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TuTKimuKseen. Vastaanottajina Johanna Anturaniemi (vas.) ja Anna Hielm-Björkman ja luovuttajina Mikael ja Annmari Riihimäki. KuVA:
HAnnu LEHtinEn

Tutkimuskohteena koirien ruoka
●●Kennel-Rehussa vieraili viime viikolla koirien ruokintaa ja sen vaikutusta terveyteen tutkivat Dogrisk-projektin vetäjät Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta. Kennel-Rehu lahjoitti rahaa
tutkimustyöhön.
Kangasmäki Dogrisk-projektin ruokintakyselyllä on kerätty tietoa koirien ruokinnasta,
liikunnasta ja terveydestä jo
vuodesta 2009 lähtien. Vastauksia on kertynyt yli 11 000.
Projektin vetäjä eläinlääketieteen dosentti Anna HielmBjörkman ja jalostusagronomi Johanna Anturaniemi vierailivat Kennel-Rehussa valaisemassa projektiaan.
– Aloitimme ihan ensimmäisen kerran jo vuonna 2003,
Hielm-Björkman
kertoo.
Kahden sivun paperikyselyllä
saimme tietää vain mitä koirat syövät ja mitä sairastavat.
Siellä nähtiin vain että nillä,
jotka syövät raakaruokaa oli
paljon vähemmän sairauksia. Ei voinut kuitenkaan sanoa, että ne jotka söivät raakaruokaa, olisi terveempiä siitä syystä. Ei tiedetty mikä on
syy-seuraussuhde.
Tutkimusryhmä teki laajemman kyselyn internetiin
osoitteeseen www.ruokintakysely.fi.
– Päätimme, että avaamme
sen vasta, kun 10 000 vastausta on kasassa, Hielm-Björkman sanoo. Se tuli muutama
vuosi sitten täyteen.

Sanottua

Koirat
sairastavat
ihan samoja
tauteja kuin
ihmisetkin.
Anna HielmBjörkman
Eläinlääketieteen
dosentti

He pääsivät todentamaan
koirien ruokailujen jakautuvan melko tasaisesti raakaruokaan, kotiruokaan, sekaruokaan ja kuivaruokaan.
Sairastavatko koirat paljon?
– Koirat sairastavat ihan samoja tauteja kuin ihmisetkin,
Hielm-Björkman toteaa. Ne
sairastavat esimerkiksi nivelrikkoja, sydänvikaa, diabetestä, epilepsiaa, iho-ongelmia, lihavuutta. Haluamme jatkossa
katsoa esimerkiksi onko runsas hiilihydraattimäärä, mitä
ne syövät, taudin aiheuttajana vai onko valmistusprosessi

kenties se, joka vaikuttaa sairastuvuuteen.
Kiinnostus koirien ja
omistajien terveyteen
Hielm-Björkman ja Anturaniemi kertovat tehneensä dieetti-interventiokokeen, jossa
he antoivat 50 koiralle neljä
kuukautta joko raakaruokaa
tai teollista ruokaa.
– Siinä verrattiin lähinnä
kahta tapaa ruokkia, jotka
ovat Suomessa yleisiä, kertoo Hielm-Björkman. Sitten
keräsimme niiltä verinäytteitä, karvaa, ulosteita, virtsaa
ja koepaloja. Olemme katsoneet miten ravintoarvot näkyvät eläimessä. Olemme mitanneet vitamiinit, mineraalit ja
hivenaineet.
Tutkijat kertovat saaneensa myös jonkin verran ulostenäytteitä koirien omistajilta, jotka ovat halunneet antaa niitä.
– Koirilta löytyy aika lailla patogeenejä, joita ne eivät kuitenkaan itse sairasta,
Hielm-Björkman kuvaa hanketta. Kun saamme rahoituksen, tutkimme onko omistajillakin samoja patogeenejä
ja ovatko hekin immuuneja.

– Tämä on sovellettavissa
myös ihmispuolelle, kertoo
Anturaniemi. Vaikka emme
syö ihan samaa, on se samankaltaista. Ihmisetkin syövät
niin paljon prosessoitua ruokaa. Samat sairaudet saattavat ihmisilläkin tulla samantapaisista ruuista.
Tutkimusta
joukkorahoituksella
Valtion budjettileikkaukset
tuntuvat yliopistoilla.
– Aiemmin saimme rahoitusta säätiöiltä, mutta yleinen taloustilanne on vaikuttanut siihenkin rahoitukseen,
kuvaa Hielm-Björkman heidän tilannettaan. Siksi olemme päättäneet kääntyä koiran
omistajien puoleen.
Dogrisk-projekti on käynnistänyt joukkorahoituksen
haun. Tuleva eläinten viikko
käynnistää keräyksen näkyvämmin. Tiedossa on esiintymisiä aamutelevisiossa ja lehtihaastatteluja. Silloin käynnistyy myös lipaskeräys.
– Koetetaan saada kansa
käyntiin, Hielm-Björkman
toteaa. Pääsemme eteenpäin
kun saamme rahoituksen.
Joukkorahoitukseen osallis-

Lyralle. Luu ei jäänyt jakajan Mikael Riihimäen käteen.
Kuva: Johanna Anturaniemi

tumiseksi voi mennä https://
mesenaatti.me/dogrisk/ -sivustolle.
Kennel-Rehun
lahja kiertämään
Kennel-Rehu on yksi koiranruokia valmistava yritys, joka tekee yhteistyötä Dogriskprojektin kanssa. Pyhtääläisyritykselle on tärkeä myös
saada oikeaa tietoa ravinnosta asiakkaiden käyttöön.
Kennel-Rehu halusi omalta osaltaan mahdollistaa tut-

kimusta tekemällä lahjoituksen.
Vastikään pidetyissä Kennel-Rehun 40-vuotisjuhlissa
kertyneet 2 000 euroa lahjoitettiin Dogrisk-projektille. Yritys laittoi vielä saman verran
lisää. Palkintoshekki ojennettiin tutkijoille Pyhtään vierailulla.
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

