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Kun tienvarteen kerääntyneet 
sorsat nokkivat maasta lumen 
alta paljastunutta koirank-
akkaa ja kohmettuneiden 

teekkareiden krapulaisia jäännöksiä, on 
kevät selvästi täällä. Kevään mukana tu-
lee myös tietenkin WAPPU!!!11!oneone, 
mikä tarkoittaa tottakai paitsi labra-
takin heittämistä naulaan ja loskaisille 
kevätlaitumille rientämistä, myös vuo-
den toisen Supernatantin  ilmestymistä.  
Todellinen hoosee kakkosvuoden 
biokemistihän ei sitten tietenkään vap-
pua vietä, vaan nysvää massaa metkut 
kakkosen labrassa. Mikähän näistä sut-
tuisista 2D-PAGE -pisteistä onkaan 
PDI:n alayksikkö a?  Tämän vappuisam-
paa tekemistä on hankala keksiä! Vappu 
on heikoille, perhana soikoon.

Muille (ja pienillä järjestelyillä minulle-
kin) tuo riemunkiljahdusten täyttämä 
juhla kuitenkin tulee ja toimitus tarjoaa 
teille tänä vuonna vapun höysteeksi juh-
lan henkeen sopivaa luettavaa. Perintei-
nen Wappusuppi onkin tänä vuonna var-
sin (köh, etanoli- ja)  viihdepainotteinen 
ja huomioi juhlahumuiset lukijansa 
monilla huumo ripitoisilla  artikkeleilla. 
Vuoden toisen numeron hyväksi todettu 
linjaus on siis pysynyt pientä viilausta ja 
 karsintaa lukuunottamatta edeltäjiensä 
kaltaisena. Etkoilu vapun  tunnelmiin 

kannattaakin aloittaa tänä vuonna 
 vaikkapa  Supernatantista. Keväisen 
ihku-aurinkois-loskais-ihanaisen   mei-
ningin  kunniaksi on painetussa versios-
sa mukana myös  bonuksena luxurious 
(lue: kallis) värillinen keskiaukeama, let 
your eyes feast on that. 

Pitemmittä puheitta: painukaahan Wap-
pusupin kimppuun siitä, älkääkä lukeko 
tätä puisevaa pääkirjoitusta! 

Johanna Puutio, 
Mediavastaava, päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Tervehdys ja tervetuloa 
 viettämään Wappua mitä 
laadukkaimmassa ja kon-
taminoivimmassa biokemisti-

seurassa! Allekirjoittaneella on takana 
jo kolme opiskelijavappua, mutta silti 
löytyy tapahtumia ja asioita, jotka ovat 
jääneet syystä tai  toisesta kokemat-
ta. Vapun kunniaksi  julkaisen tämän 
häpeälistani, jotta tekin voisitte ottaa 
opiksi, miten asioita ei tule hoitaa. Tämä 
lista toimii samalla kuvauksena siitä, 
mitä aion tänä Wappuna ainakin tehdä.

1. Wesibussilla ajo
2. Hassun hatun käyttäminen
3. Täyslihatortillan valmistus ja
syönti
4. OYY:n vappuparaatiin osallistu
minen
5. Kuokkiminen muiden juhlissa/ 
pressulla
6. Gini ja likööripullojen loppujen 
poisjuonti
7. Silliksen syönti

Johan tuossa jo tekemistä onkin. Histonin 
osalta vappuun kuuluvat tänä vuonna 
vähintäänkin joukkueen saaminen kirk-
kovenesoutuihin, Wappusitsit yhdessä 
Tiiman ja YMP:n kanssa, rauhallisempi 
Vappurieha sekä perinteinen kokoontu-
minen Ainolanpuistossa vappuaattona. 

Tärkeintä vapussa on kuitenkin NAUT-
TIMINEN. Joten muistakaa pitää kone 
rasvattuna majoneesi pitsalla ja huolehti-
kaa nesteytyksestä, sillä Wappu on taas 
täällä!

Terveisin

Krista Juurikka
Puheenjohtaja, Histoni ry.

Ps. Täyslihatortillan saa tehtyä käyt-
tämällä lehtipihviä tortillakuorena ja 
täyttämällä sen tulisella jauhelihapekon-
iseoksella. Vihreyttä saa vaikkapa wasa-
bitahnasta tai chileistä.

PJ:n Porinat
Histoni ry:n puheenjohtajan palsta
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Q: Are there going to be any major  changes 
to the courses or study plans because of 
the merger?

A: In the short term there are going to be no 
changes to courses or study plans because 
of the merger. There are significant changes 
happening this coming year (this is the last 
year Methods II is in the BSc – sounds of 
rejoicing in the streets), but that is part of 

long agreed restructuring to allow the 3rd 
year Spring term to be free of compulsory 
courses to allow for student international 
exchange.
We would like to have seen the replacement 
of the BSc degrees offered by us, Biology, 
Chemistry and Physics, with a single BSc in 
Natural Sciences – as is done at most world 
leading universities – but unfortunately this 
is not going to happen in Oulu.

PROFESSOR LLOYD
RUDDOCK

Interview 
with

This photo was taken during Lloyd’s student years.

We all have heard the story about our department of Biochemistry 
tying the knot with the Department of Medical Biochemistry to merge 
into a new  institute of biosciences. The new HQ is going to be located in 
 Kontinkangas at the medical campus in the near future. Administratively, 
the merging is going to start at the beginning of year 2014. However, we 
are still unaware of many of the finer details concerning the relocation. 
Supernatantti had the pleasure of interviewing Professor Lloyd Ruddock 
who has been one of the key figures in the work groups planning the new 
institute.
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PROFESSOR LLOYD
RUDDOCK

Q: When is the department going to move 
to Kontinkangas?

A: Short answer – who knows. 

The longer answer is that it is dependent 
on many factors. Space needs to be made 
available to us and renovated for our needs 
before we move. That space is already 
 occupied and so those people need to move. 
They need space to move to which needs to 
be renovated before they move. In turn that 
space is already occupied by somebody... 

We do not know how long the chain of 
 people moving will get. My guess is that the 
earliest possible move is summer 2014, but 
it is much more likely to be 2015 or 2016 
before we move.

Q: How will the students be able to take 
courses from other Natural science 
 departments in the future?

A: Since our BSc students take so many 
compulsory courses from Biology and 
Chemistry and since their students take 
so many Biochemistry courses, we have 
agreed that the first year of the BSc and the 
Autumn term of the 2nd year of the BSc 
will be taught on the Linnanmaa campus. 
The remaining biochemistry studies will be 
taught on the Kontinkangas campus. 

All studies will be timetabled in blocks 
so that students taking compulsory or 
r ecommended optional courses will not 
have to rush between campuses.

For other optional courses we now have 
the Spring term of the 3rd year free of 
 compulsory courses to allow students to 
have the maximum amount of flexibility in 

choosing the courses they want to do.

Q: What is going to happen to Histoni?

A: What happens to Histoni is up to you, it 
is a student guild that depends on students 
being active. The new institute recognizes 
the importance of Histoni and the potential 
isolation of students in the first 15 months of 
their BSc study on the Linnanmaa  campus. 
In our space plans there is a Histoni guild 
room on both campuses. The staff will be 
doing everything we can to make sure that 
Linnanmaa students do not feel  isolated and 
we hope that Histoni will also  do all it can 
to make sure the student body is  integrated, 
both mentoring and partying. 

