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Tamman kiimakierto

Kierto yhteensä 21 (19-22) vrk, josta

ESTRUS  4-7 vrk (2-12) ja

DIESTRUS  14-15 vrk

Kierron aikana muutoksia tamman lisääntymiselimissä, 
endokrinologisessa statuksessa ja käyttäytymisessä



Endokrinologinen säätely

• hypotalamuksen GnRH

• hypofyysin gonadotropiinit (FSH, LH)

• ovareista E, P, inhibiini

• P laskee → GnRH-, FSH- ja LH-eritys ↑
• P neg feedback poistuu



Estrus eli follikulaarivaihe 4-7 vrk

Kesto vaihteleva
• usein samalla tammalla samanpituiset kiimat toistuvat

• rotu, vuodenaika

• follikkelikoko luteolyysin ja ovulaation aikaan vaikuttaa kiiman kestoon

• vuodenajan vaikutus kiiman pituuteen
• aikaisin keväällä 25 pv, myöhemmin 17-18 pv

• vanhemmiten kiimakierto pitenee
• follikkeliaalto alkaa myöhemmin, vähemmän foll

• 40%:lla yli 20v tammoista ei munasarjatoimintaa (Vanderwall 1990)



Estrus

• estrogeenin vaikutukset lisääntymiselimiin:
• cervix pehmenee ja avautuu

• erite runsaampaa ja vetisempää

• kohdun tonus on vähäinen, ödeemi

• portio vaginalis kostea ja hypereminen 

• yksilövaihtelua



Ovulaatio

• ovulaatiofossa
• ovuloituva follikkeli on 30-70 mm, yleensä 40-45 mm, keväällä 5-8 

mm isompia

• usein yöllä

• lähestyvä ovulaatio:
• follikkelin muoto muuttuu
• foll on palpaatiossa pehmeä, aristava, ohutseinäinen
• uä:ssä granulosasolukerros ja sen alainen kaiuton kerros tulee näkyviin
• kasvu loppuu  24h ennen ov
• kohdun ödeemi vähenee

• kaksosovulaatioita 2% (ponit) → 25% (tb) kierroista



Keltarauhasen (CL) muodostuminen

• ontelo täyttyy verellä tai kudosnesteellä 24h 
sisällä
• 50-70% CL:sta on nesteontelo (CH)

• CH nähtävissä pvstä 0 (28%), pvstä 1 (62%), pvstä
2 (6%), pvstä 3 (4%) lähtien, nesteontelo häviää 
vähitellen mutta voi olla näkyvissä vielä 
diestruksen lopulla

• granulosasolut muuttuvat progesteronia 
tuottaviksi luteaalisoluiksi



Vuodenaika

• Hevonen on pitkän päivän kausilisääntyjä
• Lisääntymiskausi

• Syksyn siirtymävaihe

• Talvianestrus

• Kevään siirtymävaihe



Kevään siirtymävaihe

• maalis-huhtikuussa (helmi-toukokuu)

• pitkiä epäsäännöllisiä kiimoja, follikkelikasvua ja regressiota, lopulta 
ovulaatio (kohdun ödeemi)

• ovarit isot, paljon follikkeleita

• aikaisin keväällä varsovien tammojen munasarjatoiminta käynnistyy 
myöhemmin varsomisen jälkeen kuin kesällä varsovilla tammoilla

• aikaisin tiinehtyneillä on pitempi tiineys, myöhään tiinehtyneillä 
lyhyempi



Siirtyminen syksyllä anestrukseen

• marraskuussa (syys-joulukuu)

• epäsäännöllisiä kiimaoireita ilman ovulaatiota

• anovulatorinen follikkeli >30mm (häviää viikkojen kuluessa), tai vain 
pieniä foll viimeisessä aallossa

• nuoret, varsalliset tammat aikaisemmin anestrukseen kuin aikuiset
ilman varsaa (energiatasapaino)



Talvianestrus

• alkaa keskim. joulukuussa (joulu-helmikuu), n 100 pvää

• 15-25% tammoista sykloi ympäri vuoden

• varsalliset yleensä anestrukseen

• ovareissa ei toimintaa: pienet, sileät, kovat
• joillakin tammoilla pieniä foll tulee ja menee (<16-17mm), ei ov

• käyttäytyminen vaihtelevaa; pienet estrogeenimäärät voivat aiheuttaa 
kiimaoireita

