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Sidonnaisuudet 2016 - 2019

Heikki Koskela

• Dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri

• Päätoimi 

– Ma tutkimusjohtaja, keuhkosairaudet, UEF

• Sivutoimet

– Sivutoiminen ylilääkäri, KYS keuhkosairauksien klinikka

• Koulutustoiminta

– Luentoja eri lääkealan yritysten sponsoroimissa koulutuksissa 
(Mundipharma, Eli Lilly Finland, Orion Pharma, Boehringer-Ingelheim)

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla 

– FILHA, valtuuston varajäsen

• Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa

– Ei

• Muut sidonnaisuudet

– Osakkeen omistaja Orion Oyj

– Kokousmatkoja Mundipharma, Boehringer, AstraZeneca



Periaatteet

 Esitellään projekteja, ei yksittäisiä 

julkaisuja

 Ei tulevia projekteja, vaan vuonna 2018 

käynnissä olevia.

 Hyöty: Nähdään mitä muualla tehdään, 

avautuu mahdollisuus yhteistyölle.



TYKS (1)
Tarja Saaresranta, Ulla Anttalainen, Laura Lampio, Päivi Polo-Kantola, 

Miia Aro, Minna Myllylä, Johannes Savolainen, Arja Viinanen, Maritta 

Kilpeläinen, Tarja Laitinen, Elina Hirvonen, Maria Silvoniemi, Heikki 

Vilhonen, Jaana Kaunisto

 Nainen 46 (n ≈ 150)
-Alun perin 46-v. naisia seurattu 5 v. välein (kyselyt, verikokeet, 

kaulasuonten uä, unipolygrafia ym.)

-Tiettävästi ainoa tutkimus maailmassa, jossa menopaussin yli tehty 

toistuvasti unipolygrafia naisilla, joitten menopaussistatus verinäyttein 

samanaikaisesti määritetty

-10-vuotisseuranta päättyi v. 2018

-Unen laatu, unen rakenne, unenaikaiset hengityshäiriöt ja sydän- ja 

verisuonisairauksien varhaismarkkerit premenopaussista postmenopaussiin

 ESADA (n ≈ 26 000)
-33 eurooppalaisen keskuksen tutkijalähtöinen prospektiivinen real-life 

seurantakohortti

-Uniapneaepäilyn takia tutkittavat 18 - 80 –v. potilaat

-Ennuste, fenotyypitys, liitännäissairastavuus, diagnostisten metodien ja 

hoitomuotojen vaikutus ym.



TYKS (2)
 Siedätyshoito

-Glykoklusterimolekyyli estää timoteiallergian aiheuttamaa 

tulehdusta eläinmallissa

-Kielenalussiedätys rinokonjunktiviitissa

-Kouluikäisten ruoka-allergia

 Lisäksi meneillään tutkimuksia mm. 

-Astmasta

vaikean astman fenotyypeistä

biologisen hoidon vastemarkkereista vaikeassa nivelreumassa

ja astmassa, 

astmapotilaiden työkyvystä ja tupakointitottumuksista)

-Keuhkosyövästä (keuhkosyövän prognostiset biomarkkerit)

-IPF:stä (IPF:n yleisyys ja ennuste)

 Physicians' views on palliative care and assessment of symptoms of 

non-small cell lung cancer patients (väitöskirjatyö, Maria Silvoniemi)



OYKS (1)

 Keuhkokudoksesta viljeltyjen solujen mikroarray, ECM-proteiinit

IPF:ssä (Mervi Kreus OY)

 MUC-proteiinit ja ECM COPD:ssa ja BPD:ssa, keuhkosolujen

proteomiikka, keuhkojen kehitys (Heta Merikallio OY, Karolinska, 

Janita Härkönen OY)

 Myofibroblastit ja makrofagit IPF:ssä (Henna Karvonen, Toronton

yliopisto, OY)

 Keuhkofibroosien taudinkulku – rekisteritutkimuksia (Johanna 

Salonen, Eerika Keskitalo OYS/OY, Hanna Nurmi, Miia Kärkkäinen, 

Minna Mononen, Minna Purokivi KYS, UEF)



OYKS (2)

 Keuhkosyöpien histologinen epidemiologia - rekisteritutkimus (Laura 

Heikkiniemi OY)

 Prospektiivinen keuhkosyöpätutkimus – näytekeräys meneillään

(Ella Ikonen, Arto Mannermaa, Päivi Salonen, Riitta-Liisa Patovirta 

KYS/UEF)

 NHLRC2 geenin mutaatioon liittyvä keuhkosairaus. Jatkossa

tutkitaan NHLRC2 roolia myös muissa keuhkosairauksissa



FILHA (Tuula Vasankari)

 LT Tiina Mattila (HY): Mini-Suomi –aineistosta väitöskirjatutkimus:

-Kokonaiskuolleisuus lisääntyy, kun obstruktio vaikeutuu. 

