
TAUSTA
Kalaöljyä, lohiöljyä ja omega-3 ravintoöljyjä käyte-
tään yleisesti lemmikkien ravinnon omega-3-rasva-
happojen täydennyksenä. Kalaöljyn omega-3-ras-
vahappojen keskeinen ravitsemuksellinen hyöty 
on se, että ne hillitsevät matala-asteista, kroonista 
tulehdusta. Kalaöljyn omega-3-rasvahappoja käyte-
tään munuaisten ja sydämen vajaatoiminnan sekä 
nivelrikon ravitsemuksellisena tukihoitona (Bauer 
2011). 

Tulehdus ja oksidatiivinen stressi ovat kytkeytyneitä 
(Salzano ym. 2014). Tulehdussolujen toiminta lisää 
happiradikaalien muodostumista ja oksidatiivista 
stressiä ja toisaalta oksidatiivisen stressin on todet-
tu lisäävän tulehdusta. Tästä kytkennästä johtuen 
on tärkeää, että omega-3-rasvahappojen täydennys 
ei itsessään lisää oksidatiivista stressiä.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat herkästi hapet-
tuvia ja hapettuneet rasvahapot rasittavat elimistön 
luontaisia antioksidanttimekanismeja. Turek ym. 
(2003) tutkimuksessa todettiin, että hapettunut 
rasva vaikutti haitallisesti koiranpennun kehitykseen: 
kasvuun, immuunivasteeseen ja luuston kehitykseen. 

Rasvahappojen hapettuminen on dynaaminen, 
autokatalyyttinen prosessi, jonka kuvaamiseen 
tarvitaan useita määritysmenetelmiä. Perinteisesti 
käytetty peroksidilukumääritys kuvaa hapettumisen 
ensimmäistä vaihetta ja se ei yksin riitä tilanteessa, 
jossa hapettuminen etenee nopeasti. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää koemalli 
kalaöljyjen ja niitä sisältävien tuotteiden hapettu-
misen testaamiseen. Hapettumisen määritykseen 
käytettyjen menetelmien alustavan testauksen 
jälkeen tutkimuksessa optimoitiin peroksidiluvun, 
haihtuvien hapettumistuotteiden ja tokoferolien 
määritykseen perustuva malli. Mallia käytettiin 
viiden erityyppisen kalaöljyä sisältävän tuotteen 
vertaamiseen. 

MENETELMÄT
Tutkimus tehtiin Tanskan teknillisessä yliopistossa 
(DTU)  elintarviketutkimuksen professorin Charlotte
Jacobsenin johdolla. Peroksidiluvun, haihtuvien 
hapettumistuotteiden ja tokoferolien määrityksessä 
käytettiin DTU:ssa validoituja elintarviketutkimuk-
sen standardimenetelmiä. 

Hapettumista tarkasteltiin kiihdytetyissä olosuh-
teissa (30oC, avoin astia ja sekoitus). Määritykset 
tehtiin testin alussa (päivä 0) ja sen jälkeen 4., 9. ja 
14. päivänä testin aloittamisesta. 

Testattavaksi valittiin viisi erityyppistä kalaöljypoh-
jaista tuotetta. Valitut tuotteet olivat 1) kasvatetun 
lohen öljy, 2) villin lohen öljy, 3) kalaöljy, 4) kalaöljy-
tiiviste ja 5) Nutrolin Seniori. Testiin valittujen tuottei-
den parasta ennen päiväykseen oli vähintään 12 kk. 
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TULOKSET
Tässä esitetään keskeiset tulokset esimerkkien 
valossa. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset 
raportoidaan kansainvälisessä alan kokouksessa  
(1st  International Symposium on Lipid Oxidation 
and Antioxidants; 5.-7. 2016, Porto, Portugal). Öljy-
jen peroksidiluku (PV) vaihteli testin alussa (päivä 
0) välillä 4,1 – 23,1 meq/kg. Öljyt joiden PV oli kor-
kea jo testin alussa (lohiöljyt), PV ei noussut testin 
aikana, muiden osalta PV nousi. Nutrolin Seniorin 
osalta PV:n nousu oli vähäisintä. 

 

Öljyjen haihtuvien hapettumistuotteiden pitoisuus 
nousi lukuun ottamatta Nutrolin Seniori öljyjä. 
Esimerkkinä kalaöljyn hapettumisessa muodostuva 
2-oktenaali (Horiuchi ym. 1998). 
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Tokoferolit ovat antioksidantteja, jotka hapettuvat 
öljyn hapettuessa. Nutrolin Seniori oli ainoa öljy 
jonka γ-tokoferolipitoisuus ei laskenut.  

 


