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Tyrniä (Hippophaë rhamnoides) on 
käytetty Aasian perinteisessä lääke- 
tieteessä vuosisatojen ajan. Tyrni- 
marjat mainitaan Kiinan farmakope- 
assa (Chinese Pharmacopeia) [1],  
jonka mukaan niitä voidaan käyt- 
tää mm. parantamaan verenkiertoa. 
Tyrni esiintyy myös useassa histo- 
riallisessa myytissä. Himalajan alu- 
eella vapaana kulkevat hevoset 
syövät tyrniä ja niiden poikkeuk- 
sellisen kiiltävän turkin ajatellaan 
johtuvan tyrnin vaikutuksista. Krei-
kan tarustossa taas tyrni oli Pega- 
soksen pääravinto, ja sotahevoset 
palasivat takaisin terveinä syötyään 
tyrniä. Myyteissä esiintyvät tyrnin 
terveysvaikutukset näkyvät myös 
kasvin tieteellisessä nimessä: Hippo- 
phaë merkitsee kiiltävää hevosta.

Tyrnimarja tunnetaan erityisesti 
korkeasta C-vitamiinipitoisuudestaan 
sekä hyvänä flavonoidien lähteenä 
[2, 3], mutta tyrni poikkeaa useista 
muista marjoista myös korkean öljy- 
pitoisuutensa vuoksi. Marjan peh-
meän osan öljy sisältää paljon ras-
valiukoisia antioksidantteja, kuten 
E-vitamiinia sekä marjoille oranssin 
värin antavia karotenoideja [4, 5]. 
Tyrnin siemenöljy taas sisältää run-
saasti välttämättömiä (n-3) ja (n-6) 
rasvahappoja [4, 5]. 

Ylikriittisellä hiilidioksidiuuttopro-
sessilla tuotetulla tyrnin marja- ja 
siemenöljyllä on kliinisissä tutkimuk-
sissa osoitettu olevan hyödyllisiä vai-
kutuksia seerumin lipideihin ja lipo- 
proteiineihin [6], kuiviin silmiin [7], en-
doteelitulehduksen markkereihin [8], 
verihiutaleiden aggregaatioon [9] 
sekä ihon ja limakalvojen terveyteen 
[10, 11, 12]. Eläimillä tehdyissä tut-
kimuksissa tyrniöljyjen on mm. ha-
vaittu edistävän haavojen parane-
mista [13], ja paikallisesti käytettynä 
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lievittävän atooppista ekseemaa [14].
Tyrniöljyn terveysvaikutuksia koi- 

rilla on kuitenkin tutkittu erittäin 
vähän. Tämän kokeen tarkoituksena 
oli testata koostumukseltaan vaki- 
oidun tyrniöljyn vaikutuksia koirilla, 
jotka kärsivät kuivista ja/tai halkei-
levista tassunpohjista, vuotavista sil- 
mistä, tukkoisesta ja kuivasta 
nenästä tai kuivasta kirsusta.

Anturoiden kuivuus ja halkeileminen
Kokeessa arvioitiin 8 viikon tutki-
musjakson aikana tassunpohjien 
nuolemisen / järsimisen tiheyttä, on- 
tumista sekä tassunpohjien kui- 
vuutta ja halkeilua. Kokeessa syötä- 
vät tyrniöljykapselit vähensivät sel- 
västi anturoiden halkeilua ja kui- 
vuutta sekä vähensivät tassujen 
nuolemista / järsimistä. Ontuvia 
koiria kokeessa ei juurikaan ollut 

TULOKSET

mukana. Kokeeseen osallistuneista 
koirista 49 koiraa ilmoitti anturoi- 
den kuivuuteen liittyvistä oireista. 
Näistä tassuryhmäläisistä 27 koiran 
raportoitiin tutkimuksen alussa nuo- 
levan tai järsivän tassuja vähintään 
kerran viikossa. Näistä 27 koirasta 
tutkimuksen lopussa 48 %:n osalta 
raportoitiin, että järsimistä / nuo- 
lemista oli enää harvemmin kuin 
kerran viikossa ja 26 %:n osalta 
raportoitiin, että nuoleminen / järsi- 
minen oli loppunut kokonaan. 

