä okkludiinien, eli tiivisliitosten muodostamiseen 

tarvittavien solukalvon proteiinien, tuotantoa lisäämällä (Decaluwé 2014). 

Loiselin ym. (2015) tutkimuksessa todettiin matalampi Na:K -suhde niiden emakoiden 

ternimaidossa, joilla veren PRL/P4 -suhde vuorokautta ennen porsimisen alkua oli 

korkeampi verrattuna emakkoihin, joilla PRL/P4 -suhde oli matala. Tämä löydös oli myös 

yhteneväinen näiden emakoiden korkeampiin porsimista edeltäviin 

prolaktiinikonsentraatioihin ja suurempaan ternimaidon tuotokseen ja viittaa 

hidastuneeseen tiivisliitosten sulkeutumiseen. 

Oksitosiinin on todettu fysiologista annosta suuremmilla annoksilla vähentävän 

tiivisliitosten läpäisevyyttä ainakin jäniksillä, hiirillä, vuohilla ja lehmillä (katsauksessa 

Nguyen ja Neville 1998). Oksitosiinin tiivisliitosten läpäisevyyttä lisäävän vaikutuksen 

mekanismia ei tunneta (katsauksessa Nguyen ja Neville 1998) mutta todennäköisesti 

tämä johtuu oksitosiinin aiheuttamasta maitorauhasepiteelisolujen ympärillä olevien 

myoepiteelisolujen supistumisesta (Decaluwé 2014). Oksitosiini saattaa lisäksi vähentää 

tiivisliitoksille tärkeiden proteiinien synteesiä (Decaluwé 2014). 
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3  TUTKIMUS 
 

 

Porsimisen aikaisella verenkierron hormonaalisten muutosten viivästymisellä on 

todettu olevan yhteys emakon alhaiseen ternimaitotuotokseen (Foisnet ym. 2010) ja 

porsimista edeltävällä korkealla prolaktiini-progesteroni -suhteella puolestaan havaittu 

olevan korrelaatio emakon suuremman ternimaitotuotoksen kanssa (Loisel ym. 2015). 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko porsimisen aikaisella normaalia 

korkeammalla verenkierron progesteronipitoisuudella yhteyttä emakon alhaisempaan 

ternimaidon tuotantoon.   

 

3.1 Aineisto ja menetelmät 
 

3.1.1 Aineisto 
 

Tutkimusaineisto perustuu materiaaliin, joka on koottu yhteensä 151 emakosta viideltä 

suomalaiselta porsastuotantotilalta. Mukana olevista emakoista 12 kpl oli ensi kertaa 

porsineita ja loput 139 kpl 1–7 kertaa porsineita. Emakot olivat rodultaan Topigs TN70 

(n=113) ja Danwel (n=38). Hoitokäytännöt tiloilla olivat normaalin suomalaisen 

käytännön mukaisia.  

Tilakohtaisia eroja hoitokäytännöissä oli porsimisten käynnistämisten, 

pesänrakennusmateriaalin käytön sekä oksitosiinin käytön suhteen. Porsimisten 

käynnistyksiin tiloilla käytettiin synteettistä prostaglandiini F2α -analogia (Estrumat vet 

injektioneste, liuos 0,25 mg/ml, vaikuttava aine kloprostenoli, valmistaja MSD Animal 

Health tai Genestran Vet injektioneste, liuos 75mikrog/ml, vaikuttava aine 

dexcloprostenoli, valmistaja Vetcare) (Pharmaca Fennica Veterinaria 2017), annoksella 

0,7 ml/emakko.  

Kahdella tilalla oksitosiinin käyttö oli systemaattista. Oksitosiinia (Vetox, valmistaja 

Vetcare, annoksella 10–15 IU) käytettiin näillä tiloilla aina avustettujen porsimisten 

yhteydessä ja kun syntyvien porsaiden väli ylitti 30 minuuttia. Kolmella tilalla oksitosiinia 

käytettiin vain yksittäisten emakoiden kohdalla. Neljällä tilalla emakot porsivat 
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porsimishäkeissä ja yhdellä tilalla porsiminen tapahtui vapaasti porsimiskarsinassa. 

