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Puheenjohtajalta
Hyvät Suomen farmakologiyhdistyksen jäsenet
Niin vain olemme joutuneet tätäkin
vuotta
elämään
koronaviruksen
ehdoilla. Kolmas aalto iski Suomeen
isosti alkuvuodesta, ja koronarajoitukset
ovat
vaikuttaneet
voimakkaasti niin työelämässä kuin
vapaa-ajallakin. Onneksi juuri nyt
tilanne näyttää toiveikkaammalta.

Ja toivottavasti rokotukset purevat
niin, että syksyn mittaan voisimme
vähitellen palata normaa-limpaan
toimintatapaan.
Farmakologiyhdistyksen toiminta on
jatkunut
koronan
ehdoilla,
vuosikokous jouduttiin edelleenkin
järjestämään etätoteutuksella. Vuosikokouksessa
tuotiinkin
esille
sääntömuutosehdotus,
joka
virallisesti mahdollistaisi etäkokoustoteutuksen poikkeusoloissa.

THL:n skenaarioita ja laskelmia
tutkiessa vakuuttuu siitä, että jos vielä
jaksamme toukokuun ajan maltilla,
niin
sekä
rokotuskattavuus
ja
viruksen kausivaihtelu saavat aikaan
valoisamman kesän koronatilanteeseen.
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Tosin, hyvinkään toimiva etätoteutus
ei mitenkään pysty korvaamaan
kollegoiden
tapaamista
ja
verkostoitumista. Erityisen haastava
tilanne on uusilla jäsenillämme, jotka
eivät pääse tapaamaan nuorempia ja
vanhempia farmakologeja. Myös
kongressirintamalla on hiljaista, niitä
joko
siirretään
eteenpäin
tai
järjestetään etätoteutuksena.

Kansallista EuCP- sertifiointiprosessia
valmis-tellaan tämän vuoden aikana
EPHAR:n EuCP-asiantuntijoiden ja
referenssiprosessien avulla.
Tavoitteena on hakea prosessin
akkreditointia vuonna 2022.

Elinvoimaisen
yhdistyksen
säilymiseksi
vetoamme
jäsenistöömme, muistakaa päivittää
yhteystietonne
ja
maksakaa
jäsenmaksunne. Vain siten pysymme
toimintakykyisenä ja uudistuvana
yhdistyksenä!

Olemme uudistamassa verkkosivujamme, joten siitä uutisia vuoden
mittaan. SFY on hyväksynyt EPHAR:n
European Certified Pharmacologist
(EuCP)
-statuksen
otettavaksi
käyttöön Suomessa. Sertifioinnin
tavoitteena on tuoda farmakologien
osaaminen näkyväksi ja parantaa
farmakologien asemaa.

Kaunista kevättä ja tulevaa kesää!

Outi Salminen, pj

Yhdistyksellä uusi sihteeri
Farmakologiyhdistyksen johtokunta on nimittänyt uudeksi sihteerikseen Helsingin
yliopiston
Farmasian
tiedekunnassa
regeneratiivisen
farmakologian
apulaisprofessorina työskentelevän Merja Voutilaisen.
Laajemman esittelyn Merjasta voit lukea tämän lehden sivulta 6 alkaen.
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KUKA OLET, UUSI
PROFESSORI?
Teksti: Lauri Elsilä, Merja Voutilainen, Tomi Rantamäki - Kuvat: Lauri Elsilä

Farmakologiyhdistyksen toiminnan ytimessä on tehdä tieteenalamme kenttää
tutuksi, ja uusiin farmakologian professoreihin tutustuminen on tähän
erinomainen tie. Erityisesti Helsingin Viikissä Farmasian tiedekunnassa uusia
professoreita on parin viime vuoden aikana nimitetty useampia.
Tässä numerossa heistä esitellään kaksi, vuoden alusta regeneratiivisen
farmakologian apulaisprofessorina aloittanut Merja Voutilainen sekä kesällä
2021 molekulaarisen farmakologian professorina aloittava Tomi Rantamäki.
Keitä he ovat?

Miten sinä päädyit farmakologian alalle? Oliko reitti tieteenalan luo
selkeä vai sattumaa?
Merja: Farmakologia oli minulle
itsestään selvä valinta syventäville
opinnoille:
professori
Raimo
Tuomisen ja professori Liisa Ahteen
erinomaiset ja mukaansatempaavat
systemaat-tisen farmakologian luennot herättivät kiinnostukseni farmakologiaan. Lisäksi olen aina ollut
kiinnostunut ihmisen fysiologiasta ja
lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön. Farmakologiassa yhdistyvät
nämä molemmat.