Q: Will the students still graduate as a 
“Filosofian maisteri”, Master of Science in 
the new Institution? 

A: Yes. The new institute is a faculty level 
organization and will be awarding degrees 
in future, these will be appropriate for the 
studies undertaken – B.Sc., M.Sc., PhD etc 
in English. The titles of the degrees will 
 remain as they are now in Finnish

Q: Are there going to be new courses 
about new topics since there will be more 
staff with broader knowledge about 
 biochemistry?

A: In the short term there will not be any 
new courses. Staff in Medical Biochemistry 
teach the basics of biochemistry to  medical 
students with classes in excess of 200 
 students, so there is a high  teaching load. 
There will also be a lot of work  associated 
with the administrative and then  physical 
merger, which precludes considering 
 starting new courses soon.



8

In the long term we are already looking into the possibility of having a new MSc which has 
more of an emphasis on molecular medicine and closer integration with other teaching on 
the Kontinkangas campus. As always we will discuss and plan all this with student help.

Q: Is this going to benefit us students in some academic way? e.g. will the new degree 
be “cooler” in some way?

A: The new institute is further south and closer to the city centre, so I guess it will be 
warmer rather than cooler.

Seriously though, the degrees will be the same but the proposed new name of the institute 
is Institute of Biochemistry and Molecular Medicine. If that is approved by the university, 
some people think that getting a degree from an institute of molecular medicine is “cooler” 
than getting a degree from a boring old faculty of science. 

Q: One final question: Why did you shave your beard? 

A: Sometimes life throws you a curveball. It may reappear over the summer.

H.H.

© xkcd (2013)
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Faktoja:
Mikä: Plague Inc.
Kehittäjä: Ndemic Creations
Mille: iOS- ja Android-pohjaiset 
mobiililaitteet
Mitä maksaa? Ilmainen, mutta 
 pienellä (<1 €) lisämaksulla saa 
avattua erikoisominaisuuksia kuten 
ajannopeutuksen
Saatavilla: Appstore ja Googleplay
Julkaistu: Toukokuussa 2012
Miksi: Koska sisäinen hullu 
 tiedemiehesi sanoo niin!

Arvostelussa:

Plague Inc. on juuri se peli, jota tarvitset 
kun elämä potkii päähän ja haluaisit vain, 
että kaikki ihmiset lakkaisivat olemasta. Pe-
lin päätavoitteena on luoda oma tartunta-
tauti, tartuttaa sillä koko maapallon väestö, 
mutatoida tauti tappavaksi ja lopettaa kaik-
ki elämä tältä planeetalta. Kivaa, eikö? Tee-
maltaan peli siis liippaa läheltä biokemiaa, 
mutta kuinka lähellä totuutta se oikein on? 
Selvitetäänpä.

Plague Inc.:ssä päästään heti kättelyssä itse 
asiaan eli tässä tapauksessa taudinaiheutta-
jan valintaan. Jokaisella taudinaiheuttajalla 
on omat erikoisominaisuutensa, jotka  kaikki 
vaikuttavat pelin pelaamiseen. Valittavana 
on seitsemän erilaista  taudinaiheuttajaa: 
bakteeri, virus, sieni,  parasiitti, prioni, 
nanovirus sekä bioase. Mukana ovat siis 
yleisimmät taudinaiheuttajat sekä pari hie-
man ylilyövempääkin vaihtoehtoa. Listalta 
puuttuu ainoastaan alkueläin, joka sekin 
on periaatteessa kuitenkin mukana pelissä, 
sillä ovathan useat alkueläimet parasiitteja. 
Toisaalta kaikki alkueläimet eivät ole par-
asiitteja ja parasiiteiksi luetaan myös useita 
bakteereja ja viruksia. Tältä osin jää mi-
etityttämään, olisiko parasiitin voinut kor-
vata alkueläimellä ja siten selkiyttää taudi-
naiheuttajajako organismeihin eikä 

vähän ”mikä nyt vaan sattuu kuulostamaan 
hyvältä” -tyyliin. Taudinaiheuttajien  osalta 
Plague Inc. selviää kuitenkin lopulta 
 kiitettävin paperein.

Kun taudinaiheuttaja on valittu,  jatketaan 
vaikeustason valinnalla sekä taudin 
nimeämisellä ja muokkaamisella. Vaikeus-
taso vaikuttaa suoraan pelaamiseen: helppo-
tasolla tutkijat eivät työskentele ja sairaita 
halaillaan, kun taas brutaali-tasolla tutkijat 
tekevät töitä yötä päivää ja käsiä pestään 
pakonomaisesti. Lähimpänä todellisuutta 
on normaali-taso, jossa sairaita ei vain huo-

Plague
Bioninen
maailmanloppuInc.
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mioida ja käsiäkin pesee vain 2/3 maapallon 
väestöstä. Taudin nimeäminen on sinällään 
vain hauska pieni lisä, joka ei vaikuta peliin 
itsessään. Todellisuutta se kyllä vastaa: pää-
seehän taudin ensimmäisenä ”löytänyt” 
henkilö yleensä nimeämäänkin sen. 

Taudin muokkaaminen tapahtuu muutta-
malla sen geneettistä koodia. Mahdollisia 
muutoksia avautuu sitä mukaa kun yksit-
täisiä pelejä voittaa. Lyhennehirviöihin 
tottuneelle biokemistille geenien nimet ja 
toiminnot ovat lähinnä huvittavan yleistet-
tyjä. On ATP-boostia ja extremofiilia, 
mutta mukana on myös ihan asianmukai-
sia termejä, kuten emästen hydrolyysi. 
 Muokkausten vaikutukset ovat taaskin 
vähän sinne päin yleistettyjä ja biokemial-
liselle oikeellisuudelle ei ole annettu hir-
veän suurta  painoarvoa: miten esimerkiksi 
muokkauksen, jonka nimi on kreationisti, 
pitäisi estää tautiani mutatoitumasta, häh? 

Tämän jälkeen alkaa itse peli. Tauti syn-
tyy valitussa aloitusmaassa ja ryhtyy siellä 
pikku hiljaa tartuttamaan väestöä leviten 

lopulta ympäröiviin maihin ja viimein koko 
maapallolle. Pelin aikana pelaajalle kertyy 
DNA-pisteitä sitä mukaa kun tauti tartut-
taa uusia ihmisiä, leviää uuteen maahan 
tai tappaa. Näiden pisteiden nimeäminen 
DNA-pisteiksi on aika kaukaa haettua: idea 
on kiva, mutta millä perusteella kyseessä 
eivät voisi olla vaikkapa mutaatiopisteet? 
Se olisi ainakin vähän todenmukaisempi 
 vaihtoehto kuin nykyiset DNA-pisteet, sillä 
onhan esimerkiksi virusten joukossa la-
jeja, joiden geneettinen materiaali kulkee 
RNA:na eikä DNA:na. 

