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Olimme onnekkaita, että silloinen
koronavirustilanne salli yhdistyksen
syyskokouksen järjestämisen ns.
joustavana toteutuksena. Osa yhdis-
tyksemme jäsenistä pääsi tulemaan
Tieteiden talon väistötiloihin Aalto-
yliopistolle Helsingin Töölöön, ja kii-
tettävä määrä jäseniä osallistui syys-
kokoukseen ja sen yhteydessä jär-
jestettyyn symposiumiin etänä. Jär-
jestimme professori Liisa Ahteen lah-
joituksen tuella symposiumin aihees-
ta Kivun hoidon uudet tuulet. 

Kiitos vielä kerran kaikille esiintyjille
erittäin mielenkiintoisesta symposi-
umista ja yleisölle aktiivisesta osal-
listumisesta! Hybriditoteutus onnistui
hyvin ja tekniikka pelasi onnistunees-
ti, puheenjohtajan etukäteishuolista
huolimatta.

Koronavirustilanteen pahentuminen
marraskuun lopulla tuo jonkin verran
hankaluuksia vuoden lopun
aktiviteetteihin. Työpaikoilla ehdittiin
jo totuttautua hybridityöskentelyyn, 

Puheenjohtajalta
Hyvät Suomen farmakologiyhdistyksen jäsenet
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Kuva: Veikko Somerpuro



kunnes taas päädyttiin laajaan etä-
työsuositukseen. Isompia tilaisuuksia
ja matkustamista joudutaan jälleen
perumaan. Esimerkkinä Euroopan
farmakologiyhdistyksien kattojärjes-
tön EPHAR:in hallituksen uuden toi-
mikauden aloitus, joka siirtyi viime
vuodesta tälle vuodelle. Euroopan
farmakologiyhdistysten delegaattien
oli tarkoitus kokoontua Prahaan
itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä
valitsemaan uutta hallitusta, mutta
tätä läsnäolokokousta on jouduttu
jälleen siirtämään johtuen Euroopan
vaikeutuneesta koronavirustilan-
teesta. Myös yhdistyksillä jatkuvat
haastavat ajat, ja meidänkin yhdistyk-
semme toimintaa joudutaan sopeut-
tamaan koronatilanteen mukaiseksi.
Onneksi saamme sitten ensi kevään
vuosikokouksessa sääntömuutoksen,
joka mahdollistaa etä- ja hybridi-
kokoustavat perinteisen läsnäolo-
kokouksen lisäksi.

Useissa yliopistojen farmakologian
yksiköissä on käynnissä sukupolven
vaihto. Niinpä tässäkin Transmitterin
numerossa esittelemme uusia far-
makologian professoreita. Yhdistys
toivottaa kaikille uusille professoreille
menestystä vaativien tehtävien
hoidossa!

Allekirjoittaneen on aika siirtyä
sivuun puheenjohtajan roolista.
Yhdistyksen syyskokous valitsi uu-
deksi puheenjohtajaksi apulais-
professori Eriika Savontauksen Turun
yliopistosta. Hän toimii siellä myös
opetuksen varadekaanina ja lääke-
tutkimuksen tohtoriohjelman johta-
jana. Eriikasta saamme erinomaisen
puheenjohtajan tulevalle kaudelle,
toivotan hänelle menestystä tässä
uudessa tehtävässä! Muistutan
samalla, että yhdistyksen menes-
tyksekäs toiminta tarvitsee myös sen
jäsenten aktiivista osallistumista, niin
itse toimintaan kuin jäsenmaksujen
maksamiseen.

Rentouttavaa joulunaikaa ja oikein
hyvää uutta vuotta 2022

Toivottaa Outi Salminen, pj
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SYYSKOKOUKSEN ANTIA
Eriika Savontauksesta yhdistyksen uusi
puheenjohtaja ja päivityksiä johtokuntaan

Farmakologiyhdistyksen syyskokous valitsi marraskuun puolivälissä yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi johtokunnan jäsenen, Turun yliopiston farmakologian ja
lääkehoidon apulaisprofessori Eriika Savontauksen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin nykyinen puheenjohtaja dosentti Outi
Salminen, joka valittiin samalla kolmannelle kaudelle johtokuntaan.

Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavalintojen lisäksi syyskokous päätti
johtokunnan kokoonpanosta. Outi Salmisen lisäksi myös dosentti Riina Nieminen
valittiin jatkamaan kolmannelle kaudelle. Täydet kolme kautta johtokunnassa
toimineen professori Markus Forsbergin tilalle johtokuntaan valittiin Itä-Suomen
yliopiston tuore Farmakologian ja lääkekehityksen professori Timo Myöhänen.
Tarkemman esittelyn Timosta voit lukea tämän numeron sivulta 7 alkaen.

Jäsenmaksujen kantoon ei tehty muutoksia. Syyskokous valmisteli myös tulevan
kevään vuosikokouksen hyväksyttäväksi sääntömuutosta, joka mahdollistaa
tulevaisuudessa yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin osallistumisen
etäyhteydellä myös poikkeusolomääräysten ulkopuolella..

Syyskokouksen yhteydessä pidetyssä kiputeemaisessa tieteellisessä
symposiumissa esitelmöivät Pekka Rauhala Helsingin yliopistosta, Ari-Pekka
Koivisto ja Carina Stenfors Orion Pharmalta, Pekka Hakkarainen Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitokselta sekä etäyhteyden välityksellä Eija Kalso Helsingin
ylipistosta ja HUS:ista. Ääneen pääsi myös vuoden 2020 ansiokkaan väitöskirjan
palkinnon saanut Jenni Anttila, jonka työstä voit lukea lisää sivulta 25.
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Pekka Rauhala

Ari-Pekka Koivisto

Carina Stenfors

Pekka Hakkarainen



KUKA OLET, UUSI
PROFESSORI? 
Teksti: Lauri Elsilä, TImo Myöhänen, Mikko Airavaara - Kuvat: Lauri Elsilä

Edellisessä numerossa esittelimme kaksi tuoretta farmakologian alan
professoria ja juttusarjamme saa jatkoa kun esittelyvuorossa on jälleen kaksi
uutta alamme  opetusta ja tutkimusta luotsaamaan valittua.

Tällä kertaa ääneen pääsevät elokuussa Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden
tiedekunnassa farmakologian ja lääkekehityksen professorina aloittanut Timo
Myöhänen sekä vuoden alusta niin ikään farmakologian ja lääkekehityksen
professorina Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa aloittanut Mikko
Airavaara. 
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Timo: Farmasiassa minua kiinnosti jo
alaa valittaessa nimenomaan lääk-
keiden toimintamekanismit, ja lopul-
lisesti myin sieluni farmakologialle
toisen opiskeluvuoden FaTon kurs-
silla. Kurssista oli vastuussa legen-
daarinen Ewen MacDonald, ja hänen
innostava asenteensa vaan lisäsi
omaa kiinnostustani farmakologiaan. 

Proviisorivaiheessa syventävien opin-
tojen aiheen valinta oli selvä, ja
hamstrasin kurssitarjottimesta kaikki
farmakologian kurssit – jopa niin
hyvin, ettei väitöskirjavaiheeseen
jäänyt enää oikein mitään suoraan
farmakologiaan liittyvää. Paljastet-
takoon nyt myös sen verran, että
farmakologian kursseja lukuun ot-
tamatta en ollut mitenkään hyvä
opiskelija, etenkään arvosanojen
valossa. Minusta lääkkeiden toimin-
tamekanismit ovat yhä aivan mielet-
tömän kiinnostavia – miten tähän
kohteeseen on päädytty, miten lää-
keaine sitä säätelee ja mitä siitä
seuraa.