Tomi: Kiinnostuin farmakologiasta
heti farmasian opintojen alussa.
Nautin
suunnattomasti
Ewen
MacDonaldin luennoista, ja vapaaehtoisista opetustapahtumista kävin
lähes ainoastaan hänen luennoillaan.
Kiinnostukseni neurofarmakologiaan,
ja erityisesti mielialalääkkeisiin, syntyi
jo varhain. Sain opintojeni aikana
selville, että masennuslääketutkimuksen kotimainen kärkinimi professori Eero Castrén on työryhmineen
juurikin Kuopiossa. Pääsin A.I.
Virtanen -instituuttiin Eeron puheille,
ja hän (aina niin) voimaannuttavan
esityksensä jälkeen sai minut todella
innostumaan aiheesta. Masennuslääkkeisiin liittyvä pro gradu -työni
syntyikin sitten nopeasti Eeron ja
professori
Pekka
Männistön
ohjaamana.

Tein erikoistyöni kokeellisen osuuden
professori Susan Wonnacottin laboratoriossa Bathin yliopistossa IsossaBritanniassa, missä tutkin aivojen
nikotiinireseptoriagonistien vaikutuksia Parkinsonin taudin in vitro malleissa. Samalla tutkimustyö alkoi
kiinnostaa entistä enemmän.
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Millainen on ollut tutkijanurasi
ennen nykyistä professuuriasi?

Akatemiatutkijarahoitus edesauttoivat oman ryhmän laajentamisessa.

Merja: Tein väitöskirjatutkimukseni
professori Raimo Tuomisen ohjauksessa farmakologian ja toksikologian
osastolla, farmasian tiedekunnassa,
Helsingin yliopistossa. Väitöskirjaprojektissani tutkin professori Mart
Saarman löytämän aivoperäisen
dopamiinihermokasvutekijän,
CDNF:n, sekä mesenkefaalisen astrosyyttiperäisen
hermokasvutekijän,
MANF:n, vaikutuksia kokeellisessa
Parkinsonin taudin eläinmallissa.

Väitöskirjatutkimukseni jälkeen ryhdyin tutkimaan myös amyotrofista
lateraaliskleroosia (ALS). Tutkimusryhmäni suorittamien prekliinisten
kokeiden tulosten perusteella CDNF
on lupaava lääkeainekandidaatti
myös ALS-taudin hoitoon: CDNF
suojaa taudissa tuhoutuvia liikehermosoluja ja vähentää solulimakalvoston stressiä kolmessa eri ALS:n
geneettisessä eläinmallissa. Näin ollen toivomme CDNF soveltuvan
hoidoksi laajalle ALS-potilasryhmälle.
Sekä Euroopan että Yhdysvaltojen
lääkeviranomaiset ovatkin myöntäneet CDNF:lle harvinaislääkestatuksen ALS-taudin hoitoon.

Osoitin väitöstutkimuksessani, että
CDNF ja sen sukulaisproteiini MANF
suojaavat ja korjaavat dopamiinihermosoluja Parkinsonin taudin
kokeellisessa mallissa. Väitöskirjani
osatyöt julkaistiin alan huippulehdissä, kuten Naturessa. Tuoreempien
tulosten perusteella CDNF on
osoittautunut
turvalliseksi
myös
Parkinson-potilaiden kliinisissä kokeissa.

Tomi: Valmistuttuani tein hetken
aikaa apteekkarin sijaisuutta ja
pääsin ansiotulojen makuun. Eero
pyysi kuitenkin jatkamaan väitöskirjaa
Helsinkiin. En epäröidyt hetkeäkään,
vaikka pidin kyllä apteekkitöistäkin –
ja hieman myös niistä ansiotuloista.
Tutkijanurani alkutaival meni Eeron
kanssa
Helsingin
yliopiston
Neurotieteen tutkimuskeskuksessa,
jossa valmistui myös masennuslääkkeisiin ja TrkB-hermokasvutekijäreseptorisignalointiin liittyvä väitöskirjani.

Väitöksen jälkeen siirryin tutkijatohtoriksi Mart Saarman laboratorioon
Helsingin yliopiston Biotekniikan
instituuttiin, jonne perustin myös
myöhemmin oman hermorappeumasairauksien tutkimukseen keskittyvän tutkimusryhmäni. Muun muassa Jane ja Aatos Erkon säätiön
myöntämät rahoitukset ja
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Väitöksen
jälkeen
punnitsin
ulkomaan post doc -vaihetta, mutta
koin sen käytännön syistä hankalana.
Perheeseeni oli juuri syntynyt toinen
lapsi ja ajatus muutosta, tai oikeastaan muutoksesta, tuntui yksinkertaisesti mahdottomalta. Vaikka lopulta asiat ovat menneet erinomaisesti,
päätös olla lähtemättä ulkomaille on
se mitä urani aikana eniten kadun.

