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Doctoral Programme of Clinical Research – Doctoral Students
Tutkija
Researcher

Tutkimusprojektin nimi
Title of the project
Kardiorespiratorisen kunnon, liikunnan ja geneettisen alttiuden
merkitys aineenvaihdunnallisen ja valtimoiden terveyden kannalta
lapsilla - Lasten liikunta ja ravitsemus tutkimus

Agbaje Andrew
Cardiorespiratory fitness, physical activity and genetic predisposition in
relation to cardiometabolic and arterial health in Children
- The PANIC Study
Ahlholm Pekka

Ahtiluoto Satu

Applicability of 3D printing in fabrication of composite dental fillings
Diabeteksen ja heikentyneen sokeriaineenvaihdunnan vaikutukset
kognitiiviseen heikentymiseen, dementiaan ja
rakenteellisiin aivomuutoksiin
The effects of diabetes mellitus on cognitive impairment,
dementia and structural brain changes
Lääkärintyö ja väkivalta

Airaksinen Juha
Violence in doctor’s work

Airaksinen Noora

Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden
ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat vammat, vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi

Ohjaajat
Supervisors

Yhteystieto
Contact

Timo Lakka
Eero Haapala
Niina Lintu

andrew.agbaje (at) uef.fi

Kirsi Sipilä
Reijo Lappalainen
Ulla Kotiranta
Pekka Vallittu

peka (at) student.uef.fi

Miia Kivipelto
Raimo Sulkava
Bengt Windblad
Jaakko Tuomilehto

satuah (at) student.uef.fi

Kimmo Räsänen
Jari Tiihonen
Jussi Kauhanen

juha.airaksinen (at)
siilinjarvi.fi

Heikki Kröger
Peter Lüthje

nooraai (at) student.uef.fi

Juha Räsänen
Maija-Riitta Orden

leena.alanne (at) kuh.fi

Internet

www.panicstudy.fi

Accidents among cyclists, moped drivers and motorcyclists factors related to injuries and accident statistics.
Alanne Leena

Sikiön hypoksemia ja doppler-tutkimukset
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Ali Sheraz

Determinants of sedentary behavior and physical activity
in children over 2-year period:
The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study
Gestaatiodiabetespotilaiden lasten kasvu- ja metaboliatutkimus

Antikainen Leena

Growth and metabolism in children
born to mother with gestational diabetes mellitus

Timo Lakka
Eero Haapala

sherazal (at)
student.uef.fi

Hanna Huopio
Jarmo Jääskeläinen
Raimo Voutilainen

ljantika (at) student.uef.fi

Aro Anna-Kaisa

Diabetes perusterveydenhuollon iäkkäillä potilailla: hoitotasapaino,
elämänlaatu ja terveyspalveluiden käyttö: Sisä-Savon DM65+ tutkimus

Pekka Mäntyselkä
Juha Saltevo

koistine (at) student.uef.fi

Aromaa-Häyhä Annikki

Muutokset rintasyövän diagnostiikassa ja hoidossa sekä
rintasyövästä selviytymisessä KYS-piirin alueella 1990- ja 2000-luvulla

Vesa Kataja
Nea Malila
Päivi Auvinen

annikki.aromaa-hayha
(at) kuh.fi

Temporomandipular disorders and migraine:
role of masticatory muscle function

Matti Närhi
Nina Zaproudina

dr_javedansari (at)
yahoo.com

Suun terveys 75 vuotta täyttäneillä kotihoidon asiakkailla

Liisa Suominen
Sirpa Hartikainen
Kaija Komulainen

kirsi.autonen-honkonen
(at) aanekoski.fi

Biomarkers based stratification of human refractory epilepsies

Reetta Kälviäinen
Jussi Paananen

piaauv (at) student.uef.fi

Women and atrial fibrillation

Juha Hartikainen
Juhani Airaksinen

teph.bah (at) web.de

Kirsi Sipilä
Liisa Suominen

aisha.a.banafa (at)
gmail.com

Ashraf Javed

Autonen-Honkonen Kirsi

Auvinen Pia

Bah Aissa

Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) fluktuaatio ja
kroonistumiselle altistavat tekijät –
11 vuoden seurantatutkimus suomalaisilla aikuisilla
Ba Nafea Aisha
Fluctuation of temporomandibular disorders (TMD) and
factors provoking chronicity –
an 11-year follow-up study on Finnish adults

http://www.uef.fi/en/web/ph
ysical-activity-and-nutrition-inchildren

http://www.uef.fi/fi/gerho/tut
kimus

www.terveys2000.fi
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Pienten lasten virusinfektiot ja hengitysvaikeus:
riskitekijät, etiologia ja taudinkuva
Bergroth Eija
Viral infections and breathing difficulties with small children:
risk factors, etiology and clinical characteristics

