
2/2010

Histoni ry.
Oulun yliopiston biokemian opiskelijat





Tässä numerossa:

Pääkirjoitus       4
PJ:n porinat          5
Laitoksen kuulumisia        6

Biokemian laitoksen opetuksen palautepäivä   6
Oulu EXQ 19.4.2010: Medipolis GMP ja Biocenter Oulu   8
Biokemistin Wappu 2010 A.D.      10

Biokemistin aakkoset: H    12
Jälkiviisaus   14
Sarjiksia, jotka kertovat totuuden !  20
Valmiiksipureskeltua varjopolitiikkaa   22
Siitepölyallergia   24
LuOpiO:n LaO-Oulun nuttujurkka  26

Kansikuva:  “Abyss unfolded” © HJH 2010
Julkaisupäivämäärä: 27.04.2010
Mediavastaava  Arne Raasakka
Kustantaja:   Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry.
Painopaikka:   Oulun yliopiston yliopistopaino 3

EAPPAKVPEVPKKLIPEEKKPTPVPKKVEAPPPKVPKKREPVPVPVALPQEEEVLFEEEIVPEEEV
LPEEEEVLPEEEEVLPEEEEVLPEEEEIPPEEEEVPPEEEYVPEEEEFVPEEEVLPEVKPKVPV
PAPVPEIKKKVTEKKVVIPKKEEAPPAKVPEVPKKVEEKRIILPKEEEVLPVEVTEEPEEEPISEEE
IPEEPPSIEEVEEVAPPRVPEVIKKAVPEAPTPVPKKVEAPPAKVSKKIPEEKVPVPVQKKEAP
PAKVPEVPKKVPEKKVLVPKKEAVPPAKGRTVLEEKVSVAFRQEVVVKERLELEVVEAEVEE
IPEEEEFHEVEEYFEEGEFHEVEEFIKLEQHRVEEEHRVEKVHRVIEVFEAEEVEVFEKPKAP
PKGPEISEKIIPPKKPPTKVVPRKEPPAKVPEVPKKIVVEEKVRVPEEPRVPPTKVPDVLPPKEV
VPEKKVPVPPAKKPEAPPPKVPEAPKEVVPEKKVPVPPPKKPEVPPTKVPEVPKAAVPEKKV
PEAIPPKPESPPPEVPEAPKEVVPEKKVPAAPPKKPEVTPVKVPEAPKEVVPEKKVPVPPPKKPE
VPPTKVPEVPKVAVPEKKVPEAIPPKPESPPPEVFEEPEEVALEEPPAEVVEEPEPAAPPQVTVP
PKKPVPEKKAPAVVAKKPELPPVKVPEVPKEVVPEKKVPLVVPKKPEAPPAKVPEVPKEVV
PEKKVAVPKKPEVPPAKVPEVPKKPVLEEKPAVPVPERAESPPPEVYEEPEEIAPEEEIAPEEEK
PVPVAEEEEPEVPPPAVPEEPKKIIPEKKVPVIKKPEAPPPKEPEPEKVIEKPKLKPRPPPPPPAP
PKEDVKEKIFQLKAIPKKKVPEKPQVPEKVELTPLKVPGGEKKVRKLLPERKPEPKEEVVLKSVL

Tehtävä: Yllä on esitetty osa erään ihmisen proteiinin primäärirakenteesta.
 Vihje on alleviivattu - tunnista proteiini. Montako suomalaista nimeä löydät sekvenssistä?

FAKTA-,
VIIHDE- JA
KESTOJUTUT

Asialliset

Tapahtumat
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 “KULLIIIIIII!!!!!”
   - Jarkko, Histoni ry:n puheenjohtaja

Tämän lehden suunnittelu lähti liikkeelle yksi tavoite mielessä: julkaisu ennen vappua.
Katson tavoitteen saavutetuksi. Tiukkaa on tehnyt supernatantin kirjoittelu tässä ahke-
ran opiskelun ja työn ohessa. Nevertheless, meillä on jälleen ihan kiva suppi tarjolla.

Vuoden toinen suppi sisältää tietoa vapun tapahtumista. Biokemistien perinteisesti suo-
simat tapahtumat on listattu kronologisesti, siltä varalta että joku haluaa lähteä esim. 
juomaan. Vappuhan tässä jo pahamaineisesti meitä motivoi tältä keväältä hoitamaan ne 
opiskeluhommat loppuun, jotta päästään esim. juomaan...

Supissa luodaan myös katsauksia tässä hiljattain tapahtuneisiin asioihin: Histoni järjesti 
pienimuotoisen ekskursion Ouluun, tavoitteena tarkastella vähän työntarjontaa muual-
lakin kuin Linnanmaalla. Lisäksi, ne jotka eivät päässeet tänä vuonna opetuksen palaute-
päiville, voivat lukea supista asiat tiivisteltynä.

Faktaa on luvassa ainakin OYY:n sekä sponsoriemme LAL:n ja Kastellin apteekin 
suunnasta. Lisäksi viime numerossa aloitetut kestojuttumme jatkuvat: aakkosissa
luvassa tiukkaa tietoa jälleen eräästä oikein mukavasta aminohaposta. Tällä kertaa on 
vuorossa H eli His eli histidiini. Kirjallisuutta käsittelevässä Jälkiviisaus -osiossa taas 
keskitytään vertailemaan muutamaa biokemisteille keskeistä yleisteosta. Mietimme 
tässä osiossa mm. miten kirja kannattaa valita, jos haluaa kattavan ja monipuolisen
tiedonhakuteoksen kirjahyllyynsä.

Saatuamme uuden hienon sponsorin pippuriselle pikkulehdellemme, olemme päättän-
eet nostaa painosmäärää sen verran, että suppeja riittää kiltahuoneellamme eli kiltik-
sellä ihan jaettavaksi asti! Arkistoon ja yleiseksi luettavaksi ilmestyy pari lehteä, aivan 
kuten ennenkin, mutta loput on vapaata riistaa.

 
       Arne Raasakka, mediavastaava
            arneraas @ paju.oulu.fi

Pääkirjoitus

Viimeisiä lukuiloja ja alkavia vappu-
aikoja toivotan tämän(kin) lehden lukijoille sekä  
kaikille opiskelijoille yleensäkkin. Syksyllä 
palaillaan asiaan taas syyssupin muodossa,
jolloin esittely- ja puheenvuoroon pääsevät taas 
biokemian uunituoreet fuksit!

Muistakaahan nauttia kesästä, hyvät ihmiset!
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Aijai, lumet sulaa kovaa vauhtia, aurinko muistuttelee olostaan päivittäin yhä 
lämpimämpänä ja Kyrönjoki tulvii. Siinä pieni nippu varmoja kevään merkkejä.
Supin tullessa painosta kevät on vielä pidemmällä ja Vappu on vain muutaman päivän 
päästä!

Ennen Vapun, eli Grande Finalen, käsittelyä voisin keskittyä tovin Histonin lukuvuoden 
muistelemiseen. Vuosi on ollut vauhdikas ja täynnä vaarallisia tilanteita, kuten Kyllönen 
asian ilmaisisi. Erilaisia tapahtumia on järjestetty pitkin vuotta tasaiseen tahtiin. Uusi 
kiltahuone toi biokemistit lähemmäs mantsalaisia ja yhteistyötä on testailtu jo muu-
tamissa tapahtumissa ihan mukavalla menestyksellä. Yhteistyötä tullaan jatkamaan eri-
laisin tempauksin ja tapahtumin. Kaiken kaikkiaan Histonin lukuvuosi on ollut erittäin 
onnistunut, mistä saamme kiittää aktiivista hallitusta ja erityisesti aktiivisia kiltalaisia!

Ja nyt siihen Grande Finaleen, se kaikkien opiskelijoiden koko vuoden odottama tapah-
tuma, joka kysyy opiskelijalta turnauskestävyyttä ja joukkuehenkeä. Vappuun mahtuu 
kaikenlaista toimintaa ja kemua joihin kannattaa osallistua. Monilla toki kouluhom-
mat painaa armotta päälle vappuviikollakin, mutta koittakaa kaikesta huolimatta päästä 
mukaan juhliin ja tapahtumiin. Tapahtumat ovat Teitä varten järjestetty ja Vappu on 
vain kerran vuodessa, joten silloon on syytä ottaa ilo irti... niin tekevät kaikki muut-
kin opiskelijat. Tämänkertaisessa Supernatantissa onkin listattuna loppuviikon vappu-
ohjelma, joten tarkasta listasta missä kannattaa olla ja milloin!