Tassuryhmäläisistä 16 koiran 
osalta raportoitiin kokeen alussa, 
että anturoiden halkeileminen oli 
hyvin voimakasta tai selvästi näky- 
vää. Näistä koirista kokeen lopussa 
15 koiran osalta (94 %) raportoi- 
tiin, että anturoiden halkeileminen oli 
enää lievää tai sitä ei ollut ollenkaan 
(Kuva 1). Samansuuntaiset tulokset 
saatiin anturoiden kuivuuteen liittyen 
(96 %) (Kuva 2). 

Koirien, joilla selvästi halkeilevat anturat, määrä testin alussa ja lopussa (vasen kuvaaja). 
Vanhatanskankanakoira Elmon anturat testin alussa (vasemmalla ylhäällä) ja lopussa 
(oikealla alhaalla).
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Koirien, joilla selvästi havaittavaa anturoiden kuivuutta, määrä testin alussa ja lopussa  
(vasen kuvaaja). Australianpaimenkoira Maunon anturat testin alussa, 4 viikon kohdalla ja 
testin lopussa (oikealla).

Kuva 2
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Anturoiden kuivuus

Silmien vuotaminen
Silmien osalta kokeessa arvioitiin 
silmien hankaamista mattoon / soh- 
vaan tms., silmien siristelyä, silmi- 
en punoitusta, silmien vuota- 
mista / rähmimistä sekä karvo- 
jen värjäytymistä silmien alla. 47 
koiran raportoitiin kärsivän jostakin 
yllä mainitusta silmiin liittyvästä oi- 
reesta. Hyvin voimakkaasta tai sel- 
västi näkyvästä silmien vuotami- 
sesta ja / tai rähmimisestä ra- 
portoitiin kokeen alussa kärsivän 
30 koiraa. Näistä koirista kokeen 
lopussa silmien vuotaminen / rähmi- 
minen oli enää lievää 18 koiralla ja 
2 koiralla vuotaminen / rähmiminen 
oli loppunut kokonaan (Kuva 3). 
Myös karvojen värjäytyminen koiran 
silmien alla väheni koejakson aika-
na (Kuva 3). Silmien hankaamisessa 
mattoon / sohvaan havaittiin myös 
harveneva trendi, eli koejakson aika-
na silmien hankaaminen väheni.

Nenä- ja kirsuryhmät
Nenän tukkoisuudesta ja kirsun kui- 
vuudesta kärsiviä koiria osallistui  
tutkimukseen vähän ja niilläkin oireet 
olivat pääosin hyvin lieviä, mikä  
rajoittaa merkittävästi tulosten tul- 
kintaa.

Yleisoireet
Kokeen lopussa tutkittavilta kysyt- 
tiin, mitä muita muutoksia koiran  
yleisvoinnissa oli havaittu kokeen  
aikana. Selvin muutos havaittiin 
turkin kiillossa, mikä lisääntyi kokeen 
aikana. Kutinan ja ihon hilseilyn 
osalta havaittiin myös hieman muu- 
tosta parempaan, toki kokeeseen 
ei rekrytoitu koiria, jotka kärsivät 
iho-oireista. Ulosteen laadussa tai 
närästysoireissa ei nähty muutosta 
huonompaan, mikä on usein tyypil- 
listä, kun öljypohjaisia lisiä lisätään 
koiran ravitsemukseen. Koska yleis- 
vointiin liittyviin kysymyksiin vasta- 
sivat vain kokeen loppuun suoritta- 
neet, on mahdollista, että kokeen 
keskeyttäneiden joukossa voi olla 
koiria, jotka kärsivät närästyksestä 
tai muista ruoansulatusvaivoista. 
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Karvojen värjäytyminen

Koirien, joilla voimakkaasti tai selvästi vuotavat silmät, määrä testin alussa ja lopussa  
(vasen kuvaaja). Myös naamakarvojen värjäytyminen väheni testiryhmällä (oikea kuvaaja).