Sami Remes
Eija Piippo-Savolainen
Matti Korppi
Leea Keski-Nisula

bergroth (at)
student.uef.fi

Burman Janne

Eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiotesti
lasten ja nuorten rasitusastman diagnostiikassa

Sami Remes
Tuomas Jartti
Heikki Lukkarinen

janne.burman (at)
fimnet.fi

Cajanus Antti

PredictND-työkalu otsa-ohimolohkorappeuman
diagnostiikassa ja erotusdiagnostiikassa

Anne Remes
Anette Hall

acajanus (at) gmail.com

Dalla Valle Marketta

Erikoissairaanhoidossa vuosina 2005-2012 tutkittujen ja hoidettujen
itäsuomalaisten lihavien lasten lihavuuden profiili, metaboliset
muutokset, epigeneettisten tekijöiden vaikutus ja
intervention merkitys

Jarmo Jääskeläinen
Tiina Laatikainen

marketta.dallavalle (at)
siunsote.fi

Eloranta Marja-Liisa

Lichen sclerosuksen kliiniset ja geneettiset riskitekijät,
taudinkulku ja yhteys ulkosynnytinsyöpään

Maarit Anttila
Seppo Heinonen

marja-liisa.eloranta (at)
kuh.fi

Georgiadis Leena

Normaali napanuora, poikkeavuuksien riskitekijät
sekä yhteys raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin

Seppo Heinonen
Leea Keski-Nisula

leena.georgiadis (at) uef.fi

Haanpää Ramona

Otsa-ohimolohkorappeuman varhaisdiagnostiikka –
kuvantaminen ja kognitiivinen profiili

Anne Remes
Ritva Vanninen

ramona.haanpaa (at)
uef.fi

Seppo Heinonen
Hanna Huopio

heidi.hakkarainen (at)
kuh.fi

Harri Hyppölä
Ritva Vanninen
Suvi Rautiainen

ossi.hannula (at) ksshp.fi

Soili Lehto
Tapani Keränen
Arja Halkoaho

saara.happo (at) uef.fi

Raskausdiabeteksen merkitys naisten terveyteen tulevaisuudessa
Hakkarainen Heidi
The impact of the gestational diabetes on the health in the future
Vierikaikukuvaus Suomessa
Hannula Ossi
Point-of-care ultrasound in Finland
Riskinarviointi kliinisissä tutkimuksissa
Happo Saara
Risk Assessment in Clinical Trials

http://www2.uef.fi/fi/neuro/fl
g

http://www.uef.fi/en/web/mi
ndandbrain
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Heikkinen Milja

Päihderiippuvaisen käyttämän lääkehoidon vaikuttavuus

Jari Tiihonen
Heidi Taipale

milliheikkinen (at)
gmail.com

Heikkinen Noora

Structural and functional changes in the brain of adolescents
with a history of excessive alcohol consumption

Ritva Vanninen
Eila Laukkanen
Eini Niskanen

nbruun (at) student.uef.fi

Anna-Maija Tolppanen
Risto P. Roine
Janne Martikainen
Juha Hartikainen

jari.heiskanen (at) uef.fi

Hannu Koponen
Stefan Werner
Jukka Hintikka

hellapertti (at) gmail.com

Jari Salo
Petri Venesmaa
Heikki Kröger

joni.hirsimaki (at) healh.fi

Idiopaattisen NPH-taudin familiaalisuus ja genetiikka

Ville Leinonen
Seppo Helisalmi
Anne Remes

joel.huovinen (at)
student.oulu.fi

Aivojen sähköhoidon teho ja kognitiiviset vaikutukset
vaikeahoitoista skitsofreniaa sairastavilla
klotsapiinilääkitykseen puutteellisesti vastaavilla potilailla