Tilakohtaiset erot on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1.  Tilakohtaiset erot eläimissä ja hoitokäytännöissä 

TILA nro: 1 2 3 4 6 

rotu TopigsN70 TopigsTN70 TopigsTN70 Danwel Danwel 

eläinten määrä  40 43 30 20 18 

käynnistetty porsiminen kyllä kyllä ei ei  ei 

pesänrakennusmateriaali ei vähän vähän ei paljon 

porsimisolosuhteet häkki häkki häkki häkki karsina 

oksitosiinin käyttö  kyllä kyllä ei ei ei 

 

 

3.1.2 Menetelmät 

Emakoilta mitattiin porsimisen kestoon kuluva aika, plasman progesteronipitoisuus 

porsimisen alussa sekä ternimaidon tuotto. Jokaisesta pahnueesta laskettiin syntyvien 

porsaiden kokonaismäärä sekä kuolleena ja elävänä syntyneiden porsaiden määrä.  

 

3.1.2.1 Ternimaidon tuotto 

Emakoiden ternimaidon tuotto mitattiin Devillers ym. (2004a) menetelmän mukaan, 

jossa ternimaidon tuotto määritetään epäsuorasti vertaamalla porsaiden painon nousua 

ensimmäisen vuorokauden aikana syntymästä. Painon muutos kuvaa ternimaidon 

saantia ja sen perusteella voidaan laskea emakon ternimaidon tuotos.  

 

3.1.2.2 Radioimmunoanalyysimenetelmä (RIA) 

Plasman progesteronipitoisuus määritettiin radioimmunoanalyysimenetelmällä (RIA). 

Käytetty menetelmä oli Progesteroni ImmuChem, ICN Pharmaceuticals USA. RIA on 

sitoutumisinhibitioon perustuva immunokemiallinen analyysimenetelmä, jossa 

näytteessä olevan analyytin kanssa vasta-aineeseen sitoutumisesta kilpailee vakiomäärä 

radioaktiivisella merkkiaineella leimattua antigeeniä (Hämäläinen ja Stenman 2009). 
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Sitoutuneen osuuden radioaktiivisuus mitataan ja tutkittavan analyytin pitoisuus 

voidaan määrittää näytteen radioaktiivisuuden perusteella vertaamalla näytteen 

radioaktiivisuutta standardikuvaajaan (Hämäläinen ja Stenman 2009). Periaate on 

esitetty kuvassa 1.  

Kuva 1.  Radioimmunoanalyysimenetelmän (RIA) sitoutumisinhibition periaate. 

Radioaktiivisuutta osoittavan signaaliin suuruus on kääntäen verrannollinen määritettävän 

analyytin pitoisuuden kanssa. Tutkimuksessa määritettävänä antigeeninä toimi progesteroni. 

Kuva: Hämäläinen ja Stenman 2009. 

 

3.1.2.3 Tilastolliset analyysit 

Tilastollinen analyysi tehtiin SPSS Statistics ohjelman versiolla 24.0 (IBM Company 

Headquartes, Chicago, IL).  Ternimaidon tuotosta mitattiin kahden riippumattoman 

otoksen t-testillä yhtä suurten varianssien testiä käyttäen. 

 

3.1.3 Koe-eläinlupa 

Aineisto liittyy sikojen lisääntymistutkimukseen, jota varten Etelä-Suomen 

aluehallintovirastolta on pyydetty lupaa eläinkokeen suorittamiseen 31.5.2011. 

Eläinkoelautakunta on myöntänyt luvan 29.6.2011 päätöksellä PH 606 A.  
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3.2 Tulokset 
 

Tutkimuksessa mitattavia parametrejä olivat porsimakerta, porsimisen kesto 

minuutteina sekä ternimaidon tuotto ensimmäisen vuorokauden aikana porsimisesta. 

Koko aineistoa kuvaavat tulokset on esitetty taulukossa 2 sekä kuvissa 2–6. 

 n min. max. keskiarvo keskihajonta 

porsimakerta 151 1 8 3,7 1,7 

porsimisen kesto (min) 151 40 810 253 118 

ternimaidon tuotto (g) 149 766 9239 4297 1336 

progesteroni (ng/ml) 140 0,7 23,0 3,87 2,83 

syntyneitä porsaita (kpl) 151 12 25 16,9 3,0 

elävänä syntyneet (kpl) 151 8 23 15,8 2,92 

kuolleina syntyneet (kpl) 151 0 8 1,1 1,47 

taulukko 2. Taulukossa esitetty tulokset koko aineistosta.  

 

Kuva 2. Pahnuekohtainen syntyneiden porsaiden kokonaismäärä, pystyakselilla kuvattu 

emakoiden lukumäärä. 

  



36 
 

 

Kuva 3. Emakoiden porsimakerrat koko aineistosta, pystyakselilla emakoiden lukumäärä. 