Mikko: Sekä että. Olin 16-vuotiaana
Michiganissa Ann Arrborissa tätini
Leena Laurikaisen perheen luona.
Hänen miehensä, Esa Laurikainen, oli
tutkijatohtorina Kresge Hearing
Research -instituutissa. Pääsin etsi-
mään hänelle artikkeleita kirjastosta
ja katsomaan marsuilla tehtyjä ko-
keita kuulojärjestelmässä.

Siitä jäi varmaan jonkinlainen kipinä.
Sitten kun piti proviisoriopinnoissa
valita syventävää ainetta, oli valinta
selvä. Raimo Tuominen oli tuonut
osastolle uutta osaamista proteiini-
kinaasi C -tutkimuksen myötä, ja
tästäkin syystä farmakologia tuntui
houkuttelevalta. Pääsin gradussa
pystyttämään valveilla olevien hiirien
mikrodialyysimenetelmää Petteri
Piepposen ja Liisa Ahteen ohjauk-
sessa, ja onnistuin siinä aika hyvin.
Sitten ei mennytkään pitkään, kun
tein jo väitöskirjaa GDNF-poisto-
geenisillä hiirillä addiktion näkö-
kulmasta. Väitöskirjaa tehdessäni
pääsin mukaan farmakologian ope-
tukseen ja opetuksen kehitykseen. Jo
silloin koin opetustehtävät tärkeinä ja
pidin todella paljon opettamisesta. 

Millainen on ollut tutkijanurasi
ennen nykyistä professuuriasi?

Timo: Olen ollut sillä tapaa vähän
kummallinen tutkija, että olen tähän
asti pyörinyt koko uran yhden
entsyymin, prolyylioligopeptidaasin
(PREP), kimpussa. Väitöstutkimukseni
tein Jarkko Venäläisen ja Pekka
Männistön ohjauksessa Kuopion
yliopiston farmakologian ja toksiko-
logian laitoksella 2005–2008.
Väitöstutkimukseni oli ihan perus-
tutkimusta, jossa selvittelin PREP:n
sijaintia eri kudoksissa. Tämä oli
kuitenkin myöhemmin

Miten sinä päädyit farmakologian alalle? Oliko reitti tieteenalan luo
selkeä vai sattumaa?



merkityksellistä muun muassa
Parkinson-tutkimuksissa, koska
PREP:ia on paljon nimenomaan nig-
rostriataaliradalla. Väitöksen jälkeen
lähdin aika nopeasti postdociksi
Pekka Männistön ryhmään Viikin
kampukselle Helsinkiin, ja siellä tut-
kimukseni aiheeksi valikoitui PREP:n
rooli Parkinsonin taudissa haitallisen
alfa-synukleiinin kertymisessä. Jatkoin
saman aiheen parissa 6 kuukauden
postdoc-visiitillä Antwerpenin yliopis-
tossa Belgiassa, jossa PREP:n ja alfa-
synukleiinin yhteys oli ensi kertaa
havaittu. Tämän jälkeen sain Akate-
mian tutkijatohtorin rahoituksen ja
ensimmäisen isomman apurahan
Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, ja
pystyin perustamaan pienen ryhmän
Helsingin yliopistoon.

Kävin kuitenkin tekemässä vielä toi-
sen postdoc-kauden ulkomailla, tällä
kertaa vuoden verran Georgetownin
yliopistossa Washington DC:ssä.
Sieltä tarttui mukaan monenlaista
osaamista ja kontakteja, joista oli
hyötyä, kun hain ja sain tutkija-
tohtorin pestin jatkeeksi Akate-
miatutkijan paikan Helsinkiin. Sa-
maan aikaan saadut apurahat Sigrid
Juseliuksen ja Erkon säätiöiltä mah-
dollistivat ryhmän kasvattamisen, ja
5-vuotisen akatemiatutkijakauden
päälle sain vielä Juseliuksen säätiön
kolmivuotisen varttuneen tutkijan
paikan. Tästä viimeisen vuoden vietin
Turun yliopiston Biolääketieteen
laitoksella, jonne minut oli valittu 

Lääkekehityksen ja tautimallinnuksen
apulaisprofessoriksi. Koronapande-
mia haittasi jossain määrin ryhmän
perustamista ja aika Turussa jäi
lyhyeksi, kun sain nykyisen paikkani
Itä-Suomen yliopistolta.

Mikko: Ehkä tässä se sattumakin tuli
mukaan. Mart Saarman ehdotuk-
sesta kutsuimme vasta-väittäjäkseni
National Institute on Drug Abuse -
yksikön (NIDA) silloisen johtajan Barry
Hofferin. Olin ajatellut väitöskirjatyöni
aikana, että lähden väitöskirjan jäl-
keen Sveitsiin lääke-teollisuuteen.
Lääketeollisuus on kuitenkin SE paik-
ka, jos haluaa olla mukana uusien
lääkkeiden kehityksessä. Barry kui-
tenkin tarjosi minulle postdoc-paik-
kaa hänen instituutissaan, ja se oli
tarjous, josta ei voinut kieltäytyä.
NIDA oli ja on edelleen maailman
johtava dopamiiniin keskittynyt tutki-
muslaitos ja talon sisällä tekemisen
mahdollisuuksien suhteen vain mie-
likuvitus oli rajana.
 
Halusin jatkaa addiktiotutkimuksen
parissa, mutta sen lisäksi syvennyin
kokeelliseen Parkinsonin taudin ja
aivoinfarktin tutkimukseen. Postdoc-
kaudesta tuli varsin menestyksekäs:
julkaisin neljässä vuodessa  10 artik-
kelia, joista kuudessa olin ensim-
mäinen kirjoittaja. 2011 sain aka-
temiatutkijan rahoituksen Biotek-
niikan Instituuttiin ja 2019 sain
ryhmänjohtajan paikan Neurotieteen
tutkimuskeskuksesta. 
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Hyvin on omallakin tutkimusryhmällä
mennyt. Olen ohjannut viisi väi-
töskirjaa, ja olemme julkaisseet lu-
kuisia artikkeleita korkean impact
factorin lehdissä muun muassa
Molecular Therapyssa ja Science
Advancesissa. Olemme olleet erittäin
aktiivisia kansainvälisessä yhteistyös-
sä ja yksi niitä harvoja suomalaisia
ryhmiä, joka on viimevuosina jul-
kaissut Neuronissa. Brandon K.
Harvey Yhdysvalloista on ollut kes-
keinen yhteistyökumppani ja hänen
ansiostaan lähdimme aktiivisesti
Andrii Domanskyin kanssa viemään
Suomessakin CRISPR-osaamista
eteenpäin farmakologiassa. 

Tämän tuloksena meidän viime
vuonna Movement Disorders -leh-
dessä julkaistusta työstämme tulikin
erityisen hyvä; siitä työstä olen
erittäin ylpeä. Ensimmäinen
kirjoittaja sai apulaisprofessuurin
Krakovasta ja Andrii pääsi tutkijaksi
Orionille. 