Oman rahoituksen saaminen ja
irrottautuminen itsenäiseksi tutkijaksi
osoittautui kuitenkin haastavaksi.
Päätin tehdä vielä yhden yrityksen
mikä toi sitten tulosta; muistan vieläkin, miten ihmettelin akatemian sivuilla myöntöpäätöstä. Aloitin akatemiatutkijana vuonna 2014. Jatkoin
ryhmänjohtajana aluksi Neurotieteen
tutkimuskeskuksessa ennen kuin
tulin järkiini ja otin irtioton siirtymällä
Bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan. Onnistuin rekrytoinneissa ja
aloin systemaattisesti rakentamaan
omaa tutkimusta ja työryhmää.

Toisaalta Eeron ryhmä loi poikkeuksellisen erinomaisesti puitteet alan
tutkimukselle Suomessa. Yhteistyömme poikikin monta mielenkiintoista
havaintoa ja julkaisua post doc -vaiheideni aikana. Eero myös tuki kansainvälistymistäni ja vastuuta ryhmän
sisällä.

Tutkimuksemme fokus siirtyi nopeavaikutteisiin masennushoitoihin.
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Aioimme selvittää yhtäläisyyksiä eri
hoitojen kuten ketamiinin, ilokaasun
ja konvulsiohoitojen välillä. Menetelminä yhdistimme EEG-mittauksia,
märkälabran analyysejä ja proteomiikkaa. Havaintomme yhdistivät hoitojen molekulaariset vaikutukset
EEG:n hidasaaltoaktiivisuuteen, mikä
kannusti miettimään vastauksia unen
neurobiologiasta. Menestyin parhaimmalla
mahdollisella
tavalla
Farmasian tiedekunnan molekulaarisen farmakologian apulaisprofessuurihaussa vuonna 2018, jossa
aloitin heti saman vuoden kesällä. Oli
hienoa nähdä, että ajatuksiini uskottiin ja minuun luotettiin. En silti olisi
uskonut, jos 15 vuotta sitten joku
olisi sanonut minun olevan joskus
professori.

lääkekandidaatteja, ja niiden kykyä
suojata tai korjata hermosolu- ja
myeliinivauriota.
Lupaavista ALS:in, Parkinsonin ja
Huntingtonin tautien prekliinisten kokeiden tuloksista huolimatta CDNFja MANF-pohjaisiin hoitoihin liittyy
kuitenkin merkittäviä haasteita, sillä
suurina molekyyleinä kasvutekijät eivät läpäise veriaivoestettä. Ne on annosteltava suoraan potilaan aivoihin.
Vuonna 2017 havaitsin, että ihon alle
annostellut CDNF:n ja MANF:n
variantit läpäisevät veriaivoesteen.
Näitä variantteja voitaneen annostella jatkossa suoraan ALS:ia tai Parkinsonin tautia sairastavan potilaan
ihon alle niiden veriaivoesteen läpäisevän ominaisuuden ansiosta.

Mitä tutkimuspöydälläsi on juuri
nyt?

Vuonna 2018 sain arvostetun Euroopan tiedeneuvoston (ERC) apurahan
tälle projektille. Yksi tutkimusryhmämme päätavoitteista onkin kehittää ja optimoida CDNF- ja MANFvariantteja hermorappeumasairauksien hoitoon. Tämä mullistanee
hermorappeumasairauksien hoidon
tulevaisuudessa, jos eläinkokeiden
lupaavia tuloksia pystytään onnistuneesti toistamaan potilaskokeissa.

Merja:
Tutkimme
uusien
lääkeainekandidaattien molekulaarisia mekanismeja ja terapeuttisia
vaikutuksia erilaisissa hermorappeumasairauksissa, kuten ALS:issa, Parkinsonin ja Huntingtonin taudeissa.
Tavoitteenamme on kehittää uusia
hoitoja, jotka voisivat pysäyttää tai
jopa korjata hermorappeumataudeissa esiintyvää hermosolutuhoa.
Lisäksi tutkimme multippeliskleroosin solu- ja eläinmalleissa uusia
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Tomi: Työryhmäni selvittää unen ja
vuorokausirytmin
merkitystä
ja
osuutta nopeavaikutteisten masennuslääkkeiden vaikutusten välittämisessä. Tutkimus perustuu suurelta
osin vuonna 2020 Pharmacological
Reviews -lehdessä julkaistuun hypoteesiimme, joka on herättänyt suhteellisen paljon mielenkiintoa tiedeyhteisössä ja etenkin kliinisten tutkijoiden keskuudessa.

Farmakologian ja neurotieteen alalla
ajatuksemme ei vielä ole täysin lyönyt
läpi; tarvitaan parempaa näyttöä ja
toivottavasti tähän tarpeeseen pystymme vastaamaan.

Nähtäväksi tietenkin jää miten ja
miltä osin FaT Samuel Kohtalan ja
minun ajatukseni pitävät paikkansa.

