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Tausta
• Vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden tiedetään

olevan yhteydessä lukuisiin terveysvasteisiin, 
kuten vähentyneeseen sydän- ja 
verisuonitautien sekä sairauspoissaolojen
riskiin

• Sen sijaan työperäisen fyysisen aktiivisuuden
on osoitettu olevan jopa epäsuotuisasti
yhteydessä samoihin vasteisiin

 Ilmiötä kutsutaan fyysisen aktiivisuuden
paradoksiksi (“physical activity paradox”)

Li et al. Physical activity and risk of cardiovascular disease: What does the new epidemiological evidence show? Curr. Opin. Cardiol. (2013).

22.11.2019Holtermann et al. The health paradox of occupational and leisure-time physical activity. Br J Sports Med. (2012).



Vapaa-ajan fyysinen
aktiivisuus

• Korkea intensiteetti
• Lyhyt kesto
• Dynaamiset liikkeet
• Omaehtoisuus
• Riittävä palautuminen 

Työajan fyysinen
aktiivisuus

• Matala/kohtuukuormitteinen 
intensiteetti

• Pitkä kesto
• Staattiset työasennot
• Riittämätön palautuminen

322.11.2019
Holtermann et al. The physical activity paradox : six reasons why occupational physical activity ( OPA ) does not confer the cardiovascular health
benefits that leisure time physical activity does. Br J Sports Med. (2018).

• Parantunut hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kunto

• Hidastunut leposyke ja 
alentunut verenpaine

• Vähentynyt matala-asteinen 
tulehdus 

• Ei vaikutusta hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kuntoon

• Nopeutunut leposyke ja 
kohonnut verenpaine

• Lisääntynyt matala-asteinen 
tulehdus 



DNA:n metylaatio
• Epigeneettinen mekanismi, joka 

säätelee geenien ilmenemistä 
emäsjärjestystä muuttamatta 

• DNA:n metylaatio tarkoittaa  
metyyliryhmän (CH3) liittymistä 
sytosiiniemäkseen sytosiini-
fosfaatti-guaniini (CpG)-
dinukleotidissa

• Epigenomi on altis 
ympäristötekijöiden vaikutuksille 

• Kronologisen iän on havaittu 
korreloivan spesifien CpG-
kohtien metylaatiotasojen kanssa  

4

Sawan C, Vaissière T, Murr R, Herceg Z. Epigenetic drivers 
and genetic passengers 
on the road to cancer. Mutat Res. 2008;642(1-2):1–13.

Christensen et al. Aging and environmental exposures alter tissue-specific DNA methylation dependent upon CPG island context. PLoS Genet. (2009).
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• Horvathin DNAm Age (2013)
Ennuste kronologiselle iälle
Painotettu summa DNA:n metylaatiotasoista 353 
spesifissä DNA-kohdassa (CpG:ssä)

• DNAm PhenoAge (2018)
Ennuste ”fenotyyppiselle iälle” 

• DNAm GrimAge (2019)
Ennuste ennenaikaisen kuolemanriskille

22.11.2019

Epigenettiset kellot

Lu et al. DNA methylation GrimAge strongly predicts lifespan and healthspan. Aging (Albany. NY). (2019).

Levine et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan. Aging (Albany. NY). (2018).

Horvath. DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biology. (2013).
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• DNAm GrimAge (Lu et al, 2019)
1. DNA:n metylaatioon perustuvat korvikemarkkerit 88 

plasmaproteiinille ja tupakoinnille (askivuodet) 
2. Ennenaikaisen kuoleman riskiä selitettiin 

korvikemarkkereilla, kronologisella iällä ja sukupuolella

22.11.2019

Kuoleman
riski

DNAm
adrenomedulliini

(ADM)                            

DNAm beeta‐2‐
mikroglobuliini

(B2M)

DNAm kystatiini C

DNAm kasvu‐ ja 
erilaistumistekijä 15 

(GDF‐15)

DNAm
leptiini

DNAm
plasminogeeni‐
aktivaattoriin
inhibiittori 
(PAI‐1)

DNAm
metalloproteinaasi
kudosinhibiittori 1 

(TIMP‐1) 

DNAm tupakointi 
(askivuodet)

Kronologinen ikä

Sukupuoli

Lu, A. T. et al. DNA methylation GrimAge strongly predicts lifespan and healthspan. Aging (Albany. NY). (2019).
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• Epigeneettinen ikääntymisnopeus (age acceleration, Acc) 
kuvaa poikkeamaa kronologisen iän ja DNA:n metylaatioon
perustuvan iän välillä

• Kiihtynyt epigeneettinen ikääntyminen (DNAm Age Acc) on 
yhteydessä esimerkiksi korkeampaan painoindeksiin ja 
hauraus-raihnaus-oireyhtymään  

• Ei ole vahvaa näyttöä siitä, että fyysinen aktiivisuus olisi 
yhteydessä epigeneettiseen ikääntymiseen, kun 
epigeneettistä ikää arvioidaan Horvathin DNAm Age -
estimaatilla

22.11.2019
Ryan, J. et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Environmental, Lifestyle, and Health Factors Associated With DNA Methylation 
Age. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. (2019).