Kyllähän nämä artikkelit ovat tietysti
auttaneet myös minua urallani
etenemisessä. Oli jo varsin selvää,
että saisin kohta professuurin joko
ulkomailta tai Suomesta. Sain sen
paikan, jota eniten halusinkin. 

Mikko Airavaara
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Mitä tutkimuspöydälläsi on 
juuri nyt?

Timo: Kuten tuossa edellä mainitsin,
olemme jo vuodesta 2010 lähtien
tutkineet PREP:n toimintaa
Parkinsonin taudissa, ja erityisesti
fokuksessa on ollut PREP-estäjien
mahdollisuudet vaikuttaa taudin-
kulkuun. Parkinsonin tauti, kuten
muutkin hermorappeumataudit, ovat
vakavia eteneviä sairauksia, ja tautien
etenemistä ei nykylääkkeillä voida
käytännössä jarruttaa juuri lainkaan.
Itseäni kiinnostaa ja innostaa juuri
tämä haaste, eli kehittää lääkehoitoja,
joilla hermorappeumasairauksia voi-
taisiin hidastaa tai jopa pysäyttää. 

Olemme näyttäneet, että PREP-
estäjillä voidaan ainakin Parkinsonin
taudin eläinmalleissa vaikuttaa
taudin etenemiseen, ja tämä vaikutus
tulee useampaa reittiä pitkin. Lisäksi
meillä on ollut pitkä lääkeainekemian
yhteistyö dosentti Erik Wallenin ryh-
män kanssa, jossa olemme pyrkineet
löytämään entistä parempia PREP:iin
vaikuttavia yhdisteitä. Tämä onkin
ollut erittäin hedelmällinen yhteistyö,
kun olemme pystyneet löytämään
joukon aivan uudenlaisia yhdisteitä ja
myös täysin erilaisen toiminta-
mekanismin näille PREP-ligandeille. 

Yritin jo hieman irtaantua PREP-
tutkimuksista, mutta uudet löydöks-
emme vaikutusmekanismissa ja yh-
distekehityksessä ovat niin 

jännittäviä, että täytyy PREP:ia nyt
vielä ainakin muutama vuosi tutkia.
Hermorappeumasairauksissa on
paljon yhteisiä solutason tok-
sisuusmekanismeja, ja PREP-
ligandeilla voidaan vaikuttaa hyvin
useisiin näistä. Sen takia olemme
laajentaneet tutkimuksiamme Park-
insonin taudista Alzheimerin taudin
ja traumaattisen aivovaurion mal-
leihin, joissa PREP-ligandien tulokset
näyttävät olevan vähintään yhtä hyviä
kuin Parkinsonin taudin malleissa.
Jatkossa minua kiinnostaa selvittää
muitakin tällaisia lääkevaikutus-
kohteita, minkä avulla voitaisiin vai-
kuttaa useampaan haitalliseen ta-
pahtumaan. 

Tutkimusta, myös farmakologian
tutkimusta, ei minusta kannata
lähteä liikaa suuntamaan, koska ikinä
ei tiedä mistä ne kuuluisat läpimurrot
tulevat. Toisaalta, koska yliopistolla
tehtävää tutkimusta ei käytännössä
juurikaan tehdä ilman ulkopuolista
rahoitusta, niin pääsääntöisesti
tutkimusaiheet ovat jo käyneet läpi
tiukan arvioinnin, mikä myös osaltaan
ohjaa tutkimuksen suuntaa. Tietysti
näin pienmolekyyli-lääkekehitystä te-
kevänä voisin sanoa, että vaikka
tutkimuksessa täytyy pysyä kehi-
tyksen aallonharjalla ja hyödyntää
uusia löydöksiä ja ideoita, ei vanhoja
juttuja, kuten esimerkiksi pien-
molekyylikehitystä voi täysin jättää
sivuraiteille. 
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Mikko: Meillä on kolme laajaa työtä
arvioitavana tai lähdössä arviointiin.
Kaikki liittyvät mikrogliaan ja
neuroinflammaatioon. Yksi näistä liit-
tyy mikroglian heterogeenisuuteen,
jossa postdoc-tutkijamme Vassilis
Stratoulias on ensimmäinen
kirjoittaja. Toivomme saavamme tä-
män julkaistua yhdessä alan parhai-
sta lehdistä. Vassilis oli Juseliuksen
säätiön rahoittamana postdoc-tutkij-
ana Karoliinisessa Instituutissa
Bertrand Josephin ryhmässä, jossa
löydettiin uusi migroglian fenotyyppi
hiiren aivoista. Hän on viimeistellyt
tätä työtä minun ryhmässäni. Mielen-
kiintoiseksi löydön tekee se, että näi-
tä mikroglioja löytyy läheltä koli-
nergisia hermosoluja ja työ voi luoda
paljon lisätutkimusta erityisesti
Alzheimerin taudin piirissä. 

Olen kaikkiaan aika vakuuttunut, että
tulevaisuuden lääkekohteet aivosai-
rauksiin tulevat olemaan pääasiassa
muualla kuin hermosoluissa; ehkä
mikrogliassa, astrosyyteissä tai oligo-
dendrosyyttiprekursoreissa, joiden
kaikkien biologiaa tunnetaan edel-
leen erittäin huonosti. 

Tutkimukseni pääteemaksi alkaa
kuitenkin muodostua proteiinien
laskostumiskapasiteetin lisääminen
sekä solulimassa että solulimakal-
vostossa. Kun löydämme keinoja
lisätä proteiinien laskostumiskapasi-
teettia, voimme estää monia
ikääntymiseen liittyviä sairauksia.

Se, miksi esimerkiksi statiinit ovat ol-
leet menestystarina ihmisten ter-
veyden lisäämisessä, johtuu pitkälti
siitä, että meillä on kvantitatiivisia
mittareita, joilla voidaan mitata lää-
kevastetta, esim. LDL- ja HDL-tasot.
Vastaavia mittareita pitää kehittää
Parkinsonin tautiin ja muistisai-
rauksiin. Ennen sitä taudinkulkuun
vaikuttamaan tähtäävä lääkekehitys
on hakuammuntaa, ja vaikka neuro-
protektiotutkimuksessa on edelleen
paljon potentiaalia, täytyy myöntää,
että ei se mikään kultakaivos ole
ollut. 

Mitä ajatuksia sinulla on
farmakologian roolista
tulevaisuudessa ja alan
opetuksesta?

Timo: Minulle farmakologia on
tietysti erityisesti farmasian koulutus-
ohjelmien aivan keskeistä ydinai-
nesta. En halua mitenkään arvostella
muita oppiaineita, mutta on aivan
itsestään selvää, että farmasistien ja
lääkärien täytyy työssään tuntea hy-
vin farmakologia ja lääkeaineen vai-
kutukset, ihan jo potilastur-
vallisuuden kannalta. Tämän vuoksi
pidän farmakologian tasokasta opet-
tamista kriittisen tärkeänä, ja tähän
meidän täytyy myös panostaa. Olen
välistä hieman huolestuneena
seurannut opiskelijoiden vaikeuksia
farmakologian kurssilla, ja tähän
täytyisi löytää oikeat lääkkeet ilman, 
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että kurssien vaatimustasosta ting-
itään. Uskon, että hyvä pohja ihmisen
fysiologista ja tautien patofysiologista
ennen farmakologian kurssia auttaa
oppimisessa, ja olisi myös mielen-
kiintoista saada lääkeainekemian
kurssi rullaamaan samaan tahtiin far-
makologian kanssa, jolloin myös
tämä konteksti tulisi esiin.