PJ:n porinat

  Jarkko Laitalainen, puheenjohtaja

Kiitokset kaikille kuluneesta lukuvuodesta!
Pienen loppurykääsyn jälkeen päästään an-
saitusti kesälaitumille kirmailemaan!
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Laitoksen kuulumisia

UUSIA TUULIA

Yliopistouudistuksen myötä Biokemian laitoksen hallintoa on uudistettu. Aiemmin lai-
tosneuvostolle kuuluneita  tehtäviä hoitaa opetuksen kehittämistyöryhmä  (OKTR)  ja 
vanhan  opetuksen kehittämistyö ryhmän tehtäviä  jatkamaan on perustettu OKTR:n 
työvaliokunta, jossa on edustus kaikilta vuosikursseilta. OKTR:n opiskelijajäsenet ovat 
Jarkko Laitalainen ja Heikki Hartikka. Edellä mainittujen elinten lisäksi laitosasioita 
hoitavat laitoksen johtajan lisäksi laitoksen johtoryhmä ja tutkimuksen edistämistyö-
ryhmä (TETR).

UUSIA LAITTEITA

Laitokselle hankitulla fluoresenssimikroskoopilla on menossa käyttöönotto-  ja sovel-
lusten testausvaihe. Mikroskoopilla tutkitaan solun sisäisiä tapahtumia reaaliaikaisesti 
fluoresoivien proteiinien avulla. Opiskelijat pääsevät tutustumaan laitteeseen syksyllä 
Solun biologia  –kurssilla. Laitteen käytöstä vastaa Sakari Kellokumpu.

    Laitosuutiset toimittanut: Jari Heikkinen, amanuenssi

Biokemian laitoksen opetuksen palautepäivä

Tänä vuonna laitoksen palautepäivää vietettiin aamupäivästä 9.4.2010. Sekä laitoksen 
opiskelijat että työntekijät saivat antaa palautetta vuoden kurssijärjestelyistä ja kertoa 
tuntemuksiaan: oliko vuosi liian rankka tai löysä, miten vaikeuksista selvittiin ja missä 
olisi parannettavaa? Miltä meistä fukseista tuntui siirtyä yliopistoelämään? Virallisen 
osion jälkeen luvassa oli keilausta.

Ensimmäisenä palautevuorossa olivat 1. vuoden opiskelijat. Kritiikkiä annettiin en-
simmäisen vuoden melkoisesta kemian määrästä. Analyyttinen kemia mahdollisesti 
korvaataan Ulrich Bergmannin eli Ulin rakentaessa tilalle jonkin ihan muun kurssin.
Ensimmäisessä englannin kurssissa olisi myös parantamisen varaa... 



Mukavia asioita olivat alkusyksyn pienryhmänohjaus ja tapahtumat sekä uusi, uljas 
kaveripiiri, joka tulee melkolailla hajaantumaan, koska valitettavasti mekään emme ole 
poikkeus: noin 2/3 aikoo etsiä lopullisen opiskelupaikkansa muualta.

Pelätty toinen vuosi oli osoittautunut pelättyä helpommaksi, vaikka työtä olikin silti 
riittämiin. Kolmen kurssin toisiinsa yhdistetyt labrat olivat raskaat, koska yhden osion 
mokaus olisi voinut kumuloitua seuraaviinkin labroihin. Myös englannin kakkoskurssin 
artikkelin teko oli haastavaa, koska asia ei ollut ennestään tuttua.

Kolmoset olivat pääosin tyytyväisiä vuoteensa, joka antoi aikaa suorittaa valinnaisia 
opintoja. Mielipiteitä jakoi ruotsin kurssin pakollisuus ja se, että biokemisteillä kurssin 
työmäärä oli yhtä opintopistettä suurempi kuin muilla luonnotieteellisessä.

Maisteriopiskelijat arvostivat orientation to research work –jaksoja,  vaikka kurssien 
sisältö painottui liikaa proteiinikemian puolelle. Kaivattiin myös balanssia syksyn ja 
kevään kurssimäärien välille.

Laitoslaiset itse olivat opiskelijoihin tyytyväisiä: biokemistit ovat motivoitunutta
porukkaa ja  ylpeitä laitoksestaan!

Palautetilaisuuden väliajalla oli coffee and pulla -tarjoilu. Esillä oli myös 3. vuosi-
kurssin opiskelijoiden kanditutkielmia sekä niiden pohjalta tehtyjä postereita meidän 
maallikoiden ihmeteltäväksi. Käynnissä oli paras posteri -äänestys, jonka voitti Kalle 
Pehkonen: Kandityössään hän tutkaili valkokärpässieniä ja niiden myrkyllisyyden 
aiheuttavia tekijöitä. Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin kaksi leffalippua, jotka 
menivät Mikko Karpaleelle ja Helmut Pospiechille.

Tilaisuudessa jaettiin muutenkin mainetta ja kunniaa: parhaan kandityön pokaalin an-
saitsi Jaakko Lehtimäki ja vuoden opettajan tunnustuksen lunasti tänä vuonna Juha 
Kerätär. Lisäksi kunniamaininnat hyvästä työstä saivat Alexander Kastaniotis ja Helmut 
Pospiech.

Palautepäivä oli tänä vuonna kuukautta aikaisemmin kuin edellisvuosina, ja tästä syystä 
perinteinen laitoslaiset vastaan opiskelijat –jalkapalloilu ei ollut mahdollista järjestää. 
Virallisen osion jälkeen siirryttiin siis jalkapallokentän sijasta keilahallille, jonne lähti 
5 uljasta laitoslaista ja 12 urheaa opiskelijaa, joista yksi taltioi tapahtumaa jälkipolville. 
Kaiken kaikkiaan laitoksen väki taisi pyyhkiä meillä keilarataa, mutta ainakin me yrit-
imme!

Kiitos laitokselle tilaisuuden järjestämisestä. Hienoa, että opiskelijat saavat äänensä 
kuuluviin.
 
    - Johanna Yli-Öyrä, noheva fuksi
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Oulu EXQ 19.4.2010: Medipolis GMP ja Biocenter Oulu
OuluEXQ:n suosio yllätti kaikki odotukset ja monet halukkaat joutuivat jäämään 
ulkopuolelle paikkarajoituksen vuoksi. Syksylle onkin jo mietitty uutta reissua 
suuremmalla paikkamäärällä. Keväinen EXQ sujui kutakuinkin alla olevan tari-
nan mukaisesti.

Oli maanantaiaamu ja pihalla mukavan aurinkoinen ilma. Päivästä oli tulossa 
muutenkin aurinkoinen, sillä tiedossa oli tutustuminen pariin bioalan kohtee-
seen Oulussa. Molemmat kohteet ovat mahdollisia työllistäjiä tulevaisuudessa 
niin pienille kuin isoillekin biokemisteille, mikä antaa aina pienen lisämausteen 
tutustumiselle. ”Täälläkö minä tulen tekemään suuria tutkimuksia?”, tuumi 
eräskin fuksi mielessään.

Ensimmäisenä kohteena oli Medipolis GMP, jonka erityisosaaminen kohdistuu 
lääkeaineiden tuottamiseen mikrobeilla (pääasiassa E. coli) suurissa, jopa 500 
litran tankeissa. Hetken ulkona odoteltuamme ovet avattiin ja meidät toivotet-
tiin tervetulleiksi. Vastassamme oli tekninen johtaja Sirkka Aho sekä laadun-
valvonnasta vastaava Seppo Turunen. Kipusimme pian kahvihuoneeseen, jossa 
johtaja Ashesh Kumar piti lyhyen ja ytimekkään esityksen yhtiön toiminnasta. 
Seuraavaksi oli aika lähteä tutustumaan yhtiön tuotantotiloihin. Tämä tapah-
tui tuotantotilojen ympärille rakennettua tutustumiskäytävää pitkin, jonka
ikkunoista pystyi tarkastelemaan tuotannon eri vaiheita ja tiloja. Fermentorei-
den ja putkistojen hallitessa näkymää, tiloista ei juuri löytynyt yhtäläisyyksiä 
opiskelussa totuttuihin laboratoriotiloihin verrattuna. 

