Suomen Parkinson-säätiön tarkoituksena on
tukea ja edistää Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien
tieteellistä tutkimusta.
Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja
kuntoutusmenetelmiä ja edistää siten sairastavien hyvinvointia.
Suomen Parkinson-säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja
Parkinsonin taudin ja sen sukulaissairauksien tieteelliseen tutkimukseen.
Säätiö tukee etenkin nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta.
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POTILAIDEN OMA SÄÄTIÖ
tukee erikoistumista ja lisää tietotaitoa

Filip Scheperjans
saavutti tutkimuksellaan
maailmanlaajuista julkisuutta ja osoitti, että
pienestäkin maasta
voi edetä hyvällä idealla.

Suomen Parkinson-säätiö tukee Parkinsonin tautia, sen sukulaissairauksia ja muita liikehäiriösairauksia koskevaa tieteellistä tutkimusta jakamalla
tutkijoille apurahoja ja stipendejä. Apurahahakemukset käsitellään vuosittain säätiön hallituksessa. Enimmäkseen apurahaa myönnetään
tutkimusapurahoina väitöskirjaan johtavaan tutkimukseen. Säätiö myöntää myös matka-apurahaa tieteelliseen kongressiin osallistumiseen ja
kohdeapurahaa jatko-opiskeluun ulkomaisessa
liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.
Vaikka tieteellisen tutkimuksen tärkein tavoite on uuden tiedon löytäminen, heijastuu säätiön tuki käytännössä myös tietotaitojen kasvuun.
Tätä kautta neurologit ymmärtävät sairauksia paremmin ja potilaat saavat parempaa käytännön
hoitoa. Säätiö tiedottaa toiminnastaan ja tutkimustuloksista potilaille ja heidän lähimmäisilleen Suomen Parkinson-liiton jäsenlehden välityksellä.

Merkittävät testamenttilahjoitukset
tuottavat hedelmää

Heikki Teräväinen, professori (h.c.)
hallituksen puheenjohtaja

Säätiö perustettiin vuonna 1995 Sylvia Sjölundin testamenttilahjoituksella saadun peruspääoman turvin professori Urpo Rinteen aloitteesta
ja Suomen Parkinson-liiton avustamana. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 26.10.1995 säätiön säännöt ja antoi perustamisluvan. Säätiö on
saanut myöhemmin merkittäviä testamenttilah4

joituksia mm. Else Lindbergilta ja Rudolf Randströmiltä. Jaettavaa metsätuloa synnyttää Marita Routelan lahjoittama Sysmän jylhä metsätila.
Vuonna 2005 säätiö sai huomattavan yksityisen lahjoituksen, joka käytetään lupaavien nuorten tutkijoiden jatko-opintoihin korkeatasoisessa
kansainvälisessä liikehäiriöihin erikoistuneessa
tutkimuslaitoksessa.
Säätiöllä on verohallinnon myöntämä yleishyödyllisen yhteisön asema. Kun lahjoitus on
850–50 000 euroa, lahjoittajayhteisöllä on lahjoituksen osalta tuloverovähennysoikeus. Säätiöllä on myös asianmukainen Poliisihallituksen
myöntämä rahankeräyslupa apurahakeräykseen.
Säätiön varallisuutta hoidetaan sijoitusstrategian mukaisesti riskejä kaihtaen, tuottavalla ja varmalla tavalla. Periaatteessa vuosittain jaetaan
vain varallisuuden tuotto. Ensimmäisen apurahansa säätiö jakoi vuonna 1997. Toimintansa aikana säätiö on tukenut 156 liikehäiriötutkimusta
yli 850 000 eurolla.

Tutkimusta tuetaan pitkäjänteisesti
ja objektiivisesti
Säätiön hallitukseen kuuluu liikehäiriösairauksiin hyvin perehtyneitä lääkäreitä, maallikko- eli
potilasjäseniä sekä talouden asiantuntija. Päätöksentekoa ohjaavat asiantuntijuus, objektiivisuus, luottamuksellisuus sekä eettiset arvot.
Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelu-

kunta ry:n jäsen ja on sitoutunut noudattamaan
toiminnassaan hyvää hallintotapaa.
Säätiön kyky rahoittaa tutkimusta on ollut viime
vuodet tiukoilla. Tilanne on ilmeisesti sama myös
lähitulevaisuudessa. Korkotaso on ollut alhaalla
ja tuotot ovat näiltä osin vähentyneet. Myös kilpailu lahjoituksista on kiristynyt ja niiden määrä on ollut vähäinen. Vaikeat ajat taloudessa ovat
peilautuneet vähentyneenä tukena säätiölle. Yksityiset lahjoittajat, esim. testamenttaajat olisivat
tietysti aina suuri onni.
Kertynyttä omaisuuden tuottoa tasoitetaan jakopolitiikassa useammalle vuodelle. Merkittävä
apu on ollut Sysmän metsäkiinteistö, jota testamenttiehtojen mukaan ei saa luovuttaa toiselle. Se on siis säätiön pysyvää pääomaa. Laadukkaalla metsänhoidolla turvataan puunmyynnistä
säännöllinen tulo. Yhdessä säätiön toimintatavan, arvojen sekä hallituksen jäsenten osaamiseen kanssa tämä takaa säätiön vakavaraisuuden
ja pysyvyyden.
Tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuu jatkuvaa
kehitystä. Erityisesti geeniteknologia on muuttanut sairauksien diagnostiikkaa ja ymmärrystä.
Suomessa tehdään paitsi korkealaatuista liikehäiriöiden perustutkimusta myös potilastutkimusta.
Viimemainittua saisi olla enemmänkin. On ilahduttavaa, että esim. Filip Scheperjans, jota säätiö
on tukenut, saavutti tutkimuksellaan maailmanlaajuista julkisuutta ja osoitti, että pienestäkin

maasta voi edetä hyvällä idealla. Ilahduttavaa
on myös, että Parkinsonin taudin lisäksi on alettu
tutkia myös muita liikehäiriöitä, kuten Huntingtonin tautia. Lisää panostusta kaivattaisiin esimerkiksi essentiaaliseen vapinaan.
Valitettavaa on, että osin byrokratian vuoksi suomalainen lääketutkimus on kutistunut (ks. Markus
Färkkilä. Kliininen potilastutkimus – voittaako järki vai jäädäänkö arvovaltataisteluun? Duodecim
2015;131:6–7). Toisaalta lääketeollisuus (Biotie,
Herantis Pharma, Orion) tekee liikehäiriösairauslääkkeiden tutkimuskehitystyötä. Säätiö ei tue
yksityistä tutkimusta, mutta välillisesti lääketeollisuus auttaa tautien tutkimusta ja hoitoa.

Nuoren aikuisen iässä – mitä
meistä tuleekaan?
Verrattuna perinteikkäisiin satavuotiaisiin säätiöihin, joilla on huomattava merkitys akateemiselle tutkimukselle monella eri tieteenalalla, on
säätiömme vielä nuori ja tarkoituksensa alkutaipaleella. Se poikkeaa muista kohdistamalla tukensa yksinomaan liikehäiriösairauksiin. Säätiöllä on vuosien saatossa mahdollisuus kasvaa
näiden sairauksien tutkimustyön merkittäväksi
tukijaksi. Ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden
mukaan se on jo nyt erityisesti nuorten tutkijoiden merkittävä tukija.
Liikehäiriösairauksien, etenkin Parkinsonin taudin mysteeri on vielä selvittämättä. Työtä riittää.
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Säätiön hallitus 2012–2015
Puheenjohtaja
Heikki Teräväinen, professori (h.c.)
Varapuheenjohtaja
Seppo Kaakkola, professori (h.c.)
Jäsenet:		
Ariel Gordin, professori (h.c.)
Esko Seppänen, KTK
Timo Korva (15.9.2014 saakka)
Martti Leppänen, diplomi-insinööri
(16.9.2014 alkaen)
Kaarina Vaaraniemi, varatuomari
Säätiön asiamies
Terhi Pajunen-Mäkelä, VTM
Tilintarkastus
Tilintarkastusyhteisö Soinio & Co.
Kiitämme Timo Korvaa vuosien
mittaan säätiön hyväksi tehdystä
hallitustyöstä.

PATIENTERNAS EGEN STIFTELSE
stöder specialisering och ökat know-how
Filip Scheperjans blev
världskänd genom sin
forskning och visade att
man med en god idé kan
komma långt, även om
man kommer från ett
litet land.

