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Koirien ja kissojen lisääntymiseen kohdistuva tavanomaisin  

ohella käytetään myös lääkkeellistä ehkäisyä, joka on erityisesti  
kissojen hoidossa yleistä. Uudemmat lääkeinnovaatiot  

mahdollistavat muun muassa tilapäisen uroskoirien  
lisääntymiskykyyn puuttumisen.

Lisääntymisen  
hallinta  

pieneläinpraktiikassa

Maailmalla irtokoira- ja  
kissapopulaatiot ovat iso 

-
seksi käytetään ensisijaisesti kirur-

joskin massalääkityksiin soveltu-
via valmisteita tulee vielä kehittää. 
Seura eläinten lisääntymishoidot 
käsittävät jo melko laajan kirjon  
erilaisia lääkitysmahdollisuuksia. 

Kirjoituksessa käsitellään lääkinnäl-
lisiä vaihtoehtoja rajoittaa koirien ja 
kissojen lisääntymistä. Hormonily-
henteiden selitykset on koottu tau-
lukkoon 1.

Ongelmana irtokoirat ja -kissat

Vapaasti lisääntyvässä koira- ja kissa-
populaatiossa naaras voi tiinehtyä 
lähes joka kiimaan. Se tarkoittaa koi-

ralla noin kolmea pentuetta kahdessa 
vuodessa ja kissalla kahta, kolmeakin 
pentuetta vuoden aikana. Jälkeläi-
set puolestaan alkavat lisääntyä noin 
vuoden iässä, jolloin vuositasolla syn-
tyvien yksilöiden lukumäärä kasvaa 
lähes eksponentiaalisesti. Tämä on 

-

Esimerkiksi Yhdysvalloissa lopete-
taan joka vuosi miljoonia irtokoiria. 
Ennaltaehkäisevänä ratkaisuna tähän 
käytetään pääasiassa sterilisaatio- ja 
kastraatioleikkauksia, mutta myös 
lääkinnällisiä vaihtoehtoja on käytet-
tävissä, joskin niiden soveltuvuudessa 
massakäyttöön on vielä kehittämistä. 

Suomessa koirakuri on hyvä. Meillä 
ei juuri tapaa kylän raitilla vapaana 
juoksentelevia koiria. Kissojen suh-
teen tilanne on toinen. Kissat pääs-
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tetään edelleen usein vapaana ulos 
saalistusretkilleen. Kun kissa palaa 
kotiin, voi jälkipolven siemen olla jo 
kylvettynä.

Kissojen kastraatio- ja sterilisaati-
oleikkaukset ovat hyvin yleisiä. Nii-
tä tehdään enemmän kuin koirien 
vastaavia leikkauksia. Molemmilla 
eläinlajeilla uroksia leikataan kuiten-
kin selvästi vähemmän kuin naaraita, 
vaikka uroksella toimenpide on leik-
kausteknisesti helpompi ja nopeampi 
sekä hinnaltaan halvempi. Tilasto-
ja leikattujen koirien suhteellisesta 
määrästä ei Suomessa ole. Euroopassa 
ja erityisesti Pohjoismaissa on hyvin 
samankaltainen kulttuuri leikkausten 
suhteen. Näiden maiden tilastojen pe-
rusteella Suomessa voidaan arvioida 

Kemiallinen kastraatio 

Koska moni lemmikin omistaja ei  
halua urostaan leikattavan, mutta  
haluaa mahdollisesti helpommin 
käsiteltävän ja hoidettavan lemmi-
kin, voidaan eläin tehdä steriiliksi 

käyttämällä niin sanottua kemiallista 
kastraatiota. Lääkityksen vaikuttaessa 
nähdään, mitä kastraatioleikkaus eläi-
melle tekisi. Jos lääkityksen tulos on 
toivottu, voidaan päätyä myöhemmin 
kastraatioon.

Kemiallinen kastraatio saadaan ai-

sisältävällä, nahan alle asetettavalla 
implantaatilla. Desloreliini stimuloi 

-

Parin viikon kuluttua takaisinkytken-
 

laskea ja saavuttaa basaalitason noin 
kuudessa viikossa. Tällöin testostero-
nieritys tyrehtyy. Se johtaa siittiötuo-
tannon loppumiseen ja kivesten sur-
kastumiseen. Implantaatilla saadaan 
valmisteen vahvuudesta riippuen 
vähintään puoli vuotta kestävä vai-
kutus. Vaikutuksen kesto on käytän-
nössä jossain määrin yksilöllistä ja voi 
jatkua pitempäänkin. Sen jälkeen ki-
vesten toiminta palautuu normaaliksi. 
Valmiste on rekisteröity vain uroskoi-
rien kemialliseen kastraatioon. Sitä 
käytetään kuitenkin samassa tarkoi-
tuksessa myös kollikissoille. Kaikki 
kissat eivät kuitenkaan vastaa deslo-
reliini-hoitoon.