Mutta takaisin peliin; DNA-pisteitä voi 
käyttää taudin kehittämiseen kolmella eri 
osa-alueella: tarttuminen, oireet ja omi-
naisuudet. Tarttumisosioon lisätyt pisteet 
kasvattavat yllättäen taudin tarttuvuutta eri 
tavoin, esimerkiksi lintujen mukana lev-
iävä tauti siirtyy helpommin maarajojen yli. 
Oireet -osiossa taas taudille voi lisätä mitä 
moninaisimpia oireita kuten kasvaimia tai 
oksentamista. Oireet vaikuttavat 
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taudin tarttuvuuteen ja/tai tappavuu-
teen. Ominaisuusosiosta voi taas kasvat-
taa taudin kylmänkestoa tai käyttää taudin 
 erikoisominaisuuksia, mikä voi tehdä tau-
din vaikkapa vaikeammaksi huomata tai 
helpommaksi mutatoida. Nämä osiot kat-
tavat kohtalaisen hyvin ja todenmukaisesti 
kaikki taudinaiheuttajien erikoispiirteet. 
Seuraavaksi vain lisäillään omalle taudille 
sellaisia ominaisuuksia, että sillä saa tar-
tutettua koko maapallon ja lopulta tuhot-
tua koko ihmiskunnan. Pelin voittaa vain 
ja ainoastaan, jos saa KAIKKI maapallon 
asukit pois ravintoketjusta. Tauti saattaa 
myös ”mutatoitua” pelin aikana, jolloin saa 
jonkin edellä mainittujen osioiden omi-
naisuuksista käyttämättä siihen ollenkaan 
DNA-pisteitä! Sinällään nämä mutaatiot 
vastaavat todellisuutta: ne ovat spontaaneja 
muutoksia, joita ei voi ennustaa. Mutta mitä 
ovat tautiin tehtävät omat muutokset sitten, 
älykästä suunnittelua vai?

Plague Inc. on varsin mukiinmenevä, pelat-
tavuuden mielenkiintoisuutta parantavilla 
lisäominaisuuksilla varusteltu Pandemia-

kopio (Dark Realm Studios, 2007), jonka 
saa kulkemaan kätevästi vaikka kännykässä. 
Pelinä Plague Inc. on Pandemic-pelien 
tapaan helppotajuinen eikä pelin perus-
mekaniikan oppiminen vaadi puolen tun-
nin tutoriaalia. Pelattavuudeltaan Plague 
Inc. on hyvin kasuaalinen, eikä peliä pela-
tessa koko ajan tarvitse miettiä seuraavaa 
kymmentä siirtoa eteenpäin. Maapallo 
on  maantieteellisesti korrekti, joskin jot-
kut pienemmät valtiot on niputettu yhteen 
 (esimerkkinä Keski-Afrikka, joka sisältää 
ainakin Nigerian ja Liberian). Värimaail-
massa on käytetty mukavan runsaasti 
massatuhon värejä, punaista ja mustaa. 
 Yksityiskohtiakin löytyy, esimerkiksi 
 jokaista oireet -osion ominaisuutta ku-
vataan tietyllä (elin)symbolilla. Plague Inc. 
käyttää biokemiallista ja  lääketieteellistä 
terminologiaa suuressa määrin ja suurella 
vapaudella, mutta jos tämä ei häiritse, niin 
Plague Inc. on kyllä päivän pelastus juuri 
silloin kuin v*tuttaa suunnattomasti tai 
ei vaan ole muuta tekemistä kuin tuhota 
maapallon väestö!

K.J.
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Jos sinulla on pikkuvarpaan ja "nimettömän" 
varpaan välissä kutinaa ja punoitusta tai 
aina silloin tällöin kipeä haava, niin kysy-
myksessä voi olla sieni-infektio. Tattia ei 
ihmisen ihon sarveisaineessa kasva, mutta 
siinä voi kasvaa Trichophyton, Epidermo-
phyton tai Microsporum  -  rihmasienilajin 
edustajia.

Jalkasieni eli silsa on varsin tavallinen ja sitä 
esiintyy jopa 10 %:lla väestöstä. Jalkasilsa 
saattaa olla oireeton, mutta tuo aiemmin 
mainittu varpaanvälihaava viimeistään 
muistuttaa sen olemassa olosta. Jalkasienen 
aiheuttaja on yleensä joku Trichophyton 
-suvun veijari. Infektio leviää hoitamat-
tomana helposti kaikkiin varpaanväleihin. 
Sitä voi olla myös koko jalkapohjassa (ns. 
mokkasiinisilsa), joka hilseilee, punoittaa ja 
jossa alueen reunamilla saattaa olla  pientä 
rakkulaakin. Jos toisessa jalassa on silsaa, 
niin äkkiä se leviää toiseenkin jalkaan, 
 koska jalathan ovat päivittäin kosketuksissa 
toisiinsa halusivatpa sitä tai eivät.

Muista vaihtaa sukat päivittäin. Suotavaa 
olisi myös, ettet koko päivää kulkisi ul-
kokengissä, vaan vaihtaisit kengät päivän 
mittaan. Vappubileistä kannattaa kotiutua 
omissa kengissä. Tämä kaikki sen takia, että 
jalkasilsa tarttuu herkästi, viihtyy kosteissa 
olosuhteissa ja rakastaa hiostavia kenkiä. 
Hygienia siis kunniaan.

Huonolla tuurilla silsa äityy bakteeri-infek-
tioksi ja silloin hoito on jo haastavampaa, 
eli hoida silsaepäily ajoissa. Sieni-infek-
tion hoitoon tarkoitettuja voiteita, geelejä, 
 suihkeita tai puutereita saa apteekista ilman 
reseptiä. Varpaanvälit voi hoitaa viikon 

 terbinafiini-voidekuurilla. Jalkapohjassa 
oleva silsa hoituu jopa kertahoitona ap-
teekista saatavia hoito-ohjeita noudattaen. 
Tärkeää on, että molemmat jalat hoide-
taan samanaikaisesti, vaikka toisessa ei 
oireita  olisikaan -Ja jatkossa kannattaa aina 
muistaa se hygieniapuoli.

Kädessä vaaleana hilselevä silsa on harvi-
naisempi ilmiö kuin jalkasilsa. Käsisil-
saa esiintyy usein vain toisessa kädessä ja 
yleensä silloin, kun myös jaloissa on silsa. 
Alakoulussa toisella luokalla eräällä luok-
kakaverilla oli silsa kädessä. Sitä oli sen ai-
kaisen hoitokäytännön mukaan penslattu 
kaliumpermanganaattiliuoksella. Koko 
käsi oli sininen ja sen näköinen, että nyt 
on tussia käytetty muuhun kuin alkuperäi-
seen tarkoitukseensa. Ankara opettajamme 
huusi pää punaisena, että pesulle siitä. Ikinä 
en unohda opettajan ilmettä kun 8-vuotias 
nätisti vastasi, että se on lääkettä, ei lähde 
pesussa. Nykyiset hoidot ovat helpompia ja 
opettajat ystävällisempiä.

Jos kasvoillesi tai kaulan iholle ilmestyy 
suuri tarkkarajainen rengasmainen läikkä, 
olet ehkä saanut marsultasi Trichophyton 
-tartunnan. Jos läikkiä on useita mutta ne 
ovat pieniä, hoitoon tarvitaan myös resepti-
tabletteja. Samalla sinun pitää hoitaa koirasi 
kuntoon, koska siltä olet todennäköisesti 
saanut Microsporum canis -rihmasienen.

Silsaa voi esiintyä myös vartalolla, nivu-
sissa, ihopoimuissa ja hiuspohjassa. Hoito 
määräytyy alueen mukaan ja puhdistuk-
sen ja kuivauksen jälkeen ihopoimuihin 
voi käyttää vaikkapa puuterimuotoista 
sienilääkettä. Tämä pitää poimut kuivana 

Tatti varpaan välissä?
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samalla kun se hoitaa infektiota. Tärkeää 
on, että hoito-ohjeita noudatetaan tarkasti 
ja sientä hoidetaan riittävän pitkään, myös 
oireiden päätyttyä, jos niin suositellaan. 
Muuten silsa saattaa jäädä piileväksi ja taas 
puhjeta täyteen kukkaansa myöhemmin.