Eila Tiihonen
Jari Tiihonen
Heli Tuppurainen

soile.hyvarinen (at)
niuva.fi

Leo Dunkel
Ulla Sankilampi
Panu Kiviranta

nshyvone (at)
student.uef.fi

Tomi Laitinen
Tiina Laitinen

hannha (at) student.uef.fi

Sepelvaltimotaudin revaskularisaatiohoitojen vaikuttavuus
aineistovalidaation ja menetelmäkehityksen näkökulmasta
Heiskanen Jari
Effectiveness of revascularization procedures in coronary artery
disease – emphasis on data validation (and method development)
Kielelliset häiriöt skitsofreniassa: kliininen ja lingvistinen tutkimus
Hella Pertti
Linguistic disorders in schizophrenia: clinical and linguistic study
Saapaskipsin korvaaminen pohkeen vapaaksi jättävällä kipsillä
Hirsimäki Joni
A novel ankle cast design

Huovinen Joel

Hyvärinen Soile

Ennenaikaisten ja kasvuhäiriöisten vastasyntyneiden kasvu
varhaislapsuudessa: Väestöpohjainen tutkimus
Hyvönen Niina
Longitudinal Growth of Infants Born Preterm or
with Intrauterine Growth Failure: A Population-based Study

Hämäläinen Hanna

Sydämen vasemman kammion mekaaninen synkronia terveillä,
dyssynkroniaa aiheuttavat tekijät sydänsairailla potilailla ja
dyssynkroniaa mittaavan faasianalyysin soveltaminen
ennusteen arvioinnissa

www.uef.fi/receps

http://www2.uef.fi/fi/crc/nph
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FINN EMS – Ensihoitopalvelun toiminta Suomessa
Ilkka Lasse
Finn EMS – Emergency Medical Services in Finland
Iso-Mustajärvi Matti

Istomin Aleksandr

Jaroma Antti

Sisäkorvaistuteleikkaus perimodiolaarisella ja suoralla elektrodilla:
kliininen, radiologinen ja histologinen tutkimus
Galaktografiaan ja MRI tutkimukseen liittyvät
kuvantamislöydösten luokittelut, histopatologinen korrelaatio
ja niiden vaikutukset hoitoprosessiin
Classifications of radiological findings, histopathological correlations
and management approaches in galactography and breast MRI
Luun mineraalitiheyden muutokset polven
primaaritekonivelleikkauksen jälkeen seitsemän vuoden seurantaaikana. Polven tekonivelen kuvantaminen
kartiokeilatietokonetomografialaitteistolla
ennen polven tekonivelen uusintaleikkausta ja
vuosi polven tekonivelen uusintaleikkauksen jälkeen.

Jouni Kurola
Matti Reinikainen

lasse.ilkka (at) fimnet.fi

Aarno Dietz
Heikki Löppönen

matti.iso-mustajarvi (at)
kuh.fi

Mazen Sudah
Ritva Vanninen
Anna Sutela

istomin.aleksandr (at)
gmail.com

Tarja Soininvaara
Heikki Kröger

antti.jaroma (at) kuh.fi

http://www.uef.fi/web/kliinise
nlaaketieteenyksikko/cancerimaging-study

Bone mineral density changes after total knee replacement.
A seven years follow-up. Imaging of a total knee prosthesis with CBCT
before and one year after revision arhtroplasty
Jaroma Marianne

Aivojen CT-kuvassa todettujen valkean aineen vaurioiden yhteys
kuolleisuuteen sisemmän kaulavaltimon ahtauman leikkauspotilailla

Kimmo Mäkinen
Niku Oksala

marianne.jaroma (at)
kuh.fi

Jauhiainen Leena

Ravitsemus ja parodontiitti

Pekka Ylöstalo
Liisa Suominen

leena.jauhiainen (at)
uef.fi

Johanna Kuusisto
Markku Laakso

raimo.jauhiainen (at)
fimnet.fi

Anne Koivisto
Janne Martikainen
Tarja Välimäki

viivi.tolvanen (at)
gmail.com

Valtimotaudin uudet riskitekijät
Jauhiainen Raimo
Novel risk factors for atherosclerotic disease
Jetsonen Viivi

Alzheimerin tautia sairastavien, omaishoidettavien potilaiden palvelun
käyttöön ja laitoshoitoon siirtymiseen vaikuttavat tekijät:
ALSOVA-projekti

www.uef.fi/web/alsova
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Jüriloo Alo

Psychopathic traits in a representative sample of
Finnish male prisoners
Akuutin iskeemisen aivoinfarktin tulohetken kuvantamislöydösten
merkitys mekaanisen trombektomian ennusteen arvioimisessa

Karhi Simo
Imaging findings on admission predicting response to
mechanical thrombectomy in Acute Ischemic Stroke