Tutkimuspuolella haluaisin kannus-
taa kaikkia tutkimuksesta kiinnos-
tuneita opiskelijoita hakeutumaan
tutkimuksen pariin jo opiskeluaikana.
Kesätyö tai harjoittelu tutkimus-
ryhmässä on varmasti hyvin silmiä
avaava kokemus tutkimusmaailmaan,
ja proviisorivaiheen opiskelijoilla
gradu on tietysti hyvä kurkistus-
ikkuna tutkimukseen. Erityisesti nuo-
ria tutkijoita taas kehotan menemään
pois omalta mukavuusalueeltaan, ja
kokeilemaan rohkeasti uusia aja-
tuksia, menetelmiä ja tutkimuksia.

Mikko: Kyllä minulla on positiivinen
näkemys tulevaisuudesta. Meillä oli
viimeisimmässä Suomen Akatemian
huippuyksikköhaussa, jossa pääsim-
me huippuarvioinnein toiselle kier-
rokselle, kaksi farmakologian yk-
sikköä hakemuksessamme. Siinä oli
hyvä mahdollisuus nostaa farma-
kologian profiilia. Jos meillä olisi ollut
neurologian tai kantasolujen asian-
tuntija arvioitsijana toisella kier-
roksella, meillä olisi ollut hyvä mah-
dollisuus saada rahoitus. Vali-
tettavasti meille sattui arvioijaksi
”poison mushroom,” joka lyttäsi

meidän koko lähestymistapamme.
Tällaista valitettavasti tapahtuu näis-
sä arvioinneissa. Joka tapauksessa ei
ollut sattumaa, että pääsimme toi-
selle kierrokselle. Nyt meillä on hyvä
suunnitelma ja porukka, ja rahoitus
projektille löytyy varmasti muualta. 

Ehkä farmakologiassa voisimme vä-
hän nostaa profiilia, tuulettaa ja
tuoda uusia ajatuksia. Minusta pre-
kliinisten tutkijoiden pitäisi lisätä yh-
teistyötä kliinikoiden kanssa, ja pre-
kliiniset tutkimukset pitäisi suun-
nitella yhdessä kliinikoiden kanssa
tautien näkökulmasta. Prekliinisen
tutkimuksen tasoa pitäisi ennestään
nostaa, ja meidän pitäisi kehittää
uusia kvantitatiivisia mittareita. 

Opetukseen liittyen meillä on mieles-
täni ainutlaatuinen mahdollisuus nyt
tehdä pitkän tähtäyksen suunnitelma
ja strategia. Haluamme varmasti, että
meidän farmakologian opetuksem-
me on kattavaa ja tuotamme asi-
antuntijoita sekä apteekkiin, viran-
omaistehtäviin että teollisuuteen. Li-
säksi on minusta tärkeää, että tuo-
tamme tutkijoita kansainväliseen tut-
kivaan lääketeollisuuteen. Lääke-
teollisuus rekrytoi kansainvälisesti, ja
jotta meiltä valmistuneet pystyvät
kilpailemaan paikoista, pitää heidän
tutkimusosaamisensa olla kansain-
välisesti korkealla tasolla.



       Erityisesti nuoria tutkijoita taas kehotan menemään pois
omalta mukavuusalueeltaan, ja kokeilemaan rohkeasti uusia
ajatuksia, menetelmiä ja tutkimuksia.

Timo Myöhänen
Farmakologian ja lääkekehityksen professori - 8/2021 alkaen
Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta 

Farmakologian dosentti, Helsingin yliopisto 2012
Farmasian tohtori, Kuopio yliopisto 2008
Proviisori, Kuopion yliopisto 2005

"
"

Mikko Airavaara
Farmakologian ja lääkekehityksen professori - 1/2021 alkaen
Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Farmakologian ja lääkekehityksen dosentti, Helsingin yliopisto 2012
Farmasian tohtori, Helsingin yliopisto 2006
Proviisori, Helsingin yliopisto 2001

       Minusta prekliinisten tutkijoiden pitäisi lisätä yhteistyötä
kliinikoiden kanssa, ja prekliiniset tutkimukset pitäisi
suunnitella yhdessä kliinikoiden kanssa tautien
näkökulmasta.

"
"



UUSIA TUULIA MAAILMALTA
Otteita Lääketutkimussäätiön matka-
apurahojen herättämistä ajatuksista

Teksti: Iida Vähätalo, Lauri Elsilä, James Kadiri  - Kuva: Headway / Unsplash
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Suomen Farmakologiyhdistysken sekä yhdistyksen rinnalla toimivan
Lääketutukimussäätiön vuosittain jakamat matka-apurahat ovat jo pitkään olleet
merkittävä kansainvälistymisen mahdollistaja suomalaisille farmakologian
tutkijoille helpottaen sekä tieteellisiin tapaamisiin osallistumista että
tutkimusvierailuiden onnistumista. Tänä vuonna Lääketutkimussäätiö jakoi
seitsemän matka-apurahaa sekä fyysisiin että virtuaalisiin kongresseihin ja
laboratoriovierailuihin. Tässä on koottuna muutamia apurahojen synnyttämiä
ajatuksia tai mukaan tarttuneita oppeja.

https://unsplash.com/@headwayio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/conference?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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IIda Vähätalo, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto  
European Respiratory Society International Congress 

Yhtenä kongressin kiinnostavimmista sessioista voisin mainita ”Updates on inhalers
for COPD and asthma” -luentosarjan, jossa konkariluennoitsijat tiivistivät
inhorealistisella tavalla, miten pielessä potilaiden inhalaattorien käyttö
todellisuudessa on ja miten merkittävästi se vaikuttaa sairauksien hoitoon. 

Professori Henry Chrystyn esityksestä jäi erityisesti mieleen, että 50–100 %
potilaista tekee vähintään yhden virheen käyttäessään inhalaattoria, ja toisaalta
vähintään yhden kriittisen virheen inhalaattorin käytössä tekee 14–92 % potilaista.
Kriittinen virhe määriteltiin siten, että se vaikutti annosteltavan lääkkeen
tehokkuuteen ja siten sairauden (astma tai COPD) hoitotasapainoon. 

Samassa luentosarjassa professori Omar S. Usmani esitti inhalaattorin valintaan
liittyen kolme tärkeää vaihetta: inhalaattorin määrittäminen, inhalaattorin valinta
ja inhalaatiotekniikan opettaminen. Inhalaattoria valittaessa olisi hyvä arvioida
pystyykö potilas hengittämään sisään hitaasti ja tasaisesti 3–5 sekuntia tai
toisaalta pystyykö potilas nopeaan syvään sisäänhengitykseen, joka kestää 2–3
sekuntia. 

Nämä inhalaattorien käyttöä koskevat luennot kohdistivat ajatukset tänä syksynä
alkaviin SAAS (Seinäjoki Adult Asthma Study) 20-v seurantatutkimuskäynteihin,
joissa tulemme arvioimaan ensimmäistä kertaa myös potilaiden
inhalaatiotekniikkaa.