Kynsisieni on hankalampi juttu. Paitsi että 
se on ruma, se on myös vaikeahoitoinen. 
Kynsisilsaa esiintyy yleensä jalan jossain 
kynnessä, kuten isovarpaassa. Tässäkin 
hygienialla on sormensa pelissä. Tartun-
nan voi saada uimahallista tai muista julki-
sista tiloista, joissa tassutellaan avojaloin. 
Kynsi alkaa kellertää sivulta ja kärjestä ja 
kohta koko kynsi on likaisen keltainen ja 
 paksuuntunut. Iän myötä kynsisienen esiin-
tyvyys lisääntyy, eikä sitä yleensä lapsilla ta-
vata. Jos käden kynteen tulee sieni, tartunta 
on todennäköisesti peräisin jalan kynnestä. 
Toki liian pienet ja puristava kengät voivat 
vauriottaa kynttä niin, että se paksuun-
tuu ja jopa irtoaa. Tämä ei välttämättä ole 
kynsisientä, vaikka muistuttaakin erehdyt-
tävästi sitä. Täyden varmuuden saa labora-
toriotutkimuksin. Silloin pitää muistaa, että 
jos sientä on yrittänyt hoitaa lääkkein, niin 
luotettavan näytteen saa vasta kun hoidon 
päättymisestä on kulunut jopa puoli vuotta.
Kynsisieni vaatii terbinafiini tai  itrakonatsoli 

-tablettihoidon, jonka kesto on vähintään 
3 kuukautta, mutta hankalassa varpaan 
kynsisienessä jopa vuosi. Kynsisieni saat-
taa myös uusiutua tai aiheuttaa bakteereille 
kulkuväylän ihonalaiskudokseen. Jos ruma 
kynsi ei haittaa, niin sitä ei välttämättä tar-
vitse hoitaa kun henkilö on perusterve.

Kynsisieneen voi kokeilla myös 
 paikallishoitoa, jos sientä on vain kynnen 
pinnassa tai kärjessä. Hoitoaika on puoles-
ta vuodesta vuoteen. Reseptilääkkeenä on 
saatavissa kynnen pensalukseen tarkoitet-
tua amorolfiinilakkaa. Erilaisia ei-lääkkeel-
lisiä, penslattavia valmisteita löytyy useita. 
Näissä ei tehoa ole osoitettu lääkkeiltä 
vaadittavalla tavalla. Eniten näyttöä tehos-
ta kynsisieneen on pihkalakalla, joka on 
saanut lääkeviranomaiselta CE-merkinnän. 
Pihkalakkaa saa apteekista ilman  reseptiä, 
sitä pitää käyttää päivittäin ja hoitoaika 
vaatii säntillisyyttä ja pitkää pinnaa.

Terveisin

Christel MonniRaasakka
apteekkari

Kastellin apteekki
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Agapio Racing Teamin Magnum Opus
Digimon

Agapio Racing Team Oy (aiemmin 
Nordic Agapio) on vuosina 1993-
2001 toiminut mediayritys, joka 
erikoistui lukuisien lastenohjel-

mien suomenkielisen jälkiäänityksen to-
teutukseen. Agapio Racing Teamin vaikut-
tavaan CV:en lukeutuvat mm. Ivanhoe, 
Pikkuponit, Smurffit, Flipper ja Lopaka, 
Alvin ja pikkuoravat sekä tietysti poru-
kan viimeiseksi jäänyt projekti, maailman-
laajuista suosiota saavuttanut Digimon 
 Adventure.

Digimon esitettiin televisiokanava Nelosel
la vuonna 2001, ja se saavuttikin välittömäs-
ti suuren suosion kouluikäisten joukossa. 
Digimonin tarina on varsin tavanomainen: 
seitsemän lasta saavat seurakseen seitsemän 
digimonia, digitaalista hirviötä, tehtävänään 
pelastaa maailma. Konseptina tämä on 
suhteellisen heikko ja tavanomainen, mutta 
nimenomaan sarjan suomenkielinen toteu-
tus oli jotain ennennäkemätöntä, mikä aut-
toi sarjaa nousemaan suursuosikiksi. 

Sarjan päähenkilöt saivat aikuismaiset, 
persoonalliset äänet perinteisen kimeän 
vingunnan sijaan, jotain mihin kotisohvil-
la ei oltu totuttu. Myös vahvaa tunnelmaa 
sarjaan loi kekseliäs dialogi henkilöiden 
välillä opettaen katsojille mm. fotosyntees-
in ihmeistä. Paikoittainen emotionaalinen 
etäisyys päähenkilöiden äänissä vain hei-
jasti heidän tilannettaan: seitsemän lasta 
heitettynä outoon maailmaan, vähempikin 
karsisi innostuksen 11-vuotiaasta!

Arvostelussa:

”Minä palan! Nyt minä palan! Minä palan 
entistä kuumempana nyt!” Meramon laskeu-
tuu haastamaan valitut lapset.

Toisin kuin niin monet aikansa lastenohjel-
mat, Agapio Racing Teamin Digimon 
ei pelännyt käsitellä vaikeitakin asioita. 
 Agapio muutti tarkoituksella joidenkin 
asioiden merkitystä sarjan suomalaisessa 
versiossa. Paras esimerkki tästä on lasten 
käyttämä laite, digivice. Tämä lapsellinen 
termi tulee englannin kielen sanoista “digi-
tal” ja “device”. Agapio kuitenkin katsoi 
parhaaksi nimetä tämän laitteen suomen-
kielisessä versiossa digipahuudeksi. Näin 
he opettivat lapsille, ettei tämä maailma 
ole mustavalkoinen ja että joskus hyvien 
päämäärien saavuttamiseksi on käytettävä 
 kyseenalaisiakin menetelmiä.
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”Tämä on pyhä laite,  digipahuus. 
Minä vartioin täällä näitä 
 raunioita.” Koshiro ja Mimi  oppivat 
pyhän laitteensa todellisen luon-
teen Kentarumonilta.

Aikuiseen teemaan sopi myös Agapion va-
paus voimasanojen käytössä: ainakin kerran 
sarjan aikana voidaan kuulla ”vittu” ja usei-
ta kertoja kevyempiä sanoja kuten  ”hitto”. 
Immersion kannalta tämä on suorastaan 
 nerokasta: vihollisen  voimakkuudesta 
turhautunut kuudesluokkalainen toden-
näköisesti käyttäisi voimasanoja myös 
tosielämässä. Agapio myös välitti sarjan 
pehmeämpiä arvoja unohtumattomalla 
tavalla. Lapsista nuorimman, Takerun, 
itku on sydäntä särkevää kuultavaa ja 
hänen  isoveljensä Yamaton määritelmä 
 ystävyydestä pysyy sydämissämme aina.

