SUOMALAISEN
FARMAKOLOGIAN
GRAND OLD MAN
Armas Vartiaisen syntymästä 120 vuotta
Teksti: Heikki Vapaatalo

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
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.
Vartiainen oli laajasti sivistynyt ja
äärimmäisen korrekti herrasmies,
joka ei koskaan juoruillut 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 laitokselle. Kaupat tehtiin saunakamarissa, joka palveli myös laitoksen
museohuoneena.
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”.
Hän sai sisätautien erikoislääkärin
pätevyyden jo 1932 palveltuaan neljä
vuotta Helsingin yliopistollisen sairaalan II sisätautien klinikassa, jonka ylilääkäriksi tuli myöhemmin keskimmäinen veli Ilmari.
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.
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.
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.
Vartiainen koki tärkeäksi ensin kansallisen Farmakopean, ja sittemmin
Pohjoismaisen Farmakopean, ylläpitämisen ja kehittämisen, missä samoin kuin kansainvälisessä lääkeaineiden nimistölautakunnassa hän
toimi vuosikymmenien ajan. Asian
tärkeyden sain kokea, kun pyysin
opiskelija-assistenttina aihetta äidinkielen koetta varten, mikä oli ajan
vaatimus opinnoissa. Aiheeksi sain
kansainvälisen virallisen, ehdotetun
ja pohjoismaisen lääkeainenimistön
vertailun. Tehtävä oli vaikea, mutta
hyvä opettaja ohjasi sananmukaisesti
kädestä pitäen. Vietimme yhdessä
lukuisia tunteja laitoksen kirjastossa,
missä hän kärsivällisesti opasti minua
etsimään tarvittavia tietoja. Lopputulos oli näin professorille mieluinen.
Toinen kädestä pitäen opetus liittyi
apurahahakemuksiin.
Vartiainen
pysäytti minut käytävällä sanoen:
”Olitte hakenut Ahokkaan säätiöstä
apurahaa. Meillä oli eilen kokous.

En voinut puoltaa hakemustanne. Se
oli heikko. Olisiko teillä aikaa, niin
kertoisin, miten hyvä hakemus laaditaan?” Aikaa toki oli, oppi meni
perille, koska edelleenkin olen
apurahoja saanut. Kaikki opetus oli
aina hyvin perinpohjaista.
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 pitkään neurofarmakologeja: Liisa Ahtee, Mauno
Airaksinen, Jouko ja Leena Tuomisto,
Pekka Männistö, myös lukuisat anestesiologit m.m. Tapani Tammisto.
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.
Vartiaisen tentteihin, ainoa farmakologian tentaattori tiedekunnassa,
ilmoittauduttiin etukäteen henkilökohtaisesti laitoksen kansliassa ja
näytettiin
tenttimaksukuitti
5
markasta. Monella opiskelijalla se
viivästyi kliinisille kursseille asti,

kun ensin oli hankittu käytännön
kokemusta viransijaisuuksissa. Reseptioppi toki piti tenttiä ennen kuin
sai kunnan- tai sairaalääkärin sijaisuuksia. Farmakologian kirjallinen
tentti kesti kuusi tuntia, sen läpäisseet pääsivät kuuden hengen
ryhmissä suulliseen kuulusteluun,
joka professorin virkahuoneessa helposti venähti neljäksi tunniksi. Se oli
samalla myös viimeinen verkkainen
opetustilaisuus. Farmakologia oppialana oli tärkeä, ja sitä arvostettiin.
Tentin jälkeen en itse saanutkaan arvosanaa, vaan Vartiainen seurasi
edistymistäni ”puoliassistenttina”.
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Lääkkeiden oikea määrääminen on
tuiki tärkeää, mikä näkyi Vartiaisen
reseptiopin luennoilla. Tentit olivat
tiukkoja. Annnosten laskeminen oli
tarkkaa, vaikka apteekissa ne vielä
tulivat tarkastetuiksi. Vartiainen kehotti lääkäriä lukemaan kirjoittamansa reseptit kahdesti, ”koska
olisi perin kiusallista, että vasta perilliset huomaisivat virheen”. Hyödyllinen muistisääntö edelleen!
Vartianen kirjoitti ensimmäisen suomalaisen Reseptioppi-kirjan 1966,
jonka 4. uusittu painos vuodelta
1983 on laadittu yhdessä Erik Klingen
kanssa.

Vartiaisen kansainväliset
suhteet ja ulkomainen koulutus
Hän teki pidempiä tutkijavierailuja
1925 Wienin yliopiston farmakologian laitokseen (E.W. Pick), Englantiin 1930, 1933–1934 National
Institute for Medical Researchiin
(Sir Henry Dale, Nobelin fysiologian
tai lääketieteen palkinto yhdessä
Otto Loewin kanssa 1936) ja
Yhdysvaltoihin 1958.
Julkaisunsa Feldberg W. ja Vartiainen
A. 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!).
Vartiainen osallistui uutterasti kansainvälisiin ja pohjoismaisiin kongresseihin tavatakseen ystäviään ja
tutustuakseen nähtävyyksiin. Hän piti
hitaasta matkustamisesta laivalla ja
junalla, koska näin riitti aikaa nauttia
kaikesta näkemästään. Baselissa pidettiin IUPHAR:n kongressi 1969, jolloin erityisesti mieleeni jäi epäonnistuneiden järjestelyjen lisäksi
Vartiaisen koko suomalaiselle osallistujajoukolle
tarjoama
illallinen
Reinin varren ravintolassa, missä alkupalana oli maukkaita kuorrutettuja
sammakon reisiä, jotka olivat useille
tulleet tutuiksi Veikko Uuspään
ohjaamista kurssitöistä