Kuva 3

BERRYOMG®-tyrniöljykapseleiden 
havaittiin vähentävän selvästi koirien 
anturoiden kuivuutta ja halkeilua. 
Koirat monesti kärsivät halkeilevista 
tassunpohjista, sillä asfaltti, kylmät 
talvipakkaset, kova rasitus esimerkiksi 
harrastus-, kilpa- tai työkoirilla sekä 
liian vähän hyödyllisiä rasvahappoja 
sisältävä ravinto voivat altistaa niitä 
kuivumiselle tai kulumiselle. Omista- 

JOHTOPÄÄTÖKSET
jat usein joutuvatkin turvautumaan 
erilaisiin tassusalvoihin hoitaakseen 
halkeilevia anturoita, tai osa koiris- 
ta saattaa jopa kärsiä päivittäi- 
sestä kivusta ja ontua, jos tassun- 
pohjia ei saada kotikonstein kun- 
toon. Ruoan sekaan annettavat 
kapselit voisivatkin olla monelle 
omistajalle helpompi ratkaisu kuin 
jatkuva tassujen rasvaaminen. Tämä 
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voisi lisätä hoitoon sitoutumista, kun 
hoitokeinoa ei koettaisi raskaaksi, 
hankalaksi ja aikaa vieväksi.

Silmätuloksissa oli selvästi enem- 
män variaatiota kuin tassutuloksissa, 
mutta niissäkin oli kuitenkin nähtä- 
vissä selkeä trendi silmien vuota- 
misen vähenemiselle. Syitä koirien 
silmien vuotamiselle on varmasti  
useita. Koska tutkimus tehtiin talvella, 
on hyvin todennäköistä, että koirat  
ainakin jossain määrin kärsivät ih- 
misten tavoin silmien kuivuudesta. 
Näin ollen tulokset viittaavat siihen, 
että kuivasilmäisyydestä johtuvaa 
silmien vuotamista voidaan helpot- 
taa tyrniöljykapseleiden avulla. 
Osa omistajista raportoi  myös val- 
koisten koirien karvoja värjäävän 
silmävuodon vähentyneen. Monelle 
omistajalle koiran naamakarvojen 
värjäytyminen punaiseksi on esteet- 
tinen haitta ja vaiva, johon saa- 
tetaan hakea apua eläinlääkärin 
vastaanotolta asti. Jos silmissä ei  
kuitenkaan todeta tulehdusta tai  
muuta lääkkeellistä hoitoa vaativaa 
sairautta, voisi tyrniöljykapselien 
avulla koittaa vähentää karvan vär-
jäytymistä punertavaksi.

Nenä- ja kirsuryhmien pieni koko 
rajoittaa niiden tulkintaa. Muutamia 
yksittäisiä hyviä kokemuksia liittyen 
nenän tukkoisuuden vähenemiseen 
ja kirsun haavauman paranemiseen 
raportoitiin, mikä tukee aikaisempia 
havaintoja tyrniöljyn vaikuttavuudes- 
ta limakalvojen terveyteen sekä haa- 
vojen paranemiseen [13].

Yleisoireissa selkeä muutos  
aiempaan havaittiin ainoastaan tur- 
kin kiillossa. Huomattavaa oli myös 
se, että kapselimuotoisen tyrniöljyn 
ei havaittu aiheuttavan närästystä, 
mikä on usein tyypillistä öljypohjai- 
sille ravintolisille. Tuote voisi siis olla  
hyvä vaihtoehto koirille, joita esi- 
merkiksi kalapohjaiset tai kapseloi-
mattomat öljyvalmisteet närästävät.

Koirat rekrytoitiin kokeeseen Facebookin kautta. Koirien piti olla muuten perus- 
terveitä, mutta joilla esiintyi anturoiden ja/tai kirsun kuivuutta ja/tai halkeilua, 
nenän vuotamista ja/tai silmien vuotamista. Kokeen aloitti yhteensä 129 koiraa.

Kokeeseen osallistuvia koiria oli yhteensä 82 rodusta. Koirien ikäjakauma
oli 1,5–9 vuotta. Koirien mediaanipaino oli 19 kg.

Kokeen suoritti loppuun 103 koiraa. Syitä tutkimuksen jättämiselle kesken
olivat: tuote ei tuntunut sopivan koiralle (mm. ruuansulatusongelmia), koira 
ei suostunut syömään kapseleita tai koira sairastui johonkin tutkittavasta 
tuotteesta riippumattomaan sairauteen tutkimuksen aikana. Suurin osa tut-
kimuksen keskeyttäneistä omistajista ei kuitenkaan ilmoittanut syytä keskeyt-
tämiselle.