Valitettavasti Agapion ja Digimonin 
 yhteinen matka päättyi jaksoon 26 ensim-
mäisen kauden 54:stä jaksosta. Jostain 
käsittämättömästä syystä Nelonen erotti 
Agapio Racing Team Oy:n ja palkkasi Tuo
tantotalo Wernen suorittamaan jälkiääni-
tyksen loppuihin jaksoihin. Tuotantotalo 
Werne tunnetaan tavanomaisesta ja täysin 
epäoriginaalisesta suomenkielisestä toteu-
tuksesta sarjoissa kuten Aanimaaniset, 
Nokkapokka ja Richard Scarryn touhu
kas maailma. Sanomattakin lienee selvää, 
että Digimon menetti muutoksen myötä 
kaiken sen, mikä oli tehnyt suomenkieli-
sestä  versiosta  ylivoimaisen, ja vajosi vain 
yhdeksi lastenohjelmaksi muiden jou-

kossa. Nuo 26 ensimmäistä jaksoa pysyvät 
kuitenkin  muistoissamme aina ja voimme 
vain toivoa, että joku päivä uusi Aga-
pio nousee loistamaan kirkkaana tähtenä 
 lastenohjelmiemme taivaalle.

”En saa koskaan unohtaa ystäviäni. Luot-
tamus ystäviin...ON YSTÄVYYTTÄ!” Yama-
ton viisaita sanoja.

V.H.
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Biokemistin

WAPPUDRINKIT
Supernatantin nohevaakin nohevampi toimitus kokoontui jälleen kasaan 
 alkoholinhuuruisissa tunnelmissa tuodakseen Teille, lukijalle, vinkit biokemis
tin Wapun 2013 drinkeistä. Labrasta siis vain falconeita lipastamaan ja 
 nautiskelemaan!

DMEM

 1 ml Grenadiinia
 1 cl Persikkapontikkaa
 1 cl Persikkalikööriä

Makea kuin kohdunkaulan syöpä ja parhail-
laan tarjoiltuna petrimaljasta. Grenadiini 
antaa seokselle kauniin soluviljelmän värin. 
HUOM! Pontikan laadusta riippuen saattaa 
aiheuttaa kuoleman kuten oikea syöpäsolu-
kasvustokin.
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WAPPUDRINKIT

Vitun kontaminoitunu LB - 
a.k.a. perjantai LB

 4 cl Jaloviinaa
 Kermavaahtoa

Kaada Jaloviina 50 ml falconputkeen (tai 
vaikka litran erlenmeyeriin jos on ollut 
rankka viikko) ja pursota päälle kerma-
vaahtoa. Anna liueta kunnes lopputulos 
näyttää siltä, että se saisi labraparisi raivo-
kohtauksen partaalle. Nauti.

Coomassie Brilliant Blue 
staining solution

 30 til% EtOH
 10 til% etikkahappoa (suositellaan ruo
kaetikkaa, myös jääetikka käy)
 Mustikkamehua
 Tilkka Bols Blue Curacaota

Liuoksen lopputilavuudesta riippuen 
ainesosien määrät vaihtelevat. Käytetään 
laskukaavaa c1V1 = c2V2. Mustikkamehu 
yhdessä Bols Bluen kanssa antaa liuokselle 
 (teoriassa) oikean värin ja miellyttävän 
maun. Metanoli korvattu etanolilla, mutta 
itäblokista tuoduilla viinaksilla voidaan 
 virhe helposti korjata.

Destaining solution

 30 til% EtOH
 10 til% etikkahappoa (suositellaan ruo
kaetikkaa, myös jääetikka käy)

Täydellinen drinkki nautittavaksi Coomas-
sie Brilliant Blue staining solutionin päälle, 
huuhtoo suusta mustikan värin, muttei pa-
haa makua.
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Bradfordin testi

 Bols Blue Curacao
 Creme de Cassis mustaherukkalikööri

Valmista laimennossarja kontrollista (vain 
Creme de Cassista) runsaasti proteiinia 
sisältävään näytteeseen (vähän Creme 
de Cassista, runsaasti Bols Blueta). Vältä 
vorteksointia esteettisyyden nimissä. 
Nauti seurassa tai yksin, mikäli satut ole-
maan alkoholisti. HUOM! Ei voida käyttää 
 proteiinipitoisuuden määrittämiseen.

Kuvat: Toimitus työn touhussa. Useim-
mat drinkit maistuivat huolellisen suunnit-
telun ja valmistuksen  ansiosta suorastaan 
 erinomaisilta. 

VH
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Harvempi meistä on onnistunut 
välttämään kuulemasta oman 
ainejärjestönsä toimijoiden ki-

tinää ja valitusta siitä, kuinka kiireisiä he 
ovat ja kuinka kiltatehtävät vievät niin ja 
niin paljon heidän vapaa-ajastaan. Jos sai-
sin euron joka kerta kun joku kertoo kuinka 
jokin järjestöasia hiertää tai kuinka aika ei 
riitä läksyihin kokousten vuoksi, olisi mi-
nulla tarpeeksi käteistä seuraavan kuun 
vuokraan.

Järjestötehtävien ja opiskelun yhdistäminen 
ei ole lastenleikkiä, sillä opintopisteet eivät 
tienaa itseään sillä välin kun istut hallituk-
sen kokouksessa kolmatta tuntia putkeen. 
Luonnontieteellinen tiedekunta antaa luot-
tamustehtävistä muutaman pisteen, mutta 
vain niistä vaativimmista hommista (PJ, 
rahis & sihteeri). Työ on usein vaativaa ja 
palkkana on yleensä yksi tai kaksi ravin-
tolailtaa hallituksen kanssa, jos sitäkään. 
Ainejärjestöhommien lisäksi monet meistä 
lähtevät mukaan myös muihin luottamus-
toimiin, kuten KeskusVaaliLautakuntaan 
(KVL), OYY:n edustajistoon, Ympäristö-
jaostoon, OpetuksenKehittämisTyöRyh-
mään (OKTR), SosiaaliPolittiseen jaos-
toon, Tiedekuntaneuvostoon, PSOAS:n 
valtuuskuntaan, Ylioppilasavun hallituk-
seen ja örkki ties mihin muuhun. Miksi ih-
miset sitten ovat valmiita laittamaan likoon 
omaa kallista aikaansa näihin hommiin 

Järjestöduunien 
hauskuus ja kurjuus

ja jopa innokkaasti tappelemaan etenkin 
niistä kaikkein hermoja raastavimmista 
tehtävistä? Mikä saa joissain aikaan tällai-
sen uhrautuvaisuuden?

Kunnianhimo

Jotkut meistä tietävät olevansa hyviä ja 
tahtovat näyttää sen. Ottamalla vastaan vai-
kean haasteen ja todistamalla pärjäävänsä 
sen kanssa, saavat he mielihyvää ja itsevar-
muutta. Varsinkin puheenjohtajuus herät-
tää joissain meissä suurta tunteenpaloa ja 
juuri tämä hallituspaikka on se titteli, josta 
käydään kovin kilpailu. Niin pikkumaiselta 
tai elitistiseltä kuin tämä voikin kuulostaa, 
on henkselien paukuttelu jokseenkin mu-
kava ja terve harrastus. Hyvän itsetunnon 
merkitys henkisessä hyvinvoinnissa on kah-
vipöytäpsykologian perusasioita. Toisaalta 
on myös hyvä muistaa, että hyvä toimitsija 
unohtuu nopeasti, mutta huonon toimijan 
muistavat kaikki. Ei pidä tavoitella luotta-
mustehtävää, jota ei ole valmis saattamaan 
kunnialla loppuun.