-Obstruktio ennustaa sepelvaltimotautikuolleisuutta, mutta ei akuuttia 

sydäninfarktia. 

-Obstruktiolla ja aikaisemmalla keuhkotuberkuloosilla on kuolleisuutta 

lisäävä additiivinen yhteisvaikutus. 

-Matala D-vitamiinitaso saattaa lisätä erityisesti obstruktiivisten henkilöiden 

ennenaikaista kuolleisuutta.

 LT Maria Silvoniemi (TY): Väitöskirjatutkimus: kyselyaineisto 

lääkäreille ja keuhkosyöpäpotilasaineisto/TYKS:

-Keuhkosyövän hoitoa tulisi arvioida elinaikahyödyn lisäksi oireiden 

lievittymisen ja elämänlaadun näkökulmasta. 

-Hoidon laatua voitaisiin parantaa lääkäreiden koulutuksen lisäämisellä ja 

säännöllisen oirekartoituksen avulla.



Jatkoa FILHA

 Uusiutunut tuberkuloosi ja hoidon lopputulos (Virve Korhonen TaY) 

 TUPLEI: Selvitetään Porvoon mallia ’Tupakastavieroitus ennen leikkausta (Heikki 

Ekroos, Helene Gräsbeck) 

 Terveys 2000, Terveys 2011 ja Finterveys 2017: keuhkofunktio, obstruktion 

ennustetekijät, liikunta ja keuhkofunktio (Maria Lopmeri, Tiina Mattila). 

 Tupakointi ja nuuskan käyttö varusmiespalveluksen aikana (Maria Danielsson)

 THL/väitöskirjatutkija Idil Hussein työryhmässä mukana: Suomen somaleiden KAP-

tutkimus tuberkuloosista. 

 Monikansallinen tutkimus, Jean Bousquetin johdolla. Tutkimuksen kohteina 

ikääntyneiden hoitojärjestelmät ja allergisen nuhan ja astman hoitoon liittyvä 

kännykkäaplikaatio. 

 Tuberkuloosin hoidon hinta Suomessa ja Virossa, LT Riitta-Liisa Patovirran kanssa

 Tuberkuloosi ja hoitojärjestelmämme (Sanna Isosomppi)



Iho- ja allergiasairaala
 2016-2017 Meilahden, Jorvin tai Iho- ja allergiasairaalan keuhkoyksiköissä 

bronkiketasiataudin vuoksi käyneet potilaat (Mäntylä J, Mazur W, Törölä T, 

Berman P, Saarinen T, Kauppi P)

- keskimäärin 69-v, 75% naisia

- yleisimmät liitännäissairaudet: astma, kardiovaskulaarisairaudet, refluksi, 

ylipaino, DM, stabiili tai inaktiivinen maligniteetti, psykiatrinen sairaus, 

immunovajaus

- kolme tärkeintä etiologista tekijää: idiopaattinen, astma, post-infektioosi

- 68 %:lla laaja-alainen ektasiatauti

 Tuuli Thomander, Paula Kauppi ja IAS työryhmä:

- ruoka-allergia allergiabarometriin vastanneilla

- ruoka-siedätys vaikeasti maito-, kananmuna- tai pähkinäallergisilla aikuisilla

- jatkuva laryngoskopia astmaa sairastavilla – alkamassa

 Biologicals in clinical use at the Allergy hospital (8/ 2016 – 6/ 2018)



Characteristics Reslizumab, 

n=11

Mepolizumab, 

n=13

Omalizumab, 

n=24

Infliximab, n=1

Time of use (months) 5.50 (1-12. SD 

3.20)

8.77 (1-16. SD 

4.99)

38.22 (1-109. SD 

31.87)

70

Age (years) 55 (37-70. SD 

9.96)

57 (30-71. SD 

10.12)

47 (27-74. SD 

10.69)

47

Women (number, 

(%))

5 (45) 8 (62) 17 (71) 1 (100)

Smokers (number, 

(%))

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ex-smokers (number, 

(%))

5 (45) 4 (31) 3 (13) 0 (0)

Nasal polyposis 

(number, (%))

10 (91) 8 (62) 13 (54) 0 (0)

Chronic/allergic 

rhinitis (number, (%))

9 (82) 11 (85) 24 (100) 0 (0)
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BIOLOGICALS IN CLINICAL USE AT THE ALLERGY
HOSPITAL (8/ 2016 – 6/ 2018)
EMMA KOTISALMI1,2, MD; AULI HAKULINEN1, MD; MIKA MÄKELÄ1, PROF; PAULA KAUPPI, MD,  PHD1