Epigeneettinen ikääntymisnopeus
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää
• epigeneettisen ikääntymisnopeuden periytyvyyttä 

sekä ympäristötekijöiden selittämää osuutta 
vaihtelusta sekä 

• vapaa-ajan ja työajan fyysisen aktiivisuuden 
yhteyttä epigeneettiseen ikääntymiseen nuorilla 
aikuisilla

• pitkään jatkuneen fyysisen aktiivisuuden vaikutusta 
epigeneettiseen ikääntymiseen vertaamalla 
kaksospareja, jotka poikkesivat fyysisen 
aktiivisuuden osalta toisistaan vähintään 32 
vuoden ajalta

22.11.2019
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Suomalainen kaksoskohortti
FinnTwin12

• syntyneet 1983‒1987
• Verinäyte 21‒25-vuotiaana 
• Baecken kyselylomake

• Urheilu
• Muu vapaa-ajan fyysinen 

aktiivisuus
• Työajan fyysinen aktiivisuus

• N = 500 yksilöä, joista
MZ n = 259, DZ n = 241    

TWINACTIVE

• syntyneet ennen v. 1958  
• Verinäyte 50‒74-vuotiaana
• Tutkittavat poikkesivat 

fyysisen aktiivisuuden osalta 
toisistaan vähintään 32 
vuoden ajalta.

• 7 MZ ja 9 DZ kaksosparia 
eli 32 yksilöä

922.11.2019Kaprio, J. et al. The Older Finnish Twin Cohort — 45 Years of Follow-up. Twin Res. Hum. Genet. (2019).

MZ = monotsygootti, identtinen
DZ =  ditsygootti, ei-identtinen
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• Kvantitatiivinen geneettinen mallinnus 
Perustuu identtisten (MZ) ja ei-identtisten (DZ) kaksosparien 
vertailuun 
ACE-malli kaksosdataan

A = yhteiset geneettiset tekijät
C = yhteiset ympäristötekijät 
E = erottavat ympäristötekijät

Neale, M. C. & Cardon, L. R. Methodology for Genetic Studies of Twins and Families 1992.

E

Phenotype, A‐twin

A
C 

Phenotype, B‐twin

A
C

E

1

MZ=1.0 / DZ=0.5

e ac ca e

• Epigeneettisen
ikääntymisen
periytyvyysaste
nuorilla aikuisilla
63‒65 % 
(FinnTwin12)
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r , MZ r, DZ
Urheilu ‐0,22 ** ‐0,20 **
Muu vapaa‐ajan fyysinen aktiivisuus ‐0,10 * ‐0,10 

Työajan fyysinen aktiivisuus 0,32 ** 0,32 **

* p < 0,05; ** p < 0,01

MZ, n = 259 Urheilu
Työajan fyysinen 
aktiivisuus

B (S.E.) p B (S.E.) p
Kaksosparien sisäinen malli
Fyysisen aktiivisuuden indeksi ‐0.21 (0.07) 0.004 0.02 (0.10) 0.825
+ Painoindeksi ja koulutusvuodet ‐0.20 (0.08) 0.016 0.00 (0.10) 0.967
+ Tupakointi ‐0.16 (0.08) 0.035 ‐0.03 (0.10) 0.754

Kaksosparien välinen malli

Fyysisen aktiivisuuden indeksi + sp ‐0.22 (0.10) 0.028 0.31 (0.11) 0.004
+ Painoindeksi ja koulutusvuodet ‐0.18 (0.11) 0.096 0.50 (0.40) 0.206
+ Tupakointi ‐0.12 (0.11) 0.290 0.47 (0.47) 0.326

B, standardoitu regressiokerroin; S.E., keskivirhe (standard error); 
+, malli vakioitiin lisäksi seuraavilla muuttujilla;
sp, sukupuoli

DNAm GrimAge AccFinnTwin12
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Liikuntadiskordantit kaksosparit 
(Twinactive)

Leskinen T. et al. Twin Res Hum Genet (2009);  Leskinen T, Kujala UM. Twin Res Hum Genet (2015) 

7 MZ ja 9 DZ
kaksosparia eli
32 yksilöä

MET 
h/vrk

Kaikki kaksosparit n=16

20051980
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Waldin testi:

Kaikki: P < 0,001
MZ: P = 0,030

Waldin testi:

Kaikki: P = 0,001
MZ: P = 0,036
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 Epigeneettinen ikääntyminen on voimakkaasti periytyvää 
nuorilla aikuisilla

 Fyysinen aktiivisuus on yhteydessä epigeneettiseen
ikääntymiseen, mutta yhteys riippuu käytetystä 
epigeneettisestä kellosta sekä fyysisen aktiivisuuden tyypistä

• Uusin DNAm GrimAge näyttäisi olevan kelloista herkin 
elintapatekijöiden vaikutuksille

• Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus (urheilu) oli yhteydessä 
hidastuneeseen epigeneettiseen ikääntymiseen

• Työajan fyysinen aktiivisuus on yhteydessä kiihtyneeseen 
epigeneettiseen ikääntymiseen
 yhteys selittyi geneettisillä tekijöillä sekä epäterveellisten 

elintapojen, kuten tupakoinnin kasaantumisella fyysistä työtä 
tekeville nuorille aikuisille

 Tulokset tukevat väestötutkimuksia, joiden mukaan elinajan 
ennuste eroaa sosioekonomisen aseman mukaan

22.11.2019

Johtopäätökset
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