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Tiivistelmä  Referat – Abstract 
Lisensiaatin tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusosiosta. 
 
Kirjallisuuskatsaus käsittelee emakon käyttäytymistä ja hormonaalisia muutoksia lopputiineyden ja 
porsimisen aikana. Lopputiineydestä emakon hormonierityksessä tapahtuvien muutoksien tarkoituksena 
on emakon valmistaminen synnytykseen, imetykseen ja jälkikasvusta huolehtimiseen. Ennen porsimista 
emakoilla on voimakas tarve rakentaa pesää tonkimalla ja kuopimalla tarjolla olevia kuivikkeita. 
Lopputiineydestä emakon synnytyskanava avartuu estrogeenin ja relaksiinin vaikutuksesta, kohdun sileä 
lihaksisto muuttuu prostaglandiini (PG) F2α:n ja oksitosiinin vaikutuksesta supistuvaksi, utareeseen 
kertyy prolaktiinin vaikutuksesta maitoa ja oksitosiini käynnistää maidonerityksen. Synnytyksen 
käynnistymistä edeltää kortisolipitoisuuden nousu sikiön plasmassa sekä kortisoli-, estrogeeni- ja PGF2α-
metaboliittipitoisuuden nousu ja progesteronipitoisuuden lasku emakon verenkierrossa.  
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaikuttaako porsituskarsinaympäristö (kuivitus/ei kuivitusta ja 
vapaana/häkissä) emakon oksitosiinipitoisuuteen tai porsimisen kestoon sekä onko emakon 
oksitosiinipitoisuudella yhteyttä porsimisen kestoon. Lisäksi selvitettiin onko porsituskarsinaympäristöllä 
vaikutusta porsaiden kasvuun tai kuolleisuuteen. 
Tutkimukseen osallistuneet 38 emakkoa siirrettiin noin 2 viikkoa ennen odotettua porsimista 
tutkimusosastolle. 20 emakkoa sijoitettiin satunnaisotannalla kuivikkeettomiin häkkeihin (80x210cm2) ja 
18 emakkoa kuivitettuihin yksittäiskarsinoihin (210x335 cm2). Häkkeihin sijoitettujen emakoiden (n=15) 
porsiminen kesti pidempään (311±35 minuuttia) kuin karsinoihin sijoitettujen emakoiden (n=19) 
porsiminen (218±24 min) (p=0,03). Myös porsaiden syntymien välinen aika oli häkeissä pidempi (25±4 
min, n=11) kuin karsinoissa (16±2 min, n=15) (p=0,048). 
Verinäytteenottoa ja porsimisen aikaista oksitosiinimääritystä varten osa emakoista kanyloitiin. 
Kanyloiduista emakoista 9 oli häkeissä ja 9 karsinoissa. Häkeissä porsineiden emakoiden 
oksitosiinipitoisuudet vaikuttivat olevan alhaisemmat (38,1±24,6 pg/ml) kuin karsinoissa (77,6±47,6 
pg/ml) (p=0,08). Yli 4 tuntia porsineilla emakoilla (n=10) oksitosiinipitoisuus oli 26,6±21,2 pg/ml. Alle 4 
tunnissa porsineilla emakoilla (n=8) oksitosiinipitoisuus oli huomattavasti korkeampi (82,8±37,7 pg/ml) 
(p=0,002). 
Porsituskarsinaympäristöllä ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta pahnuekokoon, syntymän 
aikaiseen tai vieroitusta edeltävään porsaskuolleisuuteen eikä porsaiden kasvuun niiden ensimmäisenä 
5 elinvuorokautena. 
Tutkimus osoittaa, että porsituskarsinaympäristö vaikuttaa porsimisen kestoon. Lisäksi matalan 
oksitosiinipitoisuuden osoitettiin olevan yhteydessä porsimisen pitkittymiseen. 
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