 

 

 

 

Kuva 4. Pahnuekohtainen kuolleena syntyneiden porsaiden lukumäärä. 
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Kuva 5. Pahnuekohtainen elävänä syntyneiden porsaiden lukumäärä 

 

 

Kuva 6. Porsimisen kesto minuutteina koko aineiston emakoita tarkastellen, pystyakselilla 

kuvattu emakoiden lukumäärä. 

  



38 
 

3.2.1 Progesteroni  

 

Porsimisen aikaisen korkean ja matalan progesteronitason erottavaksi raja-arvoksi 

määritettiin 7,0 ng/ml. Raja-arvo määritettiin siten, että kaikilta aineiston emakoilta 

mitattujen progesteroniarvojen mediaaniluku kerrottiin kahdella. Emakot ryhmiteltiin 

tämän raja-arvon saaneisiin tai sen ylittäviin (”korkea progesteroni”) tai raja-arvon 

alittaviin (”normaali, matala progesteroni”).  

Normaalin, matalan progesteronitason emakoilla ternimaitotuotoksen keskiarvo 4289 

grammaa (keskihajonta=1308, n=127) poikkesi korkean progesteronitason emakoiden 

ternimaitotuotoksen keskiarvosta, joka oli 3839 grammaa (keskihajonta=1412, n=11). 

Ternimaitotuotos oli suurempi normaalin, matalan progesteronitason emakoilla 

verrattuna korkean progesteronitason emakkoihin, mutta ero ei osoittautunut 

riippumattomien otosten t-testillä merkitseväksi: t(136) = -1,088, p = 0,278, 2-

suuntainen. Tulokset on esitetty taulukoissa 3–5. 

 

Progesteroni 
(ng/ml) 

N Keskiarvo 
(Mean) 

Keskihajonta 
(Std. Deviation) 

Keskivirhe 
(Std. Error Mean) 

Ternimaidon 
tuotto (g) 

>/= 7,0 11 3838,56 1411,720 425,650 

 < 7,0 127 4288,70 1307,884 116,056 

Taulukko 3. Ternimaidon tuotto porsimisen jälkeisen vuorokauden aikana korkean ja matalan 
progesteronipitoisuuden emakkoryhmien mukaan jaoteltuna 

 

 

Levene´s Test for Equality of Variances 

F Sig. 

0,295 0,588 

Taulukko 4. Levenen testi.  
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Independent Samples Test 

 t-test for Equiality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Ternimaidon 

tuotto  

Equal 
variances 
assumed 

-1,088 136 0,278 

Equal 
variances not 
assumed 

-1,020 11,537 0,329 

Taulukko 5. Kahden riippumattoman otoksen T-testi. Tuloksien tarkasteluun käytettiin yhtä 
suurten varianssien testiä (equal variances assumed), koska Levenen testin Sig. (p-arvo) oli 
>0,05. 
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3.2.1.1 Pesänrakennusmateriaalin käyttö 

 

Emakoiden verenkierron progesteronitasot porsimisen alkaessa olivat keskimäärin 

alhaisempia tiloilla, joilla pesänrakennusmateriaalia oli tarjolla vain vähän, tai ei 

ollenkaan. Kaikkein korkeimpia progesteronitasoja mitattiin emakoilta niillä tiloilla, joilla 

pesänrakennusmateriaalia ei ollut tarjolla lainkaan. Tilalla 6, jossa pesäntekomateriaalia 

oli tarjolla runsaasti, emakoiden keskimääräiset progesteronitasot olivat koko 

aineistoon verrattuna matalimmat. Pesäntekomateriaalin ja progesteronitason yhteys 

on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Pesäntekomateriaalin käyttö ja keskimääräiset progesteronipitoisuudet emakoilla eri 

tiloilla. 
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3.2.1.2 Porsimishäkin käyttö 

 

Porsimishäkeissä porsivilla emakoilla todettiin korkeampia progesteronitasoja 

verrattuna karsinassa vapaammin porsiviin emakkoihin. Matalimmat keskimääräiset 

progesteroniarvot mitattiin emakoilta tilalta 6, jossa pesänrakennusmateriaalia oli 

tarjolla runsaasti, porsimiset tapahtuivat ilman käynnistämistä ja oksitosiinin käyttö ei 

ollut rutiininomaista. Tilakohtainen keskimääräinen progesteronipitoisuus ja 

porsimishäkin tai -karsinan käyttö on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Progesteronitason tilakohtainen keskiarvo (ng/ml) ja porsimishäkin käyttö. 
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3.2.1.3 Porsimisen käynnistys 