Finlands Parkinson-stiftelse stöder vetenskaplig
forskning inom ramen för Parkinsons sjukdom,
dess besläktade sjukdomar och andra rörelsestörningssjukdomar genom att dela ut understöd och
stipendier till forskare. Stipendieansökningarna
behandlas varje år av stiftelsens styrelse. För det
mesta beviljas understöd för forskning som leder till doktorsavhandling. Stiftelsen beviljar också reseunderstöd för deltagande i vetenskapliga
kongresser samt målspecifika stipendier för fortsatta studier vid ett specialiseringscenter för rörelsestörningsforskning i utlandet.
Även om det viktigaste målet med vetenskaplig
forskning är att finna ny kunskap, reflekteras understödet från stiftelsen i praktiken också i ökat knowhow. Detta innebär att neurologerna har större förståelse för sjukdomarna och patienterna får bättre
vård i praktiken. Stiftelsen informerar såväl patienter som deras anhöriga om sin verksamhet och om
forskningsresultat via Finlands Parkinson-förbunds
medlemstidning Parkinson-postia.

Betydande
testamentsdonationer bär frukt

Heikki Teräväinen, professor (h.c.)
styrelseordförande

Stiftelsen grundades år 1995 på initiativ av professor Urpo Rinne understödd av Finlands Parkinson-förbund, och med Sylvia Sjölunds testamentsdonation som grundkapital. Den 26.10.1995
godkände Patent- och registerstyrelsen stiftelsens
stadgar och gav tillstånd till grundandet. Stiftelsen har sedermera fått betydande testamentsdon6

ationer från bl.a. Else Lindberg och Rudolf Randström. En öde skogsfastighet i Sysmä som donerats
av Marita Routela inbringar skogsinkomst som
delas ut. År 2005 fick stiftelsen en ansenlig privat
donation, med vilken stiftelsen finansierar fortsatta studier för lovande unga forskare vid högklassiga internationella forskningsinstitutioner specialiserade på rörelsestörningar.
Stiftelsen har av skatteförvaltningen beviljats
ställning som allmännyttigt samfund. För en donation på 850-50 000 euro har donatorssamfundet
rätt till inkomstskatteavdrag. Stiftelsen har också
av polisen beviljats erforderligt tillstånd för pengainsamling för sina understödsinsamlingar.
Stiftelsens förmögenhet sköts i enlighet med placeringsstrategier på ett säkert och produktivt sätt,
så att risker undviks. I princip delas årligen endast
vinsten på förmögenheten ut. Det första understödet delades ut av stiftelsen år 1997. Under sin
verksamhetstid har stiftelsen understött 156 studier om rörelsestörningar med sammanlagt över
850 000 euro.

Forskning understöds långsiktigt
och objektivt
Till stiftelsens styrelse hör läkare som är förtrogna med rörelsestörningssjukdomar, lekmän, d.v.s.
patientmedlemmar, samt ekonomiska experter.
Beslutsfattandet styrs av expertis, objektivitet,
konfidentialitet och etiska värden. Stiftelsen är

medlem i Delegationen för stiftelser och fonder
r.f. och har förbundit sig att i sin verksamhet iaktta god förvaltningssed.
De senaste åren har stiftelsens finansieringsförmåga varit ansträngd. Uppenbarligen kommer läget inte att förändras inom den närmaste framtiden. Räntenivån har varit låg och vinsterna har av
den anledningen minskat. Också konkurrensen
om donationer har blivit hårdare och donationernas antal har varit litet. De svåra ekonomiska
tiderna syns i det minskade stödet för stiftelsen.
Privata donatorer, t.ex. testamentatorer, är alltid
en stor lycka.
Vinsten på den existerande egendomen fördelas
i utdelningen på flera år. Skogsfastigheten i Sysmä, som enligt testamentsvillkoren inte får överlåtas på någon annan, har varit till avsevärd hjälp.
Den utgör således stiftelsens stadigvarande kapital. Med kvalitativ skogsvård tryggar man en regelbunden inkomst från virkesförsäljningen. Detta, tillsammans med stiftelsens verksamhetssätt,
värderingar samt den gedigna kunskapen hos styrelsemedlemmarna, garanterar stiftelsens ekonomiska stabilitet och existens.
Den vetenskapliga forskningen utvecklas konstant. Speciellt genteknologin har förändrat diagnostiken och förståelsen för sjukdomar. I Finland
görs förutom högklassig grundforskning också patientstudier om rörelsestörningar. Det sistnämnda skulle det gärna få göras mera av. Det

är glädjande att t.ex. Filip Scheperjans, som stiftelsen har understött, med sin forskning har blivit
världskänd och visat att man med en god idé kan
komma långt, även om man kommer från ett litet land. Det är också glädjande att man förutom
Parkinsons sjukdom har börjat forska också i andra rörelsestörningar, som Huntingtons sjukdom.
Man skulle också kunna satsa mer på forskning i
exempelvis essentiell darrning.
Det är beklagligt att den finländska läkemedelsforskningen delvis på grund av byråkratin har
krympt (se Markus Färkkilä. Kliininen potilastutkimus – voittaako järki vai jäädäänkö arvovaltataisteluun? Duodecim 2015;131:6-7). Å andra
sidan bedrivs forskning om läkemedel för rörelsestörningssjukdomar också av läkemedelsindustrin (Biotie, Herantis, Pharma, Orion). Stiftelsen understöder inte privat forskning, men
indirekt hjälper läkemedelsindustrin forskningen
kring och vården av sjukdomar.

En ung vuxen –
vad ska det bli av oss?
I jämförelse med traditionsrika hundraåriga stiftelser vars betydelse för den akademiska forskningen är stor inom många olika vetenskapsgrenar, är vår stiftelse ännu ung och i början av sin
gärning. Den skiljer sig från andra stiftelser genom att rikta sitt understöd enbart till forskning
inom ramen för rörelsestörningssjukdomar. Stiftelsen har potential att under årens lopp växa till
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en betydande understödare av forskning kring
dessa sjukdomar. Enligt utomstående expertbedömningar spelar den redan en viktig roll speciellt för yngre forskare.
Mysteriet med rörelsestörningssjukdomar, speciellt Parkinsons sjukdom, är ännu olöst. Ännu
återstår mycket arbete.

Stiftelsens styrelse 2012-2015
Ordförande
Heikki Teräväinen, professor (h.c.)
Viceordförande
Seppo Kaakkola, professor (h.c.)
Medlemmar:		
Ariel Gordin, professor (h.c.)
Esko Seppänen, ekon.kand
Timo Korva (t.o.m. 15.9.2014)
Martti Leppänen, diplomingenjör
(fr. o.m. 16.9.2014)
Kaarina Vaaraniemi, vicehäradshövding
Stiftelsens ombudsman
Terhi Pajunen-Mäkelä, pol.mag
Revisor
Tilintarkastusyhteisö Soinio & Co.
Vi tackar stiftelsens medlem Timo Korva
för en mycket speciell och trogen tid.

TOIMINTAKATSAUS
1.1. – 31.12.2014
Tukea yksityisiltä lahjoittajilta

Säätiön verkkosivuilla
on hallituksen jäsenten
laatimia asiantuntijaartikkeleita ja tietoa
Parkinsonin taudista.

Säätiölle voi tehdä lahjoituksia ja osoittaa muistokukka- tai merkkipäiväkeräyksiä. Säätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Lahjoituksia kertyi viime tilikaudella Esko Paavolan
muistokukkarahoista sekä Ingrid Peuralta ja Jenni
Lipposelta yhteensä 630 €.

Ilahduttava määrä
apurahahakemuksia

Yhteisölahjoituksia emme viime vuonna saaneet.
Säätiölle tehty lahjoitus on Verohallinnon päätöksellä (2014–2018) vähennettävissä lahjoituksen
tehneen yhteisön tulosta verotuksessa, kun lahjoitus on vähintään 850 € ja enintään 50 000 €.
Säätiö raportoi verohallinnolle näistä lahjoituksista vuosittain.

Säätiön apurahojen haku päättyi 15.2.2014. Määräaikaan mennessä säätiölle saapui 29 hakemusta. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 20, määrältään yhteensä 85 900 €. Apurahan saajista LL
Jussi Sipilä esitteli tutkimushankkeensa Suomen
Parkinson-liiton liittokokoukselle 15.11.2014.
Apurahan saajat esitellään sivuilla 30–31.

Tuotot jaetaan tieteellisinä
apurahoina

Edellisten vuosien apurahan saajat ovat raportoineet apurahan käytöstä ja toimittaneet säätiölle
tutkimuksesta syntyneet julkaisut.

Säätiö jakaa vuotuisen tuottonsa tieteelliseen tutkimukseen tarkoituksensa mukaisesti. Periaatteena on pitää myönnettävä rahoitus pitkällä tähtäimellä samalla tasolla. Taantuman vuosina jaetaan
edellisinä vuosina saatuja tuottoja.

