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Fyysisen aktiivisuuden vaihtelu 
väestössä

• Kaksos- ja perhetutkimukset sekä eläinkokeet ovat 
osoittaneet, että fyysisessä aktiivisuudessa 
esiintyvää vaihtelua selittää geneettinen perimä

• Geneettisen perimän vaikutus tulee 
todennäköisesti lukuisten eri tekijöiden kautta
(mm. motoriset taidot, suorituskyky, motivaatio ja 
persoonallisuus)

 Fyysinen aktiivisuus on monitekijäinen ilmiasu
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• Yksilön liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat useat eri tekijät, 
jotka liittyvät yksilöön itseensä, sosiaaliseen ja rakennettuun 
ympäristöön sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja toimenpiteisiin 
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Fyysisen aktiivisuuden geenitutkimus

• Genomin laajuisissa assosiaatioanalyyseissa (GWAS) 
fyysistä aktiivisuutta selittäviä SNP-variaatioita (SNP, yhden 
emäksen monimuotoisuus) on löydetty muutamia

• Osa tuloksista replikoituu myös muihin aineistoihin

• Monet SNP:t yhdistyvät myös painoindeksin vaihteluun tai 
sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin 

• Selittävät mitättömän pienen osan fyysisen aktiivisuuden 
vaihtelusta
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Kohtuukuormitteinen fyysinen aktiivisuus (min/vrk)
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Polygeeninen riskisumma (PRS)

• Monitekijäisissä ilmiasuissa geneettistä vaihtelua selittävät 
lukuisat eri geenit, joilla voi olla erilainen painoarvo eri yksilöillä

• Polygeeninen riskisumma (polygenic risk score, PRS) on 
satojen tuhansien tai miljoonien geenivarianttien 
yhteisvaikutus tietyssä ominaisuudessa tai taudissa1

• PRS summaa yksilön perinnöllisen genomin-
laajuisen riskin yksilölliseksi riskiluvuksi

12.11.2019 41. Torkamani Nat Rev Genet 2018, 2. Mars 2019 bioRxiv preprint first posted online Aug. 6, 2019

• Ensimmäiset PRS:t on 
kehitetty parantamaan 
sairauksien riskiarvioita

• FinnGen-aineistossa 
PRS:t ennustivat 
sairauksien 
kumuloitumista2

Sepelvaltimotauti Tyypin 2 diabetes
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Tutkimuksen tarkoitus

1. Muodostaa polygeeniset riskisummat
itseraportoidulle ja objektiivisesti monitoroidulle
fyysiselle aktiivisuudelle

2. Testata ennustaako polygeeninen riskisumma
fyysistä aktiivisuutta suomalaisessa väestössä

3. Arvioida selittävätkö samat geneettiset tekijät
itseraportoitua ja objektiivisesti monitoroitua
fyysistä aktiivisuutta

4. Verrata eri menetelmien antamia arvioita fyysisen
aktiivisuuden periytyvyydestä
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Aineistot

• UK biopankki
N = 337,199 itseraportoitu fyysinen aktiivisuus1

N= 91,105 objektiivisesti monitoroitu fyysinen aktiivisuus2

44% miehiä, ikä 40-69 vuotta

• Suomalainen kaksoskohortti (vanha kohortti, Finntwin16 
ja Finntwin12)3

N = 11, 528, ikä 44 [18-93] vuotta, 46% miehiä
Itseraportoitu fyysinen aktiivisuus

• Mobiletwin4

N = 764, Ikä 73 [71-75] vuotta, 46% miehiä
Objektiivisesti monitoroitu fyysinen aktiivisuus
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1. www.nealelab.is/blog/2017 2. Doherty Nat Commun 2018, 3. Kaprio Twin Res Hum Genet 2019, 
4. Waller Sci Rep 2018
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Fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmät

UK biopankki
IPAQ:n kysymys “päivien määrä viikossa, jolloin olet harrastanut
vähintään kohtuukuormitteista liikuntaa yli 10 minuuttia”1

7 päivän päivän ajan (Axivity AX3)2,3 

Kokonaisaktiivisuus

Suomalainen kaksoskohortti
MET-indeksi, joka muodostettiin summaamalla raportoitujen 
aktiivisuusmuotojen arvioitu kuormittavuus 
(intensiteetti × kesto × frekvenssi)4

MOBILETWIN kohortti
7 päivän ajan (Hookie AM20, Traxmeet Ltd, Espoo)
Vähintään kohtuukuormitteisen aktiivisuuden minuutit 
vuorokaudessa ja päivittäiset askeleet5

12.11.2019
1. Klimentidis Int J Obes 2018, 2. Doherty Nat Commun 2018, 3. Doherty PLoS One 2017, 
4. Kujala JAMA 1998, 5. Waller Sci Rep 2018
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Tutkimusasetelma
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Yhteenvetostatistiikka 
UK biopankin 

aineistolla tehdyistä 
GWAS tutkimuksista1,2

Riippumaton 
vertailuaineisto 

FINRISKI3 n=27,284

Polygeeniset riskisummat 
itseraportoidulle ja mitatulle 
fyysiselle aktiivisuudelle

