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POHJOLAS OCH SUOMI-BOLAGETS PRIS 2019 TILL MARKKU MÄKI

Vid Läkardagarna 2019 tilldelades profes-
sor emeritus Markku Mäki Pohjolas och 
Suomi-bolagets pris på 20 000 euro för 
sin banbrytande celiakiforskning. Markku 
Mäki har forskat i bland annat celiakins 
epidemiologi och etiologi och hans forsk-
ning har lett till förbättrad diagnostisering 
av celiaki. Han har också gjort en stor in-
sats för patient- och organisationsarbetet 
när det gäller celiakisjukdomen.

Markku Mäki blev medicine licentiat 
från Åbo universitet 1973 och disputerade 
för medicine och kirurgie doktorsgraden 
vid Tammerfors universitet 1982. Till sin 
utbildning är han barnläkare och barn-
gastroenterolog och han verkade som 
professor i pediatrik vid Tammerfors från 
2001 till sin pensionering 2015.

Professor Mäkis forskningsgrupp bil-
dades i början av 1980-talet och har så 
småningom fått en allt mer internationell 
karaktär. Forskningsgruppen har blivit en 
tvärvetenskaplig internationell opinions-
bildare, som är känd för att i hög grad ha 
inverkat på klinisk praxis vid celiaki och 
för att bedriva samarbete med industrin. 
Ett resultat av Mäkis forskning är ett scre-
eningtest för celiaki som av ett finländskt 
bioteknikföretag har vidareutvecklats 
till ett snabbtest. Mäkis forskningsgrupp 
har dessutom för europeisk hälso- och 
sjukvård standardiserat screeningtesterna 
för celiaki. 

Markku Mäki har hedrats med ett fler-
tal internationella utmärkelser och pris. 
När  Celiakiförbundet (Keliakialiitto) 
2006 delade ut ett nyinstiftat pris som 
erkännande för framgångsrik forskning 
tillföll det Markku Mäki. År 2009 erhöll 
Mäki av University of California Wm. K 
Warren Jr:s pris för sina betydelsefulla 
insatser inom celiakiforskningen och 
2018 Distinguished Service Award av 
den europeiska barngastroenterolog-
föreningen.

För att hedra professor Mäki har 
Tammerfors universitet instiftat ett in-
ternationellt pris för celiakiforskning. 
Det första Maki Celiac Disease Tampere 
Prize delades ut 2015 i samband med 
Mäkis avskedsföreläsning.

Markku Mäki har bland annat verkat 
som ordförande för Celiakiförbundet 
och som styrelsemedlem och general-
sekreterare i den europeiska barngast-
roenterologföreningen. Han fortsätter 
sitt arbete som professor emeritus vid 
fakulteten för medicin och hälsoteknik 
vid Tammerfors universitet och vid Tam-
merfors universitetssjukhus.
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