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TIIVISTELMÄ 

Piispa, M. 2020. Nuoruusiän tupakoinnin yhteys epigeneettiseen ikääntymiseen varhaisaikuisuudessa. 

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu –tut-

kielma, 70 s, 2 liitettä.  

Biologista ikää on pyritty kuvaamaan erilaisten biomarkkereiden ja niitä yhdistelevien matemaattisten 

algoritmien avulla. Uusimmat ikääntymistä mittaavat menetelmät perustuvat DNA-metylaatioon, josta 

on kehitetty erilaisia epigeneettisiä kelloja. Niiden avulla voidaan mitata epigeneettistä ikää vuosissa. 

Epigeneettisistä kelloista uusin on GrimAge, joka ennustaa mm. sairastuvuutta ja kuolemanriskiä pa-

remmin kuin aiemmin kehitetyt epigeneettiset kellot. Elintapojen vaikutusta epigeneettiseen ikääntymi-

seen on tutkittu vasta vähän ja erityisesti nuoruusiän elintapojen vaikutus ikääntymiseen on epäselvä. 

Elintavoista tupakoinnin yhteyttä ikääntymiseen on tutkittu jonkin verran iäkkäämmillä mutta ei nuo-

remmilla tutkittavilla, vaikka tupakointi on yleisempää nuorissa ikäluokissa. Tämän pro gradu -tutkiel-

man tarkoituksena oli GrimAge-kellon avulla tutkia, onko tupakoinnilla yhteyttä varhaisaikuisuuden 

epigeneettiseen ikääntymiseen.  

Tutkielmassa käytettiin suomalaisen Kaksosten kehitys- ja terveys –tutkimuksen (Finntwin 12) osa-ai-

neistoa, johon kuului 763 tutkittavaa. Tutkielmassa selvitettiin keskimäärin 22-vuotiaana mitatun epige-

neettisen ikääntymisnopeuden yhteyttä nuoruusiän tupakointistatukseen ja tupakoinnin kestoon. Ana-

lyysissä käytettiin 17- ja 22-vuotiaana kyselyin selvitettyjä tupakointitietoja. Tilastoanalyysissä muut-

tujien normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin Shapiro-Wilkin testillä ja sukupuolierojen testaamiseen 

käytettiin riippumattomien ryhmien t-testiä ja Pearsonin Chi-square -testiä.  Epigeneettisen ikääntymis-

nopeuden keskiarvojen eroja eri tupakointiluokissa tarkasteltiin kaksisuuntaisella varianssianalyysilla, 

jossa luokittavina tekijöinä olivat sukupuoli ja tupakointistatus. Tupakoinnin ja sukupuolen mahdollista 

yhdysvaikutusta tarkasteltiin suhteessa epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen. 

Tupakoivat olivat epigeneettiseltä iältään 3,3 vuotta vanhempia kuin ei-tupakoivat (p < 0.001) ja ei-

tupakoivat 0,8 vuotta nuorempia kuin tupakoinnin lopettaneet (p = 0.004). Nuoruusiässä pitkään jatku-

nut tupakointi (~ 4,8 v) kiihdytti epigeneettistä ikääntymistä 3,7 vuodella ei-tupakoiviin verrattuna (p < 

0.001), mutta myös lyhyemmän aikaa tupakoineet (< 4,8 v) ikääntyivät nopeammin kuin ei-tupakoivat 

(2,1 v, p < 0.001). Epigeneettinen ikääntymisnopeus ei riippunut sukupuolen ja tupakointistatuksen yh-

dysvaikutuksesta, mutta tutkimusjoukon naiset ikääntyivät keskimäärin hitaammin kuin miehet. 

Tupakoinnin terveyshaitoista on vahvaa tutkimusnäyttöä. Tämän pro gradu -tutkielman tulokset viittaa-

vat siihen, että GrimAge epigeneettisen kellon avulla on mahdollista saada selvitettyä nuoruusiän elin-

tapojen, kuten tupakoinnin, vaikutusta myös ikääntymiseen. Kansanterveystyölle on merkityksellistä, 

jos haitallisten elintapojen vaikutukset pystytään havaitsemaan jo ennen kuin ne aiheuttavat terveyson-

gelmia ja ovat vielä mahdollisesti korjattavissa.  

Asiasanat: epigenetiikka, DNA-metylaatio, epigeneettinen kello, GrimAge,  epigeneettinen ikääntymis-

nopeus, biologinen ikääntyminen, tupakointi, varhaisaikuisuus  



 

 

 

ABSTRACT  

Piispa, M. 2020. The association between smoking at young age and epigenetic ageing in early 

adulthood. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Gerontology and public 

health, Master’s thesis, 70 pages, 2 appendices. 

Efforts have been made to describe biological age using various biomarkers and mathematical 

algorithms that combine them. The latest methods for measuring biological ageing utilize DNA-

methylation data. Epigenetic clocks are algorithms that are based on clockwise changes in DNA 

methylation sites. These clocks can be used to measure epigenetic age (DNA methylation age) in years. 

The most recently published epigenetic clock is GrimAge which predicts e.g. morbidity and the risk of 

mortality better than the earlier epigenetic clocks. Knowledge regarding associations between lifestyles 

and epigenetic aging is scarce, and only few studies thus far have included adolescent individuals and 

young adults into their analysis. For example, the association of smoking with aging has been studied 

somewhat in older but not in younger subjects, although smoking is more common habit among younger 

age groups. The purpose of this Master’s thesis was to use the GrimAge epigenetic clock to investigate 

whether smoking is associated with epigenetic aging in early adulthood.  

This dissertation used the data of the Finnish Twin Cohort (Finntwin 12), which included 763 subjects. 

The association between the rate of epigenetic aging measured at the mean age of 22 years and smoking 

status and duration of smoking at the same age was investigated. In addition the smoking status at mean 

age of 17 was used in analysis to estimate the effect of longer smoking exposure. In the statistical 

analysis, the normal distribution of the variables was examined by the Shapiro-Wilk test and gender 

group differences for different variables were examined using independent sample t-test and Pearson’s 

Chi-square test. Differences in mean rates of epigenetic aging were examined in a two-way analysis of 

variance with smoking status and sex group as classifying factors. The potential interaction between 

smoking and sex group was examined with relation to the epigenetic aging.  

The epigenetic aging of smokers was 3.3 years faster compared to non-smokers (p <0.001) and aging of 

non-smokers was 0.8 years slower compared to those who had quitted smoking (p = 0.004). Prolonged 

smoking in adolescence (~ 4.8 years) accelerated epigenetic aging by 3.7 years compared to non-

smokers (p <0.001), but shorter-term smokers (<4.8 years) also aged faster than non-smokers (2.1 years, 

p <0.001). There was no sex-smoking interaction but women were epigenetically younger compared to 

men. 

There is strong research evidence regarding health risks caused by smoking. The results of this Master’s 

thesis suggest that with the help of epigenetic clock GrimAge it is possible to elucidate the impact of 

adolescent lifestyles, such as smoking, on aging. From public health perspective it is important if it is 

possible to estimate the effects of harmful lifestyles before they cause health problems and might even 

be remedied.  

Key words: epigenetics, DNA methylation, epigenetic clock, GrimAge, age acceleration, biological 

aging, smoking, early adulthood  
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1 JOHDANTO  

Tupakointi on terveydelle haitallista ja se lisää kuolleisuutta (Pirie ym. 2013; Warren ym. 2014; 

Taghizadeh ym. 2016; Kõks ym. 2018). Tupakointi aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja, kroo-

nisia keuhkotauteja (Willigendael ym. 2004; O'Donnell ym. 2010; Pirie ym. 2013), ja se on 

merkittävä riskitekijä eri syöpäsairauksissa (Jiang ym. 2018). Tupakoinnin lopettaminen laskee 

keuhkosyövän riskiä, mutta paljon tupakoineilla entisillä tupakoitsijoilla on kolme kertaa suu-

rempi todennäköisyys sairastua keuhkosyöpään verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole koskaan 

tupakoineet (Tindle ym. 2018). Monissa maissa, kuten Suomessa, kansanterveystyön tavoit-

teena on väestön tupakoinnin väheneminen (Tupakkalaki 2016). Vaikka tupakointi on vähen-

tynyt monissa maissa, se on silti merkittävin ehkäistävissä oleva haitallinen elämäntapatekijä 

maailmassa aiheuttaen noin 6 miljoonaa kuolemaa vuosittain (Maailman terveyssäätiö 2015; 

GBD 2015 Risk Factors Collaborators 2016). Tupakoinnin arvioidaan laskevan väestön eli-

najanodotetta useilla vuosilla (Sakata ym. 2012; Li ym. 2014; O'Doherty ym. 2016), ja aiheut-

taneen esimerkiksi Suomessa 4 300–4 500 ennenaikaista kuolemaa vuonna 2012 (Tupakka 

2019), mutta on vielä epäselvää, kiihdyttääkö tupakointi myös biologista ikääntymisprosessia. 

Perinteinen iän mittari kronologinen ikä kertoo henkilön eletyn iän syntymästä alkaen, mutta 

biologinen ikä kuvaa sen sijaan yksilön elimistön toimintakykyä (Horvath & Raj 2018). Elin-

tapatekijöiden yhteyttä biologiseen ikääntymiseen on vaikea tutkia ilman pätevää mittaria. 

Ikääntymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella erilaisten vanhenemisteorioiden 

(Jin 2010) ja vanhenemisen biomarkkereiden avulla (Lara ym. 2015). Uusimmat biomarkkerit 

perustuvat epigenetiikkaan ja erityisesti DNA:n metylaatiotasoihin, joihin perustuvia arvioita 

biologisesta iästä kutsutaan epigeneettisiksi kelloiksi. Epigeneettinen kello on algoritmi, joka 

laskee epigeneettisen iän vuosina tiettyihin DNA-kohtiin liittyneiden metyyliryhmien perus-

teella (Horvath 2013; Jones ym. 2015; Jung ym. 2017). Epigeneettinen ikääntymisnopeus (age 

acceleration) kuvaa henkilön biologisen ikääntymisen nopeutta ja se määritetään kronologisen 

iän ja epigeneettisen iän lineaarisen regressioanalyysin jäännöksistä (Lu ym. 2019). Hannum 

ym. (2013) ja Horvath (2013) kehittivät ensimmäiset epigeneettiset kellot ennusteiksi kronolo-
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giselle iälle. Uusimmat kellot, kuten Lun ym. (2019) kehittämä GrimAge, kehitettiin ennusta-

maan kuolemanriskiä, ja sen on todettu ennustavan myös sairastumisriskiä joihinkin syöpiin 

sekä sydän- ja verisuonitauteihin (Hillary ym. 2019).  

Perimä, erilaiset ympäristötekijät ja elintavat vaikuttavat epigeneettisen iän vaihteluun (Lee & 

Pausova 2013). Elintavoista tupakoinnin vaikutusta epigeneettiseen ikääntymiseen on tutkittu 

jonkin verran. Tiedetään, että tupakointi vaikuttaa merkittävästi DNA:n metylaatioon, ja vaiku-

tus säilyy vuosia tupakoinnin lopettamisen jälkeenkin (Zeilinger ym. 2013; Joehanes ym. 2016; 

Zhang ym. 2016). Tupakointi näyttää kiihdyttävän epigeneettisillä kelloilla mitattua ikäänty-

mistä (Richmond ym. 2014; Beach ym. 2015; Simpkin ym. 2016; Duguén ym. 2018; Zhao ym. 

2019), mutta yhteyttä ei ole havaittu kaikissa tutkimuksissa (Levine ym. 2015; Horvath ym. 

2016; Quach ym. 2017). Ristiriitaiset tulokset voivat selittyä sillä, että tupakoinnin ja epige-

neettisen ikääntymisen yhteyttä on tarkasteltu eri epigeneettisillä kelloilla, jotka on validoitu 

erilaisiin vastemuuttujiin, kuten kronologisen iän ennuste tai sairastuvuus, ja eri-ikäisillä hen-

kilöillä. Uusimman epigeneettisen kellon GrimAgen kehitystyössä on huomioitu tarkentavina 

tekijöinä myös ikä, sukupuoli ja tupakointialtistus (Hillary ym. 2019; Lu ym. 2019).  

Lapsuuden ja nuoruuden elintapojen vaikutusta biologiseen ikääntymisprosessiin ei tunneta. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ensimmäistä kertaa tutkia, onko tupakoinnilla 

yhteyttä epigeneettiseen ikääntymiseen jo varhaisaikuisuudessa. Tutkielmassa käytetään suo-

malaisen Kaksosten kehitys- ja terveys -tutkimuksen (Finntwin 12) osa-aineistoa, johon kuuluu 

763 noin 22-vuotiasta tutkittavaa. Epigeneettisen iän mittarina käytetään uusinta epigeneettistä 

kelloa eli Lun ym. (2019) GrimAgea. 
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2  TUPAKOINTI JA SEN TERVEYSVAIKUTUKSET 

Tässä tutkielmassa tupakoinnilla tarkoitetaan poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen käyttä-

mistä. Tupakkaa poltetaan Suomessa pääasiassa tehdasvalmisteisina savukkeina. Tupakalle rin-

nasteisia, mutta käyttötavaltaan erilaisia valmisteita ovat nuuska ja sähkötupakka. Passiivinen 

tupakointi tarkoittaa tupakoimattoman henkilön altistumista tupakansavulle toisten tupakoinnin 

vuoksi (Jaakkola & Jaakkola 2012). Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen Suomessa vuonna 

2012 noin 4 300–4 500 kuolemaa, yli 700 uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa ja noin 340 000 

vuodeosastohoitopäivää, ja tupakoinnin aiheuttamien välittömien taloudellisten haittojen arvi-

oidaan olevan yhteensä noin 617–621 miljoonaa euroa (Tupakka 2019).  

2.1  Tupakoinnin yleisyys 

Tupakointi voi olla jatkuvaa tai satunnaista, ja tupakoitsija voi olla entinen tai nykyinen tupa-

koitsija riippuen tupakointihistoriasta. Tupakointi voidaan arvioida poltettujen savukkeiden 

määrän mukaan vähäiseksi, kohtalaiseksi tai runsaaksi. Tupakoinnin kumulatiivinen määrä pe-

rustuu tutkittavien antamiin tietoihin tupakoinnistaan, ja siinä yksi askivuosi tarkoittaa 20 tu-

pakkaa päivässä yhden vuoden ajan (Patja 2016). Tupakoinnin määrää voidaan nykyään arvi-

oida myös verinäytteestä DNA-metylaatioanalyysia hyödyntäen (Bollepalli ym. 2019). 

Suomalaisista 20 – 64-vuotiaista tupakoi päivittäin noin 13 %, miehistä hieman useampi (15 

%) kuin naisista (12 %, kuvio 1) (Tupakkatilasto 2017).  Koko aikuisväestössä tupakointi on 

vähentynyt miehillä 1960-luvulta alkaen puolella, kun taas naisten tupakointi on samassa ajassa 

vähentynyt 6 %. Vanhemmassa ikäluokassa (65 – 84-vuotiaat) miesten tupakointi on pysynyt 

ennallaan (9 % tupakoi) ja naisten hieman lisääntynyt (7 % tupakoi). Eläkeikäisten naisten tu-

pakoinnin kasvun oletetaan selittyvän sillä, että nuoresta asti runsaasti tupakoineiden naisten 

ikäluokka on saavuttanut eläkeiän (Tupakkatilasto 2017). Tupakointitavoissa on sosiaaliluok-

kiin liittyviä eroja. Matalammin koulutetuilla tupakointi on yleisempää kuin korkeammin kou-

lutetuilla (Tupakka 2019). Tupakoinnissa tapahtui vuosien 2016 – 2017 aikana lasku, joka se-

littynee sillä, että tupakkaveroa nostettiin kahdesti kuluneena aikana, ja korotus oli yhteensä 24 

% (kuvio 1, Tupakkatilasto 2017). 
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Nuuskaa käytti vuonna 2017 päivittäin viisi prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä ja vain yksi 

prosentti naisista. Uusin nikotiinivalmiste, sähkösavuke, oli aikuisväestöstä yhdellä prosentilla 

päivittäisessä käytössä. Niin nuuskan kuin sähkösavukkeiden satunnaisten käyttäjien määrä oli 

alle 10 %. Nuuska on suositumpaa miehillä, kun taas naiset käyttävät enemmän sähkösavuk-

keita (Tupakkatilasto 2017).  

Jhan ym. (2013) mukaan suurin osa maailman 1,3 miljardista tupakoijasta asuu matala- tai kes-

kituloisissa maissa, ja joka vuosi noin 30 miljoonaa nuorta aikuista alkaa tupakoida, näistä puo-

let on miehiä ja 10 % naisia. Useimmissa korkeatuloisissa maissa on nykyään enemmän tupa-

koinnin lopettaneita kuin tupakoivia (Jha ym. 2013).  

 

 

KUVIO 1. Päivittäin tupakoivien 20 vuotta täyttäneiden osuus (%) 2014–2017 sukupuolen ja 

iän mukaan. Lähde: Tupakkatilasto 2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  
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Suomalaisten 14-, 16- ja 18-vuotiaiden nuorten tupakointia on seurattu Tampereen yliopiston 

terveystieteen yksikön teettämässä Nuorten terveystapa –tutkimuksessa vuodesta 1977 lähtien 

joka toinen vuosi. Nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten 

aikana, mutta tupakoinnin väheneminen näyttää lähes pysähtyneen vuosien 2017 ja 2019 välillä 

(kuviot 2 ja 3). Vuosien 1977 ja 2019 aikana 14-vuotiaiden poikien tupakointi väheni 13 %, 16-

vuotiaiden 23 % ja 18-vuotiaiden 30 %. Tytöillä vastaavana aikana 14-vuotiaiden tupakointi 

väheni 13 % ja 16- ja 18-vuotiaiden 20 %. Nuorten aikuisten (noin 18-vuotiaat) tupakointi on 

keskimäärin samalla tasolla muun aikuisväestön kanssa (Nuorten terveystapatutkimus 2019). 