Lauri Elsilä, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto  
European Behavioural Pharmacology Society Biennieal Meeting 

Euroopan käyttäytymisfarmakologian yhdistys EBPS palkitsi vuotuisella nuoren
tutkijan palkinnollaan Linköpingin yliopiston apulaisprofessori Leah Mayon, joka
tiivisti viimeisimpiä tutkimustuloksiaan esityksessään ”(Not) Lost in translation: the
endocannabinoid system as a novel target for stress-related disorders”. Koe-
eläintulosten pohjalta on todettu, että endokannabinoidi anandamidin
pitoisuuksia voi nostaa farmakologisesti estämällä rasvahappoamidihydrolaasin
eli FAAH:in (fatty acid amide hydrolase) toimintaa, ja tämä kohonnut
anandamidipitoisuus korreloi pelkoehdollistuman sammutusoppimisessa. 
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Mayo osoitti translationaalisessa työssään samanlaisen efektin ihmisillä, sillä FAAH
385C->A mutaatio tuottaa katabolisesti heikomman FAAH-entsyymin nostaen niin
ikään anandamiditasoja. FAAH 385 AA-homotsygootti-ihmisillä, koe-eläinten
tavoin, pelkoehdollistuman sammutusoppiminen oli voimakkaampaa ja
sammutusmuiston palauttaminen tehokkaampaa. Sama tutkimus osoitti
löydökset yhteneväisiksi myös humanisoidussa transgeenihiirimallissa.

Mayo jatkoi tutkmuslinjaa toteuttamalla kaksoissokkoutetun, lumekontrolloidun
kokeen terveillä vapaaehtoisilla. Kokeessa alun perin analgeetiksi kehitettyä FAAH-
inhibiittoria PF-04457845:ä saaneella ryhmällä havaittiin edellisen kokeen tavoin
kohonneet anandamidipitoisuudet sekä voimistunut pelkoehdollistuman
sammtusoppiminen. Mayon ajatus tulostensa pohjalta on, että FAAH-
inhibiittoreilla voisi olla potentiaalia erityisesti traumaperäisen stressihäiriön,
hoidossa. Siinä altistukseen perustuvat terapiahoitomuodot on osoitettu
tehokkaiksi ja näiden tehoa voisi olla entisestään mahdollista voimistaa uusilla
lääkeaineilla.

James J. Kadiri, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto  
European Atherosclerosis Society Congress

The plenary talk titled "Women, Dyslipidaemia, and Atherosclerosis" under the
programme "Changing Landscape in Atherosclerotic Vascular Disease" was
particularly enlightening. The session shed more light on dyslipidaemia in women
and reported the inverse relationship in lipid level between pregnancy and
menorrhoea. Furthermore, familial hypercholesterolaemia in pregnant women
may not necessarily influence the foetus lipid profile. Finally, it was presented,
that woman with polycystic ovary syndrome (PCOS) has a favourable lipid profile,
however, other investigations have also revealed that PCOS could increase
cardiovascular risk. 

I was also pleased with the chance to present the results from our laboratory 
 with an oral presentation titled “Bone marrow Deficiency in Melanocortin-1
Receptor Enhances Leukocytosis in ApoE-/- Atherosclerotic Mice”. The
presentation describes the contribution of the MC1-R subtype in experimental
atherosclerosis via bone marrow transplantation. We concluded from this
investigation that, MC1-R regulates hematopoietic stem cell proliferation and
tissue leukocyte counts but its deficiency in leukocytes impairs cell migration via a
CCR5-dependent mechanism.



Alun perin lääketieteeseen koulut-
tautunut Rodolfo Paoletti toimi
vuosia Milanon yliopiston farma-
kologian professorina ja oli tunnettu
erityisesti rasva-ainemetaboliaan liit-
tyvästä tutkimuksestaan sekä lipo-
lyysin adrenergiseen säätelyyn
liittyvistä löydöksistään.

Suomalaisen farmakologian näkökul-
masta Paolettin merkityksellisyys
korostui hänen kansainvälisessä
verkottuneisuudessaan, sillä juuri
Paolettin aloitteesta eurooppalaisten
kansallisten farmakologiyhdistysten
puheenjohtajat kutsuttiin Euroopan
farmakologiyhdistyksen EPHAR:in
perustamiseen johtaneeseen tapaa-
miseen 1980-luvun lopulla. 

Paolettille eurooppalaisen tieteen
vahvistaminen oli erityisen tärkeää,
sillä hän koki yhdysvaltalaisen tieteen
monopoliaseman kaventavan kentän
näkökulmaa merkittävästi.

EUROOPAN FARMAKOLOGIEN
YHDISTÄJÄ ON POISSA
Italiailainen professori Rodolfo Paoletti on kuollut pitkän sairastelun jälkeen.
Paoletti oli aktiivinen euroopplaisen farmkologian yhteentuoja ja Federation of
European Pharmacological Societies EPHAR:in perustamisen primus motor.
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YLIOPISTOJENSA
ENSIMMÄISET 
Muistoja Niilo Kärjestä ja Aimo Pekkarisesta
Teksti: Olavi Pelkonen, Risto Huuponen - Kuvat: arkistokuvaa

Niilo Kärki 1986 Aimo Pekkarinen 1971
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Kirjoitin Niilon kuoltua muistokirjoituksen Suomalaisen tiedeakatemian
vuosikirjaan. Koska muistokirjoitus käsitteli Niilon koko uraa ja elämäntyötä,
kuvailen tässä kirjoituksessa Niilon vaikutusta Oulun yliopiston farmakologian
laitoksen tutkimuksen suuntautumiseen.

Valinta tapahtui Suomessa ja siitä oli
vastuussa Suomen Akatemian lää-
ketieteellinen toimikunta. Kuvaavaa
sen aikaisille vaatimuksille tutkimus-
suunnitelmasta oli allekirjoittaneen
hakemus: yhden sivun pituinen
suunnitelma liitteinään väitöskirja ja
julkaisuluettelo, mutta kun Niilo oli
toimikunnan jäsen ja julkaisuluettelo
jo kohtuullisen pitkä, valinta oli selvä
eräiden professorien mutinoista
huolimatta (kuten Niilo jälkeenpäin
kertoi).

Brodie oli kansainvälisesti tunnettu
uranuurtaja lääkeaineiden meta-
bolian tutkijana ja niinpä NIH:n ai-
kana Niilo osallistui erityisesti
katekoliaineita ja lääkeainemeta-
boliaa käsitteleviin hankkeisiin. Tul-
tuaan nimitetyksi 1962 Oulun yli-
opiston professorinvirkaan yhtenä
ensimmäisistä lääketieteellisen tie-
dekunnan professoreista hän ”toi”
nämä tutkimuskohteet yliopiston
farmakologian laitokselle. Itse asiassa
laitoksen ensimmäinen väitöskirja
vuonna 1967 (Eero Sotaniemi) käsit-
teli kahden metabolialtaan erilaisen
barbituraatin pitoisuuksia marsun
maksassa ja aivoissa ja siten liittyi 
 lääkeainemetaboliateemaan. 