 

Tiloilla, joilla porsimiset käynnistettiin, olivat emakoiden verenkierron progesteronitasot 

keskimäärin korkeammat verrattuna luonnollisesta porsimista käyttävien tilojen 

emakkoihin, tosin ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (p = 0,15). Korkein keskimääräinen 

progesteronitaso oli tilalla 1, jossa eläimet porsivat häkissä, pesänrakennusmateriaalia 

ei ollut ollenkaan tarjolla ja oksitosiinin käyttö oli systemaattista. Keskimääräiset 

tilakohtaiset progesteronitasot suhteessa siihen, onko porsimiset käynnistetty vai ei, on 

esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Keskimääräinen tilakohtainen progesteronitaso (ng/ml) ja porsimisen käynnistys. 
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3.2.2 Porsimisen kesto ja rutiininomainen oksitosiinin käyttö 

 

Porsimisen keskimääräinen kesto koko aineiston emakoilla oli 253 minuuttia 

(keskihajonta 118 min.). Tilat, joilla oksitosiinia käytettiin systemaattisesti, porsimisen 

keskimääräinen kestoaika oli alhaisempi koko aineiston keskimääräiseen porsimisaikaan 

verrattuna. Pisin keskimääräinen porsimisen kestoaika oli emakoilla tilalla 3, jossa 

pesänrakennusmateriaalia oli tarjolla vain vähän, porsimiset tapahtuivat häkissä ja 

porsimisen käynnistys ei ollut käytössä. Porsimisen kesto ja oksitosiinin käyttö on 

esitetty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Keskimääräinen tilakohtainen porsimisen kesto ja oksitosiinin rutiininomainen käyttö.
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4  POHDINTA 
 

Porsimiseen ja ternimaidon tuotantoon liittyvät ongelmat nivoutuvat tutkimusten 

perusteella tiiviisti porsimisen aikaisen hormonaalisen säätelyn häiriöihin, jotka ainakin 

osittain ovat selitettävissä porsimisen aikaisilla ympäristöolosuhteilla. Tuotantoa on 

pyritty tehostamaan vuosien mittaisella jalostustyöllä sekä tuotantosyklin 

nopeuttamisella. Tämä on osittain tapahtunut emakon hyvinvoinnin kustannuksella, 

mikä on vaikuttanut epäedullisesti emakon fysiologiaan. Porsastuotannon tehostumisen 

seurauksena pahnuekoot ovatkin kasvaneet. Varjopuoleksi on kuitenkin muodostunut 

porsaskuolleisuuden suuri määrä, jonka suurimmaksi syyksi on osoitettu porsaiden 

riittämätön ternimaidon saanti. Kun tiedetään, että ternimaidon määrä ei ole 

pahnuekoosta riippuva tekijä, on selvää että emakon ternimaitotuotos ei riitä 

takaamaan kasvavan porsasmäärän tarpeita. Sikateollisuuden tarjoamat 

porsimisolosuhteet eivät nykymuodossaan anna emakolle mahdollisuutta toteuttaa 

normaaleita fysiologisia käyttäytymistarpeita ja tämän on todettu vaikuttavan 

negatiivisesti emakon tuottamaan ternimaidon määrään.  

Tässä tutkimuksessa havaittiin suurempi ternimaitotuotos niillä emakoilla, joiden 

progesteronitaso porsimisen aikana oli alhaisempi verrattuna korkeamman 

progesteronitason emakkoihin, joskaan tulokselle ei saatu tilastollista merkitsevyyttä. 

Kuitenkin aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu porsimisen aikaisen korkean 

progesteronitason ja pienemmän ternimaitomäärän välinen yhteys (Foisnet ym. 2010, 

Loisel ym. 2015). Tässä tutkimuksessa raja-arvo korkean ja matalan progesteronitason 

välille asetettiin arvoon 7 ng/ml, joka oli aineiston keskimääräiseen porsimisen aikaiseen 

progesteroniarvoon verrattuna kaksinkertainen. Tutkimukseen osallistuvista tiloista 

keskimääräiset progesteroniarvot olivat pienimmät tilalla, jolla emakot (n=18), porsivat 

vapaasti karsinassa ja niillä oli runsaasti pesäntekomateriaalia saatavilla, kun taas muilla 

tiloilla porsimiset tapahtuivat häkissä ja joissa pesäntekomateriaalia oli tarjolla vain 

vähän tai ei ollenkaan. Tästä voidaan päätellä, että koko aineiston keskimääräinen 

progesteroniarvo oli jo sellaisenaan luonnollista tasoa korkeampi, joten myös matalan 

progesteronitason ryhmässä oli suhteellisesti paljon pienemmän ternimaitotuotoksen 

emakoita, mikä voisi selittää tilastollisen merkitsevyyden puuttumisen.  
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Matalimman progesteronitason tilalla myös ensikoiden määrä oli suhteellisesti suurin. 