Kiimakierron hallinta

Kissan ja koiran kiimakierrot poik-
keavat toisistaan. Kissan kiimakierto 
toistuu 2–4 viikon välein ja ovulaa-

tio on indusoitu eli vaatii astumisen. 
Tosin spontaanejakin ovulaatioita 
esiintyy. Kissan kiimakäyttäytymi-

-
ten kissarotujen kiimat voivat loppua 
pimeän tullen syksyllä ja kiimakausi 
käynnistyy keväällä valon määrän  
lisääntyessä. 

Koiralla kiimakierto on keskimää-
rin kolme kertaa kahdessa vuodes-
sa. Kiima kestää noin kolme viikkoa. 

-
neyden mittaisen ajan eli noin kaksi 
kuukautta myös valeraskaana olevilla. 
Siten narttu on kiiman jälkeen aina 
joko tiine tai valetiine. Kiimanesto-
lääkitystä käytetään nartulla, kun 
halutaan tilapäisesti eroon kiimakier-
rosta esimerkiksi metsästys- ja työ-
koirilla tai vaikkapa perheen loma-
matkan vuoksi.

Progestageenit – vanha mutta 
edelleen paljon käytetty  
lääkeryhmä

Naaraspuolella lisääntymisen estämi-
seen on käytetty jo vuosikymmeniä 

-

steroidituotannon laskuun. Täten 
niillä saadaan estettyä kiimaan tulo 
tai katkaistua jo alkanut kiima.  
Lääkeryhmän käyttöön on liitet-
ty vakavia haittavaikutuksia (koh-
dun limakalvon muutokset, diabetes, 
nisäkudoksen liikakasvu, lihominen, 

Taulukko 1. Hormonilyhenteiden selitykset.

Lyhenne Hormoni Tehtävä Lähde

GnRH gonadotropiineja vapauttava hormoni vapauttaa FSH:ta ja LH:ta  
aivolisäkkeestä

hypotalamus

FSH follikkelia stimuloiva
hormoni

follikkelien kehitys munasarjoissa aivolisäke

LH luteinisoiva hormoni ovulaation laukaisija, keltarauhasen 
kehitys munasarjoissa

aivolisäke

ACTH adrenokortikotrooppinen hormoni mineralo- ja glukokortikoidien sekä 
androgeenien eritys lisämunuaisen 
kuoriosasta 

aivolisäke

Kemiallinen  
kastraatio saadaan  
aikaan desloreliiniä 
(GnRH-analogi) sisältä-
vällä, nahan alle asetet-
tavalla implantaatilla.
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vuoksi käyttöturvallisuutta on pidetty 
huonona. Viimeaikaisten tutkimusten 
perusteella annossuosituksia on las-
kettu ja samalla haittavaikutuksia on 
esiintynyt vähemmän.

-
-

sin. Sen käyttö oli hyvin yleistä nart-
tukissojen kiiman ehkäisyssä, mutta 
valmiste on poistunut Suomen mark-

-
-

-

vaikutuksia erityisesti aivolisäkkeestä 
erittyvän lisämunuaiskuoren hormo-
nien eritystä säätelevän adrenokorti-

-
sokeriin ja insuliinieritykseen.

Suomessa markkinoilla ovat medrok-
-

madinoniasetaattia sisältävät valmis-

kiiman pitkäaikaiseen estämiseen ja 

narttukoiralla kiiman keskeyttämi-
seen ja siirtoon. Delmadinoniasetaatti 

 
joten sen käyttökohteina ovat uros-
koirat (eturauhasen hyvänlaatuinen 

valmisteiden käyttö on yleistä.  
 

estämiseen kerran viikossa niin kauan 
kuin kiiman esto on tarpeen. Lääket-
tä ei suositella jalostuseläimille, kos-
ka pitkäkestoisessa käytössä se voi 
aiheuttaa muutoksia kohdun lima-
kalvolla ja siten heikentää hedelmäl-
lisyyttä. Narttukoirilla suun kautta 

jo alkaneen kiiman keskeyttämiseen. 
Hoito aloitetaan heti kiimavuodon 

-
vän ajan.