Merja: Farmaseuteilla ja proviisoreilla on tärkeä rooli apteekeissa
lääketurvallisuuden varmistajina.
Myös osastofarmaseuttien merkitys
tulee tulevaisuudessa kasvamaan.
Farmakologian opetuksella onkin
erittäin suuri merkitys ja sen laatuun
on panostettava.

Mitä ajatuksia sinulla on
farmakologian roolista
tulevaisuudessa ja alan
opetuksesta, erityisesti
farmasian koulutuksessa?

Työryhmäni on osa SleepWELLtutkimusohjelmaa lääketieteellisessä
tiedekunnassa, mikä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet vuoropuhelulle ja yhteistyöhön unitutkijoiden,
psykiatrien ja psykologien kanssa.

Tomi: Lääkkeet näyttelevät aina vain
tärkeämpää osaa sairauksien hoidossa. Toisaalta lääkehoitojen mekanismit ja käytön periaatteet myös
monimutkaistuvat. Tietoa siitä miten
lääkehoitoa räätälöidään potilaskohtaisesti kasvaa alinomaa. Voi siis
ajatella, että farmakologian opetuksen rooli entisestään korostuu.

Olen erityisen iloinen juuri kliinisestä
yhteistyöverkostosta, jonka avulla
hypoteesimme osia voidaan testata
ihmisillä. Valtaosa tutkimuksestamme
on kuitenkin vielä eläinmalleja hyödyntävää perustutkimusta. On ollut
aika häkellyttää nähdä, miten vähän
unta on mietitty masennushoitojen
saralla, vaikka unen, kronobiologian
ja masennuksen yhteys on tiedetty
vaikka kuinka ja kauan. Tietysti hienoahan se on tehdä perustavanlaatuisesti uudenlaista tutkimusta. Olla
tiennäyttäjä.

Tämä luo kasvavaa painetta myös
opetushenkilökuntaa
kohtaan.
Elinikäinen oppiminen ja monialainen
yhteistyö eivät ole enää mitään
fraaseja vaan tehokkaan ja turvallisen
lääkehoidon takaavia välttämättömyyksiä.
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"

Tutkimusryhmäni on onnistunut optimoimaan ALS- ja Parkinsonpotilaiden ihosoluista erilaistettujen kantasolujen kasvatusolosuhteet ja
valmistamaan ALS-potilaiden liikehermosoluja sekä Parkinson-potilaiden
dopamiinihermosoluja. Uskon, että tulevaisuudessa farmakologian
tutkimus tulee tulevaisuudessa laajemminkin hyödyntämään yhä
enemmän molekyylibiologian ja geeniteknologian menetelmiä.

"

Merja Voutilainen
Regeneratiivisen farmakologian apulaisprofessori - 1/2021 alkaen
Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
Farmakologian ja lääkekehityksen dosentti, Helsingin yliopisto 2016
Farmasian tohtori, Helsingin yliopisto 2011
Proviisori, Helsingin yliopisto 2004

"

Neurofarmakologinen tutkimukseni varmasti fokusoituu
tulevaisuudessakin aivojen fysiologisten ilmiöiden, kuten unen ja
vuorokausirytmin ympärille. Tähän liittyen pyrin viemään tutkimustani
entistä enemmän kohti kliinistä kontekstia: translaation ongelma on
huolestuttava juuri aivolääketutkimuksessa ja uskon, että ryhmälläni on
lääkkeitä tähän ongelmaan.

"

Tomi Rantmäki
Molekulaarisen farmakologian professori - 7/2021 alkaen
Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
Neurofarmakologian dosentti, Helsingin yliopisto 2011
Farmasian tohtori, Helsingin yliopisto 2006
Proviisori, Kuopion yliopisto 2003

SUOMALAISEN
FARMAKOLOGIAN
GRAND OLD MAN
Armas Vartiaisen syntymästä 120 vuotta
Teksti: Heikki Vapaatalo - Kuvat: arkistokuvaa, Helsingin Lääkärilehti

Maaliskuun 19 päivänä 1901 syntyi Helsingissä työmestari Vihtori Vartiaisen ja
Edla Hellsténin perheeseen esikoinen, joka sai nimekseen Armas Vihtori. Toinen
nimi lienee vaivannut poikaa niin, että kaksitoistavuotias Armas kirjoitti perheen
kuopuksen kastetilaisuudessa papin muistilappuun Osmo Olavin perään Veli
Vihtori. Näin oli veljessarjan kolmas tuleva sisätautilääkäri ja professori tullut
kastetuksi isoveljen kaimaksi. Kaikki kolme, Armas, Ilmari ja Osmo työskentelivät
Helsingin farmakologian laitoksessa osan urastaan.
Vartiainen kotimaassa

tai moittinut ketään Urho Kekkosta
lukuun ottamatta. Hän teititteli meitä
erikoistyön tekijöitä ja naisia tai käytti
kolmatta persoonaa. Sinunkaupat
hän teki nuorten miesten kanssa
vasta nähtyään heidän vakiintuvan
lai-tokselle.
Kaupat
tehtiin
saunakama-rissa, joka palveli myös
laitoksen museohuoneena.