Niilo Kärki: 100 vuotta syntymästä

Teksti: Olavi Pelkonen

Oulun yliopiston pitkäaikainen farm-
akologian professori Niilo Kärki
kuului niihin suomalaisiin lää-
käritutkijoihin, joiden tutkijakou-
lutuksen olennainen osuus oli USA:n
kansallisten terveysinstituuttien (NIH)
laboratorioissa tapahtunut työs-
kentely. Sotien jälkeen USA tarjosi
varsin runsaskätisesti stipendejä
useamman vuoden postdoc-kou-
lutukselle ja Niilo työskenteli vuosina
1959-61 Bethesdassa Marylandin
osavaltiossa Bernard B. Brodien ke-
miallisen farmakologian laborato-
riossa, jossa samanaikaisesti oli
tutkimusapulaisena Julius Axelrod,
myöhempi nobelisti. 

Viime vuosikymmeninä nuorella
tutkijalla on ollut, ainakin periaat-
teessa, lukuisia mahdollisuuksia va-
littavana postdoc-koulutukseen, mut-
ta sotien jälkeisinä vuosikymmeninä
NIH oli ainakin parin sadan suoma-
laisen tutkijan postdoc-opinahjo.
Postdoc-paikan valinnassa väitös-
kirjatyön ohjaajalla oli tietysti suuri
merkitys niin kuin nykyisinkin, ja
niinpä tämänkin tekstin kirjoittaja
suuntasi postdoc-matkansa 1976-77
Bethesdaan Daniel W. Nebertin
laboratorioon. 
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katsaus julkaistiin Life Sciences -
lehdessä, jonka Brodie oli perustanut
1962. Muutamassa kuukaudessa
katsauksesta tuli yli 600 reprint-
tipyyntökorttia (postitse!), mitä nyky-
tutkijan on aika vaikea kuvitella.

Ilmeisesti Potomac-joen kalojen
puutteellinen metaboliakyky oli jää-
nyt vaivaamaan Niiloa (hän arveli, et-
tei ”huvikseen” pyydystetyt kalat ole
kunnollisia koeobjekteja) ja niinpä
laitokselle tullut australiansuomalai-
nen Jorma Ahokas sai tehtäväkseen
tutkia kalojen maksan metabo-
liakykyä. Vuonna 1977 valmistunut
väitöskirja sisälsi merkittäviä tutki-
muksia kalojen vierasainemeta-
boliasta, joka monessa suhteessa oli
hyvinkin kehittynyt eikä siten ollut lin-
jassa Brodien alkuperäisen hypotee-
sin kanssa. Jorma Ahokas palasi Aus-
traliaan, mutta säilytti monipuolisen
yhteistyön Oulun laitoksen kanssa ja
hänet nimitettiin Australian ensim-
mäiseksi toksikologian professoriksi
vuonna 1991.

Metaboliahanke laajeni vuosien kulu-
essa uusiin tutkimusaiheisiin, vaik-
kakin lääke- ja vierasaineiden meta-
bolia oli monin tavoin yhdistävä te-
kijä. Esimerkkejä professoreiksi myö-
hemmin nimitetyistä väittelijöistä ja
aiheista (väheksymättä ollenkaan lu-
kuisia muita tutkijoita ja väittelijöitä)
olivat Kirsi Vähäkangas ja Hannu
Raunio (karsinogeenimetabolia), Arja
Rautio (lääkehoito ja metaboliatutki-
mus sisätautiklinikan kanssa), 

Eero Sotaniemi siirtyi varsin pian väi-
töksen jälkeen sisätautien klinikalle ja
nimitettiin apulaisprofessoriksi. Yh-
teistyö farmakologian laitoksen
kanssa jatkui kuitenkin hyvin tuot-
teliaana 90-luvun loppupuolelle saak-
ka ja tuotti lukuisia julkaisuja lääkeai-
neiden kinetiikasta ja metaboliassa
erilaisissa sairaustiloissa (maksavau-
riot, diabetes jne), hyvin usein liitetty-
nä in vitro- ja in vivo -mitattuihin
metabolia-aktiviteetteihin.

Näin jälkiviisaasti arvioiden Niilon
merkittävimmät tutkimukset Bethes-
dassa liittyivät havaintoihin rotta-
sikiön ja Potomac-joen kalojen
puutteellisesta metaboliasta, jotka
vahvistivat Brodien ajatusta yksi-
lönkehityksen ja lajien kehityksen
yhteisistä piirteistä (ontogenesis
repeats phylogenesis). Niinpä Niilo
esittikin allekirjoittaneelle vuonna
1968 – juuri Turusta takaisin Ouluun
tulleelle kandille – Brodien hypotee-
siin liittyvää tutkimusaihetta ih-
missikiön lääkeainemetaboliasta, jon-
ka Brodie ennusti olevan puutteel-
lista, ts. ihmissikiö ei kykene meta-
boloimaan lääkeaineita ja kyky kehit-
tyy vasta myöhemmin yksilön-
kehityksen kuluessa. 

Tutkimusaihe osoittautui uusia uria
aukovaksi ja hyvin tuottoisaksi, ei-
vätkä tulokset olleet ihan linjassa
Brodien hypoteesin kanssa. Väitös-
kirja oli valmis 1973 ja vielä samana
vuonna väitöskirjan pohjalta alle-
kirjoittaneen ja Niilon kirjoittama 
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välisesti tunnetussa kardiovasku-
laarihankkeessa (Heikki Ruskoaho). 

Lisäksi hän oli niin Oulussa kuin
valtakunnallisella tasolla aloittamassa
ja monipuolistamassa lääkekehitys-
työtä yhdessä kotimaisten lääkeyh-
tiöiden kanssa. Näistä hankkeista
syntyivät ensimmäiset kokonaan
Suomessa kehitetyt lääkemolekyylit.

Summa summarum: Niilon Kärjen
postdoc-aika yhdessä maailman mer-
kittävimmistä lääketieteen tutkimus-
laitoksista poiki uuden yliopiston luo-
massa ”neitseellisessä” ympäristössä
vuosikymmeniä kantaneita menes-
tyksellisiä tutkimushankkeita. Mitäpä
yksittäinen tutkija voi elämäntyöltään
enempää vaatia!

Markku Pasanen (steroidi- ja
vierasainemetabolia), Jukka Hakkola
(ihmisen vierasainemetabolia), Janne
Hukkanen (keuhkometabolia) ja Miia
Turpeinen (metabolia ihmisessä in
silico, in vitro ja in vivo). Mainittakoon,
että Miian väitöskirja on todennäköi-
sesti ainoa Suomen kuvalehden ”jyviä
ja akanoita” -palstalla mainittu
opinnäyte! 

Metaboliahankkeesta syntyi myös
yhteistyössä Oulun kemian laitoksen
kanssa lääkeainemetaboliapalvelui-
hin erikoistuneita yrityksiä kuten
Novamass  (Jouko Uusitalo) ja
Admescope  (Ari Tolonen). Kaiken yllä
mainitun lisäksi, Niilo oli ainakin
yhtenä primus motorina myös
erittäin korkeatasoisessa ja kansain-

Sata vuotta professori Aimo Pekkarisen syntymästä 

Teksti: Risto Huupponen

Aimo Pekkarinen nimitettiin Turun
yliopiston farmakologian professo-
riksi vuonna 1952, vain 31-vuotiaana.
Hän hoitikin tehtävää yli 30 vuotta,
aina eläköitymiseensä saakka vuonna
1984.

