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T
utkimus toteutettiin Kuopi-
on yliopistolla kliinisen ra-
vitsemustieteen laitoksella 
yhteistyössä farmaseutti-
sen kemian laitoksen ja yli-

opistollisen sairaalan ihotautiklinikan 
kanssa. Tutkimus sai TEKESin tukea 
ja siinä käytettiin suomalaisen Finola-
hamppulajikkeen siemenistä kylmä-
puristettua öljyä.

Tutkimus oli satunnaistettu sok-
kovaihtovuorokoe, jossa 16 kuivas-
ta ihosta tai lieväoireisesta atopiasta 
kärsivää koehenkilöä vaihtovuoroi-
sesti nautti 8 viikon jakson aikana jo-
ko hampunsiemenöljyä tai oliiviöljyä. 
Tutkimuksen aikana ja kuukauden 
ajan ennen sitä koehenkilöt noudat-
tivat rajoituksia lääkkeiden ja rasva-
happoja sisältävien luontaistuotteiden 
käytössä. Rajoitukset eivät koskeneet 
perusvoiteita.

Tutkimukseen kuuluva oirekyse-
ly paljasti hamppuöljyn säännöllisen 
nauttimisen helpottavan atooppisen 
kuivan ihon oireita. Ihon kutina vähe-
ni, mikä mahdollisti hoitovoiteen käy-
tön vähentämisen. Lisäksi tutkimuk-
sessa todettiin koehenkilöiden verines-
teen lipidifraktioiden rasvahappokoos-
tumusten muuttuminen kulloinkin 

nautitun öljyn profi ilia mukailevaksi. 
Tämä selittää oirekyselyn tuloksia. 
Finola-hamppuöljy sisältää kudoksille 
ihanteellisen rasvahappokoostumuk-
sen, sillä öljyssä on runsaasti elimis-
tölle välttämättömiä monityydytty-
mättömiä rasvahappoja eli linolihap-
poa (omega-6) ja alfalinoleenihappoa 
(omega-3). Siinä on myös on ravin-
nosta harvemmin löytyvää, mutta tär-
keää gammalinoleenihappoa eli GLA:
ta (omega-6, 4%) sekä stearidonihap-
poa eli SDP:tä (omega-3, 2%). 

Lisäksi sarjojen 6 ja 3 rasvahapot 
ovat suunnilleen samassa suhteessa 
toisiinsa kuin vastaavat terveestä ih-
miskudoksesta löytyvät rasvahapot (n. 
2:1). Suhde on tärkeä myös siksi, et-
tä molemmat rasvahapot kilpailevat 
samoista delta-6-desaturaasi-entsyy-
meistä niiden muuttuessa elimistössä 
pitkäketjuisiksi rasvahapoiksi, jotka 
taas ovat paikallisesti vaikuttavien 
hormonien esiasteita. Oliiviöljy taas 
sisältää pääasiassa kertatyydyttymä-
töntä öljyhappoa (omega-9), eikä ollen-
kaan GLA:ta tai SDA:ta.

Kuopion yliopiston tutkimuksen tu-
lokset tukevat useiden muiden viime-
aikaisten tutkimusten tuloksia, joiden 
mukaan välttämättömien rasvahap-

pojen ja GLA:n riittävä saanti ravin-
nosta on tärkeää atooppisesta ihottu-
masta kärsiville henkilöille. Monityy-
dyttymättömien rasvahappojen saanti 
ravinnosta on Suomessa suosituksiin 
nähden aivan alarajalla, vain 5 % ko-
konaisenergian saannista. ■
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Finola-hampunsiemenöljyä valmis-
taa Elixi Oil Oy ja sitä myyvät Yli-
opistojen apteekit ja hyvinvaruste-
tut luontaistuotekaupat. Lisätieto-
ja: www.elixioil.fi 

Kuopion yliopiston kliiniset kokeet ovat osoittaneet, että hampunsiemen öljyä nauttineet 
atoopikot kärsivät verrokki ryhmää vähemmän atopian oireista eli kuivasta ja kutiavasta 
ihosta. Annostus oli kaksi ruokalusikallista päivässä. Oireiden helpottuminen johti atopia-
lääkityksen vähentämiseen. 
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