Terhi Pajunen-Mäkelä
VTM, asiamies

Säätiö jakaa myös matka-apurahoja sekä kohdeapurahoja pidempiaikaiseen tutkimustyöhön
ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa. Hallituksen
asiantuntijajäsenet toimivat hakemusten arvioijina.

Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti väitöskirjaansa tekeville nuorille tutkijoille. Muita kriteereitä ovat tieteellisen tutkimuksen kohdistuminen
Parkinsonin tautiin tai muihin liikehäiriösairauksiin, tutkimuksen tieteellinen merkittävyys, kliinisyys, eettinen lupa ja muun rahoituksen määrä.
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Säätiö on mukana 15 säätiön yhteisessä professoripoolissa. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan koordinoiman määräaikaisen apurahapoolin (2014–2015) tarkoitus on lisätä
professoreiden tutkimusmahdollisuuksia. Säätiön tarkoitukseen sopivaa hakemusta ei valitettavasti tullut.

Omaisuutta hoidetaan vakaasti ja
suunnitelmallisesti
Säätiön omaisuus on sijoitettu asunto-osakkeisiin, metsäomaisuuteen, talletuksiin, pörssiosakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Säätiön
sidottu pääoma on 85 383,53 €, ja taseen loppusumma 4 104 354,03 €.
Säätiö noudattaa matalan riskitason varmaa ja
tuottavaa sijoituslinjausta. Säätiön hallituksen jäsenillä on monipuolista kokemusta ja asiantuntemusta sijoituspäätösten tekemisestä. Sijoituksista pyydetään tarjouksia, ja päätös valmistellaan
työryhmässä. Säätiöllä on kirjallinen sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on, että sijoitukset jakautuvat niiden riskitason huomioiden tasapainoisesti eri vaihtoehtojen kesken.
Tavoitejakautuma oli seuraava: lyhyet korkomarkkinasijoitukset noin 20 %, pitkät korkosijoitukset
noin 20 %, osakesijoitukset noin 50 % ja sijoitusasunnot noin 10 %. Sijoituspäätökset tehdään
pitkällä, noin 10 vuoden jänteellä. Sijoitusomaisuuden kehittymistä seurataan neljännesvuosittain. Tarvittaessa reagoidaan nopeamminkin.

Harkituista sijoituksista tasaista
tuottoa
Säätiön testamenttilahjoituksena saaman metsäomaisuuden ehtona on, että metsäkiinteistö py-

syy säätiön omistuksessa ja että puunmyynnistä
saatu tuotto käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Metsää hoidetaan hoitosuunnitelman
2009–2019 mukaisesti. Säätiö on Päijät-Hämeen
metsänhoitoyhdistyksen jäsen. Metsätilan tuoton
osuus sijoitusten kokonaistuotosta oli noin 27 %.
Säätiö osti tilikaudella sijoitusasunnon ja vuokrasi sen 1.7.2014 alkaen. Säätiön kolmen sijoitusasunnon vuokrauksen hoitaa Realia Asuntovuokraus Oy.
Sijoitustoiminnan tuottoa syntyi tilikaudella yhteensä 294 720,84 €, josta nettotuottoa kertyi ennen arvonalentumiskirjauksia 242 258,14 €. Osakkeiden
ja joukkovelkakirjalainojen kokonaistuotto viime
vuonna oli 11,43 %. Osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen arvonalentumista kirjattiin hyvän
kirjanpitotavan mukaan tulosvaikutteisesti sekä
palautettiin aikaisempien tilikausien osalta niin,
että arvonalentumista kirjattiin 19 324,14 €. Arvopaperisalkun markkina-arvo oli 48 % kirjanpitoarvoa suurempi. Tilikauden tulokseksi muodostui 17 905,11 €.

Säätiön hallinnossa kattavaa
osaamista
Hallituksen jäsenillä on säätiön hallinnossa vaadittavaa lain ja sääntöjen mukaista asiantuntemusta. Hallitus esitellään sivulla 5. Jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja apurahahakemusten
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arvioijille työkorvaus. Hallitus kokoontui vuoden
2014 aikana neljä kertaa, piti kolme sähköpostikokousta ja käsitteli yhteensä 66 pykälää.
Kaikki säätiön maksamat palkat ja palkkiot henkilösivukuluineen olivat vuonna 2014 yhteensä
63 506,95 €. Säätiön osa-aikaisena asiamiehenä
toimii VTM Terhi Pajunen-Mäkelä. Kirjanpidosta
vastaa Visma Services Oy. Tilintarkastusyhtiönä
on Oy Soinio & Co, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Osmo Soinio. Siistijän työtä ostettiin tuntityönä.
Säätiö viestii päivitetyn viestintäsuunnitelman
mukaisesti. Parkinson-potilaat ja heidän omaisensa säätiö tavoittaa potilasjärjestön Parkinsonpostia -lehden avulla, jonka liitteenä jaettiin säätiön vuosikertomus. Säätiö on ollut näkyvillä
yhdistysten julkaisuissa ja liiton järjestämissä tilaisuuksissa. Loppuvuonna KWD Digital uudisti ja päivitti säätiön verkkosivut sekä apurahahakusovelluksen. Säätiön apurahojen hakuilmoitus
julkaistiin mm. Suomen Lääkärilehdessä, Duodecim-julkaisussa, Transmitteri-lehdessä ja sähköisissä ilmoituskanavissa.
Säätiö käytti myös käännös- ja kielenhuoltopalveluja. Mainonnan yhteistyökumppanina toimi
Mainostoimisto Hurraa Oy.

SÄÄTIÖN VARALLISUUS JA TUOTOT 2014
Osinkotulot 88 846 €
Puukauppatulot 80 691 €

Korkotulot 48 325 €

Muut tulot 55 468 €
Vuokratulot 21 391 €

TASE
4 104 354 €

Rudolf Randströmin testamentti 2000

Marita Routelan
testamentti (metsätila) 1999
Else Lindbergin ja Ulla Jussilan
testamentti 1998

Merkittävä lahjoitus 2005
SÄÄTIÖPÄÄOMA
Sylvia Sjölundin testamentti 1995
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Yksityiset ja yrityslahjoitukset

MYÖNNETTYJEN APURAHOJEN JA HAKEMUSTEN
KAPPALEMÄÄRÄ 1997 – 2014
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Vuosina 1997 - 2014 on myönnetty 156 apurahaa, yhteismäärältään 876 922 €.
Apurahan on saanut yhteensä 102 tutkijaa, sillä osa on saanut apurahan useampana vuonna.

SÄÄTIÖN MENOT 2014

Toimintakulut 52 917 €

Maksetut
apurahat 85 621 €

Palkat ja palkkiot 63 507 €
Sijoitusomaisuuden kulut 52 462 €
Poistot ja arvonalennukset 22 940 €
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Nämä tutkimukset ovat vain osa liikehäiriösairauksien synnyn selvittämistä ja
edelleen kokonaiskuva jää avoimeksi. Kukin tutkimus osaltaan luo tietä ymmärtämiseen ja vuosi vuodelta tuntemattomia osuuksia avautuu tutkijoiden
työn avulla sairauden selättämiseksi.

Viestimies hukassa?

Onko
”parkinson-pöpö”
olemassa?

Perinnöllisyystieteen professori Juha Partanen tutkii dopamiinihermosolujen säätelymekanismeja, erityisesti solujen välistä
viestintää ja FGF20-geenin tehtävää siinä.
Partasen tutkimusryhmä on havainnut, että
FGF20-geenin tuhoaminen muuntogeenisissä eläinmalleissa johtaa dopamiinitasojen
muutokseen ja mahdollisesti häiriintyneeseen signaalin kulkuun dopamiinihermosolussa. Tutkimuksessa on mahdollista saada
uutta yksityiskohtaista tietoa soluviestinnän
yhteydestä dopamiinihermosolujen kehitykseen ja toimintaan. Tämä on keskeistä, jotta voisimme ymmärtää normaalia dopamiinijärjestelmää ja sen häiriöitä sekä kehittää
tähän tietoon perustuvia hoitomuotoja.

Tällä hetkellä tunnetaan jo melko hyvin mekanismi, jolla Parkinsonin tautiin liittyvät
hermosoluvauriot syntyvät, mutta ei tiedetä, mikä käynnistää tautiprosessin ja pitää
sitä yllä. LT Filip Scheperjansin tutkimuksessa on löydetty yhteys suoliston bakteeriston
ja Parkinsonin taudin välillä. Oletuksena on,
että taudin aiheuttaja ei ole välttämättä yksi
mikrobi, vaan ratkaisevaa saattaa olla muutos mikrobiflooran koostumuksessa. Tulevaisuudessa tutkija toivoo bakteeriston analyysista työkalua Parkinsonin taudin varhaiseen
toteamiseen.