• Kohde-elinten atrofia
• kohtu veltto, ohutseinäinen
• cervix pehmeä, yleensä kiinni



Tutkimusmenetelmät

3.4.2017 Tammaprope 13

0 anamneesi

0 oriilla kokeilu (teasing)

0 yleistutkimus

0 ulkoisten genitaalien tutkimus

0 rektaalipalpaatio

0 ultraäänitutkimus

0 transrektaalinen

0 transabdominaalinen

0 vaginoskopointi

0 transvaginaalinen palpaatio

0 endoskopia

0 kohtunäytteet

0 tuppo- ja harjanäytteet (swab & 
cytobrush)

0 huuhtelunäyte

0 biopsia

0 laboratoriotutkimukset

0 histologinen (vain biopsia)

0 bakteriologinen

0 sytologinen

0 hormonimääritykset
0 progesteroni

0 estronisulfaatti

0 inhibiini

0 eCG, LH, FSH

0 karyotyyppaus, geenitestit



Yleistutkimus
0 ravitsemustila

0 kohtuullinen lihavuus ei ole 
ongelma, mutta metabolinen 
syndroma ei ole hyväksi

0 laihuus ja laihtuminen on 
pahasta

0 karvapeite

0 talvikarva

0 yleiskunto, loiset

0 sairaudet

0 Kivuliaat sairaudet, esim. 
laminiitti

0 Cushing

0 Puhkuri, sydänviat
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Vaginoskopia ja 
transvaginaalinen palpaatio

0 vulvovaginaali-sfinkterin 
toimivuus

0 persistoiva hymen

0 verenvuodot

0 perforaatiot

0 adherenssit

0 urovagina

0 eritteet

Tammaprope 153.4.2017

Ginther 1992



Rektaalipalpaatio

0 Kiimakierron vaihe

0 Kohdunkaulan ja kohdun tonus

0 Kohdun koko, sisältö ja symmetria

0 Ovaridiagnostiikka

0 Tiineystarkastukset

0 Patologiset tilat

0 Vaatii kokemusta
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Ultraäänitutkimus

0 Kohdunkaula, kohtu ja munasarjat

0 Tiineystarkastukset, kaksosdiagnostiikka
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Näyteenottomenetelmiä

• Kohdun sytologinen ja bakteriologinen näyte

• Kohtubiopsia

• Tarttuvat taudit



Astutukset ja keinosiemennystoiminta

• Astutus
– Laitumella

• Ponit, työhevoset, Islannin hevoset, isot 
Quarter Horse farmit Texasissa, 
villihevoset

– In hand mating = ihmisen kontrolloimana

• Englantilaiset täysiveriset 
(laukkahevoset), jotkut kylmäverirodut, 
ponit, pienet siittolat

• Keinosiemennys (ks)
– ei ole hyväksytty täysiverisillä 

laukkahevosilla (Jockey Club)

– ravihevosilla vallitseva siitosmuoto

– Suomessa  ≤70% tammoista on ks:n piirissä, 
mutta rotueroavuudet ovat suuria

• lv-ravurit > pv-ratsut > sh > ponit
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Keinosiemennys

• ori ja tammat samassa siittolassa
• laimennetun ja jäähdytetyn tuoresperman lähetys, jolloin tammat eivät tule siittolaan

• mahdollistaa ulkomaisen spermakaupan 
• Suomessa yleisin siitosmuoto
• tammat siemennetään toisessa siittolassa tai kotitallissa (50% + 50%)

• pakastesperma
• mahdollistaa ulkomaisen spermakaupan ja huippuoriiden käytön
• käyttöön liittyy kuitenkin rajoituksia, sillä kaikkien oriiden sperma ei sovellu 

pakastukseen eivätkä kaikki tammat tule kantaviksi pakastespermalla
• Suomessa pv ja lv

• sukupuolilajiteltu siemen
• pienet siittiöannokset vietävä preovulatorisen follikkelin puoleisen sarven kärkeen
• ei Suomessa
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Ks:n edut ja haitat

• geneettisesti parhaat oriit voivat saada enemmän 
jälkeläisiä

• ulkomaisten huippuoriiden käyttö mahdollista
• hyvät, mutta subfertiilit oriit ja tammat voivat saada 

jälkeläisiä
• säästää oritta ja työtä
• oriin kilpailukäyttö mahdollista, vaikkakaan ei 

suositeltavaa
• sperma ja tamma tutkitaan joka kerta, jolloin tamma 

saa riittävän siemennysannoksen oikeaan aikaan ja 
oriin mahdolliset ongelmat havaitaan heti → paremmat 
tulokset