Armas Vartiainen toimi farmakologian assistenttina 1924 – 1945,
dosenttina 1931 lähtien, henkilökohtaisena ylimääräisenä professorina vuodesta 1945, kunnes
nimitettiin varsinaiseksi professoriksi
1950 jääden virasta täysinpalvelleena
eläkkeelle 1966. Senkin jälkeen hän
osallistui laitoksen seminaareihin
säännöllisesti samoin kuin viikoittaisiin tutkijoiden ”pienryhmäopetuksiin” farmakologian historiasta
sekä maan ja yliopiston politiikasta
Siltavuorenpenkereen
tutkimussaunassa.

Vartiaisen
toiminta
käytännön
lääkärinä oli paljon laajempi kuin,
mitä me nuoret assistentit olisimme
arvanneetkaan tuon rauhallisen,
vähän pitkästyttävänkin opettajan
teoreettisen
tuntuisia
luentoja
kuunnellessamme. Erityisesti mieleen
jäi annoksen merkityksestä lääkkeen
tehossa
ja
haitoissa,
mitä
korostetusti tuli esille ääntämisessä:
”Annnos on ratkaiseva”.

Vartiainen oli laajasti sivistynyt ja
äärimmäisen korrekti herrasmies,
joka ei koskaan juoruillut
12
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Hän sai sisätautien erikoislääkärin
pätevyyden jo 1932 palveltuaan neljä
vuotta
Helsingin
yliopistollisen
sairaalan II sisätautien klinikassa,
jonka ylilääkäriksi tuli myöhemmin
keskimmäinen veli Ilmari.

Vartiainen koki tärkeäksi ensin
kansallisen Farmakopean ja sittemmin Pohjoismaisen Farmakopean
ylläpitämisen ja kehittämisen, missä
samoin kuin kansainvälisessä lääkeaineiden
nimistölautakunnassa
hän toimi vuosikymmenien ajan.

Armas Vartiainen määrättiin talvi- ja
jatkosodan
aikana
puolustusministeriön
lääkintäosaston
esiupseeriksi ja lääkintämajurina
edelleen toimistopäälliköksi. Näistä
ansioistaan hän sai useita valtiollisia
kunnianosoituksia kuten Suomen
Leijonan komentajamerkin 1962.

Armas Vartiainen ei ylvästellyt
tutkimuksistaan. Siksi emme niistä
paljon tienneet emmekä osanneet
arvostaa. Vaikka väitöskirja käsitteli
kielon sydänaktiivisia glykosideja,
häntä voidaan jälkeenpäin kutsua
Suomen neurofarmakologian uranuurtajaksi. Hänen ja seuraajan Matti
K. Paasosen ansiosta Helsingin
yliopiston farmakologit olivat neurofarmakologeja, Liisa Ahtee, Mauno
Airaksinen, Jouko ja Leena Tuomisto,
Pekka Männistö, myös lukuisat
anestesiologit m.m.Tapani Tammisto.

Vartiainen
oli
Suomen
Farmakologiyhdistyksen, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Pohjoismaisen
Farmakologiyhdistyksen kunniajäsen
sekä
Kansainvälisen
Farmakologiliiton (IUPHAR) kunniapresidentti
1975. Tuolloin Suomessa järjestettiin
siihen asti suurin tieteellinen noin 4
000 osanottajan kongressi IUPHAR
Vartiaisen ja hänen seuraajansa
Matti K. Paasosen aloitteesta ja johdolla.

Kaikki
maamme
lääketieteelliset
tiedekunnat saivat aikanaan ensimmäiset farmakologian professorinsa ”Vartiaisen koulusta”. Neurofarmakologian perinne Helsingin
lääketieteellisessä tiedekunnassa jatkuu Esa Korven johdolla ja Farmasian
tiedekunnassa Pekka Männistön ja
Raimo Tuomisen ryhmissä.

Vartiainen vaikutti voimakkaasti myös
suomalaisen lääketeollisuuden kehitykseen ensin Orion Oy:n teknillisenä, myöhemmin tieteellisenä
johtajana ja sittemmin Oy Medica
Ab:n pääfarmakologina, jota tehtävää
minulla oli kunnia jatkaa 1968
Vartiaisen siirryttyä eläkkeelle.