FT Juha Partanen on säätiön Juhla-apurahan saaja 2012.

LT Filip Scheperjans on säätiön apurahan
saaja 2013 ja 2014.
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Tue tutkijoiden työtä ja tamppaa polkua –
auta selvittämään mysteeri!
Voit tehdä lahjoituksen Apuraha 2016 –keräykseemme tileille

Osuuspankki FI19 5710 0420 2778 32
Nordea FI32 1175 3000 2158 80
Danske Bank FI21 8200 4710 4249 49
Säätiöllä on Poliisihallituksen 7.5.2014 myöntämä rahankeräyslupa POHADno 2020/2013/5574
ajalle 7.5.2014 - 31.12.2015 alueena Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
Suomen Parkinson-säätiö tukee Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia koskevaa tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja tutkijoille. Säätiö tukee etenkin nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta. Suomen Parkinson-säätiön toimintaa voi jokainen yksityinen tai yhteisö
tukea lahjoituksella. Toimintansa aikana säätiö on myöntänyt yli 150 apurahaa lähes 900.000 euroa.
www.parkinsonsaatio.fi
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ESSENTIAALINEN VAPINA
-sisäsyntyinen, muista taudeista riippumaton vapina

Essentiaalinen vapina
on aikuisväestössä 5–10
kertaa tavallisempi kuin
Parkinsonin tauti.

Seppo Kaakkola, professori (h.c.)
hallituksen varapuheenjohtaja

Kun potilas tulee lääkärin vastaanotolle vapinan vuoksi, hänen ensimmäinen kysymyksensä
on usein ”onko tämä nyt sitä Parkinsonin tautia”.
Tähän lääkäri voi useimmiten vastata, että luultavasti ei. Parkinsonin tauti on paljon harvinaisempi vapinan syy kuin essentiaalinen vapina.

Termi
Nimi essentiaalinen vapina on maallikolle varsin
vieras ja ei sinänsä kerro kovinkaan paljon. Terminä se tarkoittaa sisäsyntyistä, muista taudeista riippumatonta vapinaa (tremor). Ensimmäisen
kerran tätä termiä käytti ilmeisesti italialainen
lääkäri Pietro Burresi 18741). Hyvää suomenkielistä käännöstä ei ole keksitty. Toimintavapina kuvaa sitä aika hyvin, koska vapina ilmenee lihastoiminnan aikana. Melkein yhtä hyvin
sitä voisi kutsua sukuvapinaksi, koska selvästi yli
puolet potilaista tuntee lähisukulaisen, jolla on
samanlainen tauti. Aiemmin termin eteen liitettiin sana ”hyvänlaatuinen” eli ”benigni”. Se on
jätetty pois, koska tauti ei aina ole potilaan kannalta hyvänlaatuinen vaan voi aiheuttaa monenlaista haittaa.

Oireet
Lähes aina vapina alkaa käsistä. Tyypillisesti molemmat kädet vapisevat, kun niillä tekee jotain.
Kädet eivät aina vapise yhtä paljon, mutta hyvin
harvoin pelkästään toinen käsi vapisee. Käsien
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vapina näkyy esimerkiksi kuppia kannateltaessa, nestettä kaadettaessa, käytettäessä ruokailuvälineitä, puettaessa vaatteita, esiinnyttäessä tai
kirjoitettaessa käsin (kuva). Sen sijaan kädet eivät vapise niiden ollessa levossa, esim. sylissä.
Parkinsonin taudissa tilanne on yleensä päinvastainen: käsi vapisee levossa, mutta vapina häviää, kun sillä alkaa tehdä jotain. Taudin pahetessa
vapinaa voi olla myös päässä, äänessä ja vartalossa. Aika usein tapaa henkilöitä, joilla pää vapisee, mutta kädet eivät vapise. Tällöin vapinan
syy on todennäköisemmin servikaalinen dystonia eli lihasvääntösairaus. On myös henkilöitä, joilla voi olla sekä dystoniaa että essentiaalista vapinaa.
Kaikki stressitilanteet pahentavat vapinaa, kuten
esiintyminen yleisön edessä tai vaikkapa kutsuilla oleminen. Vapinan vaikeusaste voi kuitenkin
vaihdella paljon. Osalla se on lievää eikä sanottavammin haittaa elämää. Osalla se voi olla hyvinkin hankalaa ja haitata monia päivittäisiä toimintoja niin kotona, töissä kuin vapaa-ajalla.
Oireet voivat alkaa jo nuoruudessa, jopa kouluiässä. Osalla oireet alkavat vasta iäkkäämpänä, jopa hyvin vanhana. Suurimmalla osalla potilaista oireet pahenevat hitaasti vuosien aikana.
Vaikeassa taudin muodossa potilailla on vapinan
ohella usein lievää kävelyn ja tasapainon vaikeutta, joka on samantapaista kuin pikkuaivojen
rappeumaa sairastavilla potilailla. Oire on nimeltään ataksia.

Esiintyvyys
Essentiaalista vapinaa sairastavien potilaiden
tarkkaa määrää ei tiedetä Suomessa. Neurologi Ilkka Rautakorpi tutki asiaa 1970-luvulla Varsinais-Suomessa muutaman kunnan alueella2).
Hänen tutkimuksensa perusteella essentiaalista
vapinaa sairastavia oli runsaat 5 % yli 40-vuotiaista henkilöistä. Tämän mukaan Suomessa olisi
pitkälti yli 100 000 essentiaalista vapinaa sairastavaa potilasta. Voi olla, että pienehkön alueen
tulos ei kuitenkaan ole yleistettävissä koko Suomeen ja nykypäivään. Muutamissa muissa Euroopan maissa tehdyissä tutkimuksissa esiintyvyys väestössä on vaihdellut 0,4 % ja 4,8 %:n
välillä3). Amerikkalaisen yhteenvedon perusteella essentialista vapinaa olisi noin 2,2 %:lla
USA:n aikuisväestöstä4).
Näiden lukujen perusteella essentiaalinen vapina on aikuisväestössä 5–10 kertaa tavallisempi
kuin Parkinsonin tauti, jota sairastavia potilaita
on Suomessa vajaat 15 000. Essentiaalinen vapina onkin tavallisin liikehäiriösairaus tai toiseksi tavallisin, jos levottomat jalat -oireyhtymä luetaan liikehäiriöihin.

Syy
Essentiaalisen vapinan varmaa syytä ei tiedetä.
Koska tautia esiintyy paljon suvuittain, on jo pitkään ajateltu, että se on perinnöllinen. Yhtään

tautia aiheuttavaa yksittäistä geeniä ei ole toistaiseksi pystytty löytämään. On kuitenkin löydetty
muutamia geenialueita tai geenejä, jotka näyttäisivät liittyvän sairauteen5). Neurologisten sairauksien joukosta essentiaalisen vapinan geneettisen
taustan selvittäminen on ollut eräs haasteellisimmista tehtävistä. On hyvin todennäköistä, että nopeasti kehittyvien tutkimusmenetelmien myötä
lähivuosina selviävät myös tämän sairauden perinnölliset taustat.

Aivomuutokset
Perinnöllisyyden ohella toinen haaste on ollut
löytää muutoksia tautia sairastavien potilaiden
aivoista. Varsinkaan neuropatologisissa tutkimuksissa ei vuosiin löydetty selviä tautiin liittyviä aivojen hermosolumuutoksia. Nyt tilanne näyttäisi olevan muuttumassa. Eräs syy edistykseen on,
että menetelmät ovat paljon edenneet. Nykyisin
voidaan tehdä elossa oleville potilaille vaarattomasti ja kivuttomasti monenlaisia aivojen toiminnan selvityksiä käyttäen magneetti-, isotooppi- ja
sähköisiä tutkimuksia sekä niiden yhdistelmiä.
Nämä tutkimukset osoittavat, että essentiaalista
vapinaa sairastavilla potilailla erityisesti pikkuaivojen toiminta on häiriintynyt6). Tiedetään, että
pikkuaivot säätelevät liikkeiden sujuvuutta ja että
pikkuaivojen vaurioon voi liittyä vapinaa ja edellä mainittua ataksiaa.
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Pikkuaivojen merkitystä tukevat hiljattaiset mikroskooppiset havainnot. Niissä on havaittu, että
essentiaalista vapinaa sairastaneiden potilaiden pikkuaivojen Purkinjen solut ovat rappeutuneet7). Purkinjen solut ovat pikkuaivojen kuorikerroksessa olevia keskeisiä isoja hermosoluja,
jotka vastaanottavat tietoa monista eri lähteistä.
Solujen viejähaarakkeet ovat yhteydessä pikkuaivojen syvempiin tumakkeisiin ja niiden kautta
tieto kulkeutuu mm. isoaivokuorelle. Purkinjen
solut käyttävät välittäjäaineenaan gamma-aminovoihappoa (GABA). Tämä tieto saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa essentiaalisen vapinan
hoidon jollakin tähän välittäjäaineeseen vaikuttavalla yhdisteellä.

