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Angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) geenimuuntelun on todettu vaikuttavan nopeus- ja 

kestävyysurheilulajeissa menestymiseen. I-alleeli näyttää useissa aineistoissa olevan tavallista 

yleisempi kestävyysurheilijoilla ja D-alleelia esiintyy puolestaan korostetusti nopeus- ja 

voimaurheilulajien edustajilla. Yksittäisten tutkimusten välillä on kuitenkin huomattavaa 

vaihtelua eikä edellä kuvatun kaltaista yhteyttä ole aina löydetä. Eroja voivat selittää 

esimerkiksi tutkimuspopulaatioiden väliset erot etnisessä taustassa, sukupuolijakaumassa tai 

toisaalta siinä miten urheilijat on jaettu analyysejä varten nopeus- ja kestävyysurheilijoiden 

ryhmiin.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 141 suomalaisen urheilijan ja 200 harrasteliikkujan 

genotyyppikoostumus. Urheilijat jaettiin kahdella eri tavalla analyysiryhmiin.  Ensimmäisessä 

jaossa jako nopeus- (n= 89) ja kestävyysurheilijoihin (n=52) tapahtui urheilijan edustaman 

lajin mukaisesti. Toinen jako perustui puolestaan kilpasuorituksen kestoon ja tutkittavia 

ryhmiä muodostui näin kolme: lyhyen matkan urheilijat (n= 49), keskimatkan urheilijat (n= 

39) ja pitkän matkan urheilijat (n=11).  ACE-genotyyppien jakaumissa ei havaittu eroja 

yhdessäkään urheilijaryhmässä kontrolliryhmään verrattuna huolimatta siitä tarkasteltiinko 

urheilijoista ainoastaan kansainvälisen tason urheilijoita. Toisaalta nopeus- ja 

kestävyysurheilijoiden välilläkään ei todettu genotyyppi- tai alleelifrekvensseissä eroja. D-

alleelin frekvenssissä ei tapahtunut odotetun laista kasvua kilpasuorituksen keston 

lyhentyessä. 

 

Tutkimus ei tue vallalla olevaa käsitystä, jonka mukaan I-alleeli kytkeytyy parempaan 

suorituskykyyn kestävyysurheilu- ja D-alleeli nopeus- ja voimaurheilulajeissa. 
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1.  JOHDANTO 

 

Tässä syventävien opintojen tutkielmassa perehdyttiin angiotensiinikonvertaasientsyymin 

(ACE) geenin muuntelun vaikutukseen urheilijan suorituskykyyn kestävyys- ja 

nopeusurheilulajeissa.  

 

Tutkimuksen teoreettiseen taustaan perehdyttiin käyttäen aineistona pääasiassa Medline- ja 

PubMed-tietokannoissa olevia alkuperäis- ja katsausartikkeleita. Tärkeimpiä hakusanoja 

olivat:”athlete genetics”, ”exercise genetics”, “ACE I/D-variation”, ”endurance athlete” ja 

“power athlete”. Varsinainen tutkimusaineisto muodostui suomalaisista kestävyys- ja 

nopeusurheilijoista. Heiltä saaduista verinäytteistä eristettiin DNA ja tästä määritettiin 

edelleen kunkin urheilijan ACE-genotyyppi. Urheilija-aineiston genotyyppijakaumaa 

verrattiin lopuksi erilaisia tilastollisia menetelmiä käyttäen suomalaisten harrasteliikkujien 

genotyyppijakaumaan.   

 

Tähän syventävään tutkielmaan liittyvä työ on osa laajempaa tutkimusprojektia, jonka 

tarkoituksena on selvittää suomalaisten urheilijoiden geneettistä rakennetta. ACE-geenistä on 

löydetty ensimmäisenä suorituskykyyn vaikuttava muunteleva DNA-alue (Gayagay ym. 

1998). Tämän lisäksi ACE-geenin genotyyppijakaumassa on useassa tutkimuksessa havaittu 

eroa kestävyys- ja nopeusurheilijoiden välillä (Ostrander ym. 2009). Suomalaisten kestävyys- 

ja nopeusurheilijoiden ACE-muuntelua ei ole ennen tätä tutkittu. Aiemmin Karjalainen ym. 

(1999) ovat selvittäneet suomalaisten kestävyysurheilijoiden vasemman kammion 

hypertrofian ja ACE-muuntelun välistä yhteyttä. 

   

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Geeniperimä vaikuttaa harjoittelun, ravinnon ja muiden tekijöiden ohella huippu-urheilijaksi 

kehittymiseen.  Urheilullisen kyvykkyyden periytyvyysaste eli heritabiliteetti on hiljattain 

osoitettu kaksostutkimuksen avulla olevan jopa 66 % (De Moor ym. 2007). Vuoden 2007 

loppuun mennessä oli löydetty 239 suorituskykyyn vaikuttavaa geenialuetta, joista noin 20 

yhdistyi menestymiseen huipputason kilpaurheilussa (Bray ym. 2009). Tämän jälkeen on 

julkaistu runsaasti urheilijoiden genetiikkaa käsitteleviä artikkeleita ja uusia nopeus- ja 

kestävyysominaisuuksiin vaikuttavia DNA-muutoksia on löydetty. Usein kyse on yksittäisestä  

emäsmuutoksesta tietyssä genomin kohdassa. Tunnettuja muutoksia on niin autosomaalisessa, 
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X-kromosomaalisessa kuin mitokondriaalisessa DNA:ssa (Ostrander ym. 2009, Wolfarth ym. 