Karjalainen Hannaleena

Ethical aspects of ICU research

Dementian varhaisdiagnostiikka ja taudinkulun kuvantaminen
ASL- ja lepotilan fMRI-menetelmillä
Karjalainen Teemu
Early diagnosis of dementia and prediction of disease progression with
arterial spin labeling and resting state functional MRI
Terveyspalvelujen ja lääkkeiden käyttö, kustannukset sekä niitä
ennakoivat tekijät – pitkäaikainen seuranta
Lasten liikunta ja ravitsemus-tutkimukseen perustuen
Karvinen Henri
Use of healthcare services and medication, healthcare costs, and their
predictors in children and adolescents – a long-term follow-up based
on the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) study
Uudet suomalaiset 0 – 7 -vuotiaiden lasten
päänympäryksen kasvukäyrät ja -seulat
Karvonen Marjo
New Finnish Head Circumference References and
Screening Rules from Birth to 7 Years
Tulehduksen merkitys otsa-ohimolohkorappeumissa
Katisko Kasper
Inflammation in frontotemporal lobar degeneration

Heikki Vartiainen
Matti Joukamaa
Hannu Lauerma

alo.juriloo (at) om.fi

Hannu Manninen
Ritva Vanninen
Pekka Jäkälä
Mikko Taina

simkar (at) student.uef.fi

Tapani Keränen
Arja Halkoaho
Stepani Bendel

hannaleena.karjalainen
(at) kuh.fi

Yawu Liu
Anne Remes
Ritva Vanninen

teemukar (at)
student.uef.fi

http://www.uef.fi/fi/neuro/alz
heimer

Timo Lakka
Janne Martikainen

henrika (at) student.uef.fi

http://www.uef.fi/en/web/
physical-activity-andnutrition-in-children

Leo Dunkel
Tuula Lönnqvist
Ulla Sankilampi

marjo.karvonen (at) kuh.fi

Anne Remes
Annakaisa Haapasalo
Eino Solje

kasperk (at) uef.fi

http://www.uef.fi/web/finftd
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Aortan laajeneman ennustaminen 4D virtaus MRI mittauksilla
Kauhanen Petteri
Prediction of aortic dilation by 4D flow MRI measurements
Tuntovasteet ja liikekontrolli polven nivelrikossa
Kaukinen Päivi
Somatosensory responses and movement control in knee osteoarthritis
Kauppila Esa

SERT-geenin polymorfismi (5-HTTLPR): vaikutus aivojen SERT-tiheyden
vuodenaikaisvaihteluun, ja aivojen SERT-tiheyden sekä
kardiovaskulaarisen autonomisen kontrollin integraatioon
Ravitsemuksen yhteys masennusoireiden
ja metabolisen oireyhtymän esiintyvyyteen

Kauppinen Anne
The association between nutrition and
the prevalence of depressive symptoms and metabolic syndrome
Munuaisten korvaushoitoa saavien 2 tyypin diabetespotilaiden ennuste
ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät
Kervinen Marjo
Prognosis and factors affecting prognosis of
type 2 diabetes mellitus patients at renal replacement therapy
Sokeriaineenvaihdunnan, immunologisten tekijöiden ja radiologisten
löydösten korrelaatio rintasyövässä - translationaalinen tutkimus
Kettunen Tiia
The correlation of glucose metabolism, immunological factors and
radiological parameters in breast cancer - translational research
Fibroottisen dysplasian diagnostiikka, tyyppipiirteet ja taudin kehitys
– magneettikuvaustutkimus
Kinnunen Anna
Diagnostics, characteristics and time course in fibrous dysplasia
– MRI research
Sydän- ja verisuonisairauksien geeniterapian koe-eläinmalleja
Kivelä Antti
Experimental models of gene therapy for cardiovascular diseases

Timo Liimatainen
Petri Saari
Marja Hedman

petkau (at) student.uef.fi

Jari Arokoski
Hannu Luomajoki
Maija Haanpää

paivi.kaukinen (at) kuh.fi

Esko Vanninen

esa.kauppila (at) kuh.fi

Mauno Vanhala
Hannu Koponen
Satu Männistö

amkauppi (at)
student.uef.fi

Seppo Lehto
Patrik Finne

marjo.kervinen (at) kuh.fi

Päivi Auvinen
Ritva Vanninen
Sanna Oikari

tiia.kettunen (at) kuh.fi

Petri Sipola
Reijo Sironen

annareki (at)
student.uef.fi

Seppo Ylä-Herttuala
Juha Hartikainen

antti.kivela (at) kuh.fi
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Kriminaalipotilaiden psykiatrinen avohoito ennen syytteenalaista tekoa
ja sairaalahoidon jälkeen
Kivimies Kristiina
Forensic patients and the psychiatric outpatient care
before admission to forensic hospital and after hospital treatment
Kivimäki Petri