 

KUVIO 2. Päivittäin tupakoivien 14-, 16- ja 18-vuotiaiden poikien tupakointi (%) vuosina 1983 

– 2019 Suomessa. Lähde: Nuorten terveystapatutkimus 2019, Sosiaali- ja terveysministeriö.  
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KUVIO 3. Päivittäin tupakoivien 14-, 16- ja 18-vuotiaiden tyttöjen tupakointi (%) vuosina 1983 

– 2019 Suomessa. Lähde: Nuorten terveystapatutkimus 2019, Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Nuorten tupakoinnissa on oppilaitoskohtaisia eroja (kuvio 4).  Ammatillisissa oppilaitoksissa 

opiskelevista pojista tupakoi päivittäin 17 % ja tytöistä 21 % vuonna 2019, vaikka ammatillisten 

oppilaitosten opiskelijoiden tupakointi on puolittunut viimeisen seitsemän vuoden aikana (Kou-

luterveyskysely 2006 - 2019). Tupakoivien oppilaiden määrä ammatillisissa oppilaitoksissa on 

kolminkertainen verrattuna yläkouluihin (kuvio 4). Yläkoululaisista ja lukiolaisista pojista alle 

10 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa 20 % käytti nuuskaa ja tyttöjen nuuskan käyttö on yleis-

tymässä yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta sähkösavukkeen käyttö nuorten 

keskuudessa ei ole lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana (Kouluterveyskysely 2006 - 

2019).  
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KUVIO 4. Tupakoivien tyttöjen ja poikien määrä (%) perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisilla, 

lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla vuosina 2013 – 

2019. Lähde: Kouluterveyskysely 2006 – 2019, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Nuorten passiivista tupakointia on Suomessa tutkittu vuodesta 1991 lähtien (Kinnunen ym. 

2017).  Tutkimuksen alkaessa passiivisesti tupakansavulle altistui 10–25 % 14- ja 16-vuotiaista 

ja 20–30 % 18-vuotiaista. Vuonna 2017 14- ja 16-vuotiailla sekä 18-vuotiailla altistuminen oli 

enää alle seitsemän prosenttia. Passiivinen tupakansavulle altistuminen on vähentynyt huomat-

tavasti johtuen lakimuutoksista, asenteiden muutoksista ja tupakoinnin vähentymisestä (Tupak-

kalaki 2016; Kinnunen ym. 2017). 

2.2 Tupakoinnin vaikutus terveyteen  

Tupakointi on terveydelle haitallista ja se lisää kuolleisuutta (Pirie ym. 2013; Warren ym. 2014; 

Taghizadeh 2016; Kõks ym. 2018). Tupakointi vähentää myös toimintakykyisiä elinvuosia 

(GBD 2015 Risk Factors Collaborattors. 2016). Tupakoinnin on todettu aiheuttavan riippu-

vuutta (Benowitz 2000), ja tupakkariippuvuus on luokiteltu krooniseksi sairaudeksi (Tautiluo-
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kitus ICD-10 2011). Kõks ym. (2018) havaitsivat mahdollisen yhteyden tupakoinnin ja itsetu-

hoisuuden välillä. Limin ym. (2012) systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoitti, että tupakointi 

oli vuonna 2010 verenpainetaudin jälkeen yleisin sairastuvuutta aiheuttava riskitekijä.  

 

Merkittävimmät tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ovat sydän- ja verisuonitaudit ja krooniset 

keuhkotaudit (Willigendael ym. 2004; O'Donnell ym. 2010; Pirie ym. 2013; Mohammadnezhad 

ym. 2016). Tupakointi on merkittävä riskitekijä alaraajoja tukkivalle valtimotaudille (Willigen-

dael ym. 2004), aivoinfarktille (O'Donnell ym. 2010) sekä kroonisille keuhkotaudeille, kuten 

keuhkoahtaumataudille, hengitystieinfektioille ja astmalle (Pirie ym. 2013; U.S. Department of 

Health and Human Services 2014). Keuhkoahtaumatauti on yli 20 kertaa yleisempi tupakoivilla 

kuin tupakoimattomilla (Keuhkoahtaumatauti 2019). Iskeemisen sydänsairauden riski on tupa-

koivilla kolminkertainen verrattuna ei-tupakoiviin (Schane ym. 2010) ja passiivinen tupakointi 

lisää sydäninfarktin riskiä 20 – 30 % (U.S. Department of Health and Human Services 2014).  

 

Tupakoijilla on 30 – 40 %:a suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin ei-tupakoivilla 

(U.S. Department of Health and Human Services 2014). Tupakoinnilla on todettu yhteys nivel-

reumaan (U.S. Department of Health and Human Services 2014) sekä passiivisella tupakoin-

nilla hammaskariekseen (WHO 2017). Tupakointi on yhteydessä hedelmättömyyteen ja äitien, 

sikiöiden ja vastasyntyneiden sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen (U.S. Department of Health and 

Human Services 2014). Satunnaisen ja kevyemmän tupakoinnin terveysriskit sydän- ja veri-

suonisairauksille ovat lähes samanlaiset verrattuna jatkuvaan tupakointiin (Bjartveit & Tverdal 

2005; Schane ym. 2010). 

 

Tupakointi on merkittävä riskitekijä eri syöpäsairauksissa ja se on yhteydessä syöpäkuolleisuu-

teen (U.S. Department of Health and Human Services 2014; Mohammadnezhad ym. 2016; 

Jiang ym. 2018). Tupakointi on yhteydessä suurimpaan osaan keuhkosyövistä, ja paljon tupa-

koineilla on kolme kertaa suurempi todennäköisyys sairastua keuhkosyöpään verrattuna ei-tu-

pakoiviin (Alberg ym. 2013; Tindle ym. 2018).  Tupakointi lisää haimasyövän riskiä (Yi ym. 

2018), ja tupakoivien riski sairastua ruokatorven syöpään on lähes viisinkertainen (Schane ym. 

2010). Tupakointi on yhteydessä myös paksunsuolensyöpään (U.S. Department of Health and 
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Human Services 2014), suun alueen syöpiin sekä leukoplakiaan (WHO 2017).  Aiemmin syö-

pään sairastuneilla tai siitä parantuneilla tupakoivilla on suurempi alttius syövän uusiutumiseen 

kuin ei-tupakoivilla (Warren ym. 2014). 

 

Tupakoinnilla on havaittu olevan haitallisia vaikutuksia jo nuorten terveyteen. Nuoruusiän tu-

pakoinnilla voi olla yhteys psyykkisiin ja kognitiivisiin häiriötiloihin, impulsiivisuuteen ja huu-

meiden tai lääkkeiden väärinkäyttöön myöhemmällä iällä (Poorthuis ym. 2009; Counotte ym. 

2011; Goriounova & Mansvelder 2012). Goodwinin ym. (2017) tutkimuksessa 12–17-vuotiai-

den tupakoivien nuorten ryhmässä esiintyi kaksi kertaa enemmän masennusta kuin ei-tupakoi-

villa ikäverrokeilla, mutta syy-seuraussuhteita näiden välillä on vaikeaa määrittää. Prefrontaa-

linen aivokuori kehittyy vielä nuoruusiässä, ja siksi nuorten aivot ovat erityisen herkkiä niko-

tiinille ja sen haittavaikutuksille (Goriounova & Mansvelder 2012).  Tupakoinnin vaikutukset 

voivat ulottua myös seuraavaan sukupolveen, sillä tupakoivien äitien lapsilla on havaittu esi-

merkiksi käytöshäiriöitä ja alhaista syntymäpainoa (Mohammadnezhad ym. 2016).    

2.3 Tupakoinnin vaikutus elinajanodotteeseen ja kuolleisuuteen  

Vaikka tupakointi on vähentynyt monissa maissa, se on silti merkittävin ehkäistävissä oleva 

kuolemansyy maailmassa aiheuttaen noin 6 miljoonaa kuolemaa vuosittain (Maailman terveys-

säätiö 2015; GBD 2016). On ennustettu, että 2100-luvulla tupakointi tappaa maailmassa mil-

jardi ihmistä (Jha ym. 2013). Tupakointi lisää erityisesti syöpäkuolemia (Jiang ym. 2018) ja on 

merkittävin syy ennenaikaisille kuolemille (Muller ym. 2016; Brønnum-Hansen ym. 2018).  

Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuu-

den tasoa (Elinajanodote 2019). Suomalaisten vastasyntyneiden elinajanodote vuonna 2018 oli 

81,6 vuotta (pojat 78,9 vuotta ja tytöt 84,3 vuotta) (Elinajanodote 2019). Tupakointi laskee eli-

najanodotetta useilla vuosilla (Sakata ym. 2012; Li ym. 2014; O'Doherty ym. 2016). Miehet 

tupakoivat naisia enemmän, ja sen arvioidaan olevan tärkeä tekijä sukupuolten välisissä kuol-

leisuuseroissa (McCartney ym. 2011).  Saksalaisille tehdyn kohorttitutkimuksen mukaan yli 10 

tupakkaa päivässä polttavilla tupakointi vähensi miesten elinajanodotetta 10,6 vuotta ja naisten 
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8,9 vuotta, ja alle 10 tupakkaa päivässä polttavilla miehillä elinajanodote laski 5 vuotta ja nai-

silla 6,6 vuotta (Li ym. 2014). O'Dohertyn ym. (2016) tutkimuksessa ei-tupakoivien ja tupa-

koinnin lopettaneiden elinajanodote oli noin neljä vuotta suurempi verrattuna tupakoiviin, ja 

Sakatan ym. (2012) tutkimuksessa varhaisaikuisuudessa alkanut jatkuva tupakointi lyhensi eli-

najanodotetta keskimäärin 10 vuotta. Myös Jhan ym. (2013) ja Kõksin ym. (2018) tutkimuk-

sissa tupakointi oli yhteydessä lyhentyneeseen elinikään.  

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan tupakointi aiheuttaa Suo-

messa noin 4300 kuolemaa vuosittain ja tupakointikuolemista 75 % kohdistuu miehiin (Vähä-

nen 2015). Tutkimuksen perusteella tupakointi oli yhteydessä yli kahdeksaan prosenttiin kai-

kista kuolemista ja noin 17 % :in työikäisten kuolemista. Arviolta 47 % pahanlaatuisista kas-

vaimista ja syöpätaudeista johtuneista kuolemista ja 48 % hengityselinsairauksien aiheuttamista 

kuolemista oli yhteydessä tupakointiin, kun taas verenkiertoelimistön sairauksien vastaava luku 

oli noin kahdeksan prosenttia (Vähänen 2015).  
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3 BIOLOGINEN IKÄÄNTYMINEN ILMIÖNÄ 

3.1 Biologiset vanhenemisteoriat ikääntymisen selittäjinä 

Biologiset vanhenemisteoriat etsivät selitystä miksi ja milloin yksilöt ikääntyvät ja mitkä mit-

tarit sitä ennustavat (Jin 2010). Vanhenemisteoriat jaetaan usein kolmeen pääryhmään: ohjel-

moitu vanheneminen, stokastinen vanheneminen ja evoluutioteoria (Jin 2010).  

Ohjelmoituneen vanhenemisen teoriat olettavat, että ikääntyminen noudattaa biologista aika-

taulua, jossa vanhojen ja rappeutuneiden yksilöiden poistuminen antaa tilaa uusille ja nuorille 

yksilöille (Jin 2010). Teorioiden näkemyksiin kuuluvat geeneihin ohjelmoitu pitkäikäisyys, 

biologisten kellojen hormonaalinen vanhenemisen ohjaaminen ja immuunisysteemin ohjel-

moitu heikkeneminen ikääntymisen myötä (Rozemuller ym. 2005; Davidovic ym. 2010; Jin 

2010). 

Stokastisen vanhenemisen teoriat esittävät vanhenemisen kulumisilmiönä, jossa tapahtuu vir-

heitä geenien luvussa, sen seurauksena perintöaines vahingoittuu, ja nämä virheet johtavat yk-

silön vanhenemiseen ja kuolemaan (Brys ym. 2007; Jin 2010). Teorioiden näkemyksiin kuulu-

vat kehon osien kuluminen käytössä, ikääntymisestä aiheutuva suurempi aerobinen lepoenergi-

ankulutus, poikittaissidoksien kerääntyminen soluihin, vapaiden radikaalien vaikutus ja DNA-

virheiden ja geneettisten mutaatioiden kasaantuminen soluihin ikääntyessä (Harman 1956; 

Bjorksten 1968; Brys ym. 2007; Jin 2010).  

Luonnontieteisiin perustuvat evoluutioteoriat nähdään pohjana vanhenemisprosessin ymmärtä-

miselle (Arbutthnott ym. 2009). Evoluutioteorian perusperiaatteita ovat muuntelun, perinnölli-

syyden ja valinnan periaatteet (Portin 2012). Muuntelun periaate tarkoittaa, ettei luonnossa ole 

kahta täysin samanlaista yksilöä, ja perinnöllisyyden periaate ilmenee niin, että sukua toisille 

olevat muistuttavat toisiaan (Portin 2012). Valinnan periaate johtaa siihen, että tietyt yksilöiden 

ominaisuudet ovat suotuisampia, niiden periytyvyys lisääntyy, ja näin vanhat ja sopeutumatto-

mat poistuvat vahvempien ja nuorempien tieltä (Arbutthnott ym. 2009; Portin 2012; Portin 
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2015). Vanhenemisen ekologiset teoriat tarkastelevat yksilön vanhenemista osana ekosystee-

miä, kun taas evoluutiobiologiset vanhenemisen teoriat selittävät vanhenemista evoluution 

kautta (Portin 2015).  

Yksi tämän ajan vanhenemisen evoluutioteoria sisältää kertakäyttöisen ruumiin, vähenevän 

luonnonvalinnan ja antagonistisen pleiotropian teorian (Arbutthnott ym. 2009; Saksela 2014). 

Kertakäyttöisen ruumiin teoria tarkoittaa, että yksilön biologisia resursseja käytetään ensin li-

sääntymiseen ja tämän kyvyn poistuttua somaattisten toimintojen ylläpitoon ja korjaamiseen 

(Arbutthnott ym. 2009). Vähenevän luonnonvalinnan teorian mukaan luonnonvalinta heikke-

nee iän mukana ja geenien mutaatiot jäävät yksilöön (Arbutthnott ym. 2009). Antagonistisen 

pleiotropian teoria lähtee ajatuksesta, että vanheneminen on adaptaatioprosessin haitallinen si-

vutuote, ja geenien toiminnot voivat muuttua hyödyllisistä haitallisiksi iän myötä (Arbutthnott 

ym. 2009).  

Biologisten vanhenemisteorioiden avulla voidaan jäsentää ihmisten biologista ikääntymistä 

muun muassa perinnöllisyyden, geneettisten muutosten ja evoluution näkökulmasta. Epigeneet-

tisiä kelloja biologisen iän markkereina voidaan tarkastella sekä ohjelmoituneen vanhenemisen 

teorioiden että stokastisten teorioiden näkökulmasta. Epigeneettisten kellojen toiminta perustuu 

DNA-metylaatioon, jota selittää sekä DNA:han koodattu perintöaines että elämänaikaiset ym-

päristö- ja elämäntapatekijät, joiden aiheuttama rasitus voidaan mitata metylaatiotasojen muu-

toksina.  

3.2 Biologisen ikääntymisen mittarit 

Ihmisen ikää voidaan tarkastella kahden peruskäsitteen, kronologinen ja biologinen ikä, avulla. 

Kronologinen ikä eli kalenteri-ikä kertoo henkilön eliniän numeroina syntymän hetkestä läh-

tien. Iän määrittämisen lisäksi kronologista ikää käytetään yleisesti toiminnanvajauksia, kroo-

nisia sairauksia ja kuolleisuutta ennustavana riskitekijänä, vaikka ikääntyneiden terveydenti-

lassa tiedetään olevan suuria yksilöllisiä vaihteluita iästä riippumatta (Lowsky ym. 2014; Jyl-

hävä ym. 2017). Biologinen ikä kuvaa yksilön elimistön biologista toimintakykyä (Horvath & 
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Raj 2018). Siitä käytetään myös nimityksiä fysiologinen, orgaaninen ja fenotyyppinen ikä (Hor-

vath & Raj 2018). Fysiologisesti tarkasteltuna ikääntyminen heijastaa menneen elämän biolo-

gisia vaikutuksia ja aiheuttaa fysiologisen kapasiteetin ja toimintakyvyn laskua sekä vaikuttaa 

yksilön ja perheen elämään kokonaisvaltaisesti (Rodríguez-Rodero ym. 2010). Finkel ym. 

(2019) erottelivat tutkimuksessaan biologisen ja toiminnallisen ikääntymisen, ja havaitsivat su-

kupuolisidonnaisia eroja hoitoon päätymisen ja kuolleisuuden ennustettavuudessa. 

Vuosikymmenien ajan on pyritty löytämään luotettava biologista ikääntymistä mittaava mene-

telmä (Jylhävä ym. 2017). Vanhenemisprosessissa kiinnostavat esimerkiksi sairauksien puh-

keamisajankohta sekä toimintakyvyn laskun ja kuoleman todennäköisyys (Levine ym. 2018). 

Yhdysvaltalainen Ikääntymisen tutkimuskeskus on määrittänyt kriteerit hyvälle ikääntymisen 

mittarille: sen tulee ennustaa ikääntymisen etenemistä paremmin kuin kronologinen ikä, sen 

tulee mitata ilmiötä ikääntymisen taustalla eikä itse sairauksia, sen tulee olla käytännöllinen ja 

toistettavissa oleva menetelmä, sekä sen tulisi toimia niin ihmisillä kuin koe-eläimilläkin (Ba-

ker & Sprott 1988).  

Terveen ikääntymisen mittareina voidaan käyttää esimerkiksi fysiologisia toimintoja sekä fyy-

sistä ja kognitiivista toimintakykyä (Levine 2013; Lara ym. 2015). Näitä toimintoja arvioimalla 

voidaan ennustaa mahdollisia tulevia sairauksia, biologista ikääntymistä ja ikääntymisnopeutta. 