Tuotantotilojen ilmanvaihto oli huolellisesti suunniteltu ja pääsimmekin tutus-
tumaan yläkertaan sijoitettuun ilmanvaihtojärjestelmän sydämeen. Tasainen 
humina rauhoitti kuulijaa ja kertoi järjestelmän toimivan tehokkaasti vaihtaen 
tuotantotilojen ilman 20 kertaa tunnissa! Lopuksi kävimme tutustumassa ala-
kerran tiloihin, jossa sijaitsivat jätekaivot, varasto, kehityslaboratorio sekä 
Suomessa ainoa laatuaan edustava, jatkuvatoiminen dekontaminaatiosysteemi 
nestemäiselle jätteelle. Kehityslaboratoriossa suunnitellaan ja tehdään uusia 
DNA-konstrukteja ja tuotetta voidaan tarvittaessa tuottaa suuria määriä kerro-
sta ylempänä.

Medipolis GMP oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kohde, joka tarjo-
si tuotantopuolen näkökulman biokemisteille. Matkamme jatkui Medipolis 
GMP:ltä kohti lääketieteellisen tiedekunnan tiloja ja Biocenter Oulu esitte-
lyä. Sitä ennen kävimme syömässä opiskelijahintaisen aterian, joka tällä ker-
taa oli turskaa ja riisiä/perunoita kastikkeen kera. Maittavan aterian jälkeen oli 
hetki aikaa maleksia Kiepin ala-aulan tuoleilla ja kaikkia kummastuttaneilla
        ”nahkapöydillä”.
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Biocenterin esittely alkoi ajallaan hämärässä seminaarihuoneessa. Luvassa oli 
tiukat 10 minuutin esitelmät kahdeksasta eri ryhmästä. Esitelmiä pitivät seuraa-
vat henkilöt:

Prof. Markku Savolainen / Tuire Salonurmi
Prof. Heikki Ruskoaho
Prof. Johanna Myllyharju / Peppi Karppinen
Prof. Taina Pihlajaniemi / Ritva Heljasvaara
Prof. Mika Ala-Korpela
Prof. Karl-Heinz Herzig / Toni Karhu / Kari Mäkelä
Doc. Aki Manninen
Prof. Seppo Vainio
Prof. Ulla Petäjä-Repo

Ryhmien tutkimuskohteet olivat monipuoliset aina sydämen vaurioista ja solu-
kalvoreseptoreista munuaisten kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Myös tut-
kimustulosten näyttävään visualisointiin kiinnitettiin huomiota ainakin yhdessä 
ryhmässä. Päällimmäisenä esitelmistä jäi mieleen gradupaikkojen määrä, joita 
todella on halukkaille tarjolla. Lähes poikkeuksetta jokainen ryhmä haki gradu-
työntekijöitä ja tarjosivat samalla mahdollisuutta jatkaa ryhmässä työskentelyä 
päättötyön jälkeenkin.

Esitelmien jälkeen vuorossa oli tutustuminen Biocenterin tiloihin, jotka olivat 
kaikin puolin viihtyisät. Modernit konfokaalimikroskoopit sekä muut hilavitkut-
timet laboratorioissa tekivät vaikutuksen vähän kokeneempaankin biokemistiin.
Parilla biokemistillä huomio kiinnittyi purkeissa oleviin violetteihin 
luurankoihin, jotka paljastuivat hiirien rangoiksi värjättynä juuri-nyt-en-muista 
menetelmällä. ”Noistapa näyttävä lisä abipäivien kojulle”, tuumasi eräs mie-
lessään rangat nähtyään.

Kierroksen jälkeen EXQ alkoi olemaan lopussa. Medipolis GMP tarjoaa tuotanto-
puolen vaihtoehtoa biokemistille kun taas Biocenter keskittyy enemmän perin-
teiseen tutkimustyöhön. Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin onnistunut ja antoi 
uusia näkökulmia uravalintojen suhteen. Suurkiitokset esittelykohteille sekä 
kaikille osallistuneille!

- Jarkko
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Biokemistin

WAPPU 2010A.D.

Voi mahoton paikka! Se ois vuoden kohokohta taas edessä... ja mitähän sitä sillon teh-
dään?! Juodaan... Nyt on soudutkin jo sunnuntaina soudettu ja lystiähän se oli, tästä se 
vappuviikko sitten lähtee liikenteeseen. Mietit ehkä mitä teet - noh, fear not! Alla on 
listattu pari varmaa tapahtumaa/paikkaa joista löydät biokemistejä.

27.4. Tiistai: (Wesibussi kulkee 13:00 - 24:00)

Päiväkännit! (Hevimesta, 12:00 - 17:00)•	
Oulun Luonnontieteilijät ja Oulun Teekkariyhdistys järjestävät yhdessä Hevimestassa 
Päiväkännit! Luvassa on halpaa olutta päiväsaikaan, eli “valomerkin” jälkeen ei tarvitse 
sen enempää huolehtia siitä kulkeeko busseja tai ei. Luultavasti tästä jatkuu biletykset 
vielä muissa merkeissä. Biokemistejä luultavasti läsnä. Tänne pääsee Wesibussilla klo 
12:00 - 13:00 Linnanmaalta! Ei sisäänpääsymaksua!

Ravet! (Teekkaritalo, 18:00)•	
Ja eikun reivaamaan! Ilmeisesti jotkut hurjat biokemistit on eksymässä tännekin reivitun-
nelmaiseen biletapahtumaan! Luvassa vierailevia DJ:tä sekä varmasti hullua menoa!

28.4. Keskiviikko: (Wesibussi kulkee 13:00 - 24:00)

Wappusuunnistus! (Keskusta, 14:00 - 19:00)•	
Jokavuotinen Oulun Luonnotieteilijöiden vappusuunnistus Oulun alueella. Biokemiste-
jä löytyy varmasti sekä suunnistajien ja rastivahtien joukosta. Kumpaan sinä haluat 
kuulua? Kaveriporukalla vain joukkuetta kehiin taikka hengailemaan rastille! Viralliset 
jatkot ja palkintojenjako pidetään Onnelassa AAAAK:n muodossa.

Vappusitsit! (KO150, 19:00 - 02:00)•	
Histoni päräyttää yhdessä Tiiman ja Ympäristörakentajakillan kanssa haalarisitsit tilas-
sa KO150! Luvassa oikein vappuisaa tunnelmaa, juotavaa ja syötävää sekä porukkaa 
kolmen killan suunnasta. Tähän tapahtumaan on ollut ennakkoilmoittautuminen.

AatonAatonAatonApinaKapina eli AAAAK! (Onnela, 22:00 - 04:00)•	
Oulun Luonnontieteilijät ja Humanistinen kilta järjestävät Onnelassa melkoiset pip-
palot, joissa palkitaan wappusuunnistuksen voittajat! Tämä on siis luonnollinen valinta 
suunnistusten jälkeen, jos sitsihommat ei kiinnosta tai et mahtunut listalle.
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29.4. Torstai (Wesibussi kulkee 13:00 - 24:00)

Tempaukset! (Torinranta, 10:00)•	
Teekkarikillat ovat järjestäneet erilaisia tempauksia torinrannassa. Käyhän tsekkaama-
ssa mitäs siellä näkyy, osta vaikka hattara!

Wappuhäjyylyt! (Onnela, 22:00 - 04:00)•	
Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta ry järkkää taatusti vapun häijyimmät bileet 
Onnelassa. Biokemistejä läsnä, ainakin jos itse olet paikalla! Ota kaverisikin mukaan, 
lippu ennakkoon 3 euroa ja ovelta 5 euroa! 

Waatonaaton bileet! (Kuusisaari, 21:00)•	
Torstain lämmittelyä tulevaa aattoa varten. Luvassa mm. musiikkia Teekkaritorvien 
esittämänä, PJ-kisa sekä karaokea!

30.4. Perjantai

Teekkarien uitot! (Åströmin puisto, 14:00)•	
A must for all the biochemists! Tule sinäkin yhdessä nauramaan paleleville lippalakeille, 
jotka eivät vielä ole lakkiansa edes saaneet! Yleensä tätä on odoteltu porukalla Ainolan-
puistossa. Odotteluun on myös sisältynyt aloittelemista. Toivottavasti aurinko paistaa!

WAPPUAATTO! (Torinranta, keskusta, useita paikkoja, iltapäivä - aamuyö)•	
Aattoa varten sitä on harjoiteltu koko kulunut viikko, ja nyt juhlitaan sitä itseään! 
Biokemistit yleensä siirtyneet porukalla uittojen jälkeen “johonkin”, jossa sitten ne 
maankuulut JUOMA____HOMMAT ovat jatkuneet! Torinranta on waaton ground zero 
- löydä sieltä (opiskelu)kaverisi, vappuheilasi (nykyiset ja entiset) sekä vaikkapa laatu-
luettavaa, esim. Ööpinen. Mukaan kannattaa varata paljon juotavaa - ilta on pitkä ja 
täynnä random encountereita.

