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DET FÖRSTA RALPH GRÄSBECK-STIPENDIET TILLDELADES PIRKKA-PEKKA LAURILA
Minervastiftelsen har beslutat att hedra minnet av grundaren av stiftelsen och det vetenskapliga forskningsinstitutet som
stiftelsen upprätthåller, professor Ralph Gräsbeck genom att inrätta ett stipendium i hans namn. Det första stipendiet utdelades
i år och beviljades på rekommendation av en oberoende expertpanel till medicine doktor Pirkka-Pekka Laurila.
Ralph Gräsbeck-stipendiet, som uppgår till 10 000 euro, kommer fr.o.m. i år att utdelas vart annat år till en forskare som
utmärkt sig inom klinisk laboratoriemedicin och som disputerat inom de senaste sju åren. Sökandena bedöms utifrån
forskningsplanen som bifogats ansökan och sina meriter.
Pirkka-Pekka Laurila arbetar vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz. Han forskar i
ämnesomsättningsvägarna förknippade med åldrandet med hjälp av systembiologiska forskningsmetoder och utreder deras roll
för ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Ralph Gräsbeck-stipendiet tilldelades uttryckligen
för denna hans forskning, vars mål är att identifiera biomarkörer och nya behandlingsobjekt avseende dessa sjukdomar.
Laurila har regelbundet föreläst på internationella kongresser. Han har tilldelats den internationella aterosklerosföreningens
pris till en ung forskare (2009), priset American Heart Association Early Career Award (2014), Finlands
Aterosklerosföreningens pris till en ung forskare (2014) samt Europeiska Aterosklerosföreningens pris till en ung forskare
(2017) för bästa europeiska publikationen inom grundforskningen av hjärt- och kärlsjukdomar år 2016.
Ralph Gräsbeck (6.7.1930–22.1.2016) var en finländsk läkare och klinisk biokemist. Han var en av grundarna av
Minervastiftelsen och Medicinska forskningsinstitutet Minerva. Vid institutet forskar man i medicinskt betydande sjukdomar,
såsom diabetes, nervsjukdomar, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.
Gräsbeck var direktör för institutet åren 1971–1993. På hans initiativ inrättades ett privat kliniskt laboratorium med namnet
Medix (numera Förenade Medix Laboratorier Ab), vars aktier donerades till Minervastiftelsen.
På 1950-talet var Gräsbeck forskare i biokemi vid Johns Hopkins universitet i Baltimore i Förenta staterna samt vid
Medicinska Nobelinstitutet som hör till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Under åren 1960–1990 var han
laboratorieöverläkare på Maria sjukhus vid Helsingfors stad.
Som forskare är Ralph Gräsbeck kanske mest känd för att han fann och utredde Imerslund-Gräsbecks syndrom som hör till det
finländska sjukdomsarvet. Tillsammans med sina medarbetare gjorde han ett flertal observationer angående B12-vitaminets,
dvs. kobalaminets ämnesomsättning och störningar i den och han deltog även i utredningen av bland annat anemi som beror på
binnikemask. Dessutom skapade han begreppet referensvärde, som ersatte det tidigare ologiska begreppet normalvärde.
Mer information om Pirkka-Pekka Laurilas forskningsarbete, Ralph Gräsbecks karriär samt om Minervastiftelsen och
Medicinska forskningsinstitutet Minerva:
Pirkka-Pekka Laurila: pirkka-pekka.laurila@epfl.ch
Minervastiftelsen och Medicinska forskningsinstitutet Minerva: https://minervafoundation.fi och vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
Professor, direktör för forskningsinstitutet Vesa Olkkonen
050 4112297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
http://minervafoundation.fi

Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som grundades 1959. Forskningsinstitutet finanserias
och upprätthålls av Minervastiftelsen. Forskningsinstitutet sysselsätter nio forskningsgrupper och sammanlagt cirka 40
personer.
Vid institutet forskar man i medicinskt betydande sjukdomar, såsom diabetes, nervsjukdomar, cancer samt hjärt- och
kärlsjukdomar. Forskarna utreder dels sjukdomarnas uppkomstmekanismer, dels hur sjukdomarnas behandling kan utvecklas
med hjälp av kliniska och prekliniska forskningsmetoder.
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