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Hak ija

Tutkimus

Myö nnetty

ABERNETHY PÄIVI

Joulumerkkikodit ratkaisumallina kansainvälisessä
tuberkuloosityössä sosiopoliittis-historiallisesta
perspektiivistä katsottuna

3.000

HARJU TERTTU

Vaurio- ja korjausmekanismit sekä keuhkokudoksen uudelleenmuovautuminen keuhkoahtaumataudissa

10.000

HODGSO N ULLA

Opinnot Brom ptonin sairaalassa

5.000

HON KINE N MA RIA

Lapsen avosyntyinen keuhkokuume

5.000

ILMA RINEN PINJA

Toll-lik e resep tori 9:n, G PRA :n, typp ioksid in ja
oratsiponin rooli ihmisen eosinofiilien apoptoosin
säätelyssä

5.000

ILUMETS HELEN

Yskö ksen ja p lasma n mat riksin m etallop rotein aasitasot tu pako imatto milla ja tu pako ivilla varu smieh illä

4.000

JAAKKOLA M ARITTA S.

Astman omahoidon vaikutus astman tasapainoon
ja astmaatikon elämälaatuun

6.000

KANKAANRANTA HANNU

Licence to Kill: granulocyte death in lung diseases

8.000

KARVONEN HENNA

Keuhkohuuhtelunäytteestä viljeltyjen solujen
raken teelliset ja toimin nalliset o minais uude t eri
keuhkosairauksissa

5.000

KILPELÄINEN MARITTA

Limakalvon tulehdus allergisessa ja ei-allergisessa
nuhassa - luonnollinen kulku ja yhteys alahengitystieoire isiin

6.000

KINNULA VUOKKO

Keuhkoahtaumataudin seulonta ja biologiset
merkkaineet alkavassa keuhkoahtaum ataudissa

11.000

KREIVI HANNA-RIIKKA

Obstruktiivinen uniapnea - oireista seurantaan

5.000

LAITIN EN T ARJA

Astman ja keuhkoahtaumataudin yksilöllinen
hoitotutkimus

5.000

LEHTIMÄKI LAURI

CT-kuvaus ja tulehdusmittaus keuhkoahtaumataudissa

5.000

LEHTONEN SIRI

Luuytimen ja keuhkon kantasolujen erot

5.000

LIUKKO AINO

T-solutunnistus allergisessa immuunivasteessa
eläinperäisiä allergeeneja kohtaan - merkitys
siedätyshoidon kehittelyssä

5.000

LOUHELAINEN NOORA

Ei-invasiiviset biomerkkiaineet keuhkoahtaumataudiss a, astm assa ja nu orilla tup akan p olttajilla

4.000

LUMIA MIRKA

Dietary fatty acids during perinatal time and
infancy and the development of asthma

5.000

MAZUR W ITOLD

Surfaktanttiproteiini A:n (SP-A) ja muiden potentiaalisten merk kiaineid en iden tifiointi ja k äyttäm inen keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikassa:
prote omiik asta po tilasaine istotutk imuk siin

5.000

MERIKALLIO HETA

Tiivisliitosproteiinien ilmentyminen ja säätely keuhkoahtaumataudissa, keuhkosyövässä ja muissa
tupakoinnin aiheuttamissa keuhkosairauksissa

5.000

MYLLÄRNIEMI MARJUKKA

Profibroottinen signalointi keuhkonsiirrännäisen
kroonisessa hyljinnässä

PELK ON EN M ARG IT

‘25-year trends in prevalence of chronic bronchitis’
‘Morbidity and mortality caused by chronic bronc hitis’

4.000

POLO OLLI

Sepelvaltimotaudin ja unenaikaisten hengityshäiriöiden
varha ismuu tokset keski-ik äisillä nais illa

8.000

PULKKINEN VILLE

ELMO D2:n merkitys keuhkofibroosissa

6.000

SAAR ESRA NTA TARJA

Unenaikaisten hengityshäiriöiden ennuste (Paimio Study
ja ESADA)

8.000

SALONEN PÄIVI

Hyperglykemia äkillisissä keuhkosairauksissa

5.000

SAVOLAINEN LAURA

Uusien, tuberkuloosin diagnostiikkaan soveltuvien
antigeenien etsiminen

5.000

SOINI YLERMI

Syöpäsolukon ja sen tukikudoksen vuorovaikutus
keuhkon ja pleuran kasvaimissa

6.000

TUOMILEHTO HENRI

Lasten ja aikuisten unenaikaiset hengityshäiriöt ja niiden
inflammatoriset vaikutukset

5.000

TUUMINEN TAMARA

Uusia antigeenejä M. tuberculosis diagnostiikkaan

6.000

10.000
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YHTEENSÄ

30 TUTKIMUSAPURAHAA

175.000