Hoito
Essentiaalisen vapinaan ei ole käytettävissä tautia parantavaa hoitoa, vaan kaikki nykyiset hoidot
ovat vain vapinaa lievittäviä. Nykyinen hoito koostuu lääkehoidosta, neurokirurgisesta hoidosta sekä
vapinaa pahentavien tekijöiden välttämisestä.
Melko suurella osalla potilaista essentiaalinen
vapina ei vaadi hoitoa. Potilaat ovat sopeutuneet
vapinaoireeseensa ja tulevat sen kanssa toimeen.
Osa potilaista tarvitsee lääkehoitoa tilanteissa,
joissa vapina korostuu, kuten esiintymis- tai kutsutilanteissa. Vaikeimmat tapaukset tarvitsevat
jatkuvaa lääkehoitoa. Heidän kohdallaan tulee
kysymykseen myös neurokirurginen hoito.

Lääkehoidossa on jo vuosikymmeniä käytetty beetasalpaajia, tavallisimmin propranololia
(Propral®, Inderal®). Suurimmalla osalla potilaista propranololi vähentää vapinaa muutaman
tunnin ajaksi. Tehokas annos voi vaihdella paljon
potilaiden välillä. Onkin järkevää nostaa annosta vähitellen ja seurata tehoa ja haittavaikutuksia.
Jos tarvitaan koko päivän kattavaa vaikutusta, on
propranololia otettava useamman kerran tai käytettävä erityisluvalla saatavaa pitkävaikutteista tablettia (Dociton Retard®). Tavallisimpia propranololin haittoja ovat sydämen sykkeen alentuminen,
verenpaineen lasku ja suorituskyvyn heikentyminen rasituksessa. Propranololi pahentaa astmaa
eikä sen jatkuvaa käyttöä suositella astmapotilaille. Myös eräät muut beetasalpaajat, kuten atenololi ja metoprololi, voivat hieman lievittää vapinaa.
Pindololi voi puolestaan pahentaa sitä.
Muutamat alun perin epilepsiaan kehitetyt lääkkeet, kuten gabapentiini, topiramaatti ja klonatsepaami, ovat osalla potilaista vapinaa vähentäviä.
Teho ei yleensä ole niin hyvä kuin propranololilla, ja niillä on enemmän haittavaikutuksia. Vaikeampaa vapinaa sairastavalle potilaalle niitä
voidaan käyttää yhdessä propranololin kanssa.
Amerikassa on paljon käytössä vanha epilepsialääke primidoni (Mysoline®, Mylepsinum®). Se
on hyvin väsyttävä ja sen käyttö on Suomessa vähäistä. Myös rauhoittavat bentsodiatsepiinit, kuten diatsepaami, vähentävät tilapäisesti vapinaa.
Niitä suositellaan vain tilapäiskäyttöön, koska
niihin liittyy tehon heikentymisriski, riippuvuus

jatkuvassa käytössä ja vieroitusvaiheessa vapinan
huomattava pahentuminen.
Neurokirurginen hoito on periaatteeltaan samanlainen, mitä käytetään vaikean Parkinsonin taudin hoidossa8). Leikkausta harkitaan nuoremmille, yleensä alle 70-vuotiaille vaikeaa vapinaa
sairastaville potilaille, joille lääkehoidosta ei ole
hyötyä tai siitä on runsaasti haittoja. Essentiaalisessa vapinassa elektrodit asetetaan stereotaktisessa leikkauksessa yleensä molemminpuolisesti
talamus-nimiseen tumakkeeseen. Ne yhdistetään
ihonalaisella sähkökaapelilla virtalähteeseen,
joka asetetaan rinnan ihon alle. Lääkärillä on tietokone, jolla laitetta pystytään säätämään. Myös
potilaalla on oma kaukosäädin, jolla hän voi hieman muuttaa säätöjä. Stimulaattorin vaikutus vapinaan on lähes välitön. Sen teho on parhaimmillaan selvästi parempi kuin minkään lääkehoidon.
Leikkaukseen liittyy noin 1 % aivoverenvuodon
riski. Myöhemmässä vaiheessa muutamalla prosentilla potilaista voi esiintyä leikkausalueilla paikallisia infektioita. Leikkauksia suoritetaan nykyisin kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa.
Monet lääkeaineet voivat pahentaa vapinaa. Niihin kuuluvat mm. psykoosi- ja mielialalääkkeet
sekä astmalääkkeet. Essentiaalista vapinaa sairastavan potilaan onkin hyvä mainita siitä lääkärilleen, kun hän määrää muita lääkkeitä. Niin ikään
runsas kahvin tai muiden kofeiinipitoisten juomien nauttiminen ja tupakointi lisäävät vapinaa.
Huumeiden käyttöön ja vieroitusvaiheisiin liittyy
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usein vapinaa. Myös muutamat sairaudet, erityisesti kilpirauhasen liikatoiminta, voivat pahentaa
vapinaa. Nämä ovat yleensä poissuljettavissa laboratoriokokeilla.
Monet essentiaalista vapinaa sairastavat potilaat
ovat havainneet, että pieni määrä alkoholia (etanolia) helpottaa vapinaa lyhyeksi ajaksi. Havainto on ollut tiedossa vuosikymmeniä. Se saattaa
selittyä alkoholin GABA-vaikutuksen kautta. Alkoholia ei kuitenkaan voida suositella lääkkeeksi siihen liittyvien monien tunnettujen haittojen
vuoksi.

Kahvikuppineuroosi
Kahvikuppineuroosi on psykiatrinen termi ja sillä tarkoitetaan sosiaalisten tilanteiden pelkoa.
Usein kahvikuppineuroosipotilaiden yhtenä oireena on sosiaalisissa tilanteissa esiintyvä vapina.
Oireisiin voi kuulua mm. punastumista, hikoilua,
sydämentykytystä sekä suolen ja rakon toiminnan
lisääntymistä. Kaikilla kahvikuppineuroosipotilailla ei siis ole essentiaalista vapinaa, mutta osalla voi olla. Osalla kahvikuppineuroosipotilaista
vapina voi johtua ns. fysiologisen vapinan korostumisesta jännitystilanteissa. Itse asiassa jokainen
ihminen voi vapista voimakkaassa stressitilanteessa. Moni on havainnut tämän henkilökohtaisesti esimerkiksi voimakkaassa jännitystilanteessa, kovassa fyysisessä rasituksessa, palellessaan
tai horkassa.

Oikeakätisen essentiaalista vapinaa sairastavan
potilaan spiraalin piirtämisnäyte, jossa nähtävissä
viivan aaltoilu sekä oikealla että vasemmalla kädellä piirrettäessä.

Tutkimus Suomessa
Sitten neurologi Ilkka Rautakorven vuoden 1978
väitöskirjatutkimuksen9), ei Suomessa ole juuri
tehty essentiaaliseen vapinaan liittyvää tutkimusta. Esimerkiksi Parkinson-säätiölle ei ole tullut sen
olemassaolon aikana vuodesta 1995 lähtien yhtään essentiaalista vapinaa koskevaa tutkimushakemusta. Tämä on valitettavaa. Toivottavasti joku
neuroalan tutkija tai kliinikko kiinnostuisi tästä
sairaudesta. Tutkimuksesta olisi hyötyä myös potilaiden kannalta. Uskon, että Suomesta löytyisi
runsaasti tutkimukseen halukkaita potilaita.
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MENESTYKSEMME
nojaa vapaaehtoistyöhön

Pitkällä tähtäimellä
työtään tekevien
organisaatioiden sanoma
ei hevin erotu nopeiden
päiväperhoilmiöiden
joukosta.

Vapaaehtoistyö on kirsikka Suomen hyvinvointikakun koristeena. Se on merkki välittämisestä ja
halusta auttaa. Samaan aikaan vapaaehtoisten tekemä työ täydentää julkisen sektorin tuottamia
palveluita. Pitkään kestänyt talousahdinko on
johtanut siihen, että leikataan vähän tuosta, pikkuisen tuolta ja palanen noilta. Voidaan puhua
välttämättömyydestä ja toimimisesta pakon edessä. On kuitenkin iso vaara, että lähitulevaisuuden
säästöt mielessä tehdyt päätökset vaikuttavat pitkälle. Varmaa on, että jo tänään vapaaehtoistyön
kysyntä on tuntuvasti tarjontaa isompi.