Fysiologisista toiminnoista parhaiten ikääntymisen etenemistä kuvaavat sydämen, verisuonis-

ton, keuhkojen ja luustolihasten kunto sekä sokeriaineenvaihdunnan toiminta (Lara ym. 2015). 

Fysiologisia käytännön mittareita ovat esimerkiksi verenpaine, verinäytteet (paastoverensokeri, 

pitkänajan sokeri HbA1C, triglyseridit) ja luun mineraalitiheys (Lara ym. 2015). Usein käytet-

tyjä mittareita ovat myös reiden ympärysmitta, käden puristusvoima ja tuolilta ylösnousu -aika 

(Zhong ym. 2019). Voima, liikkuvuus, tasapaino ja hienomotoriikka kertovat fyysisestä toimin-

takyvystä, ja muisti, prosessointinopeus sekä tiedonkäsittelytoiminnot kognitiivisesta toiminta-

kyvystä (Lara ym. 2015). Finkel ym. (2019) ovat kehittäneet aistitoimintoja, keuhkojen toimin-

takykyä, voimaa ja liikkuvuutta hyödyntävän toiminnallista ikää mittaavan FAI-indeksin (func-

tional age index), kun taas sairauksia ja toiminnanvajauksia yhdistävää hauraus-raihnaus –in-

deksiä eli FI (frailty index ) voidaan käyttää kuolleisuutta ennustavana mittarina (Jiang ym. 

2017). 
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Hormonaalisia eli endokrinologisia ikääntymisen merkkejä on nähtävissä stressireaktiota kont-

rolloivalla hypotalamus–aivolisäke–lisämunuaiskuori-akselilla eli HPA-akselilla, sukupuoli- ja 

kasvuhormoneissa, sekä immuunisysteemissä yksilöön vaikuttavina erilaisina tulehduksellisina 

tekijöinä (Lara ym. 2015). Crimmins ym. (2008) ovat nostaneet esiin edellä mainittujen lisäksi 

metaboliset prosessit, munuaisten toiminnan, oksidatiivisen stressin, antioksidantit sekä geneet-

tiset tekijät hyvinä vanhenemisprosessin kuvaajina ja mittareina.  

Ihmisen perimästä on etsitty ikääntymistä selittäviä geenejä. Yksi paljon tutkittu terveyttä mit-

taava geneettinen ikääntymisen biomarkkeri on APOE -geeni eli apolipoproteiini E, jonka yksi 

geenimuoto eli alleeli ε4 on merkittävä Alzheimerin tautiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin 

yhdistetty tekijä (Crimmins ym. 2008). APOE-geenin ε2-geenimuodolla puolestaan on havaittu 

suojaava vaikutus, sillä sen kantajilla on löydetty matalampia kokonais- ja LDL-

kolesterolitasoja, ja geenimuodon on todettu suojaavan myös Alzheimerin taudilta (Chiang ym. 

2010). Toisaalta solututkimuksissa on havaittu, että DNA-mitokondrioiden (mtDNA) mutaatiot 

lisääntyvät iän myötä, ja niillä voi olla yhteys tiettyjen yksilöiden pitkäikäisyyteen (Crimmins 

ym. 2008).  

Telomeerit ovat biologisen iän mittareita ja niiden on todettu myös ennustavan kronologista 

ikää ja kuolleisuusriskiä (Marioni ym. 2016; Dean ym. 2017). Telomeerit ovat kromosomien 

päissä olevia iän myötä lyheneviä DNA-jaksoja, jotka suojaavat kromosomia (Sillanpää ym. 

2016; Dean ym. 2017). Telomeerien lyhentymiseen vaikuttavat niin perintö- kuin ympäristöte-

kijät (Müezzinler ym. 2013). Telomeerien pituuteen vaikuttaa syntymän hetkellä mitattu telo-

meeripituus, jota selittää pääsääntöisesti perimä sekä elämän aikana tapahtunut solunjakautu-

misten määrä, mihin taas vaikuttavat oksidatiivinen stressi ja mahdolliset tulehdustilat (Aviv 

2008; Crimmins ym. 2008). Geneettiset tekijät selittävät iästä riippuen 70 % telomeerien pituu-

desta. Telomeeripituuden periytyvyys äidin puolelta näyttää voimakkaammalta kuin isän 

(Broer ym. 2013). Gardner ym. (2014) totesivat meta-analyysissaan, että naisilla telomeerit ovat 

pidempiä kuin miehillä. Tämä sukupuolten ero voi selittää naisten pidemmän elinajan. Myös 

etninen tausta voi vaikuttaa telomeerien pituuteen, sillä afroamerkikkalaisilla henkilöillä telo-

meerit olivat keskimäärin pidempiä valkoihoisiin amerikkalaisiin verrattuna (Müezzinler ym. 

2013).  Toisaalta Broerin ym. (2013) meta-analyysin perusteella havaittiin, että pitkään yhdessä 
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asuneiden puolisoiden telomeerit olivat samankaltaisia. Tämä viittaa siihen, että ympäristöte-

kijöillä on yhteys telomeerien pituuteen.  

Biologista ikää voidaan määrittää lukuisista tunnetuista fysiologisista biomarkkereista, kuten 

esimerkiksi verenpainetaso, fyysistä toimintakykyä kuvaavat suureet (reiden ympärysmitta, kä-

den puristusvoima) ja aineenvaihduntaa, sydämen, keuhkojen sekä immuunipuolustuksen toi-

mintaa kuvaavat laboratorioarvot (Levine ym. 2013; Zhong ym. 2019). Fysiologisia biomark-

kereita käytetään yksinään tai yhdistelminä, ja niitä analysoidaan erilaisilla matemaattisilla al-

goritmeilla, joista yleisimmät ovat pääkomponenttianalyysi eli faktorianalyysi, monilineaari-

nen regressioanalyysi ja Klemera & Doubal –tekniikka (Levine 2013; Zhong ym. 2019). Mate-

maattisten menetelmien avulla tuotettu korkeampi biologisen iän arvio verrattuna kronologi-

seen ikään voi ennustaa hauraus-raihnaus –oireyhtymän ilmaantuvuutta ja kuolemanriskiä 

(Zhong ym. 2019). Zhongin ym. (2019) kahdeksan vuoden seurantatutkimuksessa arvioitiin 

tutkittavien biologista ikää fysiologisten ja fyysistä ja henkistä toimintakykyä mittaavien bio-

markkereiden avulla. Tutkimuksessa vertailtiin edellä mainittujen matemaattisten algoritmien 

soveltuvuutta biologisen iän arviointiin. Näistä kolmesta tekniikasta Klemera & Doubal- algo-

ritmin tuottama biologisen iän arvio ennusti kalenteri-ikää ja kuolleisuutta paremmin kuin pää-

komponenttianalyysi ja monilineaarinen regressioanalyysi. Myös Levinen (2013) tutkimuk-

sessa Klemerea & Doubal –algoritmi oli luotettava mittari ennustamaan kuolleisuutta biologi-

sen ikäestimaatin avulla. Näiden matemaattisten algoritmien heikkoutena on, että ne olettavat 

käytettyjen fysiologisten biomarkkereiden muuttuvan lineaarisesti iän myötä (Zhong ym. 

2019).  

Epigeneettisen tutkimustiedon lisääntyminen ja analyysimenetelmien kehittyminen on mahdol-

listanut uudenlaisten matemaattisten algoritmien kehittämisen. Biologisen iän ennustaminen ja 

mittaaminen DNA:n metylaatioon perustuvilla mittareilla on ollut tiedeyhteisöjen mielenkiin-

non kohteina kohta vuosikymmenen ajan. Näistä mittareista epigeneettiset kellot ovat osoittau-

tuneet lupaavimmiksi ihmisen biologista ikää ja ikääntymisnopeutta ennustaviksi menetelmiksi 

(Chen ym. 2016; Jung ym. 2017). Yksittäisenä menetelmänä epigeneettinen kello mahdollistaa 

objektiivisen biologisen ikääntymisprosessin tarkastelun, ja tulevaisuudessa eri komponenttei-

hin perustuvien ikäennusteiden yhdistelmä voi selittää ja mitata ikääntymistä vieläkin laaja-

alaisemmin (Jylhävä ym. 2017).   
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4 EPIGENEETTISET IKÄÄNTYMISEN MITTARIT 

Epigenetiikka tutkii yksilön tai solun geenien ilmenemisen muutoksia (Portin 2012; Jung ym. 

2017). Geenien toiminnan säätelymekanismit perustuvat DNA:n rakenteen kemialliseen muok-

kautumiseen, ja nämä epigeneettiset muutokset voivat olla pysyviä tai palautuvia (Portin 2012). 

Epigeneettiset muutokset mahdollistavat solujen erilaistumisen, mutta ne eivät aiheuta muutok-

sia DNA:n rakenteessa (Portin 2012; Jung ym. 2017). Epigeneettiset mekanismit osallistuvat 

geneettisen tasapainon ylläpitämiseen ja geenien ilmentymisen säätelyyn aktivoimalla ja hil-

jentämällä geenejä (Rodríguez-Rodero ym. 2010; Jones ym. 2015; Jung ym. 2017), ja tällä ta-

voin ne ohjaavat yksilön kehityksen kannalta välttämätöntä solujen erilaistumista ja niiden nor-

maalia kasvua (Jung & Pfeifer 2015). Tutkimusnäyttö osoittaa, että ikääntymiseen ja eliniän 

pituuden vaihteluun ovat yhteydessä muun muassa sukupuoli, perimä, elintavat, sairaudet ja 

ympäristö (Zampieri ym. 2015; Jung ym. 2017; Sillanpää ym. 2019). Näiden tekijöiden yhteyttä 

ikääntymisprosessiin pyritään selittämään epigenetiikan avulla. 

4.1 Epigeneettiset mekanismit 

Tunnetuimpia epigeneettisiä mekanismeja ovat DNA:n metylaatio, DNA:han sitoutuvien pro-

teiinien modifikaatiot ja mikro-RNA- eli miRNA-välitteinen säätely (Kaikkonen ym. 2011; 

Portin 2012; Tieva & Peltomäki 2012). Näistä DNA-metylaatio on eniten tutkittu, kun taas his-

tonien modifikaation ja kromatiinin rakenteen muokkautumisen täsmällistä mekanismia ei vielä 

tarkalleen tunneta (Bonasio ym. 2010; Portin 2012).  

DNA:n metylaatio on epigeneettisen säätelyn mekanismi, jossa metyyliryhmät (CH3) liittyvät 

DNA:n sytosiini-fosfaatti-guaniini -emäspariin (CpG) (Lee & Pausova 2013; Jones ym. 2015; 

Jung ym. 2017). DNA:n hypometylaatiossa geenien toiminta on vaimentunutta ja hyperme-

tylaatiossa aktivoitunutta (Portin 2012; Tieva & Peltomäki 2012; Levine ym. 2018). DNA:n 

metylaatiota tarvitaan aina alkionkehityksestä lähtien, sillä se osallistuu mm. X-kromosomin 

inaktivaation ylläpitoon, kromatiinin rakenteen säätelyyn ja geneettisen informaation asianmu-

kaiseen ilmentämiseen (Taipale 2006; Tieva & Peltomäki 2012; Jylhävä ym. 2017).  Metylaatio 

on kemiallinen tapahtuma, joka säätelee geneettisen informaation luentaa DNA:sta RNA:ksi, 
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ja vaikuttaa sitä kautta geenien ilmentymiseen (Lee & Pausova 2013; Jylhävä ym. 2017). Ge-

nomin DNA-metylaatioaste kasvaa ensimmäisenä elinvuotena, tasoittuu aikuisiän aikana, ja 

laskee vanhuudessa, mutta DNA:n metyloitumiseen vaikuttavat yksilöllisesti niin geneettiset 

kuin ympäristötekijät (Lee & Pausova 2013; Jung ym. 2017). Biologista eli epigeneettistä 

ikääntymistä voidaan määrittää tiettyjä ikääntymiseen liittyviä geenin CpG-kohtia tarkastele-

malla, jolloin epigeneettinen ikääntymisnopeus (age acceleration) näkyy kiihtyneenä, tasaantu-

neena tai hidastuneena verrattuna kronologiseen eli kalenteri-ikään (Horvath ym. 2015; Jones 

ym. 2015).  

DNA:han sitoutuvien proteiinien modifikaatio tarkoittaa, että soluissa aktiivisten kasvunrajoi-

tegeenien yhteydessä oleva kromatiini sisältää aktiivisia histonimerkkejä (H4K16-asetylaatio 

ja H3K4-metylaatio), jotka joko hiljentävät tai aktivoivat kasvunrajoitegeenejä (Ellis ym. 2009; 

Tieva & Peltomäki 2012). Histonit ovat DNA:ta kromatiiniksi pakkaavia proteiineja, joiden 

”hännät” ovat tärkeä tekijä histonien aktivaation säätelyssä (Ellis ym. 2009; Tieva & Peltomäki 

2012).  Esimerkiksi syövässä hiljentävät histonimerkit lisääntyvät ja aiheuttavat kasvunrajoite-

geenin hiljentymisen, mikä johtaa syöpäsolujen lisääntymiseen (Tieva & Peltomäki 2012). 

MiRNA:t puolestaan ovat ei-koodaavia RNA-ketjuja, jotka osallistuvat geenien ja kantasolujen 

säätelyyn (Bonasio ym. 2010; Kaikkonen ym. 2011). Niiden ilmentymistä tarkastellaan mikro-

siruanalyysillä, minkä perusteella arvioidaan, miten miRNA säätelee kohdegeeniään joko kas-

vua lisäävästi tai rajoittavasti (Kaikkonen ym. 2011; Tieva & Peltomäki 2012).  

4.2 Epigeneettiset kellot ikääntymisen mittareina 

DNA-metylaatioon perustuvat mittarit, epigeneettiset kellot, ovat osoittautuneet lupaavimmiksi 

ihmisen epigeneettistä ikää ennustaviksi menetelmiksi (Chen ym. 2016; Jung ym. 2017). Epige-

neettinen kello on algoritmi, jolla voidaan laskea epigeneettinen ikä, eli DNA-metylaatioikä 

vuosina, DNA:n tiettyihin CpG-kohtiin -kohtiin liittyneiden metyyliryhmien perusteella (Hor-

vath 2013; Horvath & Raj 2018).  Epigeneettisen iän on todettu korreloivan voimakkaasti kro-

nologisen iän kanssa (Hannum ym. 2013; Horvath 2013; Chen ym. 2016; Christiansen ym. 

2016; Ryan ym. 2019), ennustavan kuoleman riskiä (Chen ym. 2016; Jylhävä ym. 2017; Ryan 

ym. 2019), sekä olevan yhteydessä sairastavuuteen (Jylhävä ym. 2017; Ryan ym. 2019). Viisi 
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vuotta suurempi epigeneettinen ikä verrattuna kronologiseen ikään ennusti Marionin ym. 

(2015) tutkimuksessa 16 % ja Christiansenin ym. (2016) tutkimuksessa 35 % korkeampaa en-

nenaikaisen kuoleman riskiä. Levine ym. (2015) taas havaitsivat, että keuhkosyövän riski oli 

suurempi epigeneettiseltä iältään vanhemmilla henkilöillä riippumatta heidän tupakointihisto-

riastaan. Epigeneettinen ikä lisääntyy vanhetessa pääsääntöisesti lineaarisesti kronologisen iän 

kanssa, mutta vielä ei tiedetä, onko DNA-metylaatio epigeneettisen ikääntymisen mittari, tai 

ovatko epigeneettiset muutokset DNA:n metylaatiotasoissa osa ikääntymisen aiheuttamaa me-

kanismia (Horvath 2013; Kananen ym. 2016).  

Epigeneettisen iän tutkiminen vaatii erityisiä laboratoriomenetelmiä ja -analyyseja. DNA:n 

metyloitumista voidaan mitata veri- tai kudosnäytteestä erotetusta DNA:sta esimerkiksi Illu-

minan Infiniumia avustukseen perustuvalla 27k-, 450k- tai EPIC BeadChip-alustalla (Jylhävä 

ym. 2017). Menetelmä hyödyntää mikrosiruanalyytiikkaa, jonka tuloksena saatu me-

tylaatiodata syötetään raakadatana tai normalisoituna Horvathin (2013) kehittämään verkossa 

vapaasti saatavilla olevaan ohjelmaan (https://dnamage.genetics.ucla.edu). Tuloksena saadaan 

arvio henkilön epigeneettisestä iästä vuosissa erilaisilla epigeneettisillä kelloilla arvioituna 

(Horvath 2013).  

 

Tällä hetkellä on olemassa useita epigeneettisiä kelloja. Hannum ym. (2013) kehittivät ensim-

mäisen DNA-metylaatioon perustuvan epigeneettisen kellon, jossa on mukana 71 CpG-kohtaa. 

Hannumin kello toimii parhaiten kokoverestä otetulla näytteellä, ja se korreloi voimakkaasti (r 

= 0,91) kronologisen iän kanssa eli ennustaa hyvin kronologista ikää (Hannum ym. 2013; Jyl-

hävä ym. 2017). Horvathin (2013) kehittämään epigeneettiseen kelloon valikoitui 353 optimaa-

lista CpG-kohtaa. (Horvath 2013). Horvathin kello ennustaa ennenaikaisen kuoleman riskiä pa-

remmin kuin kronologinen ikä (Horvath 2013), korreloi voimakkaasti (r = 0,96) kronologisen 

iän kanssa, ja toimii lähes kaikissa kudoksissa (Horvath 2013; Jylhävä ym. 2017). Sekä Han-

numin ym. (2013) että Horvathin (2013) kellojen CpG-kohdat on valikoitu niin, että ne selittä-

vät parhaiten haluttua vastemuuttujaa eli kronologista ikää. 

DNA-metylaatioiän arvioon voi vaikuttaa kudosnäytteen koostumus, koska eri solujen metylaa-

tioprofiilit voivat olla erilaisia (Chen ym. 2016).  Hannumin epigeneettisen kellon avulla voi-

daan määrittää myös epigeneettinen ikääntymisnopeus kahdella eri algoritmilla: extrinsic 

https://dnamage.genetics.ucla.edu/
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epigenetic age acceleration (EEAA) ja intrinsic epigenetic age acceleration (IEAA) (Gibson 

ym. 2019), kun taas Horvathin kellon avulla voidaan määrittää vain IEAA (Chen ym. 2016; 

Gibson ym. 2019).   