Verkostoituminen

Tapaat uusia ihmisiä, opit heidän nimensä 
ja he sinun. Vaihdatte sähköpostiosoitteita 
ja kaverustutte Facebookissa, LinkedIn:ssä, 
Google-plussassa, WoWissa ja Hello Kitty 
Magical Adventuressa. Järjestötoiminnassa 
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ollaan aina väkisin mukana muiden opis-
kelijoiden kanssa. Nämä ihmiset saattavat 
tulevaisuudessa olla kollegoitasi. Ehkä he 
menevät töihin isoon yritykseen. Ehkä he 
kuulevat, että tarvitset töitä otettuasi loparit 
edellisestä työpaikastasi. Ehkä he vihjaavat 
sinulle vapaasta työpaikasta ja osaavat 
 suositella sinua esimiehelleen. Verkostoitu-
misen merkitystä ei pidä vähätellä. 

Työkokemus

Uskokaa tai älkää, mutta kokouksissa is-
tuminen ja pippaloiden suunnitteleminen 
antavat usein juuri niitä taitoja, joita voi 
soveltaa työelämän ongelmiin yhtä hy-
vin kuin lineaariyhtälöitä tai syntsaustai-
toja (ei tietenkään samoihin ongelmiin, 
höpsö).  Erilaisten ihmisten kanssa toi-
meen tuleminen, kommunikointitaidot ja 
 kokouskäytäntöjen tunteminen ovat taitoja, 
joita ei aina luennoilla opeteta. Vahvalla 
järjestöosallistumisella voi olla todella  suuri 
merkitys CV:ssä, sillä se näyttää työnan-

tajalle, että olet muutakin kuin kävelevä 
Wikipedia tai pipetointirobotti.

Vierivä lapsi ei sammaloidu

Monet meistä aktivoituvat haasteista: mitä 
enemmän tekemistä, sitä kovempi vauhti 
niiden tekemiseen. Jäämällä passiivisesti 
märehtimään kotiin liian pitkäksi aikaa ei 
hommien aloittaminen lähdekään niin hel-
posti käyntiin. Moottori kylmenee ja sen 
käynnistämiseen tarvitaan enemmän ben-
saa. Pitämällä itsensä kiireisinä useat meistä 
pitävät järjen hyvässä terässä, eikä harmaa 
aine pääse tylsymään. Liika on kuitenkin 
liikaa ja täyttämällä kalenterin liian use-
alla kokouksella ja deadlinella kasvaa myös 
burnoutin vaara. Vältä useampien luotta-
mustoimien keräämistä samanaikaisesti ja 
jos huomaat, että kokoukset menevät use-
ammin päällekkäin kuin kerran viikossa, 
on ehkä aika miettiä pois jäämistä joistain 
hommista. Parempi jättää luottamustoimet 
muille kuin jättää ne kokonaan tekemättä.

Heikki Hartikka
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C  ooking

Ga m b i n a
with

Tänään Histonin à la cârte-listalta löytyy...

... Eli kuinka käyttää pullo Gambinaa ruoanlaitossa.

Menu:
Aperitiivi: Gambina á la SodaStream

Alkupala: Meksikonpojan katkarapusalaatti mustaherukka- 
gambinahillokkeen kera

Pääruoka: Gambinassa haudutettua possua sekä uunivihanneksia
peruna- ja  kukkakaalipyreen kera

Jälkiruoka: Gambina Crème Brûlée

Juomasuositus: TalonValkoinen Gambina 
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Gambina à la SodaStream
4 cl Gambina
1,5 dl hiilihapotettua vettä

Sekoita ja nauti.

”Niinku joku ois laittanut Gambiinaa vissyn 
sekaan”

Meksikonpojan 
katkarapu salaatti
2 avokadoa
2 appelsiinia
180 g katkarapuja
iso punasipuli
3 rkl salsaa
lime
ripaus suolaa ja pippuria

Pilko avokadot, appelsiinit ja punasipuli 
syötävän kokoisiksi paloiksi. Kuullota 
jäiset katkaravut pannulla Gambinassa. 
Sekoita kulhossa katkaravut sekä pilkotut 
vihannekset ja purista päälle yhden limen 
mehu. Lisää salsa ja sekoita. Mausta suo-
lalla ja pippurilla.

”Parempi kun ei tietäis, että tässä on Gam-
biinaa”
”Krapulainen sivumaku”
”Ei maistu niinkään Gambiinalle”
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Mustaherukka-Gambinahilloke
2,5 dl mustaherukoita
1 dl Gambinaa
0,5 dl vettä
0,5 dl sokeria
loraus viinietikkaa
1 tl fenkolin siemeniä 
(muita mausteita maun mukaan, esim. kar-
demummaa)

Laita ainekset kattilaan ja keitä miedolla 
lämmöllä noin 20 min tai kunnes hilloke on 
sopivan sakeaa.

”Hilloke on ku astuis siilin päälle, jolla on 
AIDS”
”Olen syönyt pahempaakin”
”Tujua”

Possua ja Gambinassa 
haudutettuja  uunikasviksia
porsaan ulkofileepihvejä
1-2 porkkanaa
pala selleriä
1 paprika
1 lime
reilu pala purjoa
3 dl Gambinaa
vettä
suolaa ja pippuria
mausteita maun mukaan, esim. rosmariinia
öljyä paistamiseen

Mausta pihvit suolalla sekä pippurilla ja 
paista pannulla kaunis väri pintaan. Pilko 
vihannekset. Lado vihannekset ja pihvit sy-
vään uunivuokaan ja lisää joukkoon Gam-
binaa sekä vettä kunnes kasvikset ja pihvit 
peittyvät. Mausta makusi mukaan vaikkapa 
sinapilla ja rosmariinilla.  Paista uunissa 
175 ˚C:ssa vähintään 45 min. 
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Kukkakaali- ja perunapyrée
6 isoa perunaa
kokonainen kukkakaali
maitoa
voita
suolaa
(mausteita jos haluaa)

Kuori ja pilko perunat keitinvedelliseen 
kattilaan. Pilko kukkakaali toiseen keitin-
vedelliseen kattilaan. Keitä 25-30 min mie-
dosti  kuplien tai kunnes vihannekset ovat 
pehmeitä. Kaada keitinvesi pois, survo keite-
tyt kasvikset ja lisää voita/maitoa/suolaa/
mausteita kunnes pyreen rakenne ja maku 
ovat kohdillaan. Tarjoa possupihvien ja 
uunikasvisten lisukkeena. 

”Gambinan huuruinen, mutta Gambinan 
 tekstuuri peittyy ja makeus on hävinnyt”
”Carrots from Hell! Epäpyhä porkkana pot-
kaisee naamaan.”
”Aika hyvää ruokaa, en löydä tästä Gambi-
naa”
”Ihan ummehtunutta sielua näivettää.”
”90-luvun Norja.”
”Kammottavin hyvin laitettu ateria, jota oon 
koskaan syöny”

Valkoinen Gambina 
2 cl vaaleaa vermuttia
2 cl giniä

Sekoita keskenään ja nauti.

”Ei vittu, hyi vittu, äidin vittu!”
”Liian gininen”
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Gambina Crème Brûlée
2 dl kermaa
½ dl maitoa
½ dl sokeria
ripaus vaniljasokeria
3 keltuaista
Gambinaa mauksi

Sekoita ainekset keskenään ja jaa paiston-
kestäviin annosvuokiin. Paista uunissa 150 
˚C:ssa kunnes vanukkaat ovat hyytyneet (n. 
1h). Paiston jälkeen brûléiden pinnalle voi 
ripotella sokeria ja polttaa sen kaasupolt-
timella kullanruskeaksi, rapeaksi kuoreksi.