1.5. Lauantai

Ashematunnelin örinät! (Asematunneli 03:33:33)•	
Kaikista kovimman viinapään omaavat biokemistit (sekä kuskit) voivat itsensä jotenkin 
löytää täältäkin sitten perjantain hullujen biletyksien jälkeen. Luvassa kaunista laula-
mista...

Teekkarien lakitus! (Rauhala 04:00)•	
Tiedä löytyykö täältä biokemistejä, mutta listataampa kuitenkin! Käy todistamassa uu-
sien teekkarien synnyt- SYNTYMÄ! Lakkien jako alkaa neljältä ja viiteen mennessä 
teekkarifuksit ovat ihka oikeita teekkareita.
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Histidiini on aminohappo. Histidiinin IUPAC-nimi on 2-amino-3-(1 H-imidatsol-4-yyli)propioni-
happo. Histidiinin kemiallinen kaava on C6H9N3O2 ja sen moolimassa 155.15 g mol-1. Histidiinin 
rakennekaava on esitetty kuvassa 1. Histidiinin pKa vaihtelee sen mikroympäristön koostumuk-
sen ja luonteen mukaan. Syvälle proteiiniin hautautuneet histidiinit eivät aina oletusten mukaisesti 
omaa hapanta pKa-arvoa. Sen sijaan, histidiinien pKa-arvojen vaihtelevuus lisääntyy tapauksissa, 
joissa suurin osa sivuketjusta on hautautunut proteiiniin. Esimerkiksi barnaasin titrattavien histi-
diinien 102 ja 18 pKa:t ovat 6.3 ja 7.9. Tutkimuksissa käytetyn barnaasin rakenteen PDB-tunnus 
on 1A2P.1

Eukaryoottien translaation eEF2 faktorin paikasta 715 löytyy histidiinistä modifioitu aminohap-
po, diftamidi. Histidiinin modifiointi diftamidiksi tapahtuu post-translationaalisesti ja hiivassa 
prosessin on todistettu vaativan viisi proteiinia, Dph:t 1-5. Diftamidin rooli translaatiossa ei 
ole täysin selvä, mutta sen oletetaan sijaintinsa perusteella stabiloivan tRNA:n antikodonin ja 
mRNA:n kodonin välisiä vuorovaikutuksia ja olevan siten oleellinen translaation lukukehyksen 
säilyttämiseksi. Histidiinin modifiointi diftamidiksi eEF2:ssa on oleellista yksilön normaalille 
kehitykselle. Difteriatoksiini vaikuttaa soluihin ADP-ribosyloimalla eEF2:n diftamidin ja täten 
estäen solujen normaalin translaation.2, 3

Histidiinin on havaittu edistävän Knoevenagelin reaktiota vedessä. Knoevagelin reaktio on 
aldolikondensaatio karbonyylin ja metyyli-aktivoidun substraatin välillä, joka tuottaa α,β-
saturoimattomia yhdisteitä. Kokeissa reaktioseoksen 24 tunnin inkubaatio huoneenlämmössä 
sekoittaen tuotti odotettuja trisubstituoituja alkeeneja.4

Helicobacter pylorin ArsRS systeemi säätelee toimintaansa pH:n mukaan. Matala pH laukaisee 
ArsS histidiinikinaasin autofosforylaation ja sitä seuraavan fosforyyliryhmän siirron sen vasteen-
säätelijälle ArsR, joka säätelee pH-responsiivisia geenejä. ArsS:n input domainin histidiinin 94 
on todettu olevan välttämätön happaman ympäristön vasteen syntymiselle. H. pylorin geeni-
ekspressiossa havaittiin muutoksia kun ympäristön pH muuttui neutraalista pH:sta pH 5:een. ArsS 
proteiinin H94Q mutantin havaittiin tuottavan vain neljänneksen tutkittavaa, pH-riippuvaista 
transkriptia verrattuna villityyppi ArsS proteiiniin, kun solut siirrettiin neutraalista ympäristöstä 
pH 5:een. Input domainin muiden histidiinien glutamiinimutanteille ei havaittu vastaavia vaiku-
tuksia transkriptioon. H94A mutantille havaittiin vastaava pudotus transkriptin määrässä.5 

Histidiinien tiedetään olevan oleellisia beta amyloidien siirtymämetalli-ionien kompleksoinnissa. 
1H NMR titraatioeksperimenteissä histidiinin havaittiin sitovan vahvasti Zn(II), Cu(II) ja Fe(III) 
ioneja pH:ssa 7.4. Zn(II):histidiini stoikiometriaksi määritettiin 1:2. Signaalien siirtymistä päätel-
len Fenton-aktiiviset Cu(II) ja Fe(III) sitoutuvat histidiiniin suhteellisesti voimakkaammin kuin 
Zn(II). Cu(II):n ja Fe(III):n oletetaan siten syrjäyttävän beta amyloidin kelatoiman Zn(II):n, joka 
johtaa oksidatiivisen stressin propagaatioon.6

Histidiinin liittäminen kasvavaan polypeptidiketjuun translaatiossa tapahtuu histidyyli-tRNA:n 
välityksellä. Histidyyli-tRNA:n synteesistä vastaa Histidyyli-tRNA syntetaasi (HisRS), joka on 
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Kuva 1. Histidiinin rakennekaava.

primäärirakenteiden perusteella homodimeerinen entsyymi, jonka alayksiköt ovat organismista 
riippuen noin 420-550 aminohappoa. Escherichia colin HisRS:ssa on kolme domainia: N-ter-
minaalinen, katalyyttinen domain, C-terminaalinen histidiinin tRNA:n tunnistamiseen liittyvä 
domain ja näitä yhdistävä kierteinen domain. HisRS:n on todettu kykenevän syntetisoimaan
diadenosiini tetrafosfaattia, jonka uskotaan olevan osa useita solun sisäisiä säätelyreittejä. HisRS 
on tärkeä antigeeni autoimmuunisaurauksissa.7
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Tämän numeron Jälkiviisaus paneutuu pintapuolisesti aiheeseen joka on mietityttänyt 
meitä biokemian opiskelijoita jo pidemmän aikaa: Mikä on paras biokemian kirja? Vas-
tausta emme valitettavasti voi antaa, sillä biokemiallisten yleisteosten määrä nousee 
helposti yli kymmeneen.

Kuitenkin päätimme käsitellä asiaa seuraavanlaisesti: pitkästä listasta erilaisista 
biokemiallisista yleisasioista, menetelmistä sekä spesifisistä asioista valitsimme satun-
naisesti ei-biokemistin avulla käsitteitä, jotka etsisimme eri kirjoista ja suorittaisimme 
vertailun kirjojen välillä.

Translaatio eli proteiinisynteesi on hyvin keskeinen biokemiallinen tapah-
tuma, jonka tulisi löytyä tarkasti ja lukijaystävällisesti esitettynä jokaisesta
testattavasta kirjasta. Kyseessä on perusasia, joka kuuluu biokemistien perus-
osaamisiin, jopa mekanistisella tasolla.

Western blotting on proteiinien tunnistuksessa käytetty tekniikka, jossa koon mukaan 
erotellut proteiinit siirretään kalvolle ja leimataan, usein vasta-aineiden avulla. Teknii-
kalla voidaan tämän jälkeen tunnistaa haluttuja proteiineja spesifisesti ja niiden välisiä 
määrällisiä eroja voidaan vertailla esim. eri solutyyppien välillä.

Hypoksiavaste on solujen tapa vastata hapensaannin laskuun, jolla on merkitystä mm. 
angiogeneesin aktivaatiossa. Kyseinen tapahtuma on keskeinen biokemiallisesti, mutta 
tarkat mekanismit eivät aina ole kirjallisuudessa esillä.

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) on biokiemiallinen tekniikka, jossa 
tutkimusalustalle immobilisoidulle vasta-aineelle esitellään esim. solulysaattia. Vasta-
aineeseen sitoutuu sille spesifistä yhdistettä, esim. proteiinia, joka voidaan leimata ja 
saadaan aikaan värillinen reaktio. Värin intensiteetti kertoo suoraan sitoutuneen proteii-
nin määrän. ELISA-menetelmää käytetään mm. lääketieteellisessä diagnostiikassa.

Yllämainitut neljä käsitettä testaavat kirjojen yleisinformatiivisuutta eli kirjojen tieto-
tasoa sekä lukijaystävällisyyttä. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisten kuvien ja kaavioiden 
määrää ja laatua.