Pitkävaikutteinen, humaanipuo-
len injisoitava MPA-valmiste 
anestrus-vaiheessa annettuna estää 
kiimaan tulon. Lääkitys voidaan uu-
sia noin viiden kuukauden kuluttua, 
jos kiiman estosta halutaan pitkä-
aikaisempi. Valmisteen käyttö tulisi 
rajata terveille nuorille nartuille 
haittavaikutusten minimoimiseksi.

Kissan kiimakierto riippuu  
valon määrästä – melatoniini  
kiiman estämisessä

Valon väheneminen syksyllä lisää 
melatoniinin eritystä. Koska kissan 
kiimakierto on vuodenajasta (valon 

lisällä voidaan estää kiimaan tulo. 
Tutkimuksissa kiima on saatu estet-

Immunologinen  
lisääntymisen esto  
perustuu sellaisen  
antigeenin löytämiseen  
esimerkiksi munasolun 
tai siittiön pinnasta, jota 
vastaan elimistö kehittää 
vasta-aineita.
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KIRJALLISUUTTA

tyä melatoniinia sisältävällä implan-
taatilla. Lupaavia tuloksia on saatu 
myös antamalla melatoniinia suun 
kautta, mutta kliiniseen käyttöön tar-
vitaan vielä lisätutkimuksia.

Immunologia lisääntymisen  
hallinnassa 

-
tämiseen esimerkiksi munasolun tai 
siittiön pinnasta, jota vastaan eli-
mistö kehittää vasta-aineita. Tällöin 
hedelmöittyminen estyy. Munasolun 

-
kotetta käytetään menestyksellises-
ti villeillä kissaeläimillä. Kotikissalla 
tulokset eivät ole olleet yhtä hyviä. 
Rokotetta on testattu myös koirilla. 
Tulokset ovat olleet rohkaisevia.

GnRH-rokotteella on saatu lupaavia 
tuloksia sekä narttu- että kollikissoilla.

Lisääntymistä tehokkaasti estävä  
rokote mahdollistaisi irtokoira- ja  
kissapopulaation hallitsemisen kus-
tannustehokkaammin ja humaanim-

Aromataasi-inhibiittori –  
uusi lääke koiran kiimanestoon?

Aromataasientsyymi vastaa testos-
-

niksi. Inhiboimalla entsyymin toimin-

ja kiimaoireen kehittyminen keskey-
tymään. Suomessa on käynnissä tut-
kimuksia aromataasi-inhibiittorin so-
veltuvuudesta koiran kiimanestoon.

Vahinkoastuminen – abortin  
induktio?

Huolimatta hyvästä koirakurista  
vahinkoja sattuu, ja tiineyden kes-
keyttämistä joudutaan harkitsemaan. 
Keskeyttäminen on perusteltua esi-
merkiksi silloin, kun narttu on liian 

-
nen, uros ja narttu ovat lähisukulai-
sia tai pentue on sekarotuinen, eikä 
omistaja halua huolehtia pentueesta. 

Eettisistä syistä johtuen abortin  
 

tiineyspäivän jälkeen. Sekä koiralla 
että kissalla tiineys on munasarjojen 

-

abortti.

-
petitiivinen inhibiittori. Se sitoutuu 

-
taisesti tehokkaammin reseptoreihin 

-
tuksen. Lääkitys annetaan injektiona 
nahan alle kaksi kertaa vuorokauden 
välein. Abortti tapahtuu seitsemän 
vuorokauden kuluessa lääkityksestä. 

-
tettu abortti tulee varmistaa ulträäni-
tutkimuksella, koska siinä vaiheessa 
mitään ulkoisia merkkejä kuten vuo-
toa abortista ei tule.

-
ran keltarauhasen surkastumisen ja 

-
non ja keskeyttää tiineyden. Prosta-

verran haittavaikutuksia (sykkeen 

huonokuntoiselle nartulle lääkkeen 
-

-
nin kanssa abortin induktiossa.

Prolaktiinilla on koiran ja kissan tii-
neyden jälkimmäisen puoliskon aika-
na luteotrooppinen ja siten tiineyttä 
ylläpitävä vaikutus. Prolaktiinianta-

-
-

liinia on käytetty myös villikissojen 
lisääntymisen hillitsemiseen. Tehon 
varmistamiseksi valmistetta käyte-

•

Koska kissan kiima - 
kierto on vuodenajasta 
(valon määrästä)  
riippuvaista,  
melatoniinilisällä  
voidaan estää  
kiimaan tulo.