”Ei karvas, hullun hyvää!”
”Gambina maistuu, muttei pahanmakusta 
silti”
”Suklainen?!?”
”Tekee crème brûléesta melkein parempaa.”

Mitä tästä siis opimme? Ainakin sen, että porkkanoilla on vahva taipumus imeä  itseensä 
Gambinan paha maku. Älä siis yhdistä näitä kahta! Mutta jälkiruokien osana Gambinaa 
kannattaa ehdottomasti kokeilla. Sopii myös pullonpohjien hyötykäyttöön!

K.J.
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Skvaleeni
Tuumorigeneesiä hillitsevä terpeenI

Skvaleeni, (IUPAC-nimi: (6E,10E,  14E,18E)  
-2,6,10,15,19,23-heksametyylitetrakosa  
-2,6,10,14,18,22-heksaeeni) on veteen 
 niukkaliukoinen hiilivety, joka on  kuudesta 
isopreeniyksiköstä muodostuva terpeeni 
(triterpeeni). Sen molekyylikaava on 
C30H50, molekyylipaino 410,718 g mol-1 ja 
sillä on viisitoista (15) pyörivää sidosta sekä 
kuusi (6) trans-konformaatiossa olevaa 
kaksoissidosta ja siten kaksitoista (12) sp2-
hybridisoitunutta hiiltä. Skvaleeni esiintyy 
huoneenlämmössä nestemäisessä olomuo-
dossa, jonka taitekerroin on 1,495; tiheys 
0,858 g/cm3 ja sulamispiste -75 °C.1,2

Terpeenit ja terpenoidit tunnetaan tyypil-
lisesti kasvien sekundaarimetabolian tuot-
teina, joita tavataan etenkin havupuiden 
pihkassa. Skvaleenia, sen sijaan, tavataan 
eliökunnissa laajalti kasvien lisäksi myös 
eläimissä, sillä skvaleeni on tärkeä väli-
vaihe steroidisynteesissä, jossa sen hape-
tettu muoto toimii syklisaatiota edeltävänä 
välivaiheena lanosterolin synteesissä. 
Syklisaatioreaktiossa muodostuva lanos-
teroli taas toimii lähtöaineena kolestero-
lille – lipidille, joka on keskeinen lähtöaine 
useille hormoneille ja ylipäätänsä steroidi-
aineenvaihdunnassa. Skvaleenin synteesi 
alkaa pyrofosfaatilla aktivoitujen isoprenoi-
dien, Δ3-isopentenyylipyrofosfaatin ja sen 
isomeerin, dimetyyliallyylipyrofosfaatin, 

liittyessä ensin yhteen geranyylipyrofos-
faatiksi prenyylitransferaasin katalysoi-
mana, joka edelleen pidentää yhdisteen 
toisen Δ3-isopentenyylipyrofosfaatin 
avulla farnesyylipyrofosfaatiksi. Δ3-
isopentenyylipyrofosfaatin  lähtöaineena 
toimii mevalonaatti, joka ATP:n läs-
nä ollessa fosforyloidaan ensin 
 5-fosfomevalonaatiksi, sitten 5-pyrofosfo-
mevalonaatiksi ja edelleen 3-fosfo-5-py-
rofosfomevalonaatiksi, joka dekarboksy-
loidaan Δ3-isopentenyylipyrofosfaatiksi. 
  Kaksi farnesyylipyrofosfaattia liitetään 
 skvaleenisyntaasin toimesta yhteen 
skvaleeniksi, jolloin vapautuu yksi pyro-
fosfaattimolekyyli. Reaktiossa tarvitaan 
kofaktorina pelkistynyt elektroninsiirtäjä, 
 NADPH, joka hapettuu NADP+:ksi.3,4 

Adjuvantit ovat etenkin rokotteissa 
käytettäviä yhdisteitä tai yhdisteseoksia, 
jotka edesauttavat immuunivasteen muo-
dostumista. Skvaleenilla itsessään ei ole im-
muunijärjestelmää stimuloivaa vaikutusta, 
mutta sitä on käytetty useissa adjuvantti-
seoksissa lähinnä erinäisten  surfaktanttien 
kanssa. Skvaleenista käytiin kiivasta kes-
kustelua aiemmin mahdollisista haitta-
vaikutuksista, kun skvaleenille spesifisiä 
vasta-aineita havaittiin rokotettujen hen-
kilöiden veressä. Kyseessä oli maailman 
terveysjärjestön, WHO:n, mukaan kuiten-
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kin vain yksittäinen eristetty tapaussarja, 
ja noin 10 %:ssa ihmisiä tavataan luon-
nollisesti skvaleenin tunnistavia vasta-ai-
neita, riippumatta siitä onko ko. ihmis-
ryhmää ylipäätänsä rokotettu skvaleenia 
sisältävillä rokotteilla. Lisäksi, skvaleenin 
 genotoksisuutta on hiljattain tutkittu 
 ihmisen ja rotan lymfosyyteillä. Tutkimuk-
sessa ei havaittu skvaleenista johtuvia hait-
tavaikutuksia.5,6

Skvaleenilla on tärkeä rooli ihmiselimistön 
lipidiaineenvaihdunnassa, mutta skvaleenin 
on hiljattain havaittu olevan mahdollinen 
ultraviolettivalosensori. Skvaleenin foto-
oksidaatiossa muodostuvien johdannaisten 
havaittiin indusoivan viljellyissä ihmisen 
keratinosyyteissä immuuni- ja tulehdusvas-
teen ultraviolettivalokäsittelyn jälkeen.7

Skvaleenin on useiden muiden terpeenien 
ohella todettu olevan syövän syntyä es-
tävä yhdiste. Skvaleenin ominaisuut-
ta syövän estäjänä on perusteltu muun 
muassa vertailemalla eri ihmisryhmien 
ruokavaliota sekä tutkimuksissa, joissa 
skvaleenin havaittiin estävän jyrsijöissä 
tuumorigeneesiä eri syöpätyyppimalleissa. 
Skvaleenin toimintamekanismille on ehdo-
tettu useita eri malleja, joihin liittyy mm. 
Ras-farnesylaation estäminen, erinäisten 
 karsinogeenien aktivoitumisen säätely sekä 
skvaleenin kyky toimia antioksidanttina. 
Silti, vaikka skvaleenin positiivisista vaiku-
tuksista on näyttöä, suhtaudutaan yhdis-
teen fysiologisiin kokonaisvaikutuksiin silti 
varauksella.8

A.R.
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Kuva 1. Skvaleenin molekyylikaava
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FACEBOOK-RAGE SPECIAL EDITION!

Jeesus. Älkää ikinä menkö osallistumaan aivan tavallisten ihmisten aivan tavalliseen Face-
book-keskusteluun D-vitamiinista. Joo, biokemisteinä varmasti kiihottaa kommentoida, 
mutta älkää silti. Vaikka keskustelu koskeekin laadukasta tutkimusta ja keskustelijat kom-
mentoivat älykkäitä. Tein kerran tämän virheen, en tee toiste. Näistä elämän koululaisista 
saa vain mentaalisyövän.