Kun lisäksi tiedetään, että ensikoiden ternimaitotuotokset ovat keskimäärin pienempiä 

kuin useamman pahnueen porsineilla emakoilla (katsauksessaan Farmer ym. 2006), olisi 

mielenkiintoista verrata ternimaitotuotoksen ja porsimisen aikaisen progesteronitason 

yhteyttä tutkimusasettelulla, jossa verrattaisiin keskenään saman porsimakerran 

emakoita. 

Porsimisen aikaisen viivästyneen prolaktiinitason nousun ja viivästyneen 

progesteronitason laskun on todettu olevan yhteydessä alentuneeseen ternimaidon 

tuotokseen (Loisel ym. 2015) ja yhtenä selittävänä tekijänä ovat ilmeisesti laktosyyttien 

väliset tiivisliitokset, joiden sulkeutumista korkea progesteronitaso hidastaa. Laktoosi, 

joka on tärkeä maidon osmoottinen komponentti, pääsee tällöin vuotamaan pois 

alveolitilasta kohti emakon verenkiertoa. Lisäksi progesteronilla on laktoosisynteesiä 

estävä vaikutus (Foisnet ym. 2010). Ternimaidon tuotantoon liittyviä tekijöitä on tutkittu 

varsinaiseen maidontuottoon verrattuna yllättävän vähän. Kuitenkin selkeitä viitteitä 

esitetty siitä, että kun emakolle tarjotaan mahdollisuus toteuttaa normaaleita 

fysiologisia käyttäytymistarpeitaan, on tällä edullinen vaikutus emakon maternaalisiin 

ominaisuuksiin ja erityisesti ternimaidon tuotantoon. Yhteys selittyy luontevasti sillä, 

että tällöin emakon normaalin fysiologian puitteissa tapahtuneet hormonaaliset 

muutokset pääsevät tapahtumaan luonnollisella aikataululla.  

Tutkimuksessamme todettua yhdistävää tekijää korkeampien progesteronitasojen ja 

pesänrakennusmateriaalin puuttumisen välillä ei tiedetä, mutta selittävä tekijä voisi 

toimia stressin aiheuttama häiriö hormonaalisessa toiminnassa. Myös porsimishäkkejä 

käyttävien tilojen emakoilla progesteronitasot olivat tutkimuksessa suurempia, kuin 

tilalla, jossa emakot porsivat vapaasti. Toisaalta porsiminen itsessään on stressaava 

tekijä ja kortisolitaso porsimisen alkaessa on normaalitilanteessakin korkea. 

Tilanahtauden tiedetään kuitenkin lisäävän endogeenisten opioidien määrää, joilla taas 

on oksitosiinia estävä vaikutus. Pesänrakennuksen tiedetään myös stimuloivan 

oksitosiinin eritystä, jolla puolestaan on prolaktiinia vapauttava vaikutus. Progesteroni 

estää prolaktiinin eritystä joka puolestaan on pesänrakennuskäytöksen laukaiseva 

tekijä. PRL-P4 -suhdetta on tutkittu tiettävästi vain Loiselin ym. 2015 tekemässä 

tutkimuksessa, jossa pesäntekomateriaalin käytöstä ei ollut mainintaa. Mielenkiintoista 
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olisi verrata, miten emakoille tarjottava pesätekomahdollisuus ja liikkumatila 

vaikuttaisivat PRL-P4 -suhteeseen. 