Kotisalmi et al., submitted



EPSHP 
(Hannu Kankaanranta, Leena Tuomisto, Pinja Ilmarinen, Minna 

Tommola, Lauri Lehtimäki)

 SAAS (Seinäjoki adult asthma study) Pisin julkaistu aikuisiällä alkavan 

astman seurantakohortti (12 vuotta). Tarkoituksena on selvittää aikuisena 

alkavan astman 

-Ennustetta

-Ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä

-Erityisesti elintapojen ja liitännäissairauksien merkitystä

 FinEsS / Nordic EpiLung consortium, tutkimukset Etelä-Pohjanmaalla:

- Väestöpohjainen kyselytutkimus 20-69 v. aikuisille S-joki ja Vaasa shp:t

- Astman ja allergioiden ja COPD ja niiden riskitekijöiden kartoittamiseksi

- Toteutettu alkuvuosi 2016

- Otos: 8.000

- Vastauksia 4173 (52.5%)



Porvoon Sairaala

 Porvoon sairaalan tupakkaklinikan tupakasta vieroitusryhmien 

pitkäaikaistulokset (Petra Ranta, Heikki Ekroos) 

 COPD pahenemisvaiheiden kustannukset Suomessa, esimerkkinä 

HUS (Heikki Ekroos)

 Tupakasta vieroitus ennen leikkausta (Helene Gräsbeck, Heikki 

Ekroos)

-HUS projekti Tupakoimattomana leikkaukseen, pilottina Porvoon sairaala, kaikki 

leikatut potilaat viedään HUS eCRF-databaseen, arvio n. 8000 potilasta

-kuvataan nykytilanne eli vieroitusta ei juuri tapahdu

-aikasarja-analyysi, miten asia etenee vuosina 2016-2019

-komplikaatiot, tupakoivat vs ei-tupakoivat



Helsingin Yliopisto

Väitöskirjan tekijöiden ja tutkijoiden määrä nousussa: Kaisa Rajala, Ville 

Vartiainen (väit.) Tuuli Hukkanen, Severi Seppälä, Ida Pesonen, Sanna 

Laaksonen, Sanna Mononen, Hely Ollila, Kati Mäkelä, Juuso Paajanen, Tanja 

Törölä, Petra Kotanen, Heidi Avellan-Hietanen, Jarkko Mäntylä, Victor 

Koivumäki, Helene Gräsbäck, Emma Kotisalmi

Postdoc-tutkijoita: Laura Mäkitalo, Tiina Mattila, Maria Hollmén, Jere Reijula, 

Andreas Renner

Senioritutkijat:

• Marjukka Myllärniemi

• Witold Mazur

• Adel Bachour

• Paula Kauppi 



Helsingin Yliopisto, tärkeimpiä 

julkaisuja:

 IPF: Viruslääke tiloroni vähensi inhaloituna keuhkofibroosia hiiren 

fibroosimallissa. Lääke sai löydöksen pohjalta EMA:n

harvinaislääkestatuksen 7/2018 (Vartiainen V et al)

 Mesoteliooma: Syöpärekisteristä identifioitu yli 1000 potilaan 

epidemiologinen kohortti osoittaa, että mesoteliooman kuolleisuus on 

pysynyt korkeana ja ammattitautikorvattavuuden osalta on alueellisia eroja 

ja sukupuolieroja (Laaksonen S et al)

 Allergologia: Oraalista siedätystä pähkinöille, kananmunalle ja maidolle 

voidaan käyttää aikuisilla potilailla. (Mäntylä J et al)

 Uniapnean potilaskohorteista 2018 kuusi julkaisua, mm. riskistä vakaviin 

auto-onnettomuuksiin sekä uniapnean hajukoiran pilottitutkimuksia! 



TAYS: Astma

 Obstruktiivisten keuhkosairauksien lääkkeiden käyttö ja astman 

hallinta Suomessa. Kysely + rekisteritutkimus (noin 800 henkilöä 

osallistunut)

 Ulkoilman fysikaalisten tekijöiden vaikutus ulkojuoksukokeen 

aiheuttamaan astmareaktioon. Takautuva tutkimus noin 2000 

ulkojuoksukokeesta lapsilla

 Astman yhteys työkykyyn ja työuraan. Seurantakyselytutkimus 

yhdessä TTL:n Tampereen yksikön kanssa

 Hengitystieoireet, astma ja astmalääkitys suomalaisilla 

kilpaurheilijoilla. Kyselytutkimus noin 4000 kilpaurheilijalle 

 Aikuisiän Astma Suomessa –aineiston tutkimukset. 