Vai että oikein Herra Tolosen sivuilta tämän luotettavan ja kiinnostavan uutisesi löysit.  
 Sitten päätit vielä jakaa tämän Facebookissa, koska olethan Tiedostava ja Terveydestäsi 
Huoltapitävä Fiksu Ihminen. Ja kyllä, ei tietenkään rasvaliukoista D-vitamiinia voi ottaa 
liikaa. Mene siis äkkiä sinne Landemarkettisi luontaistuoteosastolle, tai Nykyaikaisena 
ihmisenä Tri Tolosen sivuille, ja kahmi äkkiä kaikista voimakkain D-vitamiinipurkki tai 
pari. Osta myös jodia, ties mitkä ydinlaskeumat iskee. Japaaniasta asti. Mieti. Se hainrusto-
lehmänpersemallasentsyymiuute on myös tosi hyvä, sen maun maistaessa paranee kaikista 
lentsuista. Tähän ei mikään humpuuki nyky lääke tiede pysty!!!
No, en sortunut lapselliseen satiiriin vaan kommentoin asiallisesti, että D-vitamiinin saan-
tisuosituksia kannattaa noudattaa ja että voi ottaa vähän ylimääräistä jos pelkää saavansa 
liian vähän. Perään totesin että kokonaiskuvalla on enemmän merkitystä eli syökää hyvin 
ja urheilkaa (ja  lopetatte sen vitun kuvottavan pullahiirimössöttelyn toimistonne kahvi-
huoneessa muiden kaltaistenne kanssa), saatte näin varmasti terveyttänne paremmaksi 
kuin D-vitamiinia yliannostelemalla.

Heti kun sain hieroglyfisen tekstisi tulkittua mentaalisyöpäni eteni terminaalivaiheeseen. 
No words. 

HYVÄ. Syö vitamiinisi, karppaa itsesi ketoosiin, rasvaa itsesi hoikaksi ja jätä 
 natriumglutamaattisi syömättä ja lapsesi rokottamatta. Noinkin se luonnonvalinta toimii.

 Alakerta

...anonyymin biokemistin mietteitä
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Hemofilia
– Yksi emäs voi muuttaa maailmaa

Pirullinen pistemutaatio

Hemofilia on vaikea ja verinen tauti.  Se on 
perinnöllinen sairaus, jonka aiheuttaa mu-
taatio geenissä F8 tai F9, joka taas johtaa 
veren hyytymistekijöiden VIII tai IX puutok-
seen. Hyytymistekijöiden  puute voi johtaa 
haavan syntyessä erittäin  pitkittyneeseen ja 
tuskalliseen verenvuotoon, joka vaikeissa 
tapauksissa johtaa usein kuolemaan. Po-
tilaille on myös tyypillistä hyvin kivulias 
 verenvuoto nivelissä. Ainoa parannuskeino 
on injektoida hyytymistekijöitä elimistöön 
noin 2-3 vuorokauden välein. Hemofilia 
periytyy resessiivisesti X-kromosomissa, 
joten se on miehillä yleisempi kuin naisilla, 
jotka yleensä toimivat vain taudin kantajina 
levittäen sitä jälkipolvilleen. 

Siniveren vuodattaja

Vaikka hemofilia on yleisesti ottaen hyvin 
harvinainen sairaus, oli se hyvinkin yleinen 
1900-luvun taitteessa Eurooppaa hallin-
neissa kuningasperheissä. Taudin uskotaan 
saaneen alkunsa Britannian kuningatar 
Viktoriasta, jonka lapset ja lapsenlapset 
ajan tapojen mukaisesti naitettiin muihin 
Euroopan hallitsijasukuihin, erityisesti 
Venäjälle, Saksaan sekä Espanjaan.  Kunin-
gasperheet heikkenivät hengenvaarallisen 

taudin levitessä hallitsijoiden keskuudessa. 
Suurin vaikutus hemofilialla oli Venäjän 
hallitsijaperheessä. Tsaari Nikolai II:n 
kruununperijä Aleksei sairasti hemofiliaa, 
jonka hän oli perinyt äidiltään, kuninga-
tar Viktorian tyttärentyttäreltä Alexandra 
Fjodorovnalta. Parannuskeinon puuttuessa 
tsaarin lähipiiriin kuuluvat suurruhtinaat 
Miliza ja Anastasia saivat tsaarin kään-
tymään okkultismin ja mystiikan  puoleen. 
Hoviin palkattiin luonnonparantaja, 
 verenseisauttaja ja mystikko Grigori Raspu-
tin, joka heti ensimmäisens tapaamisensa 
aikana onnistui pysäyttämään Aleksein 
verenvuotokohtauksen. Erityisesti tsaarin 
vaimo vakuuttui Rasputinin olevan maail-
man ainoa  ihminen, joka pystyisi pelas-
tamaan hänen poikansa kuningassuvussa 
jylläävän letaalialleelin kynsistä. Tämän 
seurauksena Rasputin nousi keskeiseksi 
henkilöksi hallitsijaperheen  keskuudessa ja 
pystyi näin suoraan vaikuttamaan tsaariin 
hänen vaimonsa kautta. Rasputinista tuli 
hetkessä hallitsijaperheen ja koko Venäjän 
vaikutusvaltaisimpia henkilöitä. 

Ra-Ra-Rasputin... 

Rasputin koitui myös koko Venäjän 
 hallitsijaperheen turmaksi. Siveellistä 
elämää kannattava kansa ei hyväksynyt Ras-
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putinin elämäntapoja, joihin kuuluivat an-
kara alkoholinkäyttö ja lukuisat irtosuhteet 
(huhujen mukaan myös itse tsaarin vaimon 
kanssa). Hallitsijaperheen yrittäessä salata 
poikansa sairaus, Rasputinin oletettiin ole-
van vain lähipiiriin kuuluva henkilö, joka 
tsaarin kustannuksella eli rietasta elämää 
samalla juonitellen niin hovissa kuin politii-
kan puolellakin. Rasputinin juhliminen 
päättyi joulukuussa 1916, kun puolenyön 
jälkeen tsaarin sukulaiset kutsuivat hänet 
viettämään iltaa prinsessa Irinan ja hänen 
naisystäviensä kanssa. Rasputin murhattiin 
raa’asti ja hänet hukutettiin jokeen.  Hallitsi-
japerheen maine oli Rasputinin suosimisen 
seurauksena romahtanut, ja vuonna 1917 
Nikolai II luopui kruunustaan. Tämä taas 
johti kahteen vallankumoukseen ja sisäl-
lissotaan, jonka aikana koko hallitsijaperhe 
teloitettiin. 

Francon aika
 
Myös Espanjassa hemofilian heikentämä 
hallitsijasuku joutui luopumaan vallastaan, 
mikä puolestaan johti veriseen sisällisso-
taan ja Fransisco Francon 36-vuotiseen 
diktatuuriin.  Hemofilian voidaan siis kat-
soa vaikuttaneen 1900-luvulle tyypilliseen 
monarkian kaatumiseen ja diktatuurin 
syntyyn. Venäjän bolshevikkivallanku-
mous taas oli 1900-luvun merkittävimpiä 
tapahtumia, johtaen koko vuosisadan 
kestäneeseen vasemmiston ja oikeiston 
 vastakkainasetteluun.  

Joonas Pelttari

Kuva: Hemofilian ainoat tunnetut parannuskeinot ovat munkki Rasputin ja Batman-laas-
tarit (sekä hyytymistekijöiden injektio potilaaseen).
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Joko sinulla on haalarissasi Histonin 
 uunituoreet merkit? Entäpä vanhat? 

waraudu wappuun täydentämällä kokoelmasi!

Uutuus!

Uutuus!

Uutuus!
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