Minä, vapaaehtoinen
Kiireisen työelämän aikana en juuri ehtinyt osallistua kolmannen sektorin toimintaan. Kokemusta yhdistystoiminnasta kertyi urheiluseurojen ja
lasten harrastustoiminnan myötä. Parkinson-diagnoosin sain kuutisen vuotta sitten. Tuolloista tilaani voisi kuvata sanoin henkinen ja fyysinen
raato. Olin osakkaana kasvavassa yrityksessä ja
mieluusti olisin vielä jatkanut, mutta voimat eivät yksinkertaisesti riittäneet odotuksiin. Halusin
edelleen olla kunnossa, tarpeellinen ja hyväksytty. Ajattelin, että minulla olisi paljon annettavaa,
kun vain olisi ottajia.
Martti Leppänen
diplomi-insinööri
hallituksen jäsen

Parkinson-yhteisöön
Kuulin Parkinson-liitosta ja Uudenmaan yhdistyksestä sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksis22

ta osallistua toimintaan sekä saada tukea, tietoa
ja tietysti kontakteja. Vertaistukiryhmä, pian sen
jälkeen työiässä sairastuneiden kerhon toiminta.
Jo muutaman kuukauden kuluttua osallistuminen Uudenmaan yhdistyksen ja kerhojen toimintaan sekä niiden kehittämiseen olivat osa arkeani. Pian tein tuttavuutta Suomen Parkinson-liiton
ihmisten kanssa. Muutama kuukausi sitten tulin
Suomen Parkinson-säätiön hallitukseen. Nyt ihmettelen, miten voisin olla hyödyksi tässä minulle hiukan vieraammassa tehtävässä.
Alusta alkaen tuli selväksi, mitä on pyyteetön
vapaaehtoistyö. Sitä tekevät kerhojen vetäjät,
kurssien ja tapahtumien järjestäjät, tukihenkilöt, hallituksissa toimivat, lääketieteen asiantuntijat, säätiön perustehtävästä vastaavat – ja tietysti
laaja omaisten joukko. Kaikki ovat valmiit antamaan erityistaitonsa ja aikaansa yhteisön tehtävien hoitamiseen. Palkitsemiseen riittää enimmäkseen kiitos ja arvostuksen osoitus. Motivaatio
tulee pitkälti halusta osallistua, olla tekemisissä
muiden kanssa ja tuntea itsensä tarpeelliseksi.
Opin kuitenkin pian, että Strömsö on olemassa vain televisiossa. Vapaaehtoistyön tekijät vanhenevat, väsyvät ja kyllästyvät, ihmisiä hekin.
Lisäksi etenevä sairaus vie voimia. Uusia kerhonvetäjiä ja vaikkapa liikuntavastaavia etsittäessä
huomataan, että epävarmuus omasta osaamisesta ja edeltäjän saappaiden suuruus arveluttavat.
Ihan aiheesta pelätään, että edessä on elinkautinen pesti. Edellinen vastuuhenkilö on ollut yk-

sin vastuunsa kanssa ja sama uhkaa jatkua. Tästä
tullaan siihen johtopäätökseen, että vapaaehtoistyön johtamiseen ja suunnitteluun täytyy panostaa. Johtaminen on tukemista ongelmatilanteissa
ja perehdyttämistä uusiin tehtäviin. Suunnittelu
taas sitä, että kannustetaan laittamaan asioita, kokemuksia ja oppeja paperille. Aluksi itseä ja myöhemmin seuraajia varten. Tehdään kapulanvaihto
helpommaksi.

kiinnostava. Hallituksen yhtenä roolina on säätiön johtamisen ohella johtaa omaa toimintaansa.
Voisimme olla entistä aloitteellisempia Parkinson-yhteisön sisäisen yhteispelin kehittämisessä
ja näkyvyyden lisäämisessä. Mietimme sitäkin,
mikä innostaisi meitä ja antaisi voimia tulevina
vuosina.
Minne menetkin, sinua tarvitaan. Jos tahdot.

Parkinson-säätiön hallituksen roolit
Parkinson-säätiön tehtävänä on hankkia varoja tautiin liittyvään tutkimukseen, ohjata varoja
parhaalla mahdollisella tavalla sekä lisätä viestinnällä toiminnan tunnettuutta. Tehtävä on tärkeä eikä lainkaan helppo. Lahjoittajien ja tutkijoiden huomiosta ja päätöksistä käydään kovaa
kilpailua. Vaikuttamisen kanavat kehittyvät ja niiden kestävä hyödyntäminen on iso haaste. Pitkällä tähtäimellä työtään tekevien organisaatioiden
sanoma ei hevin erotu nopeiden päiväperhoilmiöiden joukosta. Tämä korostuu sosiaalisen median maailmassa. Huomion tavoittelun myötä
saattaa ilmetä kilpailua myös Parkinson-yhteisön
sisällä. Myös liitto, yhdistykset ja kerhot tarvitsevat toimintaansa tukea.

”Pyyteetöntä
vapaaehtoistyötä tekevät
kerhojen vetäjät,
kurssien ja tapahtumien
järjestäjät, tukihenkilöt, hallituksissa toimivat,
lääketieteen asiantuntijat,
säätiön perustehtävästä
vastaavat – ja tietysti laaja
omaisten joukko.”

Säätiön hallituksen päätehtävänä on johtaa toimintaa aiemmin mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. On myös huolehdittava siitä, että
tavoitteet ovat ajan tasalla ja että viestinnän synnyttämä mielikuva on saman aikaan rehellinen ja
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SAAKO ELÄIMILLE TUOTTAA
kärsimystä ihmisten sairauksien torjumiseksi?
Aivoissamme on dopamiiniksi nimeämäämme
ainetta, joka välittää sekä tahdonvaraisia että tahdottomia käskyjä keskushermostossa ja vaikuttaa
erityisesti liikuntaelintemme toimintaan.

Hyväksyessäni
tieteelliset eläinkokeet
hyväksyn samalla koeeläinten paremman
kohtelun.

Parkinsonin tauti aiheutuu siitä, että jostakin
syystä tämän välittäjäaineen määrä alenee merkittävästi. Sitä ei ainakaan vielä osata lisätä aivoihin ulkoa päin. Tämä johtuu niin sanotusta veriaivoesteestä, jota mahdollinen lisädopamiini ei
pysty läpäisemään. Dopamiinin esiaste levodopa
sen sijaan menee esteen läpi ja on siksi tärkein
Parkinson-lääke.
Parkinsonin tauti on parantumaton sairaus, jonka hoito perustuu oireiden lievittämiseen; taudin kokonaan parantavista lääkkeistä me sairaat
emme osaa edes uneksia. Yksin levodopan varaan ei oireiden torjuntaa kuitenkaan voida jättää, sillä sen voima vähenee vähitellen käytössä.
Siksi levodopan oheen tai sijalle pitäisi saada uusia lääkkeitä.

Lääkkeen kehitystie

Esko Seppänen
kauppatieteiden kandidaatti
hallituksen jäsen

Parkinsonin tautia sairastaa maailmassa arviolta 14 miljoonaa ihmistä. Sellainen sairasjoukko
edustaa niin suurta päivittäin jatkuvaa lääkitystarvetta, että lääketehtailla on epäilemättä taloudellista kiinnostusta tuottaa uusia lääkkeitä. Niiden
pääsy taudin hoidon markkinoille on kuitenkin
pitkä ja monipolvinen tie. Ensi vaiheessa lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia testataan solu25

viljelmissä, sitten eläimillä, sen jälkeen vapaaehtoisilla terveillä ihmisillä ja vasta lopuksi oikeilla
Parkinson-potilailla. Tämä kaikki vie kymmenisen
vuotta. Odotusaika on pitkä, mutta me jaksamme
odottaa, kun meillä on toivoa.
Monen taudin – kuten myös Parkinsonin taudin
– tutkimuksessa on tarpeen käyttää eläinkokeita. Tämän hermoston rappeutumissairauden hoidon ohella niitä tarvitaan etsittäessä parannuskeinoa tai lievitystä muun muassa seuraaviin muihin
tauteihin: AIDS, tyypin 2 diabetes, tuberkuloosi, malaria, aivohalvaus, syöpä, hepatiitti, SARS,
Alzheimer, multippeliskleroosi (MC), polio ja
dengue-viruksen aiheuttama verenvuotokuume.
EU:ssa tuli vuonna 2010 voimaan direktiivi, jolla säädellään lääkkeiden testaamiseen käytettäviä
eläinkokeita. Toimin sen valmistelussa europarlamentin esittelijänä direktiivin tieteellisen sisällön
osalta.