Lääkkeiden oikea määrääminen on
tuiki tärkeää, mikä näkyi Vartiaisen
reseptiopin luennoilla.
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Vartianen kirjoitti ensimmäisen suomalaisen Reseptioppi-kirjan 1966,
jonka 4. painos vuodelta 1983 on
laadittu yhdessä Erik Klingen kanssa.
Vartiaisen kansainväliset
suhteet ja ulkomainen koulutus
Vartiainen
teki
pidempiä
tutkijavierailuja 1925 Wienin yliopiston
farmakologian laitokseen (E.W. Pick),
Englantiin 1930, 1933-1934 National
Institute for Medical Research
(Sir Henry Dale, Nobelin fysiologian
tai lääketieteen palkinto yhdessä
Otto Loewin kanssa 1936) ja
Yhdysvaltoihin 1958.
Feldbergin ja Vartiaisen julkaisu
(vasemmalla; J Physiol. London 1934;
83:103-128) oli osa Sir Henryn
Nobelin
palkintoon
johtanutta
tutkimuslinjaa. Sen aikaisella sympaattisen ganglion perfuusiotekniikalla he osoittivat hermoärsytyksessä
vapautuvaksi
välittäjäaineeksi asetyylikoliinin ja laskivat synapsia kohti vapautuneeksi määräksi
suuruusluokkaa 10-15 g (Sic!).
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Vartiainen matkusti uutterasti kansainvälisiin ja pohjoismaisiin kongresseihin tapaamaan ystäviään. Hän
piti matkustamisesta laivalla ja
junalla, koska näin riitti aikaa nauttia
kaikesta näkemästään. Viimeisellä
isolla
kongressimatkalla
1978
Pariisissa
pidettyyn
IUPHAR:n
tapaamiseen ja sen jälkeen järjestetyllä Rhonen laakson retkellä

Vartiainen oli innokkain vanhoihin
linnoihin ja kirkkoihin tutustuja, kun
taas
jo
kolmantena
päivänä
nuoremmat katsoivat, että ”nyt
riittävät linnat ja kirkot, samanlaisia
ovat”.

Pohjoismainen farmakologiyhdistys
perustettiin 1946. Jo sitä ennen oli
perustettu pohjoismainen alan lehti
Acta Pharmacologica et Toxicologica
(nykyisin
Basic
and
Clinical
Pharmacology
and
Toxicology).
Suomen farmakologiyhdistys syntyi
paria vuotta myöhemmin 1948.
Kaikessa tässä toiminnassa suomalainen primus motor oli Armas
Vartiainen.

Vartiaisen kaudella Siltavuorenpenkereen laitoksessa vieraili nimekkäitä
farmakologeja mm. Gaddum, Krayer,
Walaszek, kaksi viimeksi mainittua
Suomen
Farmakologiyhdistyksen
kunniajäseniä myöhemmin.

Lopuksi

Vartiaiselle oli muodostunut lämmin
suhde neuvostoliittolaiseen tsaarinaikaiseen
aristokraattiin,
S.V.
Anichkoviin,
luullakseni
Wienin
aikana. Suhde ei johtunut Vartiaisen
myönteisestä mielipiteestä Neuvostoliittoon, vaan syntyi siitä huolimatta. Anichkov kävi neuvostoliittolaisdelegaation kanssa Suomessa
1968, kun me ensin olimme vierailleet
vuotta
aikaisemmin
Leningradissa teoreettisilla laitoksilla,
ja jossa klinikassa ihmettelimme leikkauspotilaalle tehtyä verensiirtoa
suoraan
luovuttajan
suonesta.
Anichkov opetti minulle tutkimushistorian tuntemuksen tärkeyttä
esitelmäni jälkeen:
”Tuloksenne ovat kiinnostavia. Päädyimme samaan 1936.”

Toivon, että olen voinut luonnehtia
teille arvoisat Transmitterin lukijat
suuresti arvostamaani opettajaani ja
esikuvaani, jonka Tapani Raittilan
maalamana 1961 Armas Vartiaisen
60-vuotisjuhlan kunniaksi on nähtävissä hissiaulan seinällä Helsingissä
Biomedicumissa ruokalaan mentäessä. Eila Hiltusen muotoilema mitali
Vartiaisen 70-vuotispäivänä kuvaa
väkevää miestä ja synapsia.
Muuta tärkeää
Tämä vuosi on juhlavuosi myös siksi,
että kahden muun farmakologian
professorin
syntymistä
tulee
kuluneeksi sata vuotta, Niilo Kärjen
31. elokuuta (1921) ja Aimo
Pekkarisen 2. lokakuuta (1921).
Molemmat
olivat
yliopistojensa
ensimmäiset farmakologian professorit, Kärki Oulussa ja Pekkarinen
Turussa .

Lähteet
1. Iisalo E, Klinge E, Mattila MJ: 50 vuotta suomalaista
farmakologiaa Suomen Farmakologiyhdistys ry.
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998
2. Vartiainen, A: History and highlights of Finnish
pharmacology, Ann. Rev. Pharmacol 1972; :451-466.
3. Leikola J : Vartiainen, Armas (1901-1990)
Kansallisbiografia – Verkkojulkaisu. Studia Biographica
4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997.