Nuoren terveys ja alkoholi. Onko nuoren alkoholinkäytöllä yhteyttä
neuroanatomisiin, neurofysiologisiin, fysiologisiin
ja psyykkisiin muutoksiin?
Ammattinuha

Koistinen Tiina
Professional rhinitis

Jari Tiihonen
Eila Tiihonen

kristiina.kivimies (at)
niuva.fi

Eila Laukkanen
Tommi Tolmunen

petri.kivimaki (at) iki.fi

Pirkko Ruoppi
Juhani Nuutinen
Tuula Putus

tiina.koistinen (at) kuh.fi

Sari Lindeman
Tarja Melartin

maaria.koivisto (at)
fimnet.fi

Mikko Ikävalko
Eero Belt
Heikki Kröger

ari.kokkonen (at) fimnet.fi

Anu Kauppinen
Kai Kaarniranta

eveliina.korhonen (at)
uef.fi

http://www.uef.fi/fi/eye/io

Ville Leinonen
Anne Remes
Seppo Helisalmi

villekor (at) uef.fi

http://www.uef.fi/en/web/crc
/nph

Soili Lehto
Jan Wikgren

aaron.kortteenniemi (at)
gmail.com

http://www.uef.fi/en/web/mi
ndandbrain

Ryhmämuotoisen psykoterapian vaikutus
epävakaaseen persoonallisuuteen.
Laadullinen jatkuvan seurannan tutkimus terveydenhuollossa.
Koivisto Maaria

Kokkonen Ari

The effectiveness of a psychoeducative group
in the treatment of borderline personality disorder.
A qualitative process-outcome study
with constant follow-up in public mental health care
Ylemmän nilkkanivelen artroplastioiden tulokset
ja niihin vaikuttavat tekijät
Total ankle replacement: results and analyses
Cis-urokaanihappo hoitokeinona silmänpohjan ikärappeumaan

Korhonen Eveliina

Korhonen Ville

Potential of cis-urocanic acid (cis-UCA)
in treating age-related macular degeneration
The role of the C9ORF72 expansion
in idiopathic normal pressure hydrocephalus
Aivojen sähköstimulaation sivuvaikutukset ja turvallisuus

Kortteenniemi Aaron
Safety and tolerability of transcranial direct current stimulation
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Lapsuuden kaltoinkohtelun vaikutukset fyysiseen terveyteen ja
terveyspalveluiden käyttöön aikuisiällä

Tommi Tolmunen
Soili Lehto

siiriliisi (at) gmail.com

Tomi Laitinen
Kai Savonen

tiiu.kukkasjarvi (at) kuh.fi

Jari Tiihonen
Markus Storvik

jukka.kupila (at)
satucon.fi

Liisa Suominen
Kirsi Honkalampi

pirjokurki65 (at)
gmail.com

Antti Lindgren
Juha E Jääskeläinen

arttuku (at) student.uef.fi

Sairaalloinen lihavuus, genetiikka ja sappimetabolia

Jussi Pihlajamäki
Matti Pääkkönen

pirjo.kakela (at) kuh.fi

Kärkkäinen Miia

Idiopaattisen keuhkofibroosin ja asbestoosin erot ja yhtäläisyydet –
kahden eri keuhkofibroosin vertailu

Minna Purokivi
Riitta Kaarteenaho

miia.karkkainen (at) kuh.fi

Laamanen Julia

Kasvutekijöiden käytön vaikutus gynekologisen syöpäpotilaan
ennusteeseen, elämänlaatuun ja hoitokustannuksiin

Maarit Anttila

julia.laamanen (at) kuh.fi

Heikki Kröger
Heikki Koskela
Joonas Sirola

anne.laatikainen (at)
kuh.fi

Kraav Siiri-Liisi

Effects of adverse childhood experiences on adulthood physical health
Kliinisen kuormituskokeen hemodynaaminen vaste ja riskilaskurimallit
kuolleisuuden ja sydäntapahtumien ennustajina
Kukkasjärvi Tiiu
Hemodynamic response to exercise and exercise test risk scores
in the prediction of mortality and cardiac events