Menetelmissä EEAA- ja IEAA -estimaattia epigeneettisestä iästä verrataan kronologiseen ikään 

lineaarisella regressioanalyysilla, ja analyysin jäännös muodostaa epigeneettisen ikääntymis-

nopeuden arvon (Chen ym. 2016; Gibson ym. 2019). Kun ikääntymisen myötä tiettyjen solujen 

määrä kasvaa ja toisten vähenee, niin mahdollinen DNA:n metylaatioiässä tapahtuva muutos 

voi kertoa vain solujakauman muutoksista veressä (Chen ym. 2016). IEAA ja EEAA -algoritmit 

antavat arvion DNA:n metylaatioiästä huomioiden verisolumäärien mahdolliset muutokset 

(Chen ym. 2016). IEAA-estimaatti vaikuttaisi olevan kuolleisuutta itsenäisesti ennustava muut-

tuja, joka ei ole riippuvainen kronologisen iästä, veren eri solutyyppien määrästä tai perintei-

sistä kuolleisuutta aiheuttavista riskitekijöistä (Chen ym. 2016).  Sen sijaan EEAA-estimaatti 

tarkastelee henkilön immuunisysteemin vanhenemista ottaen huomioon veren eri solutyyppien 

määrät ja solujen luontaiset epigeneettiset muutokset, ja näiden kautta sen voidaan nähdä en-

nustavan kuolleisuutta (Chen ym. 2016; Gibson ym. 2019).  

Horvathin ja Hannumin epigeneettisten kellojen heikkouksina ovat verraten pienet tai keski-

suuret tilastolliset vaikuttavuuden suuruudet eli efektikoot ikään liittyvien sairauksien ja toi-

mintatilojen arvioinnissa (Levine ym. 2018). Koska Horvathin ja Hannumin kellot on kehitetty 

ennusteiksi kronologiselle iälle, ne saattavat jättää huomiotta CpG-kohdat, joiden metylaatiota-

sot heijastavat poikkeamaa epigeneettisen ja kronologisen iän välillä (Levine ym. 2018). Hor-

vathin ja Hannumin kellot eivät ole kyenneet ennustamaan ikääntymisen myötä muuttuvaa toi-

mintakykyä tai terveydentilaa, eivätkä huomioimaan elintapojen ja ympäristön yhteyttä ikään-

tymisprosessiin (Levine ym. 2018). 

Levine ym. kehittivät (2018) uudenlaisen epigeneettisen kellon nimeltään PhenoAge. PhenoA-

geen valikoitui 513 CpG-kohtaa, jotka selittävät parhaiten vastemuuttujana olevaa fenotyyp-

pistä ikää. Näiden CpG-kohtien on todettu olevan yhteydessä kuolleisuuteen, sairastuvuuteen 

ja toimintakyvyn laskuun (Levine ym. 2018). PhenoAge voidaan mitata vain kokoveren DNA-
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metylaatiosta, ja sen kehittämistyössä hyödynnettiin mm. veren albumiini-, kreatiini- ja glukoo-

siarvoja, jotka ovat yhteydessä fysiologiseen ikääntymiseen (Levine ym. 2018; Zhao ym. 2019). 

PhenoAge ennustaa yksilön elinaikaa, sairastuvuutta (esim. syöpä, fyysinen toimintakyky, Al-

zheimerin tauti) ja kuolleisuutta muihin saman ikäisiin verrattuna (Levine ym. 2018). Esimer-

kiksi yhden vuoden lisäys PhenoAgen epigeneettisessä iässä verrattuna kronologiseen ikään 

ennusti viiden prosentin lisäystä keuhkosyövän ilmaantuvuuteen ja siihen kuolleisuuteen ja yh-

deksän prosentin lisäystä sydän- ja verisuonitauteihin menehtymisen riskiin (Levine ym. 2018).  

Uusin epigeneettinen kello on Lun ym. (2019) kehittelemä 1030 CpG-kohtaan perustuva 

GrimAge. GrimAgen algoritmi perustuu kronologiseen ikään, sukupuoleen, DNA-metylaation 

kautta saatavaan informaatioon seitsemästä sairastavuutta ja kuolleisuutta ilmentävästä veren 

plasman proteiinitasosta ja DNA-metylaation pohjalta annettuun arvioon tupakoinnin 

askivuosista (Hillary ym. 2019; Lu ym. 2019). Edellä mainituilla muuttujilla selitettiin 

kuolemanriskiä ja valikoitiin parhaiten selittävät CpG-kohdat GrimAge-estimaattiin (Hillary 

ym. 2019). Korkeampi GrimAge-kellolla määritetty DNA-metylaatioikä verrattuna 

kronologiseen ikään tarkoittaa kiihtynyttä epigeneettistä ikääntymistä, ja matalampi GrimAge-

estimaatti hidastunutta epigeneettistä ikääntymistä (Hillary ym. 2019). GrimAge-kello näyttäisi 

olevan luotettavin elinikää ennustava epigeneettinen kello, ja sillä voi ennustaa myös 

sydänsairauden, syövän, 2-tyypin diabeteksen sekä sairauksien yhteisesiintymisen 

ilmaantuvuutta (Hillary ym. 2019; Lu ym. 2019). GrimAgen epigeneettinen ikä on vahvasti 

yhteydessä myös viskeraalirasvan määrään ja ennustaa ennenaikaista vaihdevuosi-ikää ja iän 

mukanaan tuomaa kognition alenemaa (Lu ym. 2019). 

Epigeneettisillä kelloilla mitattu ikääntymisnopeuden arvo muodostuu lineaarisen regressio-

analyysin jäännöksestä, eli siitä osuudesta DNA-metylaatioiän vaihtelussa, mitä ei voida selit-

tää kronologisella iällä (Sillanpää ym. 2019). Epigeneettinen ikääntymisnopeus kertoo, onko 

henkilö biologisesti nuori vai vanha verrattuna kronologiseen ikäänsä (Chen ym. 2016; Sillan-

pää ym. 2019). Epigeneettinen ikääntymisnopeus ennustaa kuolemanriskiä paremmin kuin kro-

nologinen ikä (Horvath ym. 2015), ja kiihtynyt epigeneettinen ikääntyminen on yhteydessä esi-

merkiksi korkeampaan painoindeksiin ja hauraus-raihnaus-oireyhtymään (Ryan ym. 2019).  



   

21 

 

Epigeneettisessä ikääntymisnopeudessa esiintyvää vaihtelua selittävät sekä perimä, elintavat 

että ympäristötekijät. Ympäristötekijöiden vaikutus epigeneettiseen ikääntymisnopeuden vaih-

teluun on suurempi ikääntyneillä henkilöillä verrattuna nuoriin (Sillanpää ym. 2019). Geneet-

tisten ja ympäristöllisten tekijöiden vaikutus epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihteluun 

55–70-vuotiailla kaksosilla tehdyssä tutkimuksessa oli lähes yhtä suuri, kun taas nuoremmilla 

kaksospareilla (20–25-vuotiaat) geneettiset tekijät selittivät vaihtelusta noin kaksi kolmasosaa 

(Sillanpää ym. 2019). Tämä tulos viittaa siihen, että epigeneettinen ikääntymisnopeus on voi-

makkaasti periytyvää nuorilla aikuisilla, mutta periytyvyysaste laskee iän mukana (Sillanpää 

ym. 2019). Toisaalta Kananen ym. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että ikääntymisnopeus 

oli suhteellisen pysyvää aikuisiässä, mikä viittaa siihen, että yksilöiden väliset erot muotoutuvat 

jo nuorella iällä.  

4.3 Yksilölliset erot epigeneettisessä ikääntymisessä 

Epigeneettisen iän kehityskaaren on todettu muotoutuvan jo ennen aikuisikää (Simpkin ym. 

2016; Kananen ym. 2016). Toisaalta epigeneettinen säätely muuttuu eliniän aikana, mikä viittaa 

siihen, että se on tärkeä osa ikääntymisprosessia ja ikääntymiseen liittyvien sairauksien ilme-

nemistä (Rodríguez-Rodero ym. 2010; Jones ym. 2015). Yksilölliset epigeneettiset vaikutukset 

aiheuttavat eriasteisia muutoksia molekyyli- ja solutasolla, ja epigeneettinen ikääntyminen nä-

kyy esimerkiksi geenien ilmentymisen muutoksena (Rodríguez-Rodero ym. 2010; Jones ym. 

2015). Tutkimusmenetelmästä riippuen geneettisen periytymisen on katsottu selittävän noin 40 

% epigeneettisestä iästä (Jylhävä ym. 2017; Quach ym. 2017). Jablonka ja Raz (2009) ovat 

todenneet, että monet epigeneettiset muutokset edistävät yksilön biologista sopeutumista ym-

päristöönsä. Epigeneettiset mekanismit ja muutokset ovat haastava tutkimuskohde ja eri tutki-

muksissa ilmiöstä on saatu ristiriitaisia tuloksia. 

Sukupuoli näyttää olevan yhteydessä epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen, sillä miehet ikään-

tyvät naisia nopeammin (Horvath ym. 2016; Zhao ym. 2019). Epigeneettisiä eroavaisuuksia 

ikääntymisessä on havaittu myös eri rotujen tai etnisten ryhmien välillä. Afroamerikkalaiset 

ikääntyivät hitaammin kuin hispaanit tai kaukaasialaiset, mutta tulokset vaihtelivat riippuen 

käytetystä epigeneettisestä kellosta (Horvath ym. 2016).  
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Elintavat ovat yhteydessä epigeneettiseen ikääntymiseen. Esimerkiksi fyysinen aktiivisuus hi-

dastaa ikääntymistä (Quach ym. 2017), kun taas lihavuus nopeuttaa sitä (Kirkland 2016; Quach 

ym. 2017; Ryan ym. 2019). Myös ravinnon laadulla on yhteys epigeneettiseen ikääntymisno-

peuteen. Kala, kana, hedelmät ja kasvikset ovat terveydelle hyväksi, ja ne voivat hidastaa ikään-

tymistä (Quach ym. 2017), kuten myös metylaatiomuutoksiin vaikuttavat antioksidantit ja ka-

lorirajoitukset (Li & Tollefsbol 2010). Tietyt metyyliryhmien metaboliaan osallistuvat ravinto-

aineet, kuten foolihappo ja B12-vitamiini, hidastavat DNA-metylaation vaimentumista ja sitä 

kautta niillä on yhteys ikääntymiseen (Jung & & Pfeifer 2015). Simpkinin ym. (2017) tutki-

muksessa matala BMI ja tupakointi olivat yhteydessä hidastuneeseen epigeneettiseen ikäänty-

miseen.  Toisaalta elintapojen yhteys ikääntymisnopeuteen ei aina ole ilmeinen, sillä esimer-

kiksi Simonsin ym. (2016) tutkimuksessa ravinnolla, liikunnalla, tupakoinnilla tai alkoholin 

kulutuksella ei ollut yhteyttä ikääntymisnopeuteen. Vaihtelevat tulokset voivat selittyä käyte-

tyllä epigeneettisellä kellolla tai tutkimusasetelman eroilla, sillä Simpkin ym. (2017) käytti poi-

kittaistutkimuksessa Horvathin epigeneettistä kelloa ja Simons ym. (2016) pitkittäistutkimuk-

sessaan, missä oli vain naisia, Hannumin epigeneettistä kelloa.  

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöillä, kuten korkealla verenpaineella, veren triglyserideillä 

ja CRP:llä, oli heikko yhteys epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen Horvathin ym.  (2016) tut-

kimuksessa. Sen sijaan diabeteksella, kemoterapialla, sädehoidolla (Kirkland 2016) sekä etene-

vällä hauraus-raihnaus –oireyhtymällä näyttää olevan yhteys kiihtyneeseen epigeneettiseen 

ikääntymiseen (Ryan ym. 2019). Tietyillä infektioilla, kuten HIV:llä ja sytomegaloviruksella, 

on todettu vastaava yhteys (Dhingra ym. 2018).  

Sosioekonominen asema ja psyykkinen stressi näyttävät olevan yhteydessä epigeneettiseen 

ikääntymiseen. Koulutustaso oli yhteydessä epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen Horvathin 

ym. (2016), Simonsin ym. (2016), Quachin ym. (2017) ja Zhaon ym. (2019) tutkimuksissa, 

joissa korkeampi koulutustaso oli yhteydessä hidastuneeseen epigeneettiseen ikääntymiseen. 

Toisaalta vastaavaa yhteyttä koulutustason ja ikääntymisnopeuden välillä ei löytynyt Ryanin 

ym. (2019) tutkimuksessa. Pitkittyneellä taloudellisella ahdingolla ja matalalla tulotasolla (Si-

mons ym. 2016), sekä psykososiaalisilla altistuksilla, kuten traumoilla ja nuoruuden vastoin-

käymisillä (Dhingra ym. 2018), voi olla yhteyttä epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen.  
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Epigeneettisten tutkimusmenetelmien kehittyminen lisää tietoa ihmisen ikääntymisprosessiin 

vaikuttavista perimä-, ympäristö- ja elintapa –tekijöistä. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että 

tupakoinnilla on yhteys DNA:n metylaatioon (Christensen ym. 2009; Breitlingin ym. 2011; Gao 

ym. 2016; Barcelona ym. 2019), ja epigeneettisillä kelloilla mitattuun epigeneettiseen ikään 

(Beach ym. 2015; Zhao ym. 2019).  
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5 EPIGENEETTINEN IKÄÄNTYMINEN JA TUPAKOINTI 

5.1 Tupakoinnin vaikutus DNA:n metylaatioon  

Tällä hetkellä tiedetään, että tupakointi vaikuttaa ainakin 66 CpG-kohdan DNA:n metylaatioon 

(Christensen ym. 2009; Breitlingin ym. 2011; Gao ym. 2016; Barcelona ym. 2019) ja on viit-

teitä siitä, että tupakointi vaikuttaa jopa geenien ilmenemiseen (Besingi & Johansson 2014). 

DNA:n metylaatiotasojen muutoksista voidaan ennustaa mahdollisia tupakoinnin riskejä (Gao 

ym. 2015). Besingi ja Johansson (2014) havaitsivat, että tupakointi aiheutti muutoksia CpG-

kohdissa, joiden on todettu olevan yhteydessä rinta- ja haimasyöpien syntyyn, tyypin 2 diabe-

teksen aiheuttamaan insuliiniresistenssiin, immuunipuolustuksen häiriön kautta infektioherk-

kyyteen ja miesten hedelmällisyyden laskuun. Joehanesin ym. (2016) tutkimuksessa tupakoin-

nin aiheuttamat muutokset tietyissä CpG-kohdissa olivat yhteydessä keuhkojen toimintahäiri-

öihin. Lisäksi on havaittu, että tupakoinnin aiheuttamien metylaatiomuutosten on todettu olevan 

suurempia tietyillä potilasryhmillä, kuten esimerkiksi MS-tautia sairastavilla (Marabita ym. 

2017).  

Tupakoinnin vaikutus DNA:n metylaatioon näyttää olevan pitkäkestoinen, sillä tupakoinnin 

vaikutus on mitattavissa vuosien ajan tupakoinnin lopettamisen jälkeen (Zeilinger ym. 2013; 

Joehanes ym. 2016; Zhang ym. 2016). Tupakoinnin altistusmäärällä ja lopettamisajankohdalla 

näyttää olevan yhteys DNA:n metylaatiotasoihin (Gao ym. 2015; Marabita ym. 2017).  On viit-

teitä, että täydelliseen metylaatiotasojen palautumiseen voi kulua jopa 20 vuotta (Gao ym. 2015; 

Marabita ym. 2017). Joehanesin ym. (2016) meta-analyysissa (lähes 16 000 tutkittavaa) havait-

tiin, että nykyisten tupakoitsijoiden DNA:n metylaatiotasossa tapahtui tilastollisesti merkitsevä 

muutos 2623 eri CpG-kohdassa, ja tupakoinnin lopettaneilla tilastollisesti merkitsevä muutos 

nähtiin 185 CpG-kohtien metylaatiossa (Joehanes ym. 2016).   

Tupakoinnin mahdollisen pitkäaikaisvaikutuksen lisäksi näyttää siltä, että tupakointi voi vai-

kuttaa metylaatioon yli sukupolvirajojen (Lee & Pausova 2013).  Äidin raskaudenaikainen tu-

pakointi vaikuttaa sikiön DNA:n metylaatioon, ja voi olla yhteydessä kroonisten sairausten ke-

hittymiselle aikuisiässä (Lee & Pausova 2013: Markunas ym. 2015).   
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5.2 Tupakoinnin vaikutus epigeneettiseen ikääntymiseen 

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että tupakointi on yhteydessä ihmisen epigeneettiseen ikään-

tymiseen (Beach ym. 2015), mutta tulokset näyttävät riippuvan käytetystä epigeneettisestä kel-

losta (Zhao ym. 2019). Tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisnopeuden yhteyttä Hannumin 

ja Horvathin kelloilla on tarkasteltu taulukossa 1. Tutkimuksissa verrattiin tupakoinnin lopetta-

neita ja nykyisiä tupakoitsijoita pääsääntöisesti henkilöihin, jotka eivät olleet koskaan tupakoi-

neet. Tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisnopeuden yhteys näyttää vaihtelevan suuresti eri 

kelloilla mitattuna. Horvathin kelloa oli käytetty yhdeksässä tutkimuksessa, ja näistä neljässä 

löytyi tilastollisesti merkitsevä yhteys tupakoinnin ja kiihtyneen epigeneettisen ikääntymisno-

peuden välillä (Dugué ym. 2018; McCartney ym. 2018; Wu ym. 2019; Zhao ym. 2019). Simp-

kinin ym. (2017) tutkimuksessa tupakointi oli yllättäen yhteydessä hidastuneeseen epigeneetti-

seen ikääntymiseen. 