Jutusta löytyy pidempi versio yhdistyksen
verkkosivuilta.
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KATSAUS KORONAAN
Teksti: Outi Salminen - Kuvat: Hakan Nural, Micehele Blackwell / Unslpash

Suomen Farmakologiyhdistyksen ja Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen
yhteinen kevätsymposium pidettiin 30.4.2021 etänä. Teemana olivat
koronarokotteet ja COVID-taudin lääkkeet.
Symposium onnistui todella hienosti:
läsnä oli 80 osallistujaa ja kolme
luennoitsijaa.
Luennot
olivat
erinomaisia tietopaketteja ja osallistujilta tuli paljon erittäin hyviä
kysymyksiä, joita käsiteltiin luentojen
päätteeksi paneelikeskustelun yhteydessä. Keskusteluun oli varattu
riittävästi aikaa, joten kysymyksiä
ehdittiin
pohtia
melko
perusteellisesti.

Professori Mika Rämet, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, luennoi
otsikolla Ajankohtaista koronarokotteiden suojatehosta. Hän kävi läpi
rokotetutkimuksen eri faasit ja missä
vaiheessa
mikin
tällä
hetkellä
käytössä
tai
kehitteillä
oleva
koronarokote on. Luento oli myös
samalla perusteellinen tietopaketti
tällä hetkellä saatavasta tiedosta
rokotteiden tehosta.
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Adenoviruspohjaisten
rokotteiden
suojateho
osoittaa
vaikuttavia
prosentteja. Näitä rokotteita voidaan
myös muokata melko nopeasti uusia
virusvariantteja varten.
Ylilääkäri Kirsti Villikka Fimeasta kertoi
rokotteiden nopeutetusta myyntilupaprosessista ja siitä, miten
rokotteiden mahdollisia haittoja ja
turvallisuushuolia käsitellään viranomaistasolla otsikolla Koronarokotteet
ja
niiden
turvallisuusseuranta.
Saimme kuulla, miten haittavaikutusilmoitus käsitellään viranomaistasolla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Esitys kirvoitti paljon
kysymyksiä, erityisesti rokotteiden
aiheuttamista hyytymishäiriöistä.
Hyytymishäiriö on erittäin harvinainen haitta, jonka tarkka mekanismi
tulee selviämään, mutta jo 6 viikossa
on sen luonteesta selvinnyt jo ainakin
se, että se ei ole pelkkä verisuonitukos.

Lopuksi saimme kuulla Fimean
ylilääkäri Maija Kaukosen erittäin
informatiivisen selvityksen COVIDtaudin lääkkeistä ja niiden tehosta
niin viranomaisen kuin käytännön
työtä
tekevän
tehohoitolääkärin
näkökulmasta. Esityksessä käytiin
tutkimuksiin perustuen huolella läpi
minkä lääkeaineiden ja – ryhmien
uudelleenkäyttö (repurposing) on
onnistunut
erityisesti
vakavan
koronataudin hoidossa.
Kokonaisuudessaan
symposium
tarjosi tiiviin päivityksen nykyhetken
tietämykseen niin rokotteista kuin
koronataudin lääkehoidosta. Käsittämättömän paljon edistystä on tapahtunut vuodessa niin rokotetutkimuksessa, käyttöönotossa kuin koronataudin hoidossa. Koronatauti ei
todellakaan ole tavallinen flunssa,
mutta se on voitettavissa rokotteiden, lääkehoidon ja riittävän
suojautumisen avulla.
Toivoa on!

FARMAKOLOGIAN
VÄITÖSKIRJAT
VUODELTA 2020
Prov. Outi Laatikainen, Oulun yliopisto
“Medication-related adverse events in health care”
Ohjaajat: Prof. Miia Turpeinen, LT Sami Sneck
Vastaväittäjä: Dos. Tapani Keränen, Tampereen yliopisto

LL Teemu Kilpiö, Oulun yliopisto
“Circulating factors in regulation of cardiac function and stress response”
Ohjaajat: Prof. Risto Kerkelä, Dos. Johanna Magga
Vastaväittäjä: Prof. Ilkka Pörsti, Tampereen yliopistollinen sairaala

FM Marja Tölli, Oulun yliopisto
“Identification and characterization of small molecule modulators of cardiac
hypertrophy”
Ohjaaja: Prof. Heikki Ruskoaho
Vastaväittäjä: Prof. Ullamari Pesonen, Turun yliopisto