Postikyselyaineisto (n=3800) ja kliininen aineisto (n=650) sekä 

seurantatiedot THL:n ja Kelan rekistereistä

 Impedanssipneumografia ja sen käyttö lasten astmassa. Kliininen 

aineisto + verrokit



TAYS: Uloshengitysilman NO-mittaus

 Alveolaarisen ja bronkiaalisen NO-mittauksen tekniikan 

kehittäminen. Useampi kliininen tutkimus, joissa selvitetään 

matemaattisten mallien eroja, luotettavuutta ja mittausten 

toistettavuutta ja normaalia vaihtelua

 Nenän ja nenän sivuonteloiden NO-mittaus kronisessa sinuiitissa. 

Kliininen tutkimus, 66 sinuiittipotilasta kolmesta eri vaikeusasteesta 

ja 22 verrokkia

 Alveolaarisen NO-tuoton ennustearvo asbestoosin etenemisessä. 

Seurantatutkimus yhdessä Tampereen TTL:n kanssa



TAYS muut hengitystiesairaudet
 Rekisteritutkimus TAYS:n keuhkoklinikan hengitysvajauspotilaista. 

Tutkitaan potilaiden ennustetta ja hoitomyöntyvyyttä sekä näihin 

vaikuttavia tekijöitä erilaisissa laitehoidoissa (2PV, happihoito, 

yhdistelmät)

 Tuberkuloosin hoitotulokset ja tuberkuloosin uusiutuminen 

Suomessa. THL-vetoinen rekisteritutkimus.

 Osallistuminen kansainväliseen tutkimukseen Alfa-1 antitrypsiinin

puutoksesta, yhteistyössä Hengitysliiton kanssa.

 Työpaikan kosteusvaurioon liitetyn sisäilmaongelman aiheuttamat 

oireet ja tutkimuslöydökset. Kliininen tutkimus, jossa 100 potilasta ja 

xx verrokkia, tehdään laajat oirekyselyt sekä tutkimukset eri 

erikoisaloilla.

 Kurkunpään toimintahäiriön aiheuttamat oireet, löydökset ja niiden 

havaitseminen. Yhteistyöhanke foniatria+KLF+KEU



Tampereella tutkimushankkeissa 2018 

mukana väitöskirjatutkijana

 Astma
 Rikhard Mäki-Heikkilä (LK)

 Johanna Pakkasela

 Petri Salmela

 Pauliina Tikkakoski

 NO-mittaukset
 Pekka Tamminen

 Tuomas Karvonen (LK)

 Muut 

hengitystiesairaudet
 Virve Korhonen

 Pia Nynäs (TTL)

 Heidi Rantala

 Sarkku Vilpas (foniatria)

 Ohjaajat / seniorit
 Jussi Karjalainen

 Lauri Lehtimäki

 Seppo Saarelainen



KYS

 Fibrotisoivat keuhkosairaudet: (Minna Purokivi, Riitta Kaarteenaho, 

Hanna Nurmi, Miia Kärkkäinen, Minna Mononen, Eeva Saari)

A) Retrospektiivinen tutkimus KYS:n IPF ja RA-ILD kohorteista.

B) Uusien diagnostisten ja ennusteellisten menetelmien 

kehittäminen fibrotisoivien keuhkosairauksien tutkimiseen

Prospektiivinen aineisto, KYS:ssä ja TAYS:ssä tutkitut potilaat 

(n=100), joista kryobiopisia-, BAL-, EBC- (KYS) ja verinäytteet sekä 

LCQ, SGRQ, SOBQ kyselyt.

 Pitkittyneen yskän mekanismit, yleisyys, riskitekijät ja ennuste. 

(Heikki Koskela, Anne Lätti, Hanna Nurmi) 

A) Sähköpostitse tehty väestötutkimus, jossa 3700 osallistujaa. 

Ensimmäinen seurantakysely tehtiin vuonna 2018.

B) Sitraatti- ja mannitolitestien vertailu, 36 yskäpotilasta ja 25 

kontrollihenkilöä



Jatkoa KYS

 Rekisteritutkimus perustuen Suomalaisiin terveyskyselyihin 

vuodesta 1972. ”30-year trends in asthma and the trends in relation 

to hospitalization and mortality” (Margit Pelkonen). 

 Mukana UEF eläinpölyallergian mekanismeja selvittelevissä 

tutkimuksissa (Jukka Randell). 

 Mukana KYS Syöpäklinikan stereotaktisen sädehoidon 

kohdentamistutkimuksissa (Jukka Randell). 

 Mukana keuhkosyövän nestediagnostiikkaa käsittelevässä 

tutkimuksessa (Riitta-Liisa Patovirta, Päivi Salonen). 



Yhteenveto

 Tutkimusaktiviteetti ja tutkijoiden määrä on 

selvässä nousussa

 Osallistumista kansainvälisiin tutkimuksiin 

olisi edelleenkin vara lisätä