 

Hannumin epigeneettistä kelloa oli käytetty yhdeksässä tutkimuksessa, ja viidessä niistä löytyi 

tilastollisesti merkitsevä yhteys tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisnopeuden välillä (tau-

lukko 1). Näistä neljässä tutkimuksessa tupakointi oli yhteydessä kiihtyneeseen epigeneettiseen 

ikääntymiseen (Beach ym. 2015; Dugué ym. 2018; McCartney ym. 2018; Fiorito ym. 2019). 

McCartneyn ym. (2018) tutkimuksessa epigeneettinen ikääntyminen kiihtyi tupakoivien ryh-

mässä molemmilla epigeneettisillä kelloilla mitattuna, mutta Quachin ym. (2017) havaintojen 

perusteella tupakointi ei ollut yhteydessä kiihtyneeseen epigeneettiseen ikääntymiseen kum-

mallakaan kellolla mitattuna.  

 

Kaikkien taulukon 1 tutkimusten tutkittavien keski-ikä oli yli 40 vuotta. Keski-iän laskelmassa 

ei huomioitu Horvathin ym. (2016) tutkimuksessa olevaa Adkinsin ym. (2011) tutkimusta, jossa 

määritettiin vastasyntyneiden napaverinäytteistä epigeneettistä ikää. Tupakoinnin ja epigeneet-

tisen ikääntymisnopeuden tilastollinen merkitsevyys ei riippunut tutkittavien iän vaihtelusta 

(taulukko 1, liite 1). Tutkimusjoukon koko vaihteli 100 – 16245 välillä, ja mukana oli meta-

analyyseja, joissa tutkittiin useampien eri kohorttien verinäytteitä (liite 1). Tupakoinnin ja 

epigeneettisen ikääntymisen tilastollinen merkitsevyys vaihteli riippumatta tutkimusjoukon 

koosta, eli tulosten tilastollinen merkitsevyys ei riippunut siitä, oliko kyseessä väestöotos tai 

pienempi valikoitunut aineisto (taulukko 1, liite 1). Lisäksi mainittakoon, että Simpkinin ym. 
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(2017) tutkimuksessa oli vain naisia. Gao ym. (2016) tarkastelivat tutkimuksessaan myös ku-

mulatiivisen tupakoinnin (pack-years), tupakoinnin lopettamisajan ja nikotiinitason yhteyttä 

epigeneettiseen ikääntymiseen, mutta näiden välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yh-

teyttä. 

 

TAULUKKO 1. Tupakoivien ja tupakoinnin lopettaneiden epigeneettinen ikääntymisnopeus 

verrattuna ei koskaan tupakoineisiin Horvathin ja Hannumin epigeneettisillä kelloilla mitat-

tuna.  

 n (keski-ikä) tupakointi- 

status 

Horvathin 

kello 

Hannumin 

kello 
Fiorito ym. 

2019 

meta-analyysi 

16245 

(41v,72v) 

 

tupakoi 

lopettanut 

 

- 0.08, n.s. 

0.11, n.s. 

 

0.17, p < 0.05 

0.01, n.s. 

Zhao ym. 2019 1100 (57v) tupakoi 

lopettanut 

 

0.045, n.s. 

0.948, p = 

0.009 

 

0.672, n.s. 

0.039, n.s. 

 Wu ym. 2019 749 (46v,67v) tupakoi 

lopettanut 

4.3, p < 0.05 

n.2.5, p < 0.01  

 

 

Dugué ym.  

2018 

 

2818 (59v) 

 

tupakoi 

     < 20/pvä** 

     > 20/pvä** 

lopettanut  

    > 15v sitten* 

   < 15v sitten* 

1.33, p = 0.02 

0.86, n.s. 

 

 

0.45, n.s. 

0.78, p = 0.03 

 

2.12, p < 0.001 

1.26, p < 0.01 

 

 

- 0.03, n.s. 

0.65, n.s. (p = 0.05) 

 

 

McCartney 

ym. 2018 

 

 

 

5100 (49v) 

 

tupakoi 

 

0.03, p = 0.03 

 

0.06, p < 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quach ym. 

2017 

 

4575 (64v,71v) 

 

tupakoi 0.12, n.s. 

 

0.07, n.s 

Simpkin ym. 

2017 

 

790 (53v) tupakoi −1.8, p = 0.001  

Gao ym. 2016 1509 (62v) tupakoi 

lopettanut 

 

- 0.13, n.s. 

0.10, n.s. 

 

- 0.51, n.s. 

- 0.34, n.s. 

 Horvath ym. 

2016 

meta-analyysi 

5162 (48vº) tupakoi 0.38, n.s. 0.12, n.s. 

Simmons ym. 

2016 

 

100 (48.5v) tupakoi  0.04, n.s.¹ 

Beach ym. 

2015 

 

836 (49v,63v) tupakoi  8.73, p < 0.001 

P-arvo on merkitsevä, kun p < 0.05. Kellojen arvo tarkoittaa epigeneettistä ikääntymisnopeutta vuosissa. * tupakoinnin lopet-

tamisesta kulunut aika. ** kuinka monta savuketta/päivä on polttanut. N.s. ei merkitsevä p-arvo (p > 0.05). º iän keskiarvolas-

kelmassa jätetty pois vastasyntyneiden napaverta tutkiva tutkimus. ¹ ei tarkkaa p-arvoa. n=tutkittavien määrä.  
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Uudemmat kellot, GrimAge ja PhenoAge, näyttivät mittaavan tupakoinnin kiihdyttävän vaiku-

tuksen ikääntymiseen aiempia kelloja systemaattisemmin. Tutkimuksia on kuitenkin vielä vä-

hän, uusinta GrimAge-kelloa oli käytetty yhdessä (Zhao ym. 2019) ja PhenoAgea kolmessa 

tupakointitutkimuksessa (Fiorito ym. 2019; Liu ym. 2019; Zhao ym. 2019). Tilastollinen mer-

kitsevyys tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisen välillä löytyi kaikissa kolmessa tutkimuk-

sessa. Sekä nykyinen että aiempi tupakointi olivat yhteydessä kiihtyneeseen epigeneettiseen 

ikääntymiseen molemmilla kelloilla mitattuna (taulukko 2). Jatkuva tupakointi näytti kiihdyt-

tävän ikääntymisnopeutta vähintään kaksinkertaiseksi verrattuna tupakoinnin lopettaneisiin 

molemmilla kelloilla mitattuna (taulukko 2). Fioriton ym. (2019) tutkimuksessa verrattiin van-

hoja ja uusia epigeneettisiä kelloja. Tupakointi kiihdytti epigeneettistä ikääntymistä PhenoAge-

kellolla mitattuna, mutta ei Horvathin kellolla mitattuna, kun taas Hannumin kello tarjosi tilas-

tollisesti merkitsevän yhteyden tupakoivien ryhmässä (taulukot 1 ja 2).  

 

Tupakoinnin yhteyttä ikääntymisnopeuteen uusilla epigeneettisillä kelloilla on tutkittu keski-

iältään yli 40-vuotiailla (taulukko 2). Tutkimusjoukko kolmessa julkaistussa tutkimuksessa on 

varsin kattava (1100 – 16245 tutkittavaa, liite 1), lisäksi yksi tutkimuksista on meta-analyysi 

(Fiorito ym. 2019). Tilastollinen merkitsevyys tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisnopeu-

den välillä löytyi kaikista tutkimuksista, eikä tutkimusjoukon koolla tai tutkittavien keski-iällä 

ollut vaikutusta havaittuihin yhteyksiin. Tupakointi kiihdytti miesten epigeneettistä ikäänty-

mistä naisia enemmän (Zhao ym. 2019). Johtopäätösten luotettavuutta heikentää tutkimusten 

vähäinen määrä (Fiorito ym. 2019; Liu ym. 2019; Zhao ym. 2019). 

 

TAULUKKO 2. Tupakoinnin yhteys epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen GrimAge ja 

PhenoAge –kelloilla tarkasteltuna.  

 n (keski-ikä)  GrimAge PhenoAge 

Fiorito ym. 2019 

meta-analyysi 

 

16245 (41v,72v) 

 
tupakoi 

lopettanut 

 

 

 

1.41, p < 0.001 

0.52, p < 0.001 

 
Liu ym. 2019 

 

2339 (69v) tupakoi 

lopettanut 

 

 3.55, p < 0.001 

1.36, p < 0.001 

 
 

Zhao ym. 2019 

 

 
1100 (57v) 

 

tupakoi 

lopettanut 

 

 

7.62, p < 0.001 

2.38, p < 0.001 

  

 

2.14, p = 0.001 

1.32, p = 0.015 

  P-arvo on merkitsevä, kun p < 0.05. Kellojen arvo tarkoittaa epigeneettistä ikääntymisnopeutta vuosissa. Taulu-

kon iät kuvaavat tutkimusjoukon keskimääräistä ikää tai ikäjakaumaa. n=tutkittavien määrä. 
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Tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisnopeuden yhteyttä on tutkittu myös muilla kuin 

poikkileikkaus-asetelmilla. Tupakoinnin lopettamisella oli yhteys epigeneettiseen ikään Lein 

ym. (2017) pilottitutkimuksessa (n=26, keski-ikä 47v). Siinä tutkittavat olivat joko lopettaneet 

tupakoinnin tai vähentäneet selvästi tupakointia kuukauden ajan. Molemmissa tutkimusryh-

missä oli nähtävissä, että vähentynyt tupakka-altistus oli yhteydessä hidastuneeseen epige-

neettiseen ikääntymiseen. Wun ym. (2019) tutkimuksessa tupakoinnin lopettaminen palautti 

tutkittavien epigeneettisen ikääntymisnopeuden (Horvath) takaisin ei-tupakoivien verrokkien 

tasolle, mutta keuhkokudoksessa palautumista ei tapahtunut. Tämä viittaa siihen, että tupa-

koinnin aiheuttama keuhkokudoksen vaurio voi olla pysyvä (Wu ym. 2019).  

 

Tupakointi voi vaikuttaa myös seuraavan sukupolven epigeneettiseen ikääntymiseen raskauden 

aikaisen altistumisen kautta. Tupakoivien jälkeläisillä on keskimäärin korkeampi epigeneetti-

nen ikääntymisnopeus verrattuna ei-tupakoivien jälkeläisiin, ja tämä ero suureni lapsuuden ja 

nuoruuden aikana (Richmond ym. 2014; Simpkin ym. 2016). 

 

Tupakointialtistuksen määrää selvitetään yleensä kyselyn avulla. Tutkittavan itseraportoima tu-

pakointistatus voidaan ilmoittaa kolmiluokkaisena (tupakoi, lopettanut, ei tupakoi) tai sitten 

kumulatiivisena tupakointimääränä, mikä tarkoittaa tutkittavan ilmoittamaa kokonaistupakoin-

timäärää askivuosissa (pack-years). Tupakoinnin vaikutus ikääntymiseen näyttää vaihtelevan 

riippuen tutkimuksessa käytetystä epigeneettisestä kellosta, mutta tutkimustulosten tulkinnassa 

tulee huomioida myös käytetty itseraportointimenetelmä. Gaon ym. (2016) tutkimuksessa itse-

raportoidulla tupakointistatuksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä epigeneettiseen 

ikääntymiseen Horvathin ja Hannumin kelloilla mitattuna, mutta Zhaon ym. (2019) tutkimuk-

sessa yhteys kiihtyneeseen epigeneettiseen ikääntymiseen löytyi sekä GrimAge että PhenoAge 

–kelloilla mitattuna. Levinen ym. (2018) tutkimuksessa havaittiin vähäinen yhteys itserapor-

toidun tupakointistatuksen ja PhenoAge-kellolla mitatun kiihtyneen epigeneettisen ikääntymis-

nopeuden välillä. Kumulatiivisella tupakointimäärällä eli askivuosilla oli yhteys DNA:n me-

tylaatioon, ja PhenoAge -kellolla mitattu epigeneettinen ikääntymisnopeus oli sitä kiihtyneem-

pää, mitä enemmän askivuosia tutkittaville oli kertynyt (Yang ym. 2019).  
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Epigeneettisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntämällä tutkittavien verestä voidaan selvittää tu-

pakka-altistuksen määrää tupakoinnin jättämistä DNA:n CpG-kohtiin kiinnittyneistä metyyli-

ryhmistä ja muutoksista metylaatiossa esimerkiksi EpiSmokEr –menetelmällä (Gao ym. 2015; 

Bollepalli ym. 2019). Tuoreessa Lein ym. (2020) tutkimuksessa tupakointi aiheutti me-

tylaatiomuutoksia vain osassa tutkittuista CpG-kohdista, ja yhteys oli vaihtelevampi DNA:n 

metylaatioon perustuvalla indikaattorilla kuin itseraportoidulla tupakka-altistuksella.   

Yhteenvetona voidaan todeta, että tupakointi oli yhteydessä kiihtyneeseen epigeneettiseen 

ikääntymiseen uusimmilla epigeneettisillä kelloilla mitattuna (taulukko 2), mutta vanhemmilla 

kelloilla mitattuna systemaattista yhteyttä ei aina löytynyt (taulukko 1). Tupakoinnin vaikutusta 

epigeneettiseen ikääntymiseen on tutkittu jonkin verran vanhempien epigeneettisten kellojen 

avulla, mutta uusia PhenoAge ja GrimAge –kelloja on käytetty vasta muutamissa tupakointia 

käsittelevissä tutkimuksissa. Lisäksi tupakoinnin yhteyttä epigeneettiseen ikääntymiseen on tar-

kasteltu aikuisilla ja ikääntyneillä henkilöillä muttei vielä nuoruuden tai varhaisaikuisuuden 

elämänvaiheessa. 

 

 



   

30 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää tupakoinnin yhteyttä epigeneettiseen ikääntymi-

seen varhaisaikuisuudessa. Tutkimuksessa verrattiin epigeneettisen iän suhdetta kronologiseen 

ikään varhaisaikuisuudessa tupakoijilla, tupakoinnin lopettaneilla sekä sellaisilla henkilöillä, 

jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Tutkimuksessa selvitettiin myös tupakoinnin keston vai-

kutusta epigeneettiseen ikääntymiseen käyttämällä tupakointitietoja myös verinäytteen ottoa 

edeltävältä ajalta. Epigeneettistä ikääntymistä tarkasteltiin GrimAge epigeneettisen kellon 

avulla. 

Hypoteesina oli, että tupakointi kiihdyttää epigeneettistä ikääntymistä. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Onko tupakoinnilla yhteyttä epigeneettiseen ikääntymiseen varhaisaikuisuudessa?  

2. Onko tupakoinnin kestolla yhteyttä epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen varhaisaikui-

suudessa? 
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7 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT  

7.1 Tutkimusasetelma ja tutkittavat 

Tässä pro gradu –tutkielmassa käytettiin Kaksosten kehitys- ja terveys (Finntwin12) -tutkimuk-

sen osa-aineistoa. Alkuperäinen tutkimus aloitettiin syyskuussa 1994 tutkittavien ollessa 11 – 

12-vuotiaita, ja sen tavoitteena oli tutkia perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutusta lasten ja 

nuorten tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyvään terveyskäyttäytymiseen, ja niiden vaiku-

tusta varhaisaikuisuuteen (Rose ym. 2019). Finntwin12 -tutkimuksessa oli mukana noin 5600 

vuosina 1983 – 1987 syntynyttä kaksosta ja noin 5000 kaksosten vanhempaa, joille lähetettiin 

omat kyselylomakkeet (Rose ym. 2019). Pitkittäistutkimuksessa on tehty neljä tiedonkeruun 

vaihetta ja suunnitteilla on viides tiedonkeruun vaihe (Rose ym. 2019). Finntwin12 -kohortti-

tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi on tehty Helsingin yliopiston Ihmistieteiden eettisen en-

nakkoarvioinnin toimikunnassa (113/E3/01 ja 346/E0/05). 

Kaksosille lähetettiin kyselylomakkeet heidän ollessaan 11 - 12-vuotiaita ja seurantalomakkeet 

14- ja 17-vuotiaina (Rose ym. 2019). Osalle kaksosista suoritettiin vuosina 2006-2009 neljäs 

tiedonkeruuvaihe noin 20 – 24 vuoden iässä. Tässä tutkielmassa olivat mukana vain ne tutkit-

tavat (n = 763), jotka olivat mukana neljännessä tiedonkeruuvaiheessa keskimäärin 22-vuoti-

aana ja joiden verinäytteistä on tehty DNA-metylaatioanalyysit. DNA-näytteen osalta on ky-

seessä poikittaistutkimus, mutta kysely on tehty neljässä eri aikapisteessä. Tässä tutkimuksessa 

käytetään 17- ja 22-vuotiaana kerättyjä tupakointitietoja. 

7.2 Tutkimuksen muuttujat 

Epigeneettinen ikääntymisnopeus. Aineiston päävastemuuttujana on GrimAge –kellolla määri-

tetty epigeneettinen ikääntymisnopeus. Tutkittavien epigeneettinen ikääntymisnopeus (age ac-

celeration) määritettiin lineaarisen regressioanalyysin jäännöksestä, kun verrattiin tutkittavien 

epigeneettistä ikää kronologiseen ikään (Horvath ym. 2015; Rose ym. 2019). Epigeneettinen 

ikääntymisnopeus kertoo, onko henkilö ikääntynyt biologisesti hitaammin vai nopeammin kro-

nologiseen ikään verrattuna (Chen ym. 2016; Sillanpää ym. 2019). 
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Epigeneettinen ikä. Genomin laajuista DNA-metylaatiota mitattiin Illumina Infinium Human-

Methylation450- sekä MethylationEPIC BeadChip mikrosiruteknologian avulla noudattaen 

valmistajan ohjeita (Rose ym. 2019). Metylaatiodata esikäsiteltiin minfi R -paketin avulla. 