AB5 toksiinien rakenne-toimintasuhde - AB5 toksiinit ovat oligomeerisiä proteiineja, 
joista tunnetuin lienee Vibrio cholerae:n erittämä koleratoksiini. Näiden proteiinien 
rakenne vaikuttaa olennaisesti niiden toimintaan ja patogeenisuuteen. Tämä hakutermi 
oli ns. spesifinen hakutermi, joka oletettavasti ei kovin helposti teoksista löydy. Tällä
testattiin lähinnä sitä, voiko näin tarkalle haulle saada minkäänlaista vastinetta.
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Vertailtaviksi kirjoiksi valitsimme neljä teosta:

Mathews, van Holde & Ahern: Biochemistry, 3. painos, 2000. Kyseinen kirja on ollut
biokemistien keskuudessa “suosituin” eli ostetuin kirja. Tähän teokseen viitataan tässä
artikkelissa nimityksellä “Mathews”.

Nelson & Cox: Lehninger - The Principles of Biochemistry, 5. painos, 2008. Tyylikäs 
mustakantinen yleisteos ja vieläpä tuore painos. Tähän teokseen viitataan tässä artik-
kelissa nimityksellä “Lehninger”.

Campbell, Murray, Granner & Rodwell: Harper’s Illustrated Biochemistry, 27. painos, 
2006. Uskomattoman monta edellispainosta käsittävä, sivumäärältään hieman suppe-
ampi teos, jonka painopiste on kaavioissa ja kuvissa. Tähän teokseen viitataan tässä 
artikkelissa nimityksellä “Harper’s”.

Lodish, Berk, Kaiser, Krieger, Scott, Bretscher, Ploegh & Matsudaira: Molecular Cell 
Biology, 6. painos, 2008. Tätä kirjaa pidetään Oulussa solu- ja molekyylibiologian 
maisteriohjelman lopputenttikirjana ja painottuukin voimakkaasti edellämainittuihin 
osa-alueisiin. Teos ei siis välttämättä ole “yleistä” biokemiaa. Tähän teokseen viitataan 
tässä artikkelissa nimityksellä “Lodish”.
  - AR
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Translaatio
Ottaen huomioon, että translaatio on melko keskeistä settiä biokemiassa ja molekyyli-
biologiassa, en voi väittää yllättyneeni että jokaisesta kirjasta löytyi asiasta ämpäri-
kaupalla legendaa . Pitääkseni entropian mahdollisimman pienenä, rajasin näkökulman 
translaation mekanistiseen tarkasteluun. Kirjojen tavoissa käsitellä translaatiota löytyi 
yllättäviä ja fundamentaalisia eroja. 

Mathews:n laatijat eivät juuri osoittaneet kiinnostusta eukaryootteja kohtaan, sillä trans-
laatio käsiteltiin pääsääntöisesti siten, miten se tapahtuu prokaryooteissa. Erot eukaryoot-
tien ja prokaryoottien translaatioissa oli listattu muualla kirjassa. Kuvitus Mathews:ssa 
oli väreissä ja varustettuna hyvillä kuvateksteillä. Kuvat olivat myös poikkeuksetta suu-
ria, havainnollisia ja niistä sai hyvän kuvan etenkin translaation ketjunpidennys-vaiheen 
syklisestä luonteesta. Tekstissä Mathews:ssä jätettiin kertomatta muutamia mielestäni 
oleellisia seikkoja, kuten ketjun pidennyksen kemiallisen mekanismin, mutta tilannetta 
korjattiin hieman esittämällä myös vaihtoehtoisia mekanismeja vielä tulkinnanvaraisille 
translaation vaiheille ja mekanismeille.

Lehninger:ssä, kuten Mathews:ssä, käsiteltiin tekstissä lähinnä prokaryoottien translaa-
tiota, eukaryoottien translaation poikkeavuudet käsiteltiin pintapuolisesti tekstin lomas-
sa. Kuvat Lehninger:ssä olivat havainnollistavia ja kuvailivat prokaryoottien translaa-
tion vaiheet hyvin. Teksti oli kuten myös hyvin luontevaa ja kuvaili translaatiota etenkin 
kemialliselta kantilta perusteellisesti; ketjun pidennyksen ja translaation terminaation 
kemia tulivat selväksi tekstistä. Mathews:stä poiketen mitään vaihtoehtoisia mekanis-
meja vaiheille tai molekyylien funktioille ei tarjottu.

Harper’s poikkesi asetetulta polulta pakinoimalla suoraan eukaryoottien translaatiosta, 
eikä prokaryoottien mekanismeista puhuttu juuri ollenkaan. Harper’s:in lähtökohta 
on kunnioitettava eukaryoottien translaation mekanistisen monimutkaisuuden vuoksi, 
mutta hyvistä lähtöasetelmista huolimatta Harper’s:in tekstillisesti pätevä esitys kaa-
tui apaattiseen kuvitukseen. Muiden kirjojen värikkäiden spektaakkeleiden jälkeen 
Harper’s:in yhdistelmä mustaa ja kidevedellisen nikkeli(II)kloridin vihreää jätti ainakin 
allekirjoittaneen kylmäksi. Lisäksi kuvitusta vaivasi tietty hengettömyys ja epäselvyys, 
välillä kuviin oli myös ahdettu tukahduttava määrä tietoa. Harper’s tarjosi kuitenkin 
tekstin lomassa mielen-kiintoista ja asiaankuuluvaa triviaa; Tiesittekö esimerkiksi, että 
prokaryootit pystyvät lisäämään 18 aminohappoa sekunnissa syntyvään aminohap-
poketjuun ribosomeissaan, kun eukaryoottien vastaava maksimi on vaivaiset kuusi? 

Viimeisenä toimituksen testipenkkiin istui Lodish, jossa myös päätettin porista trans-
laatiosta enemmälti eukaryoottien kantilta, kuitenkaan täysin unohtamatta pikku 
prokaryootteja. Lodish:ssa onnistuttiin Harper’s:ia paremmin esittämään eukaryoottien 
translaation mekanismit useilla kuvilla, jotka olivat ilahduttavan värikkäitä. Mekanis-
mit kävivät selväksi tekstistä, huolimatta eukaryoottien translaation monimutkaisuu-
desta ja asiaa oli käsitelty myös kemialliselta kantilta. Taustatietoa ja triviaa oli myös 
tarjolla tekstin lomassa. Erityisesti translaation molekyylitason säätelystä kerrottin
enemmän kuin muissa kirjoissa yhteensä. Kokonaisuutena teksti oli hyvä ja helppolu-
kuinen haastavista lähtökohdista huolimatta.
  - MK



17

Western blotting
Lehninger: Toimituksen monokkelit tippuivat yhtä aikaa kun selvisi, että tämä yleisesti 
tunnettu biokemiallinen menetelmä oli jäänyt pois koko kirjasta. Paljon muita proteiinien 
tutkimiseen käytettyjä menetelmiä kyllä löytyi, mutta Western blottaus loisti poissa-
olollaan. Noh, ehkä yksi huti sallitaan.

Lodish:ssa yhdistyi selkeä kuva ja napakka kirjoitus, jotka onnistuivat selittämään 
Western blottauksen oikut kaikille lontoota ymmärtäville. Vaikka itse menetelmän
osuus kirjassa ei ole liian montaa lausetta, auttaa tekstin sijoittuminen oikeaan kappa-
leeseen hahmottamaan blottausta hieman syvällisemmin, selkeyttäen sen kokonaisval-
taista hahmottamista.

Mathews:n kattavasta hakemistosta WB-menetelmä löytyi ilman sen suurempia
ongelmia. Kirjassa käsittellään aihe nopeasti ja tiivisti ilman sen kummempia kuvituk-
sia tai esimerkkejä. Tästä huolimatta menetelmän periaate ja toteutus tulevat selviksi, 
joka on hyvä asia, jos ei ole kiinnostunut menetelmän teoriasta sen syvällisemmin. Plus-
saa Mathews:n tekijät saavat kuitenkin vertaamalla Western blottausta Southern blot-
taukseen, joka helpottaa kokonaisuuden ymmärtämistä.

Harper’s oli vertailtavista kirjoista ainoa, jossa käsitteltiin onnistuneesti kaikki toi-
siaan muistuttavat blottaukset (Northern, Southern ja Western) rintarinnan. Vaikka itse 
Western blotin avaaminen jääkin suurimmalta osin pintapuoliseksi, on kaikkien kolmen 
metelmän rinnastaminen toisiinsa tehokasta kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tästä iso 
plussa Harper’s:lle. Lisäksi mukana oli ehkä koko nelikon selkein kuva.