nervus femoralista stimuloitaessa ja
sen toimintaa estettäessä. Osa joukostamme ilmoitti heti allergisoituneensa sammakon reisille juuri mainitussa opetustilanteessa. Onneksi
eivät kaikki. Viimeisellä isolla kongressimatkalla 1978 Pariisissa pidettyyn IUPHAR:n kongressiin 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”. Tämä oli myös hänen viimeinen kongressimatkansa.
Minulla oli etuoikeus paluumatkalla
istua Vartiaisen vieressä Super Caravellessa. Kuten kaikki muutkin, professorimme oli ostanut sallitun konjakkimääränsä lentokentällä. Myyntikärryjen kuljettua koneessa kahdesti
ohitsemme kiusaus voitti, ja pitkän
harkinnan jälkeen hän päätti ostaa
vielä litteän pullon yli sallitun. Sitten
ryhdyimme miettimään, miten hän
sen parhaiten kuljettaisi tullitarkastuksen läpi. Vartiainen ehdotti, että
hän laittaa löysän tummanharmaan
popliinitakkinsa päälleen ja pullon
povitaskuun. Huomautin, että voi
tuntua epäilyttävältä ”palttoo” päällä
ja tumma hattu päässä, kun kapteeni
ilmoitti Seutulan lämpötilaksi + 30 °C.
Ehkä olisi parasta panna pullo
housun taskuun ja kantaa takkia sen
puolen käsivarrella.

Neuvoni tuntui hyvältä. Kun laskeuduimme koneesta, takanamme istunut
Pertti
Neuvonen
huusi:
”Kummalta herroista putosi konjakkipullo koneen lattialle?” Kiusallinen
tilanne. Professori otti kadotetun, ja
tullin läpi meno tapahtui vaivatta.
Sen ulkopuolella hän lausui: ”Tämä
oli sitten viimeinen kongressimatkani,
koska en enää pysty pitämään huolta
edes konjakkipullostani.” Kuten aina,
hän piti sanansa. Pariisin metrossa
oli nuoremmilta professoreilta viety
takataskusta
lompakko,
myös
Vartiaiselta oikeasta takataskusta
täynnä paperiroskaa. Vasemmassa
taskussa oli setelilompakko – tallella.
Vartiaisen kaudella Siltavuorenpenkereen laitoksessa vieraili nimekkäitä
farmakologeja mm. Gaddum, Krayer
ja Walaszek, kaksi viimeksi mainittua
myöhemmin Suomen Farmakologiyhdistyksen kunniajäseniä.
Vartiaiselle oli muodostunut lämmin
suhde neuvostoliittolaiseen, tsaarinaikaiseen aristokraattiin
S.V. Anichkoviin luullakseni Wienin
aikana, mikä suhde ei johtunut
Vartiaisen myönteisestä mielipiteestä
Neuvostoliittoon, vaan siitä huolimatta. Anichkov kävi neuvostoliittolaisdelegaation kanssa Suomessa 1968,
kun me ensin olimme vierailleet vuotta aikaisemmin Leningradissa teoreettisilla laitoksilla, ja klinikassa ihmettelemässä leikkauspotilaalle tehtävää verensiirtoa suoraan luovuttajan suonesta.

Anichkov opetti minulle tutkimushistorian tuntemuksen tärkeyttä esitelmäni jälkeen. ”Tuloksenne ovat
kiinnostavia. Päädyimme samaan
1936.” Vierailuillaan Suomessa hän
myhäili, miten kilometreissä lyhyt
matka Leningradista Helsinkiin venyi
ajassa, kun lähtiessä piti hakea passi
Moskovasta ja paluumatkalla palauttaa se ohi Leningradin takaisin Moskovaan. Näiden kahden samanoloisen farmakologin ystävyyttä oli
helppo ymmärtää. Toinen Vartiaisen
ystävä naapuristamme oli kolinergisen hermoston arvostettu tutkija
Michael Michelson, jonka vaikean sairauden hoitoa Erik Klinge organisoi
Suomesta käsin.
Lopuksi
Toivon, että olen voinut luonnehtia
teille arvoisat Transmitterin lukijat
suuresti arvostamaani opettajaani ja
esikuvaani, jonka muotokuva Tapani
Raittilan maalamana 1961 Armas
Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi
on nähtävissä aulan seinällä Biomedicumissa ruokalaan mennessä. Eila
Hiltusen muotoilema mitali Vartiaisen
70-vuotispäivänä
kuvaa
väkevää
miestä ja synapsia.
Kun sanotaan astumisesta ”suuriin
saappaisiin”, minut 20 vuoden kiertelyni jälkeen palatessani 1992 takaisin kotiin, puettiin ”suureen takkiin”.

Osaston käytännön asioista vastaava
rouva Rantalainen antoi minulle
Armas
Vartiaiselle
nimikoidun
valkoisen takin, ”kun te olette niin
samankokoisia”. Menin tapaamaan
opettajaani
hänen
jouduttuaan
Marian sairaalaan elokuussa 1990,
Osastonhoitaja
kysyi,
olenko
sukulainen? En vaan oppilas ja
ystävä. Kuulin potilaan kuolleen
kahta päivää aikaisemmin.
Aloin itkeä. Olin myöhässä.

Muuta tärkeää
Tämä vuosi on juhlavuosi myös siksi,
että kahden muun farmakologian
professorin
syntymästä
tulee
kuluneeksi sata vuotta Niilo Tapani
Kärki 31. elokuuta 1921 ja Aimo
Ilmari Pekkarinen 2 lokakuuta 1921.
Molemmat yliopistojensa - Oulussa ja
Turussa - ensimmäiset farmakologian professorit.
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