Metylaatiodatalle tehtiin laadunarviointi, ja vain tilastollisesti merkitsevät (p ≤ 0,01) Illumi-

nalle ominaiset laskennalliset p-arvot (detection p values) otettiin mukaan tutkimukseen (Rose 

ym. 2019). Tämän jälkeen normalisoitu metylaatiodata syötettiin Horvathin (2013) kehittä-

mään verkossa vapaasti saatavilla olevaan ohjelmaan (https://dnamage.genetics.ucla.edu) 

(Rose ym. 2019). Tuloksena saatiin arvio henkilön epigeneettisestä iästä vuosissa GrimAge-

kellolla mitattuna. Näytteistä poistettiin tulokset, jotka eivät vastanneet tiedossa olevaa suku-

puolta tai kudostyyppiä.  

 

Tutkimusaineisto tarkastettiin mahdollisten poikkeavien havaintojen osalta epigeneettinen 

ikääntymisnopeus –muuttujalla. Kaikki aineiston epigeneettisen ikääntymisnopeuden arvot 

olivat hyväksyttäviä, sillä ne eivät poikenneet keskiarvosta yli tai alle 5 keskihajontayksikköä. 

 

Kronologinen ikä. Tutkittavien kronologinen ikä eli kalenteri-ikä ilmoitettiin SPSS-tiedostossa 

age17 ja age22 -muuttujina kahden desimaalin tarkkuudella. 22-vuotiaiden ryhmästä poistettiin 

yli 25-vuotiaat (13kpl) ja alle 20-vuotiaat (2kpl), jotta tutkimusryhmä olisi iältään mahdollisim-

man homogeeninen eivätkä poikkeavat arvot vaikuttaisi analyysien tulkintaan.   

Tupakointistatus. Tupakointistatus on kolmiluokkainen muuttuja, joka kuvaa tutkittavien tupa-

kointia 22-vuotiaana. Tutkittavat jaettiin luokkiin heidän kyselylomakkeella tupakoinnistaan 

ilmoittamien tietojen perusteella. Luokat olivat tupakoi (luokka 1), lopettanut (luokka 2) ja ei-

tupakoi (luokka 0). 17-vuotiaiden tutkittavien tupakointistatusta oli kyselylomakkeella selvi-

tetty kahdessa kysymyksessä, joiden vastausten perusteella muodostettiin uusi 3-luokkainen 

muuttuja (liite 2). Muuttujan muodostamat kysymykset olivat: ”Mikä seuraavista kuvaa parhai-

ten nykyistä tupakointiasi?” vastauksista 1-5 muodostui tupakoivat-ryhmä (luokka 1), vastauk-

sesta 6 lopettaneet-ryhmä (luokka 2) ja vastauksesta 7 ei tupakoi-ryhmä (luokka 0). Kysymyk-

sen ”Oletko koskaan polttanut (kokeillut) tupakkaa (vähintään yhden savukkeen)?” vastaus 1 

yhdistettiin ei tupakoi-ryhmään.  

https://dnamage.genetics.ucla.edu/
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Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin tupakoinnin keston ja ajankohdan vaikutusta 

epigeneettiseen ikään 17- ja 22-vuotiaana. Tätä varten luotiin uusi 4-luokkainen yhdistelmä-

muuttuja: ei tupakoi kummassakaan ikäryhmässä (0), tupakoi 17- ja 22-vuotiaana (1), tupakoi 

vain 17-vuotiaana (2) ja tupakoi vain 22-vuotiaana (3). Tutkijalla ei ollut tiedossa, ovatko ei 

tupakoi-ryhmässä olevat tutkittavat tupakoineet ennen 17 vuoden ikää, eikä tiedossa ollut tupa-

koinnin ennen 22 vuoden ikää lopettaneiden tarkkaa lopetusajankohtaa eikä tupakoinnin aloit-

taneiden tarkkaa aloitusajankohtaa. Tupakoivien ryhmän eli jatkuvan tupakoinnin ryhmän kes-

kimääräinen tupakoinnin kesto arvioitiin 4,8 vuodeksi laskemalla molempien ikäpisteiden vä-

linen keskimääräinen ero vuosissa. 

Taustamuuttujat. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, koulutuksen määrä ja painoindeksi. Tut-

kimuksessa käytetään termejä ”mies” ja ”nainen” molempien ikäryhmien (17- ja 22-vuotiaat) 

sukupuolten erottelussa. Koulutuksen määrä kuvaa tutkittavien koulutukseen käyttämää aikaa 

vuosissa 22-vuoden ikään mennessä kahden desimaalin tarkkuudella. Painoindeksi -muuttuja 

mitattiin 22-vuotiailta ja ilmoitettiin kahden desimaalin tarkkuudella. Painoindeksi on arvo, 

joka kuvaa kehon painoa jaettuna pituuden neliöllä (kg/m2). Tämän tutkielman tutkimusjoukon 

painoindeksiin tarvittavat painon ja pituuden mittaukset suoritettiin laboratoriossa standar-

doiduilla välineillä ja menetelmillä.  

7.3 Tilastolliset analyysit 

Aineiston analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmistolla. Tilastollisten analyysien 

merkitsevyystasoksi määritettiin kaikissa testeissä p < 0.05. Muuttujien normaalijakautunei-

suutta tarkasteltiin Shapiro-Wilkin testillä, sekä tulkitsemalla jakaumien vinoutta ja huipuk-

kuutta. Sukupuolierojen testaamiseen käytettiin riippumattomien ryhmien t-testiä ja Pearsonin 

Chi-square -testiä. Epigeneettisen ikääntymisnopeuden keskiarvojen eroja eri tupakointi-

luokissa tarkasteltiin kaksisuuntaisella varianssianalyysilla, jossa luokittavina tekijöinä olivat 

sukupuoli ja tupakointistatus. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin oletukset olivat voimassa, 

sillä jakauma oli symmetrinen ja huipukkuus ja vinous olivat < ǀ1ǀ. Monivertailussa käytettiin 

Hochbergin testiä, mutta mikäli ryhmien varianssioletus ei toteutunut, käytettiin monivertai-

lussa Tamhanen T2-testiä. 
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8 TULOKSET 

Tutkittavien taustatiedot, tupakointistatuksen jakaumat sekä epigeneettisen iän ja –ikääntymis-

nopeuden keskiarvot 22-vuotiaana on esitetty taulukossa 3. Tutkittavista naisia oli 58,7 % ja 

miehiä 41,3 %. Osallistujien keskimääräinen ikä tutkimushetkellä oli 22,43 vuotta. Tutkittavat 

olivat keskimäärin normaalipainoisia painoindeksin mukaan, ja he olivat käyneet koulua kes-

kimäärin 16,8 vuotta. Tupakoivien miesten osuus oli suurempi kuin naisten (42,2 % vs. 32,6 

%). Miehistä vajaa puolet ja naisista hieman yli puolet ei tupakoinut verinäytteen antamishet-

kellä. Molemmissa sukupuoliryhmissä tupakoinnin lopettaneiden osuus oli pienin. Tutkittavien 

epigeneettinen ikä oli keskimäärin noin kuusi vuotta korkeampi kuin heidän kronologinen 

ikänsä, ja naiset olivat epigeneettiseltä iältään keskimäärin 0,7 vuotta nuorempia kuin miehet 

(taulukko 3, kuvio 5).  

TAULUKKO 3. 22-vuotiaiden tutkittavien (n = 763) taustatiedot, tupakointistatus sekä epige-

neettinen ikä ja ikääntymisnopeus.  

Muuttuja   Mies Nainen Kaikki  
Sukupuolten 

ero, p-arvo 

Sukupuoli n (%)    

                              

Kronologinen ikä (vuosia) 

 

BMI (kg/m²) 

 

Koulutuksen määrä (vuosia) 

 

Tupakointi n (%)    

         ei tupakoi 

         tupakoi 

         lopettanut 

315 (41) 

 

22.51±0.68 

 

24.03 ±3.84 

 

16.42 ±3.63 

 

 

142 (45.1) 

133 (42.2) 

40 (12.7) 

448 (59) 

 

22.39 ±0.61 

 

23.02 ±4.12 

 

17.04 ±3.52 

 

 

231 (51.6) 

146 (32.6) 

71 (15.8) 

763 (100) 

 

22.43 ±0.64 

 

23.44 ±4.04 

 

16.78 ±3.58  

 

 

373 (48.9) 

279 (36.6) 

111 (14.5) 

 

- 

 

0.015 

 

0.001 

 

0.021 

 

 

0.023* 

 

 

 

Epigeneettinen ikä (vuosia) 

 

29.23 ±2.93 

 

28.46 ±3.20 

 

28.78 ±3.12 

 

0.001 

 

Epigeneettinen ikääntymisnopeus 

(jäännös) 
0.33 ±2.87 -0.41 ±3.06 -0.11 ±3.01 0.001 

Luvut ilmaisevat keskiarvoa ja keskihajontaa ellei toisin mainita. Sukupuolten välisen eron tilastollista merkit-

sevyyttä tarkasteltiin jatkuvien muuttujien osalta riippumattomien ryhmien t-testillä ja luokitellun muuttujan osalta 

Pearsonin Chi-square –testillä (*). Ero on tilastollisesti merkitsevä, kun p < 0.05 



   

35 

 

 

 

KUVIO 5. 22-vuotiaiden tutkittavien kronologisen ja epigeneettisen iän keskiarvot ja –hajonnat 

eri tupakointiluokissa.  

Tutkittavien tupakointistatuksia 17- ja 22-vuoden iässä tarkastellaan taulukossa 4. Tutkittavien 

kronologinen ikä 17-vuotiaina oli keskimäärin 17,6 vuotta ja 22-vuotiaina keskimäärin 22,4 

vuotta. Näiden ikäpisteiden keskimääräinen erotus oli 4,8 vuotta. Kolmasosa 17-vuotiaista tu-

pakoi ja noin kuusi prosenttia oli lopettanut tupakoinnin, kun taas 22-vuotiaana tupakoivien 

määrä oli hieman lisääntynyt. Sukupuolten välinen ero tupakoinnissa oli tilastollisesti merkit-

sevä 22-vuotiaana (p = 0.023) mutta ei 17-vuotiaana (p = 0.194). Miehistä 22-vuotiaina tupakoi 

noin 42 % ja tupakoinnin oli lopettanut vajaa 13 % miehistä, kun taas naisista tupakoi noin 33 

% ja tupakoinnin oli lopettanut vajaa 16 %. Naisista yli puolet ja miehistä 45 % ei tupakoinut 

22-vuotiaana. 17-vuotiaiden tiedoista puuttuivat 63 tutkittavan tupakointitiedot, mutta analyy-

sissä hyödynnettiin 17-vuotiaiden tiedot muilta osin. 
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TAULUKKO 4. Tupakointistatus 17- ja 22-vuotiaana naisilla ja miehillä.  

Muuttuja  

 

17-vuotiaat 

 

  

22-vuotiaat 

 

 

Sukupuolten ero  

         naiset n 

         miehet n 

 

Ikä tutkimushetkellä (vuosia) 

 

Ei tupakoi, n (%)  

         naiset 

         miehet 

         yhteensä 

 

411 

289 

 

17.6 ± 0.20 

 

p = 0.194 

238 (53.1) 

183 (58.1) 

421 (60.1) 

 

  

448 

315 

 

22.43 ±0.64 

 

p = 0.023 

231 (51.6) 

142 (45.1) 

373 (48.9) 

 

Tupakoi, n (%)  

         naiset 

         miehet 

         yhteensä 

 

Lopettanut, n (%)  

         naiset 

         miehet 

        yhteensä 

 

149 (33.3) 

86 (27.3) 

235 (33.6) 

 

 

24 (5.8) 

20 (6.9) 

44 (6.3) 

 

  

146 (32.6) 

133 (42.2) 

279 (36.6) 

 

 

71 (15.8) 

40 (12.7) 

111 (14.5) 

 

Tieto puuttuu (n) 

Yhteensä n (%) 

63 

700 (100) 
 0 

763 (100) 
 

Sukupuolten välisen eron tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin Pearsonin Chi-square –testillä. Ero on 

tilastollisesti merkitsevä, kun p < 0.05.  

 

8.1 Tupakoinnin yhteys epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen varhaisaikuisuudessa 

Tutkittavien epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihtelua 22-vuotiaana analysoitiin kaksi-

suuntaisella varianssianalyysilla, jossa luokittelevina tekijöinä olivat tupakointistatus (ei tupa-

koi, tupakoi, lopettanut) ja sukupuoli. Sekä tupakointistatuksen että sukupuolen havaittiin selit-

tävän epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihtelua (F = 53.16, p < 0.001, df = 5) (taulukko 5). 

Tupakointistatus selitti 24 % epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihtelusta (taulukko 5).  
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Tutkittavien epigeneettisen ikääntymisnopeuden keskiarvot erosivat tupakointistatuksen mu-

kaan. Tupakoivien epigeneettinen ikääntymisnopeus oli 1,9 vuotta kiihtyneempää ja ei-tupa-

koineiden 1,4 vuotta hidastuneempaa verrattuna heidän kronologiseen ikäänsä. Tupakoinnin 

lopettaneilla epigeneettinen ikääntyminen oli puoli vuotta hidastuneempaa verrattuna heidän 

kronologiseen ikäänsä. 

Sukupuolella ja tupakointistatuksella ei havaittu yhdysvaikutusta (p = 0.813, taulukko 5), eli 

epigeneettisen iän keskiarvot eivät vaihdelleet sukupuolen mukaan tupakointiryhmissä. Tutki-

musjoukon naiset olivat epigeneettiseltä iältään keskimäärin nuorempia kuin miehet (- 0.24 vs. 

0.22). Tupakointiluokan selitysaste oli suuri (24 %), ja osaryhmittäiset tapausmäärät olivat riit-

tävän kokoisia siihen, että tulosten yleistettävyys tutkimuksen perusjoukossa on mahdollista.  

TAULUKKO 5. Epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihtelu 22-vuotiaana tupakointistatuk-

sen ja sukupuolen mukaan. 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi. Tilastollinen merkitsevyys kun p < 0.05*. Korjattu malli: F = 53.16, 

p < 0.001, df = 5. Mallin selitysaste (R²) = 0.260, mallin korjattu selitysaste (Adjusted R²) = 0.255. 

Monivertailutestin (Tamhane T2) tulokset osoittivat, että tupakoivien epigeneettinen ikäänty-

minen oli 3,3 vuotta kiihtyneempää kuin ei-tupakoivilla (p < 0.001) ja 2,4 vuotta kiihtyneempää 

kuin tupakoinnin ennen 22-vuoden ikää lopettaneilla (p < 0.001, taulukko 6). Aiemmin tupa-

koineiden epigeneettinen ikääntyminen oli 0.8 vuotta kiihtyneempää kuin ei-tupakoineiden (p 

= 0.004, taulukko 6). 

 

 

Muuttuja F-arvo p Efektikoko 

tupakointistatus  121.84 < 0.001 0.24 

sukupuoli 4.26 0.039   0.01 

tupakointistatus x sukupuoli  0.21 0.813 0.00 
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TAULUKKO 6. Monivertailutestin tulokset tupakointiluokan yhteydestä epigeneettiseen 

ikääntymisnopeuteen 22-vuotiailla tutkittavilla.  

Parittaiset vertailuluokat 
Epigeneettinen ikääntymisnopeus, 

ryhmien keskimääräinen ero 

määräinen ero 

p-arvo 

Tupakoi vs. ei tupakoi  3.28 < 0.001 

Tupakoi vs. lopettanut  2.44 < 0.001 

Ei tupakoi vs. lopettanut 

 

-0.83 

 

0.004 

 
Tamhanen T2-testi. Epigeneettinen ikääntymisnopeus mitattu GrimAge-kellolla. Tilastollinen merkitsevyys, kun 

p-arvo < 0.05. Tupakointistatus: ei tupakoi=ei tupakoi 22-vuotiaana, tupakoi=tupakoi 22-vuotiaana, lopettanut=on 

lopettanut tupakoinnin ennen 22 vuoden ikää. 

8.2 Tupakoinnin keston yhteys epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen  

Epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihtelua 22-vuotiaana analysoitiin kaksisuuntaisella vari-

anssianalyysilla, jossa luokittelevina tekijöinä olivat tupakointistatus 17- ja 22-vuotiaana ja su-

kupuoli. Selittäjänä käytetyn tupakointistatus -muuttujan havaittiin selittävän epigeneettisen 

ikääntymisnopeuden vaihtelua lähes 29% (F = 40.57, p < 0.001, df = 7) (taulukko 7).  

Pitkään tupakoineiden (tupakoi sekä 17- ja 22-vuotiaana) epigeneettinen ikääntyminen oli kes-

kimäärin 2,4 vuotta kiihtyneempää kronologiseen ikään verrattuna. Lyhyemmän aikaa tupakoi-

neiden (aloittaneet tupakoinnin 17 ikävuoden jälkeen ja tupakoivat edelleen 22-vuotiaana) 

epigeneettinen ikääntyminen oli keskimäärin 0,2 vuotta kiihtyneempää kronologiseen ikään 

verrattuna.  Tutkittavat, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet ikääntyivät 1,3 vuotta hitaam-

min, ja ennen 22-vuoden ikää lopettaneet 0,4 vuotta hitaammin kronologiseen ikään verrattuna.  

Epigeneettinen ikääntymisnopeus ei riippunut sukupuolen ja tupakointistatuksen yhdysvaiku-

tuksesta (p = 0.447, taulukko 7). Tutkimusjoukon naiset ikääntyivät keskimäärin hitaammin 

kuin miehet (- 0.13 vs. 0.59).  Tupakointiluokan selitysaste oli suuri (29 %), mutta osaryhmit-

täiset tapausmäärät olivat kahdessa ryhmässä melko pienet (< 20 tutkittavaa). Tämän vuoksi 

tulosten yleistettävyyteen tutkimuksen perusjoukossa pitää suhtautua varovasti.  
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TAULUKKO 7. Epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihtelu sukupuolen ja 17- ja 22-vuoti-

aana kysytyn tupakointistatuksen mukaan. 

