ANTERO KASASEN RAHASTO
Munuaissairauksien tutkimuksen uranuurtajan muistoksi
Rahasto perustuu professori Antero Kasasen (16.11.1927–
14.9.1990) muistoksi tehtyihin lahjoituksiin. Muistokeräykseen osallistui lähes 200 yksityishenkilöä – työtovereita,
ystäviä ja potilaita – ja toistakymmentä yhteisöä. Vuonna
1991 perustettu rahasto tukee Turun yliopistossa tehtävää
sisätautien, erityisesti munuaistautien, tutkimusta ja lääketieteellisen etiikan tutkimusta.
Alpo Antero Kasanen syntyi Helsingissä johtaja Alpo Kasasen ja Sylvi Maria o.s. Järven perheeseen. Hän pääsi ylioppilaaksi Kouvolan Lyseosta 1947 ja aloitti lääketieteen
opinnot Helsingin yliopistossa, jossa hän suoritti kandidaatin tutkinnon 1950. Turun yliopistosta hän valmistui
lääketieteen lisensiaatiksi 1953 ja lääketieteen ja kirurgian
tohtoriksi 1958. Tuolloin hänet nimitettiin Turun yliopiston sisätautiopin dosentiksi ja hän sai erikoislääkärin oikeudet sisätautien alalla.
Antero Kasanen toimi Turun yliopistollisen keskussairaalan
sisätautien poliklinikan vastaavana lääkärinä lähes 30 vuotta. Käytännön lääketiede oli myös hänen tutkijantyönsä
perusta. Työura Turun yliopistossa oli alkanut hygienian
ja sosiaalilääketieteen assistenttina 1953 ja jatkunut sisätautiklinikan apulaislääkärinä, vt. apulaisylilääkärinä ja
apulaisylilääkärinä. Kasanen tuli sisätautien apulaisprofessorin virkaan 1965 ja toimi vt. professorina 1986–1989,
minkä jälkeen hän jäi eläkkeelle.
Tutkimuksissaan Antero Kasanen selvitti erityisesti särkylääkkeiden osuutta munuaissairauksien syntyyn. Hän vaikutti keskeisesti muun muassa siihen, että särkyyn hyvin
yleisesti käytetty fenasetiini kiellettiin 1960-luvun puolivälissä. Siihen asti noin 40 prosenttia munuaissairauksista
oli aiheutunut särkylääkkeistä, mutta määrä laski kiellon
jälkeen enää viidennekseen. Pitkälti hänen tutkimustensa
tuloksena virtsatietulehduksia alettiin hoitaa puhtaalla trimetopriimillä. Kasanen aloitti Turussa myös munuaispotilaiden keinomunuaishoidon.
Antero Kasanen johti yli kymmenen vuoden ajan Turun
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kliinistä laitosta ja
huolehti 20 vuoden ajan hammaslääkäreiden sisätautialan
perus- ja jatko-opetuksesta. Hänet tunnettiin hyvänä luennoitsijana, jota kuultiin myös lukuisissa jatkokoulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Hänen tieteellisiä julkaisujaan on noin 200 nimekettä.
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distyksessä 1969–1970 ja Suomen nefrologiyhdistyksessä
1972–1973 sekä hallituksen jäsenenä Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnassa, Farmoksen tieteellisessä neuvottelukunnassa ja Pohjoismaisessa sisätautilääkäriyhdistyksessä.
Antero Kasanen sai professorin arvon vuonna 1989. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim palkitsi hänet arvostetulla Konrad ReijoWaara -palkinnolla. Se myönnetään
ensisijaisesti käytännön lääkärille, joka on sekä potilaiden
että kollegoiden arvostama ja jonka työtä leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys
ja ystävällisyys. Antero Kasanen kutsuttiin Suomen Hammaslääkäriseuran kunniajäseneksi, ja hänelle myönnettiin
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkki.
Antero Kasanen avioitui filosofian maisteri Terttu Elisabet Tötön kanssa 1951, ja seuraavana vuonna heille syntyi
poika Eero Olavi. Antero Kasasen harrastuksiin kuuluivat
erityisesti teatteri ja kalastus.
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Alansa luottamustehtävissä Antero Kasanen toimi puheenjohtajana muun muassa Suomen sisätautilääkäriyhTurun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