2014). Voidaankin sanoa, että huippu-urheilijafenotyyppi eli ilmiasu on monitekijäisesti eli 

kompleksisesti periytyvä ominaisuus (Eynon ym. 2011). Tällä hetkellä ehkä neljä tunnetuinta 

suorituskykyyn vaikuttavaa DNA-aluetta ovat ACE:n, α-aktiniini-3:n (ACTN3), nitriitti 

oxidaasi syntaasin (NOS3) ja peroksisomi proliferaattori aktivaattorin reseptori- α:n (PPARα) 

geenit (Zilberman-Schapira ym. 2012). 

 

ACE on osa reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmää. Inaktiivinen angiotensinogeeni 

katkaistaan reniinin toimesta ja syntyvä angiotensiini-1 siirtyy munuaisista keuhkoihin. 

Angiotensiini-1 pilkotaan edelleen ACE:n toimesta angiotensiini-2-molekyyliksi, joka 

säätelee suoraan verenpainetta aiheuttamalla verisuonten supistumista. Se osallistuu myös 

neste- ja suolatasapainon säätelyyn vapauttamalla aldosteronia. ACE:n tiedetään lisäksi 

olevan mukana bradykiniinin hajotuksessa ja kudosten happeutumisen säätelyssä.  (Ostrander 

ym. 2009) 

 

Ihmisen ACE-geeni sijaitsee kromosomissa 17 ja on kooltaan 27 546 emäsparin pituinen (Gen 

Bank: NG_011648). Se on evoluutiossa säilynyt hyvin samankaltaisena eri nisäkäslajeissa. 

Esimerkiksi ihmisen ja hiiren sekvenssit ovat 92.5 % samankaltaisia. (Hamilton ym. 2013) 

Geeni sisältää 26 eksonia, jotka yhdessä kattavat 4422 emäsparin pituisen alueen (Hubert ym. 

1991). Ei-koodaavan DNA:n osuus geenissä on siis huomattava. Intronialue 16 tunnetaan 

ehkä parhaiten sen sisältämän 287 emäsparia pitkän Alu-indel-alueen vuoksi. Yksilö, jolla on 

molemmissa vastinkromosomeissa Alu-insertio, on I/I-homotsygootti. D/D-homotsygootilta 

insertio puuttuu vastaavasti kokonaan. Heterotsygootilla yksilöllä on geeneistä molemmat 

tyypit (I/D) (Ostrander ym. 2009). Valkoihoisessa väestössä I/I-genotyypin frekvenssi on 25 

%, I/D-genotyypin 50 % ja D/D-genotyypin 25 % (Jones ym. 2002). 

 

Vaikka I- ja D-alleeleiden koodaama ACE-entsyymi näyttää toimivan yhtä hyvin, eroa on 

entsyymin seerumi- ja kudosaktiivisuuksissa. Rigatin ym. (1990) mukaan I/D-polymorfia 

selittää jopa 28–47 % yksilöiden välillä havaittavasta ACE-pitoisuuksien eroista.  Heidän 

tutkimuksessaan I/I-homotsygoottien ACE-entsyymin konsentraatio oli tilastollisesti 

merkitsevästi matalampi kuin D/D-homotsygooteilla. I/D-heterotsygoottien ACE-pitoisuus oli 

näiden kahden puolivälistä. I/D-muuntelu ei välttämättä itse aiheuta entsyymitasojen 

vaihtelua. Alu-alue voi nimittäin olla kytkentäepätasapainossa lähellä sijaitsevien 

toiminnallisten muuntelevien alueiden kanssa, jotka todellisuudessa aiheuttavat muutokset 
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entsyymipitoisuuksiin (Soubrier ym. 2002). Hiljattain Hamilton ym. (2013) löysivät eri 

nisäkäslajien ACE-sekvenssejä vertailevassa tutkimuksessa introni 16-alueelta 18 emäsparin 

pituisen säätelyalueen, joka on säilynyt lajien välillä täsmälleen samanlaisena. 

 

Yleisen käsityksen mukaan I-alleeli kytkeytyy parempaan suorituskykyyn kestävyysurheilu- 

ja D-alleeli nopeus- ja voimaurheilulajeissa. (Ostrander ym. 2009). I/I-genotyyppiin yhdistyvä 

matala ACE-aktiivisuus ja korkea seerumin bradykiniinipitoisuus, voivat muuttaa 

mitokondriaalista soluhengitystä sekä sydän- ja luurankolihasten supistumistoimintaa 

kestävyysurheilun kannalta edulliseksi. D/D-genotyyppiin yhdistyvä matala 

bradykiniinipitoisuus voi puolestaan olla hyödyllinen nopeusurheilijalle, koska se saattaa 

voimistaa solujen kasvua ja aiheuttaa tämän vuoksi tehostunutta lihasten kasvua (Jonesin ym. 