Polygeenisten riskisummien ja 
itseraportoidun ja mitatun fyysisen 

aktiivisuuden yhteydet 
suomalaisessa kaksoskohortissa

Polygeenisten
riskisummien 
muodostaminen

Yhteyden validointi 
riippumattomalla 
aineistolla

1. Doherty Nat Commun 2018 2. www.nealelab.is/blog/2017, 3. Borodulin Eur J Public Health 2015
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Korkea fyysisen aktiivisuuden PRS 
kuvaa suurempaa ”riskiä” olla 
fyysisesti aktiivinen
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PRS riskisumma
(lisääntynyt riski)
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PRS riskisumma (mitattu aktiivisuus)

PRS:n analyysimenetelmä: VilhjalmssonAm J Hum Genet. 2015
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PRS selittää fyysistä aktiivisuutta
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β (keskivirhe)* P-arvo* R2%  (95% lv)†       ΔR2%‡ N

Itseraportoidun fyysisen aktiivisuuden PRS
Itseraportoitu fyysinen aktiivisuus (MET indeksi) 0.1717 (0.0323) 1.11 x 10-7 5.38 (4.50, 6.25) 0.25 11 528

Objektiivisesti monitoroidun fyysisen aktiivisuuden PRS
Itseraportoitu fyysinen aktiivisuus (MET indeksi) 0.0908 (0.0321) 0.0046 5.20 (4.45, 6.04) 0.07 11 528
Objektiivisesti monitoroitu fyysinen aktiivisuus

Vähintään kohtuukuormitteinen aktiivisuus (min/vrk)2.497 (1.093) 0.0227 3.73 (0.85, 6.60) 0.90 759
Monitoroidut askeleet (askelten määrä/vrk) 369.8 (123.3) 0.0028 2.71 (0.14, 5.28) 1.44 759

PRS; polygeeninen riskisumma
*β ja p-arvo vakioitu iällä, sukupuolella ja 4 geneettisellä pääkomponentilla1

†iällä, sukupuolella ja PRS:llä selittyvä vaihtelu (lineaarinen sekamallinnus, perherakenne huomioitu mallissa)

‡ ΔR2 = mallin selitysosuuden vaihtelu

TAULUKKO 1. Polygeenisten riskisummien ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet.

 Itseraportoidun ja objektiivisesti monitoroidun fyysisen aktiivisuuden        
PRS:t selittivät fyysistä aktiivisuutta suomalaisessa kaksoskohortissa

 PRS:in itsenäiset selitysosuudet olivat vaatimattomia

1. Price Nat Genet 2006
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Fyysinen aktiivisuus polygeenisten
riskisummien ääripäissä
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 Fyysisen aktiivisuuden ero 
matalimmassa ja korkeimmassa 
PRS-riskiluokassa oli selkeä

TAULUKKO 2. Fyysinen aktiivisuus polygeenisten riskisummien ääripäissä.
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Geneettiset korrelaatiot
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Periytyvyys% 
(kaksosmalli) Periytyvyys% (SNP) Piilevä 

periytyvyys
h2

(keskivirhe) p-arvo h2

(keskivirhe) p-arvo Δh2

Itseraportoitu fyysinen aktiivisuus (MET indeksi) 41.6 (1.7) 0.0026 7.1 (2.7) 0.003 34.5 (3.2)
Objektiivisesti monitoroitu fyysinen aktiivisuus

Vähintään kohtuukuormitteinen aktiivisuus (min/vrk) 56.4 (6.1) 0.326 19.1 (41.3) 0.326 37.4 (41.7)
Monitoroidut askeleet (askelten määrä/vrk) 48.1 (6.2) 0.432 7.8 (41.8) 0.432 40.3 (42.3)

h, heritability, perinnöllisyys
Piilevä periytyvyys = kaksosmalli h2 - SNP h2

• UK biopankin aineisolla estimoitiin geneettinen korrelaatio samoille
genomin kohdille, joita käytettiin polygeenisten riskisummien
muodostamiseen

• Geneettinen korrelaatio itseraportoidun ja objektiivisesti monitoroidun
fyysisen aktiivisuuden välillä oli 0.35 (95% CI, 0.28 – 0.42) P=7.2 x 10‐23

Menetelmä: Zaitlen Plos Genet 2013, Young Am J Hum Genet. 2011

TAULUKKO 3. Periytyvyys kaksosmallin ja SNP-datan perusteella estimoituna sekä piilevä periytyvyys 
suomalaisessa kaksoskohortissa.
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Johtopäätökset
• Liikunta-aktiivisuuden biologisten ilmiasujen ja liikuntakäyttäytymisen 

geneettisen perustan parempi ymmärtäminen voi uudistaa 
liikuntatieteellistä tutkimusta. 

• Samat geneettiset tekijät selittävät osittain sekä itseraportoitua että 
objektiivisesti mitattua fyysistä aktiivisuutta

• Ensimmäiset liikunnan PRS:t ennustavat fyysistä aktiivisuutta, mutta eivät 
tuo lisäarvoa käytännön työhön

• PRS:t eivät sisällä kaikkea perinnöllistä informaatiota vaan osa jää 
edelleen selittämättä

• Geneettiset riskiarviot tullevat parantumaan tulevaisuudessa, kun 
hyödynnetään entistä tarkemmin määriteltyjä ilmiasuja rajatuissa 
kohderyhmissä.
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Tulevaisuudessa PRS:t voivat tarjota 
mahdollisuuksia riskiarviointiin, liikuntavasteen 

heterogeenisyyden ymmärtämiseen, 
yksilöllistettyyn harjoitteluun sekä 
interventioiden kohdentamiseen.
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