Muuttuja F-arvo p Efektikoko 

Tupakointistatus 87.40 < 0.001 0.288 

Sukupuoli 5.75 0.017 0.009 

Tupakointi*sukupuoli 0.89 0.447 0.004 

Kaksisuuntainen varianssianalyysi. Tilastollinen merkitsevyys kun p < 0.05. Korjattu malli: F = 40.57, p < 0.001, 

df = 7. Mallin selitysaste (R²) = 0.305, mallin korjattu selitysaste (Adjusted R²) = 0.297.  

Monivertailutestillä verrattiin 22-vuotiaiden epigeneettistä ikääntymisnopeutta eri tupakointi-

luokissa (taulukko 8). Testin tulokset osoittivat, että pitkään tupakoineilla tutkittavilla epige-

neettinen ikääntyminen oli 3,7 vuotta kiihtyneempää kuin ei-tupakoineilla (p < 0.001) ja 2,8 

vuotta kiihtyneempää kuin tupakoinnin ennen 22 vuoden ikää lopettaneilla (p < 0.001). Tutkit-

tavien, jotka eivät tupakoineet vielä 17-vuotiaina, mutta olivat aloittaneet tupakoinnin ennen 22 

vuoden ikää ja tupakoivat tutkimushetkellä, epigeneettinen ikääntyminen oli 1,6 vuotta kiihty-

neempää kuin ei-tupakoivilla (p < 0.001). Parittaisissa vertailuissa epigeneettinen ikääntyminen 

ei poikennut tupakoinnin ennen 22 vuoden ikää lopettaneiden ryhmän ja ei-tupakoivien sekä 

ennen 22 vuoden ikää tupakoinnin aloittaneiden välillä.   

TAULUKKO 8. Monivertailutestin tulokset tupakointiluokan yhteydestä epigeneettiseen 

ikääntymisnopeuteen 17- ja 22-vuotiailla tutkittavilla.  

Parittaiset vertailuluokat Epigeneettinen ikääntymisno-

peus, ryhmien ero 

p-arvo  

Tupakoi vs. ei tupakoi  3.69 < 0.001  

Tupakoi vs. aloittanut ennen 22v 2.10 < 0.001  

Tupakoi vs. lopettanut ennen 22v 2.83 < 0.001  

Ei tupakoi vs. aloittanut ennen 22v -1.60 < 0.001  

Ei tupakoi vs. lopettanut ennen 22v -0.86 0.086  

Aloittanut ennen 22v vs. lopettanut ennen 

22v 

0.74 0.567  

Hochbergin testi. Epigeneettinen ikääntymisnopeus mitattu GrimAge-kellolla. Tilastollinen merkitsevyys, kun p-arvo < 0.05.    

Tupakointiluokat: ei tupakoi=ei tupakoinut 17- ja 22-v, tupakoi= tupakoi 17- ja 22-v, aloittanut ennen 22v= ei tupakoinut 17-

v mutta tupakoi 22-v, lopettanut ennen 22v= tupakoi 17-v mutta ei 22-v.  
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POHDINTA   

DNA:n metylaation muutoksia tarkastelemalla voidaan ennustaa biologista ikää ja ikääntymis-

nopeutta käyttäen epigeneettisiä kelloja (Chen ym. 2016; Jung ym. 2017). On viitteitä siitä, että 

uusimmat epigeneettiset kellot pystyvät osoittamaan elintapojen vaikutuksen epigeneettiseen 

ikääntymiseen (Lu ym. 2019). Tällä pro gradu-tutkielmalla haluttiin selvittää, onko tupakoin-

nilla yhteyttä varhaisaikuisuuden epigeneettiseen ikääntymiseen. Työssä käytettiin uusinta Lun 

ym. (2019) kehittämää GrimAge -kelloa, jota on tähän mennessä käytetty vain yhdessä vastaa-

van tutkimusasetelman tutkimuksessa iäkkäämmälle tutkimusjoukolle (Zhao ym. 2019).  

Tulokset osoittivat, että tupakointi oli yhteydessä kiihtyneeseen epigeneettiseen ikääntymiseen 

jo nuorella iällä. Tupakoineiden nuorten ja varhaisaikuisten epigeneettinen ikääntyminen oli 

kronologiseen ikään verrattuna kiihtyneempää kuin henkilöillä, jotka eivät koskaan olleet tupa-

koineet. Vertailu tupakoinnin lopettaneiden ja tupakointia jatkaneiden välillä osoitti, että epige-

neettiset ikääntymismuutokset ovat mahdollisesti ainakin osittain palautuvia, sillä tupakoinnin 

lopettaneet henkilöt olivat keskimäärin epigeneettisesti nuorempia kuin tupakoivat henkilöt. 

Myös tupakoinnille altistumisajan pituus näkyi epigeneettisessä iässä niin, että pidempi altistus 

kiihdytti ikääntymistä enemmän kuin lyhyt.  

Nuoremman iän tupakointialtistuksen vaikutuksia epigeneettiseen ikääntymiseen ei ole tutkittu 

ennen tätä tutkimusta, mutta tupakoinnin ja kiihtyneen epigeneettisen ikääntymisen yhteys ai-

kuisilla ja ikääntyneillä henkilöillä on havaittu useammassa tutkimuksessa (Beach ym. 2015; 

Dugué ym. 2018; McCartney ym. 2018; Fiorito ym. 2019; Liu ym. 2019; Zhao ym. 2019). 

Näyttö on kuitenkin jonkin verran ristiriitaista, sillä yhteyttä tupakoinnin ja epigeneettisen 

ikääntymisen välillä ei ole havaittu kaikissa tutkimuksissa (Gao ym. 2016; Horvath ym. 2016; 

Quach ym. 2017). Ristiriitaiset tulokset voivat johtua siitä, että tutkimuksissa on käytetty eri 

epigeneettisiä kelloja. Tutkimuksissa, joissa käytettiin uuden sukupolven PhenoAge ja Gri-

mAge -epigeneettisiä kelloja, löydettiin yhteys tupakoinnin ja kiihtyneen epigeneettisen ikään-

tymisnopeuden välillä (Fiorito ym. 2019; Liu ym. 2019; Zhao ym. 2019). Sitä vastoin kronolo-

gisen iän ennustamiseen kehitetyillä Horvathin ja Hannumin kelloilla yhteys tupakoinnin ja 
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epigeneettisen ikääntymisnopeuden välillä oli nähtävissä noin puolessa tutkimuksista. Vaihte-

levat tulokset selittynevät sillä, että eri kellot on kehitetty ennustamaan erilaisia asioita. Tässä 

tutkielmassa käytettiin GrimAge -kelloa, joka on viime vuonna kehitetty epigeneettinen kello, 

eikä sitä ole vielä käytetty kuin muutamissa julkaistuissa tutkimuksissa (Zhao ym. 2019; Lei 

ym. 2020). Vähäisen tutkimusmäärän vuoksi GrimAgen tuottamien tulosten arviointi ja vertaa-

minen muihin epigeneettisiin kelloihin jää vielä vajavaiseksi. 

Aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että tupakointialtistus voi näkyä epigeneettisinä 

muutoksina vielä pitkään tupakoinnin lopettamisen jälkeenkin (Zeilinger ym. 2013; Joehanes 

ym. 2016; Zhang ym. 2016). Gaon ym. (2015) ja Marabitan ym. (2017) tutkimusten perusteella 

vaikuttaisi siltä, että täydelliseen tupakoinnin aiheuttamien metylaatiotasojen muutosten palau-

tumiseen voi kulua jopa 20 vuotta. Tupakoinnin lopettamisella oli yhteys epigeneettiseen ikään-

tymiseen Lein ym. (2017) pilottitutkimuksessa (n = 26, keski-ikä 47v). Tutkijat tarkastelivat 

tupakoinnin lopettamisen tai vähentämisen vaikutuksia kuukauden aikajaksolla, ja molemmat 

tupakka-altistuksessa tapahtuneet positiiviset muutokset olivat yhteydessä tutkittavien hidastu-

neeseen epigeneettiseen ikääntymiseen (Lei ym. 2017).  Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa 

ilmeni, että kaikissa kolmessa uuden sukupolven epigeneettisiä kelloja käyttäneessä tutkimuk-

sessa tupakoinnin lopettaminen oli yhteydessä epigeneettiseen ikääntymiseen (Fiorito ym. 

2019; Liu ym. 2019; Zhao ym. 2019), ja yhteys havaittiin myös kolmessa Horvathin kelloa 

käyttäneessä tutkimuksessa (Dugué ym. 2018; Wu ym. 2019; Zhao ym. 2019). Tässä tutkiel-

massa pitkään tupakoineilla (~ 4,8 vuotta) tutkittavilla epigeneettinen ikääntyminen oli 2,8 

vuotta kiihtyneempää kuin tupakoinnin ennen 22 vuoden ikää lopettaneilla. Tulos kertoo, että 

tupakoinnin lopettaminen hidasti epigeneettistä ikääntymistä, mutta aiemmin tupakoineiden 

nuorten epigeneettinen ikääntymisnopeus oli kiihtyneempää (0,8 vuotta) verrattuna ei koskaan 

tupakoineisiin. Duguén ym. (2018) tutkimuksessa henkilöillä, jotka olivat lopettaneet tupakoin-

nin alle 15 vuotta sitten, löytyi yhteys tupakoinnin ja epigeneettisen ikääntymisen välillä, mutta 

yli 15 vuotta sitten lopettaneilla yhteyttä ei enää löytynyt. Tämä tulos on linjassa aiemman tut-

kimustuloksen kanssa siinä, että tupakoinnin aiheuttamat epigeneettiset muutokset voivat pa-

lautua ennalleen tarpeeksi pitkän tupakoimattoman ajan jälkeen (Wu ym. 2019).  
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Aiempi tutkimustieto osoittaa, että tupakoinnin altistusmäärällä ja lopettamisajankohdalla näyt-

tää olevan yhteys DNA:n metylaatiotasoihin (Gao ym. 2015; Marabita ym. 2017), mutta puh-

taasti tupakoinnin keston vaikutusta epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen ei ole aiemmin tar-

kasteltu. Tämän tutkielman analyysissa käytettiin 17- ja 22-vuotiaana kyselyin selvitettyjä tu-

pakointitietoja ja näiden perusteella arvioitiin tutkittavien tupakoinnin kestoa. Datasta muodos-

tettiin neljäluokkainen muuttuja, jonka avulla tarkasteltiin pidempään tupakoineiden (~ 4,8 v), 

lyhyemmän aikaa tupakoineiden (< 4,8 v), tupakoinnin lopettaneiden ja henkilöiden, jotka eivät 

koskaan olleet tupakoineet, epigeneettistä ikääntymisnopeutta. Pitkään jatkunut tupakointi oli 

yhteydessä kiihtyneeseen epigeneettiseen ikääntymiseen (2,4 vuotta kiihtyneempää), ja tupa-

koimattomuus oli yhteydessä hidastuneeseen epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen (1,3 vuotta 

hidastuneempaa). Lisäksi tupakointiluokkien parittaisissa vertailuissa ilmeni, että keskimäärin 

viisi vuotta tupakoineiden tutkittavien epigeneettinen ikääntymisnopeus oli 3,7 vuotta kiihty-

neempää kuin henkilöillä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Tulosten perusteella pidem-

pään tupakoineiden henkilöiden epigeneettinen ikääntyminen oli yhteydessä kiihtyneempään 

ikääntymisnopeuteen kuin lyhyemmän aikaa tupakoineiden henkilöiden (3,7 vuotta vs. 2,1 

vuotta). 

Tupakointi aiheuttaa monia fysiologisia muutoksia esimerkiksi luustossa, verenkiertoelimis-

tössä ja aistijärjestelmissä (Patja 2020). Tiedetään, että tupakointi aiheuttaa muutoksia myös 

hengitysteiden epiteelisoluissa (Spira ym. 2004; Hijazi ym. 2019). Hijazin ym. (2019) tutki-

muksessa 88 % hengitysteiden epiteelisoluista palautui 8 viikon kuluessa tupakoinnin lopetta-

misesta. Tupakoinnin on myös todettu vanhentavan ihoa, ja Serrinin ym. (2010) tutkimuksessa 

tupakoinnin lopettaminen näkyi 10 kuukauden jälkeen ihon elastisuuden, värin ja pehmeyden 

palautumisena, ja analyysin perusteella tutkittavien iho nuorentui keskimäärin 13 vuotta. Tupa-

koinnin aiheuttamat epigeneettiset ja fysiologiset muutokset näyttävät ainakin osittain palautu-

van tupakointialtistuksen loppumisen jälkeen. Tässä tutkielmassa tupakoinnin lopettaminen nä-

kyi muutoksena epigeneettisessä ikääntymisnopeudessa, mutta tutkijalla ei ollut tiedossa tark-

kaa aikaa tupakointialtistuksen loppumisesta, joten ei ollut mahdollista tarkastella erosivatko 

epigeneettiset muutokset henkilöillä, joiden tupakointi oli loppunut esimerkiksi vuosi tai kaksi 

vuotta sitten. 
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Aiempi tutkimustieto osoittaa, että ikääntymiseen ja eliniän pituuden vaihteluun vaikuttavat 

perimä, ympäristö, elintavat ja sairaudet (Zampieri ym. 2015; Jung ym. 2017; Sillanpää ym. 

2019). Epigeneettisen iän kehityskaari voi muotoutua jo ennen aikuisikää (Simpkin ym. 2016; 

Kananen ym. 2016), joten elintapojen aiheuttamia epigeneettisiä muutoksia voi olla vaikea erot-

taa perimän ohjaamista muutoksista. Kanasen ym. (2016) tutkimuksessa epigeneettinen ikä 

(Horvath) oli muotoutunut yksilölliselle tasolle jo 15-vuotiaana, eikä 25 vuoden seurannassa 

tapahtunut enää suuria muutoksia. Tämä viittaa siihen, että ikääntyminen on ohjelmoitua, mutta 

tulosten luotettavuuden ja yleistettävyyden kannalta on huomioitavaa, että Kanasen ym. (2016) 

tutkimuksen aineisto oli pieni. Toisaalta Sillanpään ym. (2019) tutkimuksessa epigeneettinen 

ikääntymisnopeus (Horvath) oli voimakkaasti periytyvää nuorilla aikuisilla, mutta periyty-

vyysaste laski iän mukana, eli elintavat vaikuttivat iäkkäämmillä yhtä paljon epigeneettiseen 

ikääntymiseen kuin perimä. Ylipäänsä epigeneettisen säätelyn on havaittu muuttuvan eliniän 

aikana, mikä voi viitata siihen, että se on tärkeä osa ikääntymisprosessia (Rodríguez-Rodero 

ym. 2010; Jones ym. 2015). 

Tässä pro gradu –tutkielmassa ei tutkittu tutkimusjoukon perimän, muiden elintapojen kuin tu-

pakoinnin tai ympäristötekijöiden vaikutusta epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen. Aiempi tut-

kimustieto osoittaa, että esimerkiksi ylipaino on yhteydessä epigeneettiseen ikääntymisnopeu-

teen (Kirkland ym.; Quach ym. 2017; Ryan ym. 2019). Tässä tutkielmassa tutkittavien keski-

määräinen painoindeksi oli normaali, mutta tutkittavien joukossa oli myös ylipainoisia eikä tä-

män elintapatekijän vaikutusta tuloksiin voida siksi poissulkea. Tutkielmassa ei ole myöskään 

huomioitu esimerkiksi tutkittavien mahdollisia sairauksia, tutkittavien vanhempien mahdolli-

sesti lapsilleen aiheuttamaa altistusta tupakansavulle tai tutkittavien fyysistä aktiivisuutta, joilla 

on myös havaittu yhteyttä epigeneettisen ikääntymisnopeuden vaihteluun (Kirkland 2016; 

Dhingra ym. 2018). Tutkimuksen painoarvoa olisi lisännyt, jos tutkittavien epigeneettinen ikä 

olisi mitattu vastasyntyneenä, lapsuudessa ja nuoruudessa useamman kerran, jolloin tutkimus-

asetelma olisi muuttunut pitkittäistutkimukseksi. Pitkittäistutkimus voisi mahdollistaa kausaa-

lisuhteiden luotettavan tarkastelun, mikä lisäisi tutkimuksen luotettavuutta ja laajentaisi tutki-

muksen näkökulmaa. 
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Tutkimuksen mittarin validiutta ja reliabiliteettia on tärkeää tarkastella (KvantiMOTV 2008). 

Tässä tutkielmassa tupakointialtistuksen määrää arvioitiin tutkittaville tehdyn kyselyn perus-

teella. Kyselyyn vastaamalla tutkittavat luokittelivat itsensä yhteen kolmesta tupakointiluokasta 

(tupakoi, ei tupakoi, lopettanut). Samaa luokittelua on käytetty osassa aiempia tupakointutki-

muksia (Simons ym. 2016; Simpkin ym. 2017; Liu ym. 2019). Tämä kolmiluokkainen jako ei 

kerro tarkkaa tupakalle altistumisen määrää, sillä jopa tupakointiluokan sisällä altistuksen 

määrä voi olla hyvin vaihteleva riippuen päivittäisen tupakoinnin määrästä ja tupakoinnin kes-

tosta. Tupakoiva tai tupakoinnin lopettanut henkilö on voinut tupakoida vain lyhyen aikaa tai 

sitten useamman vuoden, ja tämän johdosta tupakointi on voinut jättää hyvinkin erilaisen epige-

neettisen sormenjäljen saman tupakointiluokan tutkittavien DNA:n tupakoinnille altistumista 

kuvaaviin CpG-kohtiin.  

Tupakointistatusta voidaan määrittää myös kumulatiivisella askivuosi-arviolla, jolloin tutkitta-

van ilmoittama yksi askivuosi tarkoittaa 20 tupakkaa päivässä yhden vuoden ajan (Patja 2016). 

Tällä menetelmällä tupakointialtistus voidaan määrittää tarkemmin kuin kolmiluokkaisessa tu-

pakointistatuksessa, ja esimerkiksi Yangin ym. (2019) tutkimuksessa askivuosien määrällä oli 

vaikutus epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen (PhenoAge). Toisaalta Duguén ym. (2018) ha-

vaintojen perusteella kumulatiivinen askivuosi-arvio oli yhteydessä epigeneettiseen ikäänty-

misnopeuteen silloin, kun päivittäinen tupakointimäärä ei ylittänyt 20 savuketta (Horvath ja 

Hannum), mutta yli 20 savuketta päivittäin tupakoivilla yhteys oli havaittavissa vain Hannumin 

kellolla mitattuna.  