Edistyksellisin koe-eläindirektiivi
Olin sitä ennen yhdessä parlamentin jäsenten
enemmistön kanssa allekirjoittanut vetoomuksen
eläinkokeiden kieltämisestä. Kannanottomme perustui siihen tietoon, jonka vetoomuksen laatijat
olivat – eläinsuojelujärjestöjen kantaa mukaillen
– meille esittäneet: että uusien lääkkeiden vaikutuksia ihmisiin voitaisiin tutkia myös ilman eläinkokeita. Kun tätä väitettä selviteltiin lainsäädäntöprosessin aikana, kävi ilmeiseksi, ettei se pidä

paikkaansa. Eläinkokeille vaihtoehtoisia lääkkeiden testausmenetelmiä ei juuri ole. Siltä pohjalta parlamentin enemmistö vaihtoi mielipidettä
ja päätyi kannattamaan eläinkokeiden sallimista
tieteellisiin tarkoituksiin.
Koe-eläindirektiivi valmisteltiin yhteistyössä europarlamentin ja jäsenmaiden kesken, ja siinä
asetetaan tarkat säännökset eläinten kohtelulle. Sillä parannetaan merkittävästi koe-eläinten
elämänlaatua. Siinä suhteessa se on maailman
edistyksellisin laki alallaan. Myös eläinsuojelujärjestöjen ääntä kuultiin, ja ilman niiden painostustoimia direktiivistä olisi tullut paljon lepsumpi.
Nyt siihen kirjoitetut vaatimukset eläinten käytölle ovat olleet niin tiukat, että eläinkokeita on siirretty tehtäviksi EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin
maihin (USA, Kiina), joissa ei ole vastaavia määräyksiä ja joissa koe-eläimet voivat paljon huonommin kuin Euroopassa.
Direktiivin mukaan on muun muassa aina käytettävä vaihtoehtoisia koemenetelmiä, jos niitä on
käytettävissä. Eläimiä ei saa käyttää kaikkein kivuliaimpiin kokeisiin kuin yhden kerran ja niitä pitää
kohdella hyvin ja hellästi (niin kuin ihmisiäkin).
Elävien olioiden geeniperimät ovat luonnossa
aika lailla samoja. Ihmisen ja hiiren geenit muistuttavat 80 prosentin osalta toisiaan. Lähimpänä
sukulaislajinamme pidetyn bonobon eli kääpiösimpanssin geenit eroavat ihmisen geeneistä vain
1–2 prosentin verran ja isojen apinoiden noin

5 prosenttia. Isoilla apinoilla ei tehdä eläinkokeita EU-maissa, mutta USA:ssa ja Kiinassa tehdään.
EU-maissa (mutta ei Suomessa) eläinkokeisiin
käytetään erilaisia pikkuapinoita noin 10 000 yksilöä vuodessa, USA:ssa 50 000 ja Kiinassa vastaava luku on vielä suurempi.

Kivut ja kärsimykset vaakakupissa
Direktiiviä laadittaessa erityisen suuri ongelma oli näiden ihmistä eniten muistuttavien kädellisten eläinten käyttäminen lääkkeiden testaamiseen. Paitsi että ne ovat geeniperimältään
lähimpiä ”sukulaisiamme”, ne myös muodostavat sosiaalisia yhteisöjä omine käyttäytymis- ja
jopa moraalisääntöineen. Ne ovat tuntevia olioita, jotka pystyvät ilmaisemaan tunteensa ja jotka pyrkivät välttämään kipua. Niiden kärsimykset muistuttavat eniten sitä, mitä ihmiset kokisivat
vastaavassa tilanteessa. Ne ovat myös alttiita taudeille, joita ei esiinny muilla lajeilla.
Apinoiden anatomiset, fysiologiset ja immunologiset järjestelmät muistuttavat eniten ihmisten
vastaavia järjestelmiä. Siksi apinat ovat tärkeimpiä koe-eläimiä. Niiden käyttö eläinkokeisiin on
kuitenkin arkaluonteinen ja kiistanalainen asia.
Kysymys on ihmiskunnan eettisistä periaatteista:
saako eläimille tuottaa kärsimystä ihmisten kipujen ja sairauksien torjumiseksi.
Eläinten oikeuksia puolustavat ja eläinkokeiden
kieltämisen puolesta toimivat kansalaisjärjestöt esittävät, että eläinkokeet ovat julmia ja siitä
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syystä huono tieteellinen toimintatapa. He esittävät myös, että eläinkokeiden kustannukset ovat
hyötyjä suuremmat ja että ennusteet niiden vaikutuksista ihmisiin eivät ole luotettavia.

Jos olisit ollut lainsäätäjä, minkä
kannan sinä olisit mahtanut ottaa?
Sairastan parantumatonta Parkinsonin tautia ja
haluaisin mieluusti parantaa loppuelämäni laatua uusilla lääkkeillä. Jouduin europarlamentissa
eettiseen valintatilanteeseen ja ottamaan kannan
uuteen lainsäädäntöön eläinkokeiden sallimisesta tai kieltämisestä EU:n alueella. Päädyin ajattelemaan, että jos uusien lääkkeiden vaikutuksia
ei tutkita eläimillä, se viivästyttäisi tai jopa kokonaan estäisi uusien lääkkeiden kehitystyön ja
tulon markkinoille. Monilta sairailta se veisi toivon paremmasta elämästä. Terveiden ihmisten
on ehkä meitä sairaita vaikeampi ymmärtää tarve sallia uusien lääkkeiden testaus eläinkokeilla
siinä tilanteessa, että vaihtoehtoisia testejä ei ole
käytössä.
Jos vastakkain siis ovat ihmisten vointi ja eläinten
vointi eikä molempia voi valita, uskon edustavani
suurinta osaa meistä parantumattomasti sairaista,
jos sanon, että tärkeä on myös ihmisten vointi.
Hyväksyessäni tieteelliset eläinkokeet, mutta siinä samalla myös koe-eläinten paremman kohtelun, en halunnut ottaa tunnolleni sitä, että sairailta ihmisiltä viedään toivo paremmasta olosta.
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HUNTINGTONIN TAUTI
Suomessa
Suomen Parkinson-säätiön vastuupiiriin kuuluu
idiopaattisen (jonka syytä ei tunneta) Parkinsonin
taudin lisäksi Parkinsonin taudin kaltaiset taudit
(Parkinson plus -sairaudet), essentiaalinen (itsesyntyinen) vapina, erityyppiset dystoniat (lihaskouristukset) ja Huntingtonin tauti. Huntingtonin
tautiin sairastuneita potilaita on Suomessa noin
200 eli se luetaan harvinaisiin neurologisiin sairauksiin.

Oireet
Huntingtonin tauti aiheuttaa häiriöitä liikkeiden
hallinnassa, muisti- ja päättelykyvyssä sekä havaintotoiminnassa. Taudin oireissa esiintyy yksilöllistä vaihtelua, eikä jokaiselle potilaalle kehity
kaikkia oireita. Tauti etenee vähitellen. Potilaalle
kehittyy tahattomia liikkeitä, joita kutsutaan koreoformisiksi liikkeiksi. Tästä taudin vanha nimi
– tanssitauti. Tasapaino ja liikkeiden hienosäätö
heikkenevät, kävely huononee, jäykkyys lisääntyy, puhe ja nieleminen vaikeutuvat. Luonteen
ja käyttäytymisen muutokset ilmenevät ajan mittaan lähes huomaamatta, ja tauti johtaa vähitellen dementiaan ja liikuntakyvyn menetykseen.
Tauti johtaa yleensä kuolemaan 10–25 vuoden
kuluttua oireiden alkamisesta. Huntingtonin tauti
puhkeaa yleensä keski-iässä. Oireet ilmaantuvat
tavallisesti 30–50 vuoden iässä, mutta osalla selvästi myöhemmin. Tätä nuoremmilla henkilöillä
tauti on harvinainen.

Hoito
Huntingtonin tautiin ei ole spesifistä tai parantavaa hoitoa. Taudin eri oireita voidaan lieventää oireenmukaisilla lääkkeillä, esimerkiksi masennuslääkkeillä tai pakkoliikkeitä hillitsevillä lääkkeillä.