Mikäli haluaisi kuvata Aimoa yhdellä
sanalla tuo sana olisi eittämättä per-
soonallisuus. Harvasta professorista
on julkaistu oma kaskukirja; Aimosta
on. Pitkälti yli 200 kaskua, sattumusta
tai häneltä peräisin olevaa tote-

amusta kuvaavat niin henkilöä kuin
arkista työtäkin. Kaikki tositarinoita –
ainakin melkein. Professori Timo
Soikkanen harmittelee kirjassaan
Akateemine huumori Aura rannoil
1200-luvult (Sic!) 2000-luvul sitä, ettei
yliopistomaailmasta enää löydy
Suuria Persoonallisuuksia. Muuta-
man poikkeuksen hän löytää, Aimo
Pekkarinen niistä yksi.

Olisi väärin muistella Aimo Pekkarista
vain kaskujen ja sattumusten kautta. 
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Hän oli tinkimätön tutkija ja opettaja,
joka arvosti työntekoa ja ahkeruutta.
Näitä periaatteita hän noudatti
itsekin. Assistenteille tulivat tutuiksi
muistutukset siitä että viikonloput ja
kesäloman sadepäivät ovat hyvää
työaikaa. Laboratoriossa oli hyvä olla
meneillään mittauksia ja pöydällä
tuloskäyriä Pekkarisen tullessa pai-
kalle. Tuloksiin tutustumisen jälkeen
nuori assistentti sai kannustavaa
palautetta ja siten tuloksiakin syntyi.

Ulospäin Aimo Pekkarinen oli vaka-
vailmeinen, muodollinen ja perään-
antamaton. Professor Ernst, sanoivat
saksalaiset farmakologikollegat.
Sinunkaupat assistenttien kanssa
hän teki väitöksen jälkeen, siksi täs-
säkin aina välillä uskallan puhua
Aimosta. Oikeudenmukaisuuden vaa-
timus oli vahvasti läsnä Aimo
Pekkarisen toiminnassa. Farmako-
logian tentit olivat vaativia eikä niistä
selvinnyt vain tärppejä lukemalla.
Kaikilta edellytettiin osaamista sa-
malla tavalla. Pyrkimys mahdol-
lisimman hyvään ja täydelliseen
asioiden hallintaan johti joskus vai-
keisiin tilanteisiin. Opetettava aines
paisui koska uusien lääkkeiden tul-
lessa käyttöön vanhaakaan aineistoa
ei poistettu.

Aina nuorempien tutkijanalkujen toi-
met eivät Pekkarista miellyttäneet.
Silloin saattoi saada kutsun py-
himpään eli professorin työhuonee-
seen. Saadun opettavan palautteen
jälkeen asiaan ei enää palattu. 

Peräänantamattomuus ilmeni erityi-
sesti suhteissa yliopiston hallintoon
sekä farmakologian tiloja koskeviin
ratkaisuihin niiden saneerauksen
yhteydessä. Laitosrakennuksen muis-
ta kerroksista poiketen professorin
huone säilyikin muutostöiden yhtey-
dessä likipitäen entisenlaisena vaikka
muissa huonetiloissa arkkitehti teki
toiminnan kehittämisen edellyttämiä,
mutta Pekkarisen huonoiksi kokemia,
ratkaisuja.

Aimo Pekkarinen aloitti uransa ka-
tekoliamiinitutkijana. Linja on seu-
raajien toimesta jatkunut laitoksella
näihin päiviin asti. Pekkarinen kävi
säännöllisesti kansainvälisissä farma-
kologikokouksissa ja osallistui niissä
aktiivisesti keskusteluun. Hänen kan-
sainvälinen tuttavapiirinsä olikin laaja
ja Turussa vieraili säännöllisesti tutki-
joita eri puolilta maailmaa. Aikana
jolloin kansainvälinen yhteydenpito
nojasi kirjepostiin tällä oli suuri mer-
kitys. Tuomisina kokouksista Aimolla
oli näkemys tutkimuksen uusista tuu-
lista joihin sitten perehdyttiin viik-
komeetingeissä. 

Hänen aloitteestaan kehitettiin omia
määritysmenetelmiä farmakologisen
tutkimuksen avuksi; esimerkiksi ra-
dioimmunologisia menetelmiä sovel-
lettiin menestyksellä eri tutkimus-
asetelmissa.

Aimo Pekkarisen merkittävimmät tie-
teelliset ansiot liittyvätkin juuri hor-
moni- ja välittäjäainetutkimuksiin.
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Myöhemmässä vaiheessa uraansa
hän keskittyi tutkimaan verenpai-
nelääkkeitä eläinmalleja käyttäen. Yh-
dellä annostasolla tehdyt veren-
painelääkkeiden ja niiden yhdis-
telmien vaikutuksia selvittävät pit-
käkestoiset tutkimussarjat lienevät
edelleen täydellisimpiä alallaan. 

Niilo Kärki ja Aimo Pekkarinen olivat molemmat yliopistojensa – Kärki Oulun
yliopiston, Pekkarinen Turun ylipiston – ensimmäiset farmakologian
professorin virkaan nimitetyt tutkijat.
 
Löydät keväisen Armas Vartiaista kuvanneen kirjoituksen tavoin erillisen,
Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikirjoissa julkaistut muistokirjoitukset
sisältävän pidennetyn jutun Kärjestä ja Pekkarisesta Farmakologiyhdistyksen
verkkosivuilta

Nuoremmilla tutkijoilla oli kohtalaisen
suuri vapaus valita oma tutkimus-
aiheensa; tärkeintä Pekkariselle oli
farmakologisen tutkimuksen edisty-
minen. Aiheiden moninaisuus ei ehkä
nykykatsannossa ole hyvänä pidet-
tävä asia, mutta itsenäisiksi tutkijoiksi
se nuoret assistentit kyllä tehokkaasti
kouli.



IMMUNOMODULAATTOREITA
AIVOINFARKTIN HOITOON
Vuoden 2020 ansiokas väitöskirja -
palkinto Jenni Anttilalle

Suomen Farmakologiyhdistys palkitsi vuoden 2020 ansiokkaana väitöskirjana
Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnasta väitelleen FaT Jenni Anttilan työn
”Immunomodulatory approaches after experimental ischemic stroke”. 

Teksti: Lauri Elsilä, Jenni Anttila - Kuvat: Lauri Elsilä
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Jenni Anttila



Anttilan tutkimusprojekti perustui
ajatukselle, että aivoinfarktin jälkeen
vaurioituneen kudoksen ympäris-
tössä havaittava pitkäkestoinen tu-
lehdusreaktio voisi tarjota mer-
kittävän uuden lääkekohteen. Käyt-
tämällä aivokuoren infarktiin johtavaa
distaalisen keskimmäisen aivo-
valtimon okkluusiomallia rotissa,
Anttila havaitsi pitkäikäisen tulehdus-
reaktion infarktialueella sekä sekä
sen läheisyydessä talamuksessa sa-
malla aivopuoliskolla. 

Kiinnostavasti samoilla alueilla ha-
vaittiin myös fagosytoivissa soluissa
kohonnut keskiaivojen astrosyyt-
tiperäisen hermokasvutekijän
MANF:n (Mesencephalic astrocyte-
derived neurotrophic factor) ilmen-
tyminen. Sama havainto todettiin
myös ihmisillä, infarktipotilaiden
postmortem-aivonäytteistä. 