Tupakoinnin määrää voidaan nykyään arvioida epigeneettisillä tutkimusmenetelmillä DNA-

metylaatiosta esimerkiksi EpiSmokEr-menetelmällä (Bollepalli ym. 2019). Tämän tutkielman 

luotettavuus voisi parantua objektiivisella mittarilla, mutta voidaan pohtia, onko varsin uuden 

EpiSmokEr-menetelmän toimivuudesta ja luotettavuudesta vielä riittävästi tutkimusnäyttöä. 

Tuore Lein ym. (2020) tutkimus esittää, että sekä itseraportoitu että DNA:n metylaatioon poh-

jautuva tupakointialtistus antavat samanvertaisen tuloksen tupakoinnin yhteydestä kiihtynee-

seen epigeneettiseen ikääntymisnopeuteen. Mittarin pätevyyden lisäksi tutkimuksen luotetta-

vuuteen voivat vaikuttaa muut tiedonhankintamenetelmät. On esimerkiksi huomioitava, että it-

senäisesti täytettävässä kyselytutkimuksessa voi tulla kysymysten väärinymmärryksiä tai vas-

taukseksi saatetaan antaa vaihtoehto, joka kuulostaa toivotulta (Luoto 2009; Sallis 2010). 
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On tärkeää pohtia tutkimustulosten merkitystä yksilön kannalta. Yksittäisinä lukuina epigeneet-

tinen ikä tai ikääntymisnopeus eivät kerro yksilölle mitään, sen sijaan merkityksellisempää in-

formaatiota olisi tieto siitä, mitä kiihtynyt tai hidastunut epigeneettinen ikääntyminen voi tar-

koittaa yksilön terveydentilan kannalta tulevaisuudessa. Verinäytteestä saatava epigeneettisen 

ikääntymisnopeuden arvio verrattuna kronologiseen ikään voisi motivoida yksilöä terveelli-

sempiin elintapoihin tai hänet voitaisiin ohjata tehostettuun sairastumista ennalta ehkäisevään 

hoitoon. On näyttöä, että kiihtyneempi epigeneettinen ikä verrattuna kronologiseen ikään en-

nustaa esimerkiksi korkeampaa ennenaikaisen kuoleman riskiä ja keuhkosyöpään sairastumisen 

riskiä (Levine ym. 2015; Marion ym. 2015; Christiansen ym. 2016; Lu ym. 2019). Tupakoinnin 

lopettaminen näyttäisi pidemmällä aikavälillä lieventävän tupakointialtistuksen vaikutusta 

ikääntymisnopeuteen (Marabita ym. 2017; Duguén ym. 2018). Myös tämän tutkielman tulokset 

viittaavat siihen, että nuorella iällä tupakoinnin lopettaminen hidastaisi epigeneettistä ikäänty-

misnopeutta. Tämä yhteys voisi toimia motivoivana tekijänä tupakoinnin lopettamiselle erityi-

sesti nuorilla. Toisaalta näyttö siitä, että elämäntapamuutoksilla voi vaikuttaa ikääntymiseen on 

vielä niukkaa, joten olisi epäeettistä kertoa tutkittaville sairausriskistä, johon ei mahdollisesti 

voi vaikuttaa. 

Kronologista ikää on pidetty kuolemanriskiä ennustavana mittarina, mutta epigeneettinen ikä 

näyttää ennustavan kuolemanriskiä paremmin (Horvath ym. 2015). Levinen ym. (2018) 

PhenoAge -kellon on osoitettu kykenevän ennustamaan kuolleisuutta, sairastuvuutta ja toimin-

takyvyn laskua ja Lun ym. (2019) GrimAge -kello mm. odotettavissa olevaa elinaikaa sekä 

sairastuvuuden ja kuolleisuuden todennäköisyyttä ottamalla huomioon myös elintavat ja ympä-

ristötekijät. Tämän tutkielman tulokset viittaavat siihen, että GrimAgen avulla on mahdollista 

saada selvitettyä nuoruusiän elintapojen, kuten tupakoinnin, vaikutusta ikääntymiseen. Tutki-

mustulosten tuottamat arviot voisivat toimia työvälineenä, kun mietitään terveyspoliittisia lin-

jauksia esimerkiksi terveysvalistuksen ja muun ennaltaehkäisevän toiminnan painotuksista tai 

terveysinterventioiden kohdentamisista tietyn ikäisille kansalaisille.  

Nuorten päivittäinen tupakointi Suomessa on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, 

mutta tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt kahden viime vuoden aikana (Nuorten terveys-

tapatutkimus 2019). Tämän tutkielman 17-vuotiaista tupakoi tutkimushetkellä (2000-luvun 

alussa) noin kolmasosa, kun vuonna 2019 suomalaisista 18-vuotiaista tupakoi enää noin 12 % 
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(Nuorten terveystapatutkimus 2019). Toisaalta tupakoinnin erot ovat yhteydessä koulutusta-

soon, ja viime vuonna ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien prosentuaalinen tupakointi-

määrä vastaa tämän tutkielman 17-vuotiaiden tupakointimäärää (Kouluterveyskysely 2006 - 

2019).  Suomen Tupakkatutkimuksessa (2017) 20-vuotta täyttäneistä tupakoi enää 11 %, kun 

taas tämän tutkielman 22-vuotiaista (vuosina 2006-2009) tupakoi noin 37 %. Keskimäärin tu-

pakoinnin yleisyys on vähentynyt nuorten ja varhaisaikuisten keskuudessa, mikä tarkoittaa, että 

tupakoivien nuorten määrän väheneminen vaikuttaa myös kokonaisvaltaisemmin tupakoinnin 

ikääntymisvaikutusten vähenemiseen. Tällä voi olla vaikutusta jopa suomalaisten elinajanodot-

teeseen, sillä aiempi tutkimustieto on osoittanut, että tupakointi laskee elinajanodotetta useilla 

vuosilla (Sakata ym. 2012; Li ym. 2014; O'Doherty ym. 2016). Sakatan ym. (2012) tutkimuk-

sessa varhaisaikuisuudessa alkanut jatkuva tupakointi lyhensi elinajanodotetta keskimäärin 10 

vuotta. Myös Jhan ym. (2013) ja Kõksin ym. (2018) tutkimuksissa tupakointi oli yhteydessä 

lyhentyneeseen elinikään. On tärkeää huomioida, että naisten ja miesten elinajanodotteet ovat 

lähentyneet, ja tämä voi osittain johtua elintapojen, kuten tupakointierojen, kaventumisesta eri 

sukupuolten välillä (Pitkälä & Strandberg 2015). 

Suomen tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käytön lop-

puminen. Käytännössä tavoitteena on, että vuonna 2030 enää alle viisi prosenttia Suomen vä-

estöstä käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin (Tupakkalaki 2016). Lailla pyritään 

ehkäisemään nuorten tupakoinnin tai tupakkatuotteiden käytön aloittamista, sekä kannustamaan 

ihmisiä lopettamaan tupakkatuotteiden käyttö. Lailla halutaan myös vähentää tupakoimatto-

mien altistumista tupakansavulle. Suomessa tupakan kokeiluikä on 14 – 16 vuotta (Kinnunen 

ym. 2017). Tieto tupakoinnin vaikutuksesta ikääntymiseen jo nuorella iällä voisi motivoida 

nuoria luopumaan tupakointikokeiluista.  

Tässä pro gradu –tutkielmassa käytettiin Kaksosten kehitys- ja terveys (Finntwin12) -tutkimuk-

sen osa-aineistoa (Rose ym. 2019). Tutkielman vahvuuksina voidaan nähdä iso väestöpohjainen 

tutkimusjoukko (n = 763), joka edustaa kattavasti Suomen nuoria ja varhaisaikuisia, ja mahdol-

listaa tulosten yleistettävyyden näissä väestöryhmissä. Tutkielman tulokset osoittivat, että tu-

pakoinnilla on vaikutusta varhaisaikuisuuden epigeneettiseen ikääntymiseen, mutta tupakoin-

nin kestoa mittaavassa tutkimusanalyysissa osaryhmittäiset tapausmäärät olivat kahdessa ryh-
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mässä pieniä, ja tämä voi heikentää tulosten yleistettävyyttä. Tämän tutkielman tutkimusasetel-

mana on poikittaistutkimus, vaikka kokeelliset RCT-tutkimukset nähdään tutkimusyhteisöissä 

erityisen luotettavina. Tupakoinnista ei voi kuitenkaan tehdä kokeellisia tutkimuksia, sillä olisi 

eettisesti väärin ohjeistaa osaa tutkittavista tupakoimaan tutkimuksen onnistumiseksi, ja näin 

altistaa heidät tupakoinnin haittavaikutuksille tutkimuksen vuoksi. Tutkimuksen heikkoutena 

ja vahvuutena voidaan nähdä se, että tutkimusala on tuore, ja epigeneettisiä kelloja käsittelevää 

lähdemateriaalia on niukasti, mutta toisaalta olemassa olevista lähteistä suuri osa on kansain-

välisiä, korkeatasoisissa julkaisusarjoissa julkaistuja ja tuoreita tutkimusartikkeleita. 

Geneettinen ja epigeneettinen tutkimus tarkastelee ja tutkii ihmisen perimää, ja siksi siihen liit-

tyy vahvasti eettinen tutkimusulottuvuus. Tutkielmalla on Helsingin yliopiston Ihmistieteiden 

eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tutkimusluvat, ja tutkielman tekemisessä on nouda-

tettu eettisen toiminnan periaatteita, sekä yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta aineiston hallin-

nassa ja analyysissa. Alaikäisiin kohdistuvien tutkimusten etiikkaa joudutaan tarkastelemaan 

entistä perusteellisemmin. Tämän pro gradu –tutkielman tutkittavat ovat alkuperäisen tutki-

muksen (Finntwin12) alkaessa olleet 11 – 12-vuotiaita. Heiltä ja heidän vanhemmiltaan on 

saatu tutkimusluvat silloin, ja myös tutkimuksen edetessä. Yli 15-vuotiaat ovat verrattavissa 

aikuisikäisiin tutkimuslupien ja -menettelyiden suhteen. Tutkittavat ovat osallistuneet alkupe-

räiseen Finntwin12 -tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja heillä on mahdollisuus keskeyttää tutki-

mukseen osallistuminen halutessaan. Tutkittavat ovat saaneet ennen tutkimusta tarkat tiedot 

alkuperäisestä tutkimuksesta ja tiedonkeruusta sekä tietojen käyttötarkoituksesta. Tutkittavien 

henkilöllisyys ei ole ollut tämän tutkielman tutkijan tiedossa eikä heitä ole ollut mahdollista 

tunnistaa aineistosta, joka on sisältänyt vain rajatun muuttujajoukon.  

Jatkotutkimusehdotukset. Tämän tutkielman tuloksissa nousi esiin, että tupakoinnin kestolla 

näyttää olevan vaikutus epigeneettiseen ikääntymiseen. Tulosta tukee myös Gaon ym. (2015) 

ja Marabitan ym. (2017) tutkimukset, joissa tupakoinnin altistusmäärällä ja lopettamisajankoh-

dalla oli suora yhteys DNA:n metylaatiotasoihin. Tupakoinnin ajallisen keston ja lopettamis-

ajankohdan vaikutusta epigeneettiseen ikääntymiseen voisi tutkia eri epigeneettisillä kelloilla 

ja erilaisilla tupakointialtistusta mittaavilla menetelmillä. Tupakointistatuksen, askivuosi-mää-

ritelmän ja DNA-metylaatioon perustuvan mittarin validiutta ja reliabiliteettia olisi tärkeää tut-

kia, jotta tulevaisuuden ikääntymistutkimuksissa voitaisiin hyödyntää pätevintä ja toimivinta 
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tupakointialtistusta mittaavaa menetelmää tai niiden yhdistelmää. Kolmas mielenkiintoinen tut-

kimuskohde olisi lasten ja nuorten tupakansavulle altistumisen yhteys epigeneettiseen ikäänty-

miseen. Tupakansavulle altistuminen on vähentynyt huomattavasti johtuen lakimuutoksista, 

asenteiden muutoksista ja tupakoinnin vähentymisestä, mutta vuonna 2017 vielä seitsemän pro-

senttia suomalaisista nuorista altistui passiivisesti tupakansavulle (Kinnunen ym. 2017).  

Johtopäätökset. Tupakoinnin terveyshaitoista on vahvaa tutkimusnäyttöä. Tämän pro gradu -

tutkielman tulokset viittaavat siihen, että GrimAge epigeneettisen kellon avulla on mahdollista 

saada selvitettyä nuoruusiän elintapojen, kuten tupakoinnin, vaikutusta ikääntymiseen. Kansan-

terveystyölle on merkityksellistä, jos haitallisten elintapojen vaikutukset pystytään havaitse-

maan jo ennen kuin ne aiheuttavat terveysongelmia ja ovat vielä mahdollisesti korjattavissa.  

Kiitokset. Tämän opinnäytetyön tekemiseen on saatu apuraha Pirkko ja Veikko Mäkelä –sääti-

öltä.  
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LIITE 1 

Tutkimus 

 

n keski-ikä 

vuosissa 

tutkimusmenetelmä/otos/tupakoinnin 

määrän mittausmetodi 

epig. kello tulos lehti/IF 

Fiorito ym. 

2019,meta-ana-

lyysi,USA, Austra-

lia,Eurooppa 

16245  

 

41, 72 18 kohortin meta-analyysi, 12 maata, 

vaihtelevat tupakointialtistuksen 

määritelmät 

Horvath 

Hannum 

PhenoAge 

tupakoi n.s., lopettanut n.s. 

tupakoi ↑ lopettanut n.s. 

tupakoi ↑ lopettanut ↑ 

Aging/5.44 

Liu ym. 2019,USA 2339 69 pitkittäistutkimus/Health&Re-

tir.study, väestöotos, tupakointistatus 

PhenoAge tupakoi ↑ lopettanut ↑ PlosMedicine/9.39 

Wu ym. 2019 

Kiina 

749  46, 67 poikittaistutkimus/kohortti, mm. 

Gene Expression Omnibus 

Horvath tupakoi ↑ lopettanut ↑ Clin Epigenetics/5.43 

Zhao ym. 2019 

USA 

1100 57 kohorttitutkimus 

Genoa (varhaista RR-tautia sairasta-

vat), oma tupakointialtistuksen mää-

ritelmä 

Horvath 

Hannum 

PhenoAge 

GrimAge 

tupakoi n.s., lopettanut ↑ 

tupakoi n.s.,lopettanut n.s. 

tupakoi ↑ lopettanut ↑ 

tupakoi↑ lopettanut ↑ 

International Journalof 

Envir. Research and 

PublicHealth/2.62  

Dugué ym.  2018 

Australia 

2818  

 

59 kohottitutkimus, Melbourne Collabo-

ral Cohort study, väestöotos, 

askivuosi 

Horvath 

 

Hannum 

tupakoi < 20 ↑, >20 n.s. 

lopettanut >15v ,n.s.,<15v ↑  

tupakoi < 20 ↑, >20 ↑,lop. n.s. 

American Journal of 

Epidemiology/3.76 

McCartney ym. 

2018,Skotlanti 

5100  

 

49 kohorttitutkimus,  

Generation Scotland st.,väestöotos, 

askivuosi 

Horvath 

Hannum 

tupakoi ↑ 

tupakoi ↑ 

Alzheimer’s & De-

mentia/11.99 

Quach ym. 2017 

USA, Italia 

4575  

 

64 (nai-

sia), 71 

pitkittäistutkimus,kohorttitutkimus 

Women's Health Initiative, Italian 

cohort study 

Horvath  

Hannum 

tupakoi n.s. 

tupakoi n.s. 

Aging/5.44 

Simpkin ym.2017 

 

790 53 (nai-

sia) 

poikittais-&kohorttitutkimus, British 

Birth cohort, tupakointistatus 

Horvath tupakoi ↓ BritishMedical Jour-

nal/5.22 

Gao ym. 2016 

Saksa 

1509 62 poikittaistutkimus, 2 kohorttia 

väestöotos, tupakointistatus, aski-

vuosi, tupakoinnin lopetusajankohta 

Horvath  

Hannum 

tupakoi n.s.,lopettanut n.s. 

tupakoi n.s.,lopettanut n.s. 

Oncotarget/3.71 
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Horvath ym. 2016 

meta-analyysi,USA 

5162  48vº meta-analyysi 12 kohortista, vaihte-

levat tupakointialtistuksen määritel-

mät 

Horvath 

Hannum 

tupakoi n.s. 

tupakoi n.s. 

GenomeBiology/12.16 

Simmons ym. 2016 

 

100 48.5 

(naisia) 

pitkittäistutkimus, otanta mustia nai-

sia, tupakointistatus 

Hannum tupakoi n.s. 

 

Social Science and 

Medicine/3.39 

Beach ym. 2015 

USA 

836  49, 63 pitkittäistutkimus, 2 kohorttia, käyt-

tää vähän/paljon/ei ollenkaan 

Hannum tupakoi ↑ JournalAmerican Ger-

iatric Society/4.19 
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LIITE 2 

17-vuotiaiden kyselyn tupakointiin liittyvät kysymykset ja vastausvaihtoehdot. 

Oletko koskaan polttanut (kokeillut) tupakkaa (vähintään yhden savukkeen)? 

1. en  

2. olen  

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä tupakointiasi? 

1. tupakoin päivässä 20 savuketta tai enemmän  

2. tupakoin päivässä 10 - 19 savuketta  

3. tupakoin päivässä 1 - 9 savuketta  

4. tupakoin kerran viikossa tai useammin, en kuitenkaan päivittäin  

5. tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa  

6. olen lakossa tai lopettanut tupakoinnin  

7. olen kokeillut mutta en tupakoi  