     - HJH

Lodish:ssa keskitytään hypoksian ja syövän yhteyksiin. Kirja sisältää paljon tietoa,
mutta keskittyy spesifisesti pariin asiaan. Kirjassa ei anneta kattavasti tietoa hypoksiasta 
tai sen vaikutuksista.
  - KJ

Hypoksiavaste
Mathews:ssä ei mainintaa hypoksiavasteesta.

Lehninger sisältää yksityiskohtaisen kappaleen
hypoksiasta ja sen vaikutuksista. Tämä kappale 
sekä siihen liittyvä kuva ovat vaikeaselkoisia. Myös 
muualta kirjasta löytyy mainintoja hypoksiavast-
eesta.

Harper’s:ssa ei juurikaan käytetä sanaa hypoksia, 
vaan puhutaan anaerobisista oloista. Kirjassa on 
myös kappale kudoksista, jotka toimivat hypoksia-
tilassa. Kappale on selkeä, muttei kerro juurikaan 
hypoksiasta tai sen vaikutuksista.
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Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Lehninger sijoittui kärkeen tämän hakusanan suhteen. Hyvin selkeän, immuno-
blottauksesta yleisesti kertovan kaavakuvan lisäksi teoksesta löytyi oikea valokuva
ELISA-menetelmän kuoppalevystä, sekä 70-80 sanan kuvateksti, jossa mainittiin käyttö 
diagnostiikassa ja esimerkkinä käytettiin Herpes Simplex viruksen (HSV) toteaminen 
potilasnäytteistä. Kirjasta löytyi viittaukset hakemistosta ja melko yleistajuinen, reilu 
120 sanaa käsittävä teksti, jossa selitettiin miten ELISA toimii teoriassa ja (yleensä) 
käytännössä. Teksti oli biokemistille helppolukuista eikä liian yksityiskohtaista. 

Mathews:ssä ja Harper’s:ssa oli ELISA-menetelmään viitattu suoraan hakemistossa. 
Molemmissa teoksissa oltiin menetelmään keskitytty noin 140 sanan mittaisella teks-
tillä. Kuvia ja kaavioita ei löytynyt. Mathews:in teksti oli yleisesti helpommin ymmär-
rettävissä ja sitä oli täydennetty mainitsemalla diagnostiset hyödyt sekä esimerkkinä 
HIV:n toteami-nen potilasnäytteistä. Harper’s:ssa teksti oli yleisesti vaikealukuisempaa 
ja käyttöä diagnostiikassa ei oltu mainittu.

Täytenä yllätyksenä ilmeni, että Lodish:ssa ei ELISA tekniikkaa selitetty ollenkaan. 
Ei mainintaa hakemistossa eikä menetelmäosiossa. Vaikka menetelmä onkin pää-
asiassa proteiinikemiallinen ja immunologiassa suosittu, on se kuitenkin melko käytetty 
molekyylibiologisessa tutkimuksessa.

  - AR

AB5 toksiinien rakenne-toimintasuhde
Tätä hakukriteeriä lähestyttiin hakemalla kirjojen hakemistoista tähän liittyvillä haku-
sanoilla, kuten AB5 toksiinit, kolera(toksiini), shigatoksiini, enterotoksiinit sekä G-pro-
teiinit.

Mistään kirjasta ei löytynyt yleisesti tietoa AB5 tok-
siineista suoraan hakemiston kautta. Harper’s:sta ei 
löytynyt tietoa millään hakusanalla ja Mathews:ssa 
mainittiin vain koleratoksiinin hyperaktivoivasta 
funktiosta G-proteiinien yhteydessä.

Lehninger:stä löytyi tuloksia hakusanalla kole-
ratoksiini. Alayksiköiden eri tehtävät toksiinin
internalisaatiossa ja aktivaatiossa patogeenisuuden 
saavuttamiseksi on kuvattu yleismaailmallisesti, ei 
mitenkään erityisen syvällisesti. Kirja sisältää noin 
100 sanaa käsittävän kappaleen koleratoksiinista ja 
sen toimintamekanismista.

Lodish:ssa puhutaan myös koleratoksiinista, ja 
triviaalisesti sen “alayksiköstä” jota tarvitaan inter-
nalisaatiossa. Sekä Lehninger:ssä että Lodish:ssa kuvaillaan myös koleratoksiinin toi-
mintamekanismi G-proteiinin aktivaatiossa.

    -AR



19

Lopputulokset kirjoista
Ajan- ja tilanpuutteen takia emme voineet sisältää enempää hakutermejä tai teoksia 
tähän artikkeliin, mutta voimme silti tehdä päätelmiä itse kirjoista:

Mathews: Biokemistien keskuudessa ostetuin kirja ei ole suotta suosituin: kyseessä on 
yleisesti ja selkeästi keskeisimpiä asioita esittelevä teos, josta löytyy tietoa myös niille, 
jotka haluavat paneutua biokemiaan hieman kursseilla esille tulevia asioita syvemmin. 
ELISA:n puuttuminen kuitenkin osoittaa kirjassa olevan vielä hiottavaa. Kirjan hakem-
isto on selkeä ja kirjan takaa löytyy lisäksi vielä keskeisimpiä termejä lyhyesti selitet-
tynä.

Lehninger: Tämä teos on hyvä vaihtoehto Mathews:lle. Oleellisimmat asiat sisältävä 
yleisteos paneutuu melko tarkasti myös joihinkin konsepteihin. Loppupeleissä tämäkään
kirja ei ole täydellinen: Western blot -menetelmän puuttuminen on lähes anteeksianta-
maton seikka, koska menetelmä on biokemiallisesti hyvin keskeinen. Hallaa aiheutti 
lisäksi sekava hakemisto. Positiivisuuden palauttamiseksi mainittakoon vielä, että
Lehninger pärjäsi parhaiten spesifisessä tiedonhakutestissämme (AB5 toksiinit).

Harper’s: Muita raamattuja pikkuisempi teos ei osoittautunut yhtään vähemmän pip-
puriseksi. Kirja on hieman enemmän eukaryoottisolujen piiriin sekä fysiologiaan paino-
ttuva teos, jossa kuitenkin keskeiset asiat esitetään verrattain syvällisellä tarkkuudella. 
Kirjan sisällön ulkoasu kuitenkin on miinus: muiden kirjojen ollessa

teoksen osto, kannattaa ainakin hetken aikaa pohtia mitä lähtee metsästämään.
Kirjakaupassakin voi tehdä pientä vertailua saatavilla olevien teosten välillä, vaikkapa 
samaan tyyliin mitä tässä artikkelissa tehtiin. Toisaalta, voi olla fiksua ostaa sellainen 
kirja, jota ei kaveriporukasta jo löydy. Tämä täydentää tarjolla olevan tiedon määrää ja 
tiedonhaku porukassa monipuolistuu.
  - AR

värikkäitä ja valokuvilla kaunistettuja, Harper’s
on dekoroitu lähinnä vihreä-valkoinen-musta 
-kaavalla, joka on pidemmän päälle tylsän 
monotoninen.

Lodish: Solu- ja molekyylibiologiaan painot-
tuva, kuitenkin biokemiallisesta näkökulmasta 
laadittu teos pärjäsi vertailussamme hyvin. 
Kirja on oikeastaan yhdistelmä Harper’s:in 
kuvakulmaa ja muiden kirjojen syvällisyyttä. 
Selkeys ja kuvat olivat myös Lodish:n valtti-
kortteja. Kuten jo Mathews:n ja Lehninger:n 
kohdalla todettiin, tämäkin kirja on vielä osit-
tain hiomaton timantti: ELISA:n menetelmän 
puuttuminen kokonaan viestii tästä.

Näin lopuksi todettakoon vielä, että mikäli
mietintämyssyn alla on biokemiallisen yleis-
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Sarjiksia, jotka kertovat totuuden !



Jotkut lämpee tälle: tyhjä sivu, jolle voi piirtää. Hauskinta ikinä!
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Mikä on tuo salaperäinen varjoissa toimiva hallitus, jonka kerrotaan suojelevan 
viattomia ja rankaisevan juonittelijoita. Kylän ämmät juoruilevat nähneensä 
salaperäisiä kaapuihin sonnustautuneita hahmoja, jotka kantavat salkkuja ja 
pitävät omituisia rituaalejaan, joissa päätetään kuolevaisten kohtaloista ja har-
joitetaan omituisia rituaaleja.