MANF:lla tiedettiin jo ennestään
olevan immuuunivastetta sääteleviä
sekä solutuholta suojaavia ominai-
suuksia. Anttila selvitti kokeilla
MANF:n vaikutuksia infarktialueeseen
ja sitä ympäröivään tulehdukseen ja
havaitsi suoraan aivoihin annostellun
MANF:n nopeuttavan toiminnallista
neurologista toipumista sekä lisää-
vän fagosytoivien solujen määrää in-
farktia ympäröivillä alueilla. 

Anttila pilotoi myös kokeellista
MANF:n intranasaaliannostelua tar-
koituksenaan selvittää veriaivoestettä
läpäisemättömän MANF-proteiinin

uudenlaisten annostelumuotojen toi-
mivuutta; ennen infarktia intrana-
saalisti annosteltu MANF pienensikin
infarktin kokoa ja vähensi havaittuja
neurologisia toiminnallisia oireita.

Toinen Anttilan tutkima aine oli
opioidireseptoreihin sitoutumaton
naloksonin (+)-enantiomeeri, jolla on
MANF:n tavoin osoitettu tulehdusta
muokkaavia ominaisuuksia. Vuoro-
kausi infarktin jälkeen aloitettu viikon
mittainen (+)-naloksonihoito pie-
nensikin infarktin kokoa ja vähensi
immuunisolujen aktiivisuutta infarkti-
alueella. 

Anttilan väitöstyön tulokset antavat
näin ollen lupaavia viitteitä sekä
MANF:n että (+)-naloksonin
jatkokehitysmahdollisuuksista
tulevaisuuden aivoinfarktihoitoina.

***

Laadukkaan yhteenvedon lisäksi
arviointiraati piti työn merkittävinä
ansioina erityisesti Anttilan kriittistä
otetta käytettyihin menetelmiin  ja
niiden puutteisiin sekä vahvaa
prekliinisestä kliiniseen suuntautuvaa
translationaalisuutta. 
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Jenni Anttila, mikä oli väitöstutkimuksesi sinua itseäsi eniten innostanut
löytö?

Itseäni eniten kiehtoo se, että endogeeninen MANF-proteiini ilmentyy aivoinfarktin
jälkeen voimakkaasti aivojen fagosytoivissa immuunisoluissa, kun taas terveissä
aivoissa se ilmentyy pelkästään hermosoluissa. Havaitsimme tämän ilmiön sekä
jyrsijöiden, että ihmisten aivoissa. Tämän merkitystä ei vielä tiedetä, ja siinä olisikin
kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. 

Monet tutkimukset viittaavat makrofagien hyödylliseen rooliin aivoinfarktista
toipumisessa, joten olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin mikä on MANF:n
merkitys makrofagien toiminnalle.

Entä minkälaisena näet MANF:n tulevaisuuden lääkkeenä?

Proteiinilääkkeisiin liittyy omat hankaluutensa, sillä ne eivät pääsääntöisesti
läpäise veri-aivoestettä ja joudutaan annostelemaan suoraan aivoihin. Toisaalta
aivoinfarktin jälkeen tulehdusta on koko elimistössä ja myös veri-aivoesteen
tiedetään rikkoutuvan, mitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää MANF:n
toimituksessa infarktialueelle. 

Toinen vaihtoehto olisi kehittää veri-aivoesteen läpäiseviä systeemisesti
annosteltavia MANF-mimeettejä tai MANF:n pitoisuutta lisääviä yhdisteitä.
Tutkimme myös MANF:n intranasaaliannostelua, mikä vaikutti alustavien testien
mukaan lupaavalta jyrsijöissä. Kehitystä tapahtuu koko ajan myös muissa
proteiinilääkkeiden annosteluun liittyvissä menetelmissä, joten uskon että
potentiaalia kyllä on. 

MANF ja sen sukulaisproteiini CDNF (aivoperäinen dopamiinihermokasvutekijä,
cerebral dopamine neurotrophic factor) ovat myös siinä mielessä kiinnostavia
proteiineja, että niiden on osoitettu vaikuttavan pääsääntöisesti vain
vaurioituneissa tai solustressistä kärsivissä soluissa, joten niiden
haittavaikutuspotentiaali on vähäisempi kuin monilla muilla hermokasvutekijöiksi
luokiteltavilla proteiineilla.
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Professori Markus Forsberg, Itä-Suomen yliopisto
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Professori Risto Kerkelä, Oulun yliopisto
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Dosentti Virpi Talman, Helsingin yliopisto
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Shteeri, apulaisprofessori Merja Voutilainen, Helsingin yliopisto
Rahastonhoitaja, farmasian tohtori Tuuli Karhu, Helsingin yliopisto
Tiedotussihteeri, proviisori Lauri Elsilä, Helsingin yliopisto
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Vaikka uudet professorit ovatkin saaneet reilusti palstatilaa lehdessämme tänä
vuonna, ei tieteellinen asiantuntijuus millään tieteenalalla rajoitu ainoastaan
professoreihin. Vuosittain useampi alansa tutkimuksessa ja opetuksessa
meritoitunut tutkija saa dosentin arvonimen, joka yleensä ymmärretään 
 itsenäisen tutkimuspolun kehittämisen ja hyvän opetustaidon merkkinä.
Seuraavassa on listattuna kaikki Suomen yliopistoissa farmakologian alalle
nimitetyt dosentit vuodesta 2016 vuoteen 2021.

Helsingin yliopisto

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Osei Ansah, DVM, eläinlääketieteellisen farmakologian dosentti, 2016

Farmasian tiedekunta

FT Jaakko Kopra, farmakologian dosentti, 2020
Yulia Sidorova, PhD, molekulaarisen farmakologian dosentti, 2020

LT Olli Tenhunen, farmakologian dosentti, 2019
FT Jonne Laurila, farmakologian dosentti, 2019
LKT Tuomas Lilius, farmakologian dosentti, 2019
FaT Virpi Talman, farmakologian ja lääkekehityksen dosentti, 2019

FT Miikka Tarkia, kardiovaskulaarisen farmakologian dosentti, 2017
FT Teemu Aitta-aho, farmakologian dosentti, 2017

FaT Merja Voutilainen, farmakologian ja lääkekehityksen dosentti, 2016
FT Ilkka Reenilä, farmakologian dosentti, 2016

Lääketieteellinen tiedekunta

FT Kristo Nuutila, 2018, farmakologian dosentti
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Itä-Suomen yliopisto

FaT Teemu Natunen, farmakologian dosentti, 2021
FaT Olli Kärkkäinen, farmakologian ja toksikologian dosentti, 2021
FaT Aaro Jalkanen, prekliinisen farmakologian dosentti, 2021

LT, FaT Pasi Lampela, farmakologian dosentti, 2017

FaT, Šarka Lehtonen, neurofarmakologian dosentti, 2016

Oulun yliopisto

FaT Johanna Magga, farmakologian dosentti, 2018

Tampereen yliopisto

FT Mika Mustonen, farmakologian dosentti, 2018

Turun yliopisto

FT Petteri Rinne, kardiovaskulaarifarmakologian dosentti, 2019
FT Jenni Bernoulli, lääkekehityksen dosentti, 2019

FT Francisco Lopez Picon, translationaaliseen neurokuvantamisen ja           
 farmakologian dosentti, 2018
FT Saku Ruohonen, farmakologian dosentti, 2018
FT Suvi Ruohonen, farmakologian dosentti, 2018

LT Heli Malm, farmakologisen teratologian dosentti, 2016
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