KOIRANPENNUN DHA:N TARVE
SEKA SAANTI RAVINNOSTA
Mikko Griinari, Ph.D, dos. Helsingin yliopisto

Omega-3 DHA (DocosaHexaenoic Acid) on aivojen,
silmän verkkokalvon ja hajuaistin solujen tärkein rasvahappo. Koiran elimistö pystyy tuottamaan DHA:ta, mutta
kehon oma synteesi ei riitä tarvittaviin määriin. Siksi koiran
pitää saada DHA:ta ravinnostaan. Ruoka-aineista kala sisältää eniten DHA:ta. Lihassakin sitä on, mutta paljon
pienempiä määriä.
Elämän alkutaipaleella, silloin kun pennun aivot ja aistit
kehittyvät, DHA:n tarve on erityisen suurta. Riittävä
määrä DHA:ta tiineyden aikana emon ruuassa ja vieroituksen jälkeen pennun ruuassa varmistaa pennun oppimiskyvyn kehittymisen. Ravinnon ja oppimiskyvyn välinen yhteys
on todettu myös koirilla tehdyssä tutkimuksessa (Kelley
2000). Sikiökauden ja imetyksen aikainen omega-3-rasvahappojen saanti voi myös pienentää lapsuus- ja nuoruusiän
atopiariskiä. Tämä asia on todettu tutkimuksissa, joissa
on seurattu atopiaäitien lasten sairastumista atopiaan
(Miles & Calder 2015).

PENTUTULOS JA DHA

Pennun kehityksen kannalta on tärkeää, että koiraemon
DHA-varastot ovat riittävät. Koiraemon ruokinnassa on
huomioitava myös se, että toistuvat pennutukset verottavat kudosvarastoja ja että kudosvarastojen täydentyminen tapahtuu verrattain hitaasti.
Kudosvarastojen alhainen DHA-taso voi vaikuttaa nartun
tiinehtymiseen ja pentuekokoon. Yli 17 000 koiran astutusta käsittävässä tutkimuksessa todettiin, että runsaasti
omega-3-rasvahappoja sisältävä ruokinta tehosti nartun
kudosvarastojen DHA-pitoisuutta, paransi tiinehtymistä,
vähensi kuolleina syntyneiden pentujen lukumäärää ja
piti yllä pentuekokoa toistuvien tiineyksien välillä (Kelley
2000).

TURVALLINEN DHA-TAYDENNYS

Pennun ja emon DHA-täydennyksenä voidaan käyttää rasvaista kalaa (lohi ja silakka) tai kalaöljyvalmisteita.

Osaan markkinoilla olevista pentumuonista on myös lisätty kalaöljyä. Kalan ja kalaöljyn rasvahapot hapettuvat eli härskiintyvät herkästi. Koska hapettunut kalaöljy
sisältää pennun kehityksen kannalta haitallisia aineita,
DHA-täydennyksen suhteen on oltava tarkkana. Turek
ym. (2003) havaitsivat tutkimuksessaan, että kahden kuukauden ikäisille koiranpennuille syötetty hapettunut öljy
hidasti pentujen kasvua, laski elimistön E-vitamiinitasoja ja
heikensi immuunivastetta sekä luuston kehitystä. Rasvahappojen hapettuminen on itseään ruokkiva mekanismi,
eli käynnistyttyään se etenee yhä kiihtyvällä nopeudella.
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Kalaöljyn laadun kannalta on tärkeää, että hapettumisen käynnistymistä hidastetaan mahdollisimman paljon. Kalaöljyn hapettumiseen voidaan vaikuttaa raaka-ainevalinnoilla, valmistusmenetelmällä ja antioksidanttilisäyksillä.
Nutrolin Pentu® -ravintoöljyn valmistusmenetelmää on vuosien aikana kehitetty, ja nykyisin sen valmistuksessa hapen haitallinen vaikutus pystytään lähes
täysin eliminoimaan. Valmistuksen yhteydessä öljyseokseen lisätään tehokkaita, luonnollisia antioksidantteja, joiden määriä on Tanskan teknillisen yliopiston
kanssa tekemissämme tutkimuksissa optimoitu. Huolekas valmistus ja tehokkaiden antioksidanttien käyttö takaavat sen, että kalaöljyn herkät rasvahapot
säilyvät muuttumattomina ja tuote on turvallista pennuille.
Nutrolin Pentu® on ravintoöljy, joka on suunniteltu erityisesti pennun ja emon
ravinnon rasvahappotäydennykseen. Sen perustana on lääkelaatuinen erikoiskalaöljy, jossa on erityisen runsaasti omega-3 DHA:ta. Perinteisissä kalaöljyissä sekä lohessa ja silakassa on sitä vastoin runsaasti omega-3 EPA:aa
(EicosaPentaenoic Acid). EPA on hyödyllinen omega-3-rasvahappo, mutta
kasvavan pennun elimistö ei pysty käyttämään sitä tehokkaasti hyväkseen
tärkeiden kudostensa rakentamisessa.
Nutrolin Pentu® -ravintoöljyä suositellaan emoille astutuksesta imetyksen
loppuun asti, ja pennuille ruuan täydennykseksi 6 - 8 kk:n ikään asti. Hitaasti
kehittyvillä roduilla täydennystä voi jatkaa pidempäänkin.
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