FM Sini Kinnunen, Oulun yliopisto
“The interaction of transcription factors GATA4 and NKX2-5 and the effect of
interaction-targeted small molecules on the heart”
Ohjaaja: Prof. Heikki Ruskoaho
Vastaväittäjä: Prof. Markku Heikinheimo, Helsingin yliopisto
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FM Mahmoud Elkhwanky, Oulun yliopisto
“Regulation of vitamin D metabolism by metabolic state in mice and humans.
Discovery of molecular factors repressing vitamin D bioactivation and inducing
deficiency in diabetes”
Ohjaaja: Prof. Jukka Hakkola
Vastaväittäjä: Apulaisprof. Enikö Kallay, Medical University of Vienna, Itävalta

FM Manar Elmadani, Oulun yliopisto
”Cardiotoxicity of Kinase inhibition”
Ohjaajat: Prof. Risto Kerkelä, Dos. Johanna Magga
Vastaväittäjä: Prof. Kirsti Ytrehus, University of Tromsø, Norja

MSc Francesca De Lorenzo, Helsingin yliopisto
“The role and therapeutic effect of CDNF in animal models of neurodegenerative
diseases”
Ohjaajat: Dos. Merja Voutilainen, Prof. Mart Saarma, Prof. Raimo K. Tuominen
Vastaväittäjä: Prof. Ludo Van Den Bosch, VIB-KU Leuven Center for Brain &
Disease Research, Belgia

Prov. Marko Rosenholm, Helsingin yliopisto
“Studies on the developmental and antidepressant-like effects of anesthetics”
Ohjaaja: Apulaisprofessori Tomi Rantamäki
Vastaväittäjä: Prof. Laszlo Vutskits, University of Geneva, Sveitsi

Prov. Lauriina Porokuokka, Helsingin yliopisto
”The role of GDNF and its receptor GFRa1 in neuronal development and function”
Ohjaajat: Apulaisprof. Jaan-Olle Andressoo, Prof. Raimo K. Tuominen
Vastaväittäjä: Dr Ulrika Marklund. Karolinska Institutet, Ruotsi
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Prov. Jenni Anttila, Helsingin yliopisto
“Immunomodulatory approaches after experimental ischemic stroke”
Ohjaaja: Dos. Mikko Airavaara, Prof. Raimo K. Tuominen
Vastaväittäjä: Apulaisprof. Saema Ansar Lund University, Ruotsi

MSc Qingru Jiang, Helsingin yliopisto
"Probiotics in Oral Health : Interactions between Probiotics and Oral Biofilms"
Ohjaajat: Prof. Jukka Meurman, Prof. Riitta Korpela, PhD Iva Stamatova
Vastaväittäjä: Prof. Atte von Wright, Itä-Suomen yliopisto

FM Minttu Mattila, Turun yliopisto
“Calcium Signaling and Neuropeptide Y in Experimental Models of Heart Failure”
Ohjaajat: Dos. Mikko Savontaus ja Apulaisprof. Eriika Savontaus
Vastaväittäjä: Prof. Jaana Rysä, Itä-Suomen yliopisto

FM Elina Nummenmaa, Tampereen yliopisto
“TRPA1 as a Novel Factor and Drug Target in Osteoarthritis”
Ohjaajat: Prof. Eeva Moilanen ja Dos. Katriina Vuolteenaho
Vastaväittäjä: Prof. Ali Mobasheri, Centre for Innovative Medicin, Liettua

Prov. Katja Savolainen, Itä-Suomen yliopisto
”Non-clinical modeling of cognitive and negative symptoms of schizophrenia as a part
of the assessment of novel drugs”
Ohjaajat: prof. Markus Forsberg, FT Jouni Ihalainen ja prof. Heikki Tanila
Vastaväittäjä: Dos. Sanna Janhunen, Helsingin yliopisto
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VUODEN 2020
ANSIOKAS
VÄITÖSKIRJA
Suomen Farmakologiyhdistys myöntää vuosittain
tunnustuspalkinnon erityisen ansiokkaalle farmakologian
väitöskirjalle. Esityksen vuoden 2020 aikana valmistuneesta
väitöskirjasta voi tehdä yhdistyksen jäsen.
Kirjalliseen esitykseen perusteluineen liitetään
1.
2.
3.
4.
5.

Väitöskirjan tiivistelmä
Lista väitöskirjan osajulkaisuista
Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot
Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon
Muut mahdolliset liitteet

Tunnustuspalkinnon myöntämisen edellytyksenä on
väitöskirjaan liittyvän esityksen pitäminen SFY:n vuoden
2021 syyskokouksen yhteydessä. Mikäli palkinnon saaja ei
pysty pitämään esitystä, palkinto luovutetaan samoin
ehdoin seuraavalle sijalle arvioinnissa päätyneelle.

Esitykset tulee toimittaa 26.6.2021 mennessä PDFmuodossa sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Merja
Voutilaiselle osoitteeseen sihteeri@sfy.fi.
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