Kokeessa käytettiin testituotteena BERRYOMG® tyrniöljykapseleita. Kapselin 
kuori koostui pääosin maissitärkkelyksestä. Tyrniöljy oli tyrnin siemenistä sekä 
tyrnin marjoista ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla uutettua öljyä. Öljy sisälsi 0,1 
% β-karoteenia ja 0,3 % E-vitamiinia. Kokeen ajan koirat söivät BERRYOMG® 
tyrniöljykapseleita Taulukon 1 mukaisesti. Koe kesti 8 viikkoa. Omistajille posti- 
tettiin ilmoittautumisen jälkeen tarvittava määrä tyrniöljykapseleita, joita he 
lisäsivät ohjeistetun määrän päivittäin koiran ruoan joukkoon. 

Koirat jaettiin tulosten tarkastelua varten neljään ryhmään oireiden mukai-
sesti. Tassuryhmän muodostivat koirat, joilla oli yksi tai useampi anturoi- 
den kuivuuteen viittaava oire. Silmäryhmän muodostivat koirat, joilla oli silmi- 
en terveyteen liittyviä oireita, kuten vuotavat silmät. Kirsuryhmään kuului-
vat koirat, joilla oli kirsun kuivuudesta johtuvia oireita, kuten kirsun halkeilua 
tai kirsun hankaamista, ja nenäryhmässä olivat koirat, joilla oli mm. nenän 
tukkoisuutta ja/tai nenävuotoa. Yksi koira saattoi kuulua myös useam-
paan ryhmään samanaikaisesti. Suurimmat ryhmät muodostivat tassuryh- 
mä (n=49) ja silmäryhmä (n=47). Kirsu- (n=20) ja nenäryhmä (n=18) oli- 
vat pienempiä. Kokeen aikana koirien ruokavalioon ei tehty muita muutoksia,  
vaan tyrniöljykapselit tulivat muun ravinnon lisäksi. Tutkittavat vastasivat 
samaan kyselyyn kolme kertaa tutkimuksen aikana: tutkimuksen aloitus- 
päivänä, neljän viikon kohdalla ja tutkimuksen lopussa. Kyselylomak- 
keessa kysyttiin kysy myksiä jokaisesta oireryhmästä erik seen, kuten 
esimerkiksi silmien siristelyn, kuonon tai kirsun hankaamisen, nenän tuk-
koisuuden ja tassunpohjien nuolemisen tai järsimisen esiintyvyyttä, 
sekä kuinka usein kyseistä oiretta esiintyy. Lisäksi lomakkeessa kysyttiin ky- 
symyksiä liittyen tassujen ja kirsun kuivuuteen ja halkeilemiseen, silmien ja  
nenän vuotamiseen sekä naamakarvojen värjäytymiseen sekä näiden 
oireiden voimakkuuteen. Lopuksi kysyttiin vielä, oliko turkin kiiltoon, ihon 
hilseilyyn tai kutinaan, ulosteen laatuun tai närästysoireisiin liittyen havaitta- 
vissa muutoksia tutkimuksen aikana. Omistajilta tiedusteltiin myös, oli-
vatko he tutkimuksen aloituksen jälkeen käyneet eläinlääkärissä, rokot-
taneet, madottaneet tai lääkinneet koiraansa, oliko koiran ruokavaliota 
muutettu tai oliko käytetty silmätippoja, nenärasvaa, tassurasvaa,  
E-vitamiinilisää tai öljylisää.

Koeasetelma

Koiran paino (kg) Kapselimäärä / vrk Tyrniöljy (g) / vrk

1–10 1 0,5

>10-20 2 1

>20-40 3 1,5

>40 4 2

BERRYOMG®-tyrniöljyn annostelu vuorokaudessa

Taulukko 1
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Petra vastaa Aromtechilla uusien 
tuotteiden kehittämisestä sekä laa- 
dusta. Petralla on n. 15 vuoden ko- 
kemus marjaöljytutkimuksesta ja 
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Työskentelee Aromtechilla uusien 
liiketoimintojen ja markkinoiden ke- 
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