Kupila Jukka

Alkoholiriippuvuuden kehittymiseen vaikuttavien
glutamaatti-välittäjäainejärjestelmien toiminta ja erot
tyypin I ja II alkoholisteilla

http://www.uef.fi/en/web/mi
ndandbrain

The function and differences of glutamatergic neurotransmitter
systems involved in alcohol addiction in type I and II alcoholics
Diagnostinen haastattelu sekä yhden session mittaisen
kognitiivisen käyttäytymisterapeuttisen hoitokerran sovellus –
vaikuttavuus hammashoitopelon hoidossa
Kurki Pirjo
Treatment of dental fear by facing it.
An application of one session cognitive behavior therapy –
effect in dental fear
Aivovaltimoiden aneurysmataudin perinnöllisyys Itä-Suomessa
Kurtelius Arttu
Heredity of saccular intracranial aneurysm disease in Eastern Finland

Käkelä Pirjo

Osteoporoosi ja astma
Laatikainen Anne
Osteoporosis and asthma

www.kuopioneurosurgery.fi
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NPH-tauti: geeniekspressio, amyloidipatologia ja
γ- ja β-sekretaasin toiminnalliset muutokset aivonäytteissä

Ville Leinonen
Mikko Hiltunen
Annakaisa Haapasalo
Anne Remes

tiilai (at) student.uef.fi

Alzheimerin tautia sairastavien lääkkeiden käyttö

Raimo Sulkava
Sirpa Hartikainen

marja-liisa.laitinen (at)
uef.fi

Lampinen Eeva

”Physical Activity and Musculoskeletal Fitness in Finnish Children”
The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study

Timo Lakka
David Laaksonen
Katriina Kukkonen-Harjula

eeva.lampinen (at) uef.fi

Lehikoinen Anni

Sikiöaikaisen päihdealtistuksen kliiniset löydökset ja
ennustetekijät raskaudesta aikuisuuteen

Seppo Heinonen
Raimo Voutilainen

anni.inkeri.lehikoinen (at)
uef.fi

Fibstroke. Eteisvärinäpotilaan aivohalvaus. Ilmaantumiseen vaikuttavat
tekijät ja ehkäisymahdollisuudet sairaala-aineistossa

Pirjo Mustonen
Juha Hartikainen

heidi.m.lehtola (at)
gmail.com

Estrogeenitasojen muutosten vaikutus naisen painoon,
rasvajakaumaan, ruokahaluun ja sen säätelyhormoneihin
lapsettomuushoidon aikana (OBEST)

Kaisa Randell
Seppo Heinonen
Jussi Pihlajamäki

jonna.honkanen (at)
kuh.fi

Analysis of movement disorder using electromyogram

Olavi Airaksinen

eucharlie87 (at)
gmail.com

Laiterä Tiina

Laitinen Marja-Liisa

Lehtola Heidi

Leppänen Jonna

Li Zhe
Liimatta Jani

Pain after aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Jarmo Jääskeläinen
Raimo Voutilainen
Juha E Jääskeläinen
Jukka Huttunen
Olli-Pekka Kämäräinen

Synkroniset kasvaimet kolorektaalisyövän yhteydessä: niiden
toteaminen, luonne ja kliininen merkitys

Jukka-Pekka Mecklin
Toni Seppälä

tommi.liipo (at) ksshp.fi

Ilkka Harvima
Anita Naukkarinen

tiina.lipitsa (at) kuh.fi

Ville Leinonen
Mikko Hiltunen
Anne Koivisto
Timo Koivisto

antti.luikku (at) uef.fi

Ennenaikaisen adrenarken pitkäaikaisennuste
Aneurysmaattisen subaraknoidaalivuodon jälkeinen kipu

Lindlöf Minna

Liipo Tommi

Ihon leukosytoklastisen vaskuliitin immunopatogeneesi
Lipitsä Tiina
Immunopathogenesis of cutaneous leukocytoclastic vasculitis

Luikku Antti

Computer-assisted PredictAD tool in NPH prediction

www.uef.fi/crc/nph

jani.liimatta (at) kuh.fi
minnalin (at)
student.uef.fi

http://kuopioneurosurgery.fi/

http://www.uef.fi/fi/crc/nph
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Sisäänhengitysilman happiosamäärän vaikutus
vaikeasta aivovammasta selviytymiseen
Lång Maarit
Impact of inspired oxygen fraction on outcome
in patients with traumatic brain injury

Löfberg Olli

The effect of auditory evoked arousal and habituation
on motor cortex excitability
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