OYY on iso juttu. Jos et ole vielä kuullut siitä, niin on aika hieroa silmiä, herätä 
koomasta tai pyyhkiä leivinjauhot sieraimista. Hierarkiahan menee siis niin, 
että vaikka kaikki Oulun yliopiston opiskelijat ovat jakautuneet eriäviin kil-
toihin, laitoksiin, tiedekuntiin tai maisteriohjelmiin, niin kaikki kuuluvat tästä 
huolimatta yhteisöön, jonka tunnemme nimeltä Oulun Yliopiston Ylioppilas-
kunta, eli lyhyesti OYY, joka puolestaan kuuluu Suomen Ylioppilaskuntien 
Liittoon, lyhyesti SYL:iin. Jos haluamme ajatella tätä suurella solidaarisuuden 
vääristämällä sydämellä, niin voimme sanoa kaikkien Suomen yliopistossa 
kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoiden kuuluvan samaan akateemiseen per-
heeseen. Jäsenyys tässä lafkassa on pakollinen kaikilla yliopistossamme perus-
tutkintoa opiskeleville miehille ja naisille. Jäsenmäärä on lukuvuodesta riip-
puen noin kolmetoistatuhatta sosiaalipum… *kröhöm* siis vastuuntuntoista 
jäsentä. Jäsenyys on pakollinen, jos aikoo saada opintoja suoritetuksi. Asiasta 
ei voi valittaa tai tinkiä. Olet yksi meistä ja sillä sorkkarauta.

OYY:tä johtaa loppupeleissä edustajisto, jonka 37 jäsentä (ja varajäsentä) yli-
opistomme opiskelijat äänestävät joka toinen vuosi. Edarivaalit ovat joka kerta 
voimien mittelö eri akateemisten puolueiden välillä ja viime vaaleissa tieteel-
liset ja tekniikan opiskelijat veivät noin 2/3 kaikista paikoista. Edustajiston vaih-
tuessa valitaan myös OYY:n hallitus, joka vastaa ylioppilaskunnan toiminnasta 
ja hallinnoinnista. Toisin sanoen edustajisto luovuttaa hallitukselle oikeuden 
käyttää valtaa jäsenistön etujen ajamiseksi, mutta hallituksen tulee silti vastata 
toiminnastaan edustajistolle kuin koira isännälle. Hallituksen jäsenet ovat täysi-
päiväisesti kiinni työssään, jolloin heille ei yleensä jää aikaa opiskella sivu-
toimisesti. Tämän vuoksi heille maksetaan opintotukea ja asumislisää vastaava 
palkkio vaivannäöstään. Hallituksen alaisuudessa toimii useita valiokuntia, 
kuten kansainvälinen, sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen alaryhmä, joihin 
kuuluu myös riviopiskelijoita. Nämä valiokunnat ajavat erinäisiä opiskelijoiden 
asioita. Ilman niiden panostusta jäsenistölle koittaisivat kovat ajat.

Valmiiksipureskeltua varjopolitiikkaa
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Perusopiskelijoille OYY saattaa usein vaikuttaa etäiseltä, kun kaikki käskyt ja 
määräykset tulevat Mannekadulla sijaitsevasta norsunluutornista. Hankeilla 
on ollut projekti, jossa olisi tarkoitus siirtää toimisto lähemmäs Linnanmaata,
mutta suunnitelmien etenemistä on hidastuttanut rahoitusongelmat.

OYY huolehtii jäsenistään monilla eri tavoilla, jotka tekevät jokapäiväisestä 
opiskelusta himpun verran helpompaa. YTHS, Uniresta ja PSOAS ovat vain yksi-
ttäisiä esimerkkejä ylioppilaskunnan toiminnasta. Vaikka näistä jokainen onkin 
oma yhtiönsä, ovat korkeakouluopiskelijat niiden pääasiallinen asiakaskunta ja 
tämän vuoksi OYY pystyy vaikuttamaan niiden päätöksen tekoon ”opiskeli-
joiden yhteisellä äänellä”. Lisäksi vuosittain järjestetään lukuisia tapahtumia 
kuten Annos-vuosijuhla ja Vulcanalia.  Lyyra-kortti, opiskelija-alennukset, 
opinto-oikeuksista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluvat 
kaikki ylioppilaskunnan toimintaan kuin ruoskiminen sadomasokismiin.

Ilmaiseksi kaikki nämä palvelut eivät kuitenkaan tule. Pääasiallinen rahan lähde 
onkin OYY:n jäsenten jäsenmaksut. Näiden lisäksi ylioppilasliitolla on sivu-
tuloja lahjoituksista ja mainosten myymisestä. Varojen käytöstä ja hankinnasta 
tulee joka vuosi kuuma väittelyn aihe edustajistossa, sillä eri tahoilla on eri-
laiset käsitykset kuinka mammonaa tulisi orkestroida oikeaoppisesti. Erimieli-
syyksistä huolimatta edustajisto pääsee aina ajallaan (enemmän tai vähemmän)
yksimielisyyteen OYY:n budjetista ja kaikki voivat jatkaa opiskelujaan nor-
maaliin tapaan.

Lisää tietoa aiheesta löytyy osoitteesta http://www.oyy.fi/

 -HJH
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	 	 					Siitepölyallergia

Kärsitkö keväällä väsymyksen lisäksi silmien vuotamisesta ja kutiamisesta, nenän 
tukkoisuudesta, aivastelusta ja vesinuhasta? Punoittavatko silmäsi, vaikka ei ole-
kaan vappu? Kysymyksessä voi olla siitepölyallergia.

Mitä tarkoitetaan allergialla?

Joka toinen henkilö kärsii jossain vaiheessa elämästään allergisista oireista. Oireiden 
tehokkaalla hoidolla haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Allergisoituminen tapah-
tuu niin, että vieraat aineet, kuten virukset, bakteerit, ruoka-aineet tai siitepölyt pääsevät 
elimistöön, joka puolustautuu vaikka ei aihetta olisikaan. Näille kehon mielestä myrkyl-
lisille aineille kehittyy immuunivaste joka ilmenee vasta-aineiden muodostumisena ja 
solujen reaktiotavan muuttumisena. Herkistyminen ei aiheuta oireita. Vasta kun henkilö 
altistuu uudestaan ko. allergeenille puhkeaa suotuisissa olosuhteissa allergia. 

Monenlaisia allergioita
Allergisoituminen kestää lyhyimmillään viikkoja, monesti kuitenkin vuosia. Atoop-
pisessa allergiassa, jossa henkilöllä on periytyvää taipumusta muodostaa IgE-vasta-
aineita (immunoglobuliini E) elinympäristön tavallisimpia valkuaisaineita (ruoka, 
siitepölyt, eläinpölyt) vastaan, voi reaktio tulla muutamassa minuutissa. Kosketus-
ihottuma (nikkeli- tai kumiallergia) on esimerkki hitaasta allergiareaktiosta. Ruoka-
yliherkkyys on varsin tavallista lapsilla, mutta siitä voi toipua aikuisikään mennessä. 
Ruokien lisäaineille yliherkkyyttä on harvoin. Eräät henkilöt ovat yliherkkiä penisillii-
nille tai muille antibiooteille, toiset saavat yllättäviä oireita hyönteisten pistoista. Valo-
yliherkkyys voi haitata keväällä ja ilmetä vaikkapa näppylöinä paljaissa, auringon helli-
missä käsivarsissa. Auringonvalolle herkistymistä voivat aiheuttaa myös lääkeaineet, 
kuten doksisykliini-antibiootti, isotretioniini-aknelääke, ketoprofeeni-kipugeeli ja eräät
epilepsialääkkeet. Ennen auringonottoa kannattaa siis voidella ihoa hyvin ja huolehtia 
että  suojakerroin on mieluummin yli kuin alle 25.

Siitepölyallergia
Siitepölystä johtuva oireilu on yleensä kausiluonteista. Yleisin allergian aiheuttaja on 
keväällä leppä, touko-kesäkuussa koivu, keskikesällä heinät ja syksyllä pujo. Myös
sienien itiöt  saattavat aiheuttaa siitepölyallergian kaltaisia oireita.  Näille allergisoitunut 
on usein allerginen myös tietyille juureksille ja hedelmille, jotka aiheuttavat kosketus-
allergiaa ja  ruuansulatuskanavan oireita. Siitepölyaikaan myös muille allergeeneille 
kuten eläinpölylle reagoidaan voimakkaammin ja atooppinen ihottuma saattaa pahen-
tua.

