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MELANOOMA     1   
SILMÄNPOHJAN/VERKKOKALVON RAPPEUMA   2  
DIABETES     1 
NÄKÖVAMMAISUUDEN ESTÄMINEN, MUU   1 
MUUT     4  
  
Yhteensä     9  
  
 
 
Sokeain Ystävät ry:n vuoden 2016 silmälääketieteen apurahahakuun osallistui yhteensä yhdeksän tutkijaa 
ympäri Suomea.  Apurahoja oli jaossa tänäkin vuonna yhteensä 30 000 euroa.  
 
Sokeain Ystävät ry:n silmälääketieteen apurahat jaetaan tänä vuonna kahdelle  ikärappeuman ja yhdelle 
ikärappeuman ja diabeteksen patologian tutkijalle. Kun väestö vanhenee, ikärappeuma uhkaa yhä 
edelleen useamman näköä. Silmänpohjan ikärappeuma on Suomen yleisin näkövammaisuuden 
aiheuttaja. Suomessa ikärappeumaa sairastaa yli  100 000 ihmistä.  
 
Tänä vuonna muun muassa glaukoomatutkimukset puuttuivat kokonaan. Osin sen selittää 
ikärappeumapotilaiden räjähdysmäinen lisäys ikääntymisen myötä, joten tämän vuoksi tutkimuksetkin 
keskittyvät niihin.  Ensi vuoden hakua huomioiden pyydetäänkin, että apurahahakemuksia lähettäisivät 
myös esimerkiksi glaukoomatutkimusta tekevät, ja erityisesti nuoret tutkijat. 
 
Vuoden 2016 apurahan saajista Maria Vähätupa on Tampereelta, Eveliina Korhonen ja Ali Koskela 
Kuopiosta.  
 
 
VUODEN 2016 APURAHANSAAJAT  
 
 
1. SILMÄNPOHJAN IKÄRAPPEUMA  
Ali Koskela on vuonna 1985 syntynyt väitöskirjatutkija (lääketieteen laitos, silmätaudit) Itä-Suomen 
yliopistosta.  
Kuopio 
 
Päätös: 12.000 euroa 
 
Tutkimus: Kasvien fenoliyhdisteiden vaikutus silmänpohjan rappeumatautiin. Tutkimus tehdään Itä-
Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan silmätautien tutkimusyksikössä.  

”Ali Koskelan tutkimus on tärkeä ja vaikuttavasta aiheesta, jolla on paljon potentiaalia. Ryhmä on hyvä. 
Ikärappeuma on merkittävin ikääntyvien sokeuttaja länsimaissa ja se koskettaa väestön vanhetessa yhä 
useampia. Siksi tutkimusrahoitus ikärappeumalle on äärimmäisen kannatettavaa tällä hetkellä.” 
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2. SILMÄNPOHJAN IKÄRAPPEUMA 
Eveliina Korhonen on vuonna 1985 syntynyt tohtorikoulutettava (lääketieteen laitos, silmätaudit)  Itä-
Suomen yliopistosta. 
Kuopio 
 
Päätös: 12.000 euroa 
 
Tutkimus: CIS-urokaanihappo hoitokeinoina silmänpohjan ikärappeumaan. Tutkimus tehdään Itä-Suomen 
yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan silmätautien tutkimusyksikössä.  
 
”Eveliina Korhosen tutkimus on hyvää perustutkimusta tärkeästä aiheesta. Tutkimusrahoitus 
ikärappeumalle on äärimmäisen kannatettavaa tällä hetkellä. Ikärappeuma on merkittävin ikääntyvien 
sokeuttaja länsimaissa,  ja se koskettaa väestön vanhetessa yhä useampia.” 
 
 
3. MUUT  
Maria Vähätupa on vuonna 1988 syntynyt  tohtorikoulutettava ( lääketieteen yksikkö) Tampereen 
yliopistosta.  
Tampere 
 
Päätös: 6.000 euroa 
 
Tutkimus: R-Ras geenin rooli diabeettisessa retinopatiassa. Väitöskirjatyö suoritetaan Tampereen yliopiston 
lääketieteen yksikössä yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa.  
 
”Maria Vähätuvan tutkimus on hyvää perustutkimusta ikärappeuman ja diabeteksen patologiasta. 
Ikärappeuma on merkittävin ikääntyvien sokeuttaja länsimaissa ja se koskettaa väestön vanhetessa yhä 
useampia, joten tutkimusrahoitus ikärappeumalle on todella tärkeää tällä hetkellä.” 
 
 
 
 
Lisätietoja 
 
Sokeain Ystävät ry, Majatalo Onnela Rantatie 34, 04310 Tuusula 

Puh. +358 40 416 6600 

 

 


