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Esittelyt narkolepsiasymposiumin  
lehdistötilaisuuden puhujista 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori Markku Partinen. Markku Partinen on 

suomalais-ruotsalaisen narkolepsiakonsortiumin (NARPANord) päätutkija. Tutkimusta 

rahoittavat Suomen Akatemia ja Ruotsin Vetenskapsrådet. Markku Partinen toimii Helsingin 

uniklinikan (tutkimuskeskus Vitalmed) tutkimusjohtajana, Hän on tutkinut ja hoitanut 

narkolepsiapotilaita yli 30 vuoden ajan ja hän toimii Suomen edustajana EU:n 

narkolepsiatutkijoiden verkostossa (EU Narcolepsy Network).  

  

Professori Giuseppe Plazzi Bolognan yliopistosta on maailman kokeneimpia lasten ja nuorten 

narkolepsian asiantuntijoita. Hän kertoo narkolepsian tunnistamisesta, hoidosta ja ennusteesta. 

Tutkimuksissa on verrattu suomalaisia ja italialaisia potilaita keskenään. Niissä on käynyt ilmi, 

että rokotuksen jälkeen sairastuneiden lasten oirekuva on hyvin samankaltainen kuin 

italialaisilla, jotka ovat sairastuneet saamatta rokotuksia. Italiassa ei käytetty samaa rokotetta 

kuin Suomessa, ja rokotekattavuus on Italiassa huomattavasti alhaisempi kuin Suomessa. 

Suomalaisten "rokotenarkoleptikkojen" sairaus on puhjennut keskimäärin nopeammin ja 

rajummin kuin italialaisilla lapsilla. Tämä tukee käsitystä, että rokote on ollut voimakas 

narkolepsiaa aiheuttava ympäristötekijä. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että kyseessä on 

narkolepsia eikä mikään täysin uusi sairaus.  

 

Tutkimusprofessori Ilkka Julkunen THL:sta on tutkinut yhdessä Helsingin yliopiston virusopin 

laitoksen tutkijoiden kanssa virus- ja bakteeri-infektioiden osuutta narkolepsian synnyssä. 

Aiemmin julkaistuissa tutkimuksissa on streptokokki-infektioilla ja narkolepsialla todettu 

olevan yhteyttä. Julkunen ja hänen työryhmänsä ovat tutkineet nyt streptokokki-infektion 

osuutta rokotuksen jälkeisessä narkolepsiassa. Tutkimustulokset vahvistavat aiempia havaintoja 

siitä, että keskeisenä aiheuttajana on ollut Pandemrix-rokotus. 

 

Tutkimusprofessori Outi Vaarala THL:sta on todennut tutkimuksissaan, että osalla 

suomalaisista rokotuksen jälkeen sairastuneista lapsista on todettu vasta-aineita Suomessa 

käytettyä Pandemrix-rokotteen ainesosia vastaan. Kanadassa käytetyn Arepanrix-rokotteen ja 

narkolepsian yhteys on heikompi kuin Pandemrixin ja narkolepsian välinen yhteys. Sekä 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käytetyn Pandemrix-rokotteen tehosteaine on valmistettu 

samassa tehtaassa Belgiassa. Pandemrixin viruskomponentti on valmistettu Saksassa ja 

Arepanrixin viruskomponentti hieman eri menetelmällä Kanadassa. Tällä hetkellä on 

suunnitteilla tarkempia tutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää tarkemmin, voiko pienillä 

valmistusteknisillä seikoilla olla osuus narkolepsian puhkeamiseen.  

 

Karoliinisen instituutin tutkijat maailman johtaviin aivotutkijoihin kuuluva Tomas Hökfelt ja 

Peter Bergman raportoivat tuloksiaan, joissa he ovat todenneet, että osalla narkolepsiaan 

sairastuneilla on vasta-aineita, jotka reagoivat tiettyihin aivojen alueisiin. Samalla on saatu 

viitettä siitä, että narkolepsiapotilailla voi olla myös eri välittäjäaineiden häiriöitä ja ettei sairaus 

rajoitu ainoastaan niin sanottujen hypokretiinisolujen vaurioon. Nämä tulokset antavat aivan 

uutta tietoa narkolepsian mekanismista ja ne saattavat antaa tulevaisuudessa uusia 

hoitomahdollisuuksia. 

 