Oireilua on ensisijaisesti hengitysteissä: vesinuha, nenän kutina ja tukkoisuus sekä
aamuiset aivastelupuuskat. Oireet muistuttavat flunssaa, mutta kurkku ei ole kipeä. 
Lisäksi saattaa esiintyä yskänärsytystä ja astmaoireita sekä molempien silmien punoitu-
sta, kutinaa, kirvelyä, lievää rähmimistä (vaaleaa sitkeää) ja turvotusta. Myös voimakas 
väsymys voi olla allergiaan liittyvä oire, joka tosin usein laitetaan lääkkeen syyksi. 
Huono fyysinen kunto ja tupakointi pahentavat oireita.
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Tehokkainta on hoitaa oireet ajoissa riittävän tehokkaalla lääkityksellä. Näin vältetään 
allergisen limakalvotulehduksen kroonistuminen, joka lisää alttiutta pitkittyviin infek-
tioihin talvella, nenän sivuontelotulehduksiin tai astman kaltaisiin oireisiin. Siitepöly-
allergian oireet ovat epämiellyttäviä ja tuskallisinta on nenän tukkoisuus. Oireiden vai-
keusaste määrää lääkityksen. Jos oireet ovat hankalat, lääkitys kannattaa aloittaa usean 
lääkkeen yhdistelmällä. Itsehoitolääkkeitä suositellaan käytettäväksi vain tilapäisesti tai 
ensiavuksi. Jos oireilu jatkuu pitkään  kannattaa käydä lääkärissä. Reseptillä toimitet-
tuna saa isoja pakkauksia kelakorvattuina.

Antihistamiinitabletit ja -sumute
Antihistamiinit (mm. setiritsiini, loratadiini, ebastiini) sekä nenäsumutteena käytettävä 
atselastiini estävät histamiinin vaikutuksen. Paras teho saavutetaan, kun käyttö aloitetaan 
riittävän aikaisin ennen altistumista ja oireiden ilmaantumista. Nyrkkisääntönä täällä 
Oulun seudulla että silloin, kun Helsingissä on ko. siitepölyaika alkanut. Antihistami-
init tehoavat allergiseen nuhaan, kutinaan, aivasteluun ja nenän vuotamiseen. Allergi-
sissa silmäoireissa tabletteja voidaan käyttää tehostamaan paikallishoidon vaikutuksia 
esim. natriumkromoglikaattisilmätippojen kanssa. Jos tiedät saavasi kunnon paukamia 
sääskenpistoista, ota antihistamiinitabletti tuntia ennenkuin menet mustikkametsään!

Natriumkromoglikaatti
Kuuluu kromonilääkkeisiin, joka stabiloi syöttösoluja ja estää histamiinin, leuko-
trieenien ja prostaglandiinien vapautumista. Natriumkromoglikaatin vaikutus alkaa 
nopeasti, noin puolessa tunnissa ja se on turvallinen vaihtoehto pitkäänkin käytettynä. 
Nenään annosteltuna se vaikuttaa erityisesti aivasteluun ja limaneritykseen. Silmä-
tippoina natriumkromoglikaatti on ensisijaislääke. Se saattaa tosin aiheuttaa ohime-
nevää silmien kirvelyä. Pitkäaikaisessa käytössä säilytysaineettomat kerta-annossilmä-
tipat ovat hyviä.  

Beklometasoni,	flutikasoni,	triamsinoloni
Steroidijohdannaiset vaikuttavat immunologisiin mekanismeihin. Nenän tukkoisuus, 
turvotus, limakalvotulehdus, liman eritys ja aivastelu rauhoittuvat. Teho alkaa tuntua 
vasta parin päivän kuluttua, ja säännöllinen käyttö on tärkeää koko altistusajan. Hoito 
aloitetaan yleensä suurella annoksella ja oireiden lieventyessä annosta pienennetään 
niin, että oireet pysyvät poissa. Valmisteet saattavat kuivattaa nenää ja aiheuttaa limaka-
lvojen ärtymistä ja aivastelua varsinkin annostelun alkuvaiheessa. Silmiin laitettavia 
glukokortikoidivalmisteita ei ole saatavilla ilman lääkärin määräystä.

Sympatomimeetit sekä kostutussilmä- ja nenätipat
Limakalvoja supistavia tippoja voidaan käyttää tilapäisesti yöksi, jos tukkoisuus häi-
ritsee yöunta. Enimmäiskäyttöajaksi suositellaan viikkoa, muuten nenän tukkoisuus 
lisääntyy (ns. rebound-efekti).  Vasokonstriktorisilmätippoja voidaan käyttää lyhyt-
aikaisesti toissijaisena lääkkeenä akuutissa allergisessa silmätulehduksessa mm.
kromoglikaattitippojen kanssa. Kosteuttavat silmätipat huuhtelevat silmän pinnasta
tulehduseritteitä ja allergeeneja. Ne sopivat  akuutin allergisen silmätulehduksen oheis-
lääkkeeksi. A-vitamiinitipat, suolaliuossumute tai seesamiöljysumute hellivät nenän 
kuivia lima-kalvoja. Apteekki neuvoo tarvittaessa tarkemmin, joten tule käymään!

Christel Monni-Raasakka
apteekkari, Kastellin apteekki
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“Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.” sanoi puhuva koira Aku Ankalle ja minä teille. 
On käynyt nimittäin niin että LuOpiO on lakannut olemasta nykyisessä muodossaan, 
mutta hätä ei ole suuri sillä muodonmuutoksen jälkeen Luonnontieteiden Opiskelijat - 
Oulu (LuOpiO) on nyt kutsuttava nimeltä Luonnontieteiden Akateemisten Opiskelijat 
- Oulu ja täysin epäviralliselta nimeltään lausumisen helpottamiseksi eli tuttavallisem-
min “laulu”.

LAO–Oulu haluaa sinut, mutta miksi sinä haluat “lauluun”? Opiskelijoiden välittömim-
mät hyödyt jäsenyydestä ovat matkavakuutus ja työttömyyskassa. Vain 18 € vuodessa 
saat matkavakuutukset joka on voimassa yli 50 km matkoilla. Jos teet opiskelujesi
aikana kesätöitä ja kuulut työttömyyskassaan (60 €/vuosi), kerrytät työssäoloehtoa ja 
34:n viikontyössäolon jälkeen voit työttömyyden yllättäessä saada ansiosidonnaista 
työttömyyspäivärahaa (mikä on enemmän kuin työttömyyspäiväraha ZOMG! ZOMG!). 
Lisäksi LAL tarjoaa jäsenilleen paljon erilaisia työelämäpalveluita. 

LAO–Oulu on menneenä keväänä järjestänyt EA1- kurssin ja virkistäytymisillan Peli-
Bunkkeriin jäsenilleen. Lisäksi hallitus on pitänyt infopisteitä yhdessä LAL:n kanssa. 
Vappuna grillaamme iloisesti laulaen jäsenille makkaraa, ananasta ja vaahtokarkkia ain-
akin kirkkovenesouduissa.

   Terveisin LAO – Oulun hallitus

LuOpiO:n LaO–Oulun nuttujurkka

     LAL
AKAVA:lainen ammattiliitto• 
Jäseninä noin 7000 luonnontieteilijää• 
Tarjoaa jäsenilleen paljon palveluita • 
ja etuja kuten työttömyyskassan ja 
asianajajapalvelut
Lisää tietoa osoitteesta:• 

       www.luonnontieteilijat.fi

     

     Hallitus 2010 
Puheenjohtaja, Jussi Kivilinna• 
Varapuheenjohtaja, Miikka Lämsä• 
Rahastonhoitaja, Jukka Pasanen• 
Sihteeri, Kaisa Syrjälä• 
Jäsenet, Heikki Hartikka• 

        Ville Kaikkonen
        Tea Niemistö
        Mika Laakso
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HAALARI ILMAN MERKKejÄ...
ON KUIN immunoglobuliini ILMAN hypervariaabelia aluetta!

2,5 €
2,5 €

4 €
NED-merkki hohtaa pimeässä

ja fluoresoi UV-valossa!

Merkki Osittain käsityötä! 2,5 €neonvihreä Biohazard,hISTONIN LOGO JARAuTALUTKA.

Haalarimerkkejä voi ostaa Histonin kiltahuoneelta.

Supersuosittu kyrpä!lunasta sinäkin jo yksi itsellesi ... tai vaikkapa vappuheilallesi!
Erotut joukosta,

etenkin jos haalarisi on
viininpunainen!

... siis täh? Ei mitään!

Muistutus vain, että näin vapun alla on hyvä hommata taas haalareihin täytettä.
Sitä itseään löytyy myös biokemistien suunnasta!