• vähentää onnettomuuksia (ori ja tamma)
• vähentää venereaalitautien leviämistä

• kallista, vaatii erityistilat ja laitteita sekä eläinlääkärin
• vaatii osaamista, mm. sperman käsittelyssä ja 

tutkimisessa
• subfertiileiden oriiden ja tammojen käyttö → 

perinnölliset ongelmat lisääntyvät
• sperman lähetys on tehokas tapa levittää sperman 

välityksellä tarttuvia tauteja
• siirtospermalla ja erityisesti pakastespermalla 

huonompia tuloksia
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Varsomis % eri menetelmillä
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Varsomistulokset 1991-2005
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Käytännöt

• Spermanotto Suomessa oriasemilla yleensä ma, ke ja pe 
aamuisin

– Yleensä n huhtikuun alusta elokuun alkuun

– Kuljetusaika keskimäärin 10h

• Tamma siemennetään joka toinen päivä kunnes ovuloi

– Tai käytetään hormoniterapiaa ovulaation aikaansaamiseksi
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Siemennysten ajoittaminen

• lähtökohtana tuoresperman säilyminen hedelmöittämiskykyisenä 
2-3 vrk, siirtosperma 1 vrk, pakastesperma 0,5 vrk

• tavoitteena siemennys mahdollisimman lähellä ovulaatiota

• pääsääntöisesti ennen ovulaatiota

• ovulaation jälkeen mahdollista 12-15 t,

– pakastespermalla yleisessä käytössä, tutkimukset 6, 8 tai 12 tunnin välein 
siittolan käytännön mukaan
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Siemennysaika eri spermatyypeillä

• siittolassa

– joka 2. pv alkaen siitä, kun tammalla on ≥ 3.5 cm:n follikkeli

• siirtospermalla

– joka 2. pv alkaen siitä, kun tammalla on ≥ 3.5 cm:n follikkeli

– hCG:n käyttö ennen siemennystä suositeltavaa, jotta selvittäisiin yhdellä siemennyksellä, ja jotta 
siemennys ajoittuisi lähelle ovulaatiota 

• tärkeää jos motiliteetti huono tai siittiöitä vähän

• välttämätöntä tuotaessa spermaa ulkomailta

• viikonloppuna ei tarvitse työskennellä, jos sperman riittävyys tai säilyvyys ei ole ongelma
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Siemennyksen esivalmistelut

• Caslickin leikkaaminen hyvissä ajoin (veri on spermatoksista)

• mielellään tutkimuspilttuussa potkuvaaran vuoksi

• häntäjouhien sitominen (desinfioitu kumi, pestävät tarrakiinnitteiset suojukset, rektaalihanska)

• perineaalialueen pesu (Natusan, Lactacyd, Helläpesu tms), perusteellinen huuhtelu juoksevalla 
vedellä, kuivaus talouspaperilla

• ennen pesua terveysside vulvaan, jos ehdoton puhtaus välttämätöntä tai jos vulva ei sulkeudu 
kunnolla

• jäähdytettynä säilytettyä spermaa ei lämmitetä

• puhdas rektaalihanska (käännetty)

• käden selkäpuoli liukastetaan steriilillä geelillä tai vastaavalla mahdollisimman vähän 
spermatoksisella liukasteella
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Anatomiaa

Hevosten keinosiemennystoiminta 283.4.2017



Manuaalinen siemennys vaginan kautta

• hevosen kapea taipuisa 
seminetti tai naudan 
jäykempi seminetti

• seminetti viedään käden 
suojassa vaginan läpi, sormi 
cervixiin, ja seminetti 
pujotetaan sormea pitkin 
cervixin läpi kohdun corpus-
osaan

• siemennystä ei saa tehdä liian 
lähelle cervixiä

• jos kohtu painuu alas, 
painetaan seminettiä 
sormella kääntymään 
ventraalisesti
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Tiineystarkastukset

• TT1 päivänä 15-18 siemennyksestä

– Ennen päivää 16 jos kaksosepäily

• TT2 päivänä 28-30 siemennyksestä

– Ennen päivää 35

• TT3 noin kolmen kk:n kuluttua siemennyksestä

• Tiineys kestää n 330 päivää

– Paljon yksilövaihtelua
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