Tuore tutkimus
taudin esiintyvyydestä
LL Jussi Sipilä, Turun yliopistollinen keskussairaalan neurologian klinikalla on tutkijakollegoineen
äskettäin selvittänyt Huntingtonin taudin esiintyvyyttä ja piirteitä Suomessa yhdistelemällä eri
rekisterien, sairaskertomusten ja geneettisten laboratorioiden tietoa. Tässä analyysissä he löysivät 207 potilasta noin 50 perheestä. Vuosittain on
todettu yhä enemmän potilaita, mikä johtunee
diagnostiikan tehostumisesta.
Huntingtonin tauti on vallitsevasti periytyvä. Jos
jommallakummalla vanhemmista on taudille altistava geeni, lapsilla on 50 % riski sairastua tautiin. Huntingtonin taudin aiheuttaa erään geenin virheellinen koostumus. Geeneissä on kuusi
erilaista emästä, joiden järjestys vaihtelee. Tämä
määrää perimämme. Huntingtonin taudissa geenin CAG-emäsjaksot pidentyvät, ja tämä johtaa
huntingtiini-nimisen väärän valkuaisaineen tuotantoon. Terveillä verrokeilla ei esiinny näiden
emäsjaksojen pidentymistä. Sipilän aiheistossa
CAG-toistojakson pituus (43,3 toistoa) oli jon28

kin verran lyhyempi kuin muilla eurooppalaisilla Huntingtonin-potilailla. On todettu, että mitä
pidemmät nämä toistojaksot ovat, sitä vaikeampi
tauti on ja sitä aikaisemmassa iässä se ilmenee.
Tässä aineistossa oli 104 henkilöä, jotka olivat
menehtyneet ennen tutkimuksen loppua. Heillä
taudin kesto oli keskimäärin 8,5 vuotta.
Riskisukuihin kuuluvia henkilöitä voidaan perinnöllisyysneuvonnan jälkeen tutkia geenistestein
tautiriskin arvioimiseksi jo ennen kuin kliiniset
oireet mahdollisesti ilmaantuvat. Alle viidennes
henkilöistä, joiden suvussa esiintyy geenivirhe,
haluaa selvittää ennakolta alttiutensa saada Huntingtonin tauti. Loput eivät tätä halua.

Euroopanlaajuinen tutkimusyhteistyö
Euroopassa on jo kymmenen vuoden ajan toteutettu hanketta Huntingtonin taudin oireiden ja
elämänlaatua helpottavien toimenpiteiden löytämiseksi. Projekti sai nimekseen REGISTRY-tutkimus. Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut kerätä kattavasti tietoa taudin luonnollisesta kulusta
riittävän suuressa potilasmateriaalissa ja mahdollisesti kehittää toimiva järjestelmä hoitotutkimusten toteuttamiseksi. Koska Huntingtonin tauti
luetaan harvinaisiin tauteihin, ei yhdestä keskuksesta tai edes yhdestä maasta ei voida kerätä riittävästi potilaita.
Tutkimuksessa on nyt mukana 18 Euroopan maata. Vuoteen 2013 mennessä siihen oli kerätty

10 407 tapausta. Tämän jälkeen tutkimus on laajentunut Euroopan ulkopuolelle, USA:han, Etelä- Amerikkaan, Australiaan ja Uuteen Seelantiin.
Vuoden 2014 lopussa potilasluku oli yli 12 000.
Suomessa tutkimus käynnistyi vuonna 2007, lähinnä Suomen Parkinson-liiton Erityisosaamiskeskus Suvituulessa Turussa, dosentti, neurologi
Kirsti Martikaisen johdolla.
Suvituulessa on vuoteen 2015 mennessä rekrytoitu tutkimukseen 29 Huntington-potilasta ja 8
geenivirheen kantajaa. Pisimmät seurannat ovat
kestäneet Suomessa (2014) jo kahdeksan vuotta.
Tutkittavat käyvät kontrollikäynnillä kerran vuodessa, ja joka keskuksessa noudatetaan samaa
tutkimusprotokollaa. Tähän mennessä on saatu lisätietoa taudin perusmekanismeista ja taudin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Aivojen kuvantamistutkimukset ovat tuoneet esiin muutoksia,
jotka ovat havaittavissa vuosia ennen motoristen
oireiden ilmaantumista. REGISTRY-tutkimus on
loppumaisillaan, ja tietoa siirretään maailmanlaajuisesti ENROLL-HD -nimiseen jatkotutkimukseen. Jatkotutkimusten keskeisenä tavoitteena on
löytää hoito, joka estäisi tai ainakin hidastaisi
taudin etenemistä.
Suomen Parkinson-liitto tukee tätä potilasryhmää
ja heidän läheisiään mm. vertaistuella. Liiton
neurologi on myös tämän potilasryhmän tavoitettavissa. Suomen Parkinson-säätiö tukee Huntingtonin tautiin liittyvää tieteellistä tutkimusta.
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Alle viidennes
henkilöistä, joiden
suvussa esiintyy
geenivirhe, haluaa
selvittää ennakolta
alttiutensa saada
Huntingtonin tauti.

Ariel Gordin, professori (h.c.)
hallituksen jäsen

Suomen Parkinson-säätiön
Suomen Parkinson-säätiö myönsi
12 tutkijalle apurahan tieteelliseen
tutkimukseen ja kahdeksalle tutkijalle matka-apurahan tutkimuksen
esittelyä varten. Apurahaa haki
vuonna 29 tutkijaa. Myönnettyjen
apurahojen summa on yhteensä
85 900 euroa.
Rahankeräyslahjoituksin
kootun 20 000 euroa saivat
LT Anna Brück Turun PETkeskuksesta
sekä LL Johanna Mäkelä
Helsingin yliopistosta,
kumpikin
10 000 euroa apurahana.

APURAHAT 2014

Apuraha väitöskirjatutkimukseen
myönnettiin kahdeksalle tutkijalle:

Apuraha tieteelliseen tutkimukseen
myönnettiin neljälle tutkijalle:

• MsSc Prasannakumar Deshpande,
”Identification of LRRK2 substrates as means
to developing improved diagnosis and therapy of Parkinson’s disease”, Åbo Akademi
• TtK Emmi Itkonen, ”Eettiset kysymykset kliinisissä tutkimuksissa neurologisten potilaiden
näkökulmasta”, Itä-Suomen yliopisto
• Proviisori Sakari Leino, ”Nikotiinin hyödylli set vaikutukset Parkinsonin taudin eläinmallissa”, Helsingin yliopisto
• FM Säde Mattila, ”GPR37:n proteolyyttinen
prosessointi peittyvästi periytyvässä Parkinsonin taudissa”, Oulun yliopisto
• FM Johanna Mäkelä, ”PPARγ vaikutus mitokondrioiden toiminnan säätelyyn dopaminergisissa hermosoluissa”, Helsingin yliopisto
• DI Tommi Palomäki, ”Dopamiinin sähkökemiallinen mittaaminen hiilipohjaisilla antu-		
reilla”, Aalto-yliopisto
• FM Verneri Ruonala, ”Parkinsonin taudin erotusdiagnostiikka ja hoidon arviointi”,
Itä-Suomen yliopisto
• ETM Katri Sääksjärvi, ”Metabolisen syndrooman ja sen osatekijöiden yhteys Parkinsonin
taudin esiintyvyyteen”,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

• LT Anna Brück, ”Neuroinflammaatio ja tyyppi1 kannabinoidireseptorit Parkinsonin taudissa”, PET-keskus ja Turun yliopistollinen
keskussairaala
• LKT Dan Lindholm, ”Parkinsonin taudin
molekulaarinen tausta ja ihmisen iPS soluista
johdetut dopamiiniset hermosolut taudin mallintamisessa”, Helsingin yliopisto
• LKT Kari Murros, ” Parkinson-potilaiden aivojen rauta-aineenvaihdunnan tutkimus”,
HUS ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala
• LKT Markku Partinen, ”Parksleep-2
-Parkinsonin tauti ja uni”, Helsingin uniklinikka, Tutkimuskeskus Vitalmed.
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Matka-apuraha myönnettiin
kahdeksalle tutkijalle:
• FM Katrina Albert, Helsingin yliopisto
• Fysioterapeutti Pia Eklund,
Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
• LK Elina Jaakkola, Turun yliopisto ja Turun
yliopistollinen keskussairaala
• LT Joutsa Juho, Turun yliopisto ja Turun
yliopistollinen keskussairaala
• FaT Sarka Lehtonen, Itä-Suomen yliopisto
• LT Filip Scheperjans, Helsingin yliopistollinen
keskussairaala
• LL Jussi Sipilä, Turun yliopistollinen
keskussairaala
• FaT Merja Voutilainen, Helsingin yliopisto

Apurahojen
saajat
julkistettiin
12.4.2014
Seinäjoella Suomen Parkinson-liiton vuosikokouksessa.
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