Ongelmat porsimisessa ovat johtaneet osalla tiloista rutiininomaiseen oksitosiinin 

käyttöön. Tutkimukseen osallistuvista tiloista oksitosiinin systemaattinen käyttö oli 

rutiinitoimenpiteenä kahdella tilalla, joilla porsimisten keskimääräinen kokonaiskesto 

olikin muita tutkimuksen tiloja matalampi. Vaikka oksitosiinin rutiinikäytöllä 

näennäisesti saataisiinkin porsiminen sujumaan nopeammin, ei ratkaisu ole ongelmaton 

ja sisältää lukuisia haittapuolia. Oksitosiinin rutiini- tai ylikäyttö voi vähentää istukan 

verenkiertoa ja altistaa kohdussa olevat sikiöt hapenpuutteelle (Peltoniemi ja Oliviero 

2015). Lisäksi oksitosiinin käyttö on yhteydessä suuremman kuolleena syntyvien 

porsaiden määrän verrattuna ilman oksitosiini-injektioita porsivien emakoiden 

pahnueisiin (Mota-Rojas ym. 2005). Oksitosiinin rutiinikäytön ongelmien taustalla oleva 

syy on ilmeisimmin eksogeenisen oksitosiinin luonnottoman voimakas kohdun 

kontraktioita lisäävä vaikutus. Koska porsimisongelmien taustalla oleva perimmäinen 

syy on yhden hormonin alentunutta pitoisuutta monimutkaisempi, ratkaisu tulisi 

pikemminkin löytää näiden syy-seuraussuhteiden tarkastelun avulla. Porsimisen 

aikaisen oksitosiinipitoisuuden lisäämiselle luonnonmukaisempi ja samalla sekä 

porsaiden että emakon kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva vaihtoehto olisi antaa 

emakon toteuttaa normaalia pesäntekotarvetta ja porsia vapaamman liikkumisen 

tarjoavassa karsinassa. 

Tiloilla, joilla käytettiin porsimisen käynnistämistä prostaglandiinilla, oli havaittavissa 

yhteys korkeampaan porsimisen aikaiseen progesteronitasoon verrattuna tiloihin, joilla 

porsimisen käynnistämistä ei käytetty. Prostaglandiinin ja porsimisen aikaisen 

progesteronitason yhteyttä ei tiedetä, mutta porsimisen käynnistämisen on osoitettu 

olevan yhteydessä alentuneeseen ternimaidontuotantoon erityisesti, mitä 

aikaisemmassa vaiheessa tiineyttä käynnistäminen tapahtuu (Farmer ym. 2006). 

Selittävänä tekijänä toimivat todennäköisimmin tässäkin häiriöt emakon normaalissa 

hormonaaliympäristössä, mutta fysiologisten yksityiskohtien selvittäminen vaatii vielä 

lisätutkimusta.  

Progesteronitason porsimista edeltävän laskun käynnistää tämän hetkisen tiedon 

mukaan sikiöiden HPA-akselin aktivoituminen ja sitä kautta tapahtuva fetaalisen 
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kortisolitason nousu. Varsinainen jyrkkä lasku progesteronipitoisuudessa tapahtuu noin 

vuorokautta ennen porsimisen alkua luteolyysin seurauksena. Pahnuekoon kasvun 

myötä syntyvien porsaiden paino on pienentynyt. Herää kysymys, voisiko porsaiden 

pienemmän koon myötä niiden kehitysvaiheessakin olla viivästymistä. Tämä voisi 

vaikuttaa myös hidastuneeseen HPA-akselin aktivoitumiseen ja siten progesteronitason 

hitaampaan laskuun.  

Porsimisolosuhteiden vaikutuksia tutkittaessa on otettava huomioon monta eri 

muuttujaa. Pesäntekomateriaalin käyttö, häkissä vai karsinassa porsiminen, porsimisen 

käynnistys ja oksitosiinin käyttö ovat kaikki tekijöitä, jotka vaikuttavat emakon 

fysiologiaan. Lisäksi on otettava huomioon eläinten ikä, porsimiskerta sekä genetiikka. 

Tämä tekee tutkimusasettelusta haastavaa ja edellyttää runsaasti tutkimusresursseja. 

Tämän lisäksi porsimisen aikainen fysiologia on monenlaisten erilaisten hormonaalisten 

ja molekylaaristen osatekijöiden yhteisvaikutuksen muodostama vyyhti, jossa syy- 

seuraussuhteet ovat monimutkaisia ja osittain kokonaan selvittämättä. 

Porsimisen aikaisten hormonaalisten mekanismien tutkimuksessa on siis haasteita. 

Onneksi tutkimusmenetelmien kehittymisen ja avoimen tiedonvaihdon ansiosta 

saadaan kiihtyvällä vauhdilla runsaasti lisätietoa erilaisten syy-seuraussuhteiden 

taustalla vaikuttavista tekijöistä. Vaikuttaa siltä, että tämä tietoisuuden lisääntyminen 

on johtamassa vähitellen kohti eläinystävällisempiä porsastuotanto-olosuhteita.   
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