2002). 

 

Urheilijoiden I/D-muuntelua selvittäviä tutkimuksia on tehty varsin paljon. Hamiltonin ym. 

(2013) mukaan näitä on yli 20 ja tätä suuruusluokkaa oleva joukko tutkimuksia on mukana 

myös vastikään julkaistussa Man ym. (2013) meta-analyysissä. I/D-muuntelun ja eri 

sairauksien välistä yhteyttä on myös tutkittu monipuolisesti.  Tutkimuksista suurin osa on 

tehty potilailla, joilla on sydän- ja verisuonisairauksia tai tyypin 2 diabetes ja tähän liittyvä 

munuaissairaus (Cambien ym. 1992 ja Fujisawa ym. 1998).  Lisäksi on kiinnostavaa, että 

Gatarachean ym. (2013) meta-analyysissä todettiin pitkäikäisillä ihmisillä yliedustetusti D-

alleelia ja DD-genotyyppiä. 

 

I-alleelin ja kestävyysurheilussa pärjäämisen yhteys ilmeni ensimmäisiä kertoja 

Montgomeryn ym. (1998) julkaisemassa tutkimuksessa. He huomasivat, että 

huippuvuorikiipeilijöistä iso osa oli I/I-homotsygootteja ja vastaavasti D/D-genotyyppiä 

kantavia yksilöitä oli erityisen vähän. Yli 8000 metriin ilman lisähappea kiivenneistä 

yksilöistä yksikään ei ollut D/D-homotsygootti ja parhaat kiipeilijät olivat kaikki I/I-tyyppejä. 

Gayagay ym. (1998) selvittivät 64 australialaisen olympiakarsintoihin osallistuvan soutajan 

ACE-profiilia. I-alleelin ja I/I-genotyypin frekvenssit olivat koholla verrattuna ei-

kilpaurheileviin kontrolleihin (P<0.02 ja P=0.03). Myerson ym. (1999) osoittivat 

yhteensopivasti edellisten tutkimusten kanssa I-alleelia olevan yliedustetusti brittiläisillä 

olympiatason kestävyysjuoksijoilla. I-alleelin frekvenssin nousi lineaarisesti urheilijan 

juokseman matkan pidentyessä (P=0.009) siten, että alle 200 metrin juoksijoilla frekvenssi oli 

0.35, 400–3000 metrin juoksijoilla 0.53 ja yli 5000 metrin juoksijoilla 0.62. 
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D-alleelin positiivinen assosiaatio nopeus- ja voimalajeissa pärjäämiseen on osoitettu 

erityisesti uimareilla. Woods ym. (2001) huomasivat ensimmäisenä, että D-alleelia esiintyy 

runsaasti lyhyen matkan huippu-uimareilla.  Nazarov ym. (2001) tutkimus tuki tätä tulosta. 

Heidän aineistossaan alle yhden minuutin matkaa kilpailevien uimareiden D-alleelin 

frekvenssi oli koholla kontrolleihin nähden (P=0.042). Tsianosin ym. (2004) ja Costan ym. 

(2009) tutkimuksissa saatiin edelleen yhteneviä tuloksia edellisten kanssa. Tsianosin ym. 

(2004) aineiston SLD-ryhmä muodostui 1-10 km matkan uimareista.  Vertailukohtana oli 25 

km avovedessä uivat uimarit. Costan ym. (2009) tutkimuksessa vain olympiatason lyhyen 

matkan (50–200 m) uimareilla D-alleelin frekvenssi oli kontrolliryhmää suurempi.  

 

Kaikissa tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä ACE-geenin muuntelun vaikutuksesta 

suorituskykyyn. Esimerkiksi 139 korealaista miesurheilijaa käsittävässä aineistossa ei 

löydetty eroa kontrolleihin nähden. Ainoastaan pitkän matkan juoksijoilla todettiin ylimäärä 

I/I-genotyyppiä ja I-alleelia, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Kokonaisaineisto muodostui 

eri urheilulajien edustajista mukaan luettuna jalkapalloilijat, judokat, jääkiekkoilijat ja 

voimistelijat (Ohn 2007). Myös Rankisen ym. (2000) aineisto sisälsi monen urheilulajin 

edustajia. Kaikki urheilijat olivat kuitenkin kestävyysurheilijoita. Tutkimuksessa ei löydetty 

viitteitä siihen, että ACE-muuntelulla olisi vaikutusta kestävyysurheilusuoritukseen. 

Vaikutusta ei tullut esille, vaikka tutkijat vertasivat ainoastaan niitä urheilijoita kontrolleihin, 

joiden maksimaalinen hapenottokyky oli korkein (yli 80 ml/kg min).  Suomalaisista eri lajien 

kestävyysurheilijoista kootussa 80 yksilöä käsittävässä kohortissa ACE-muuntelulla ei todettu 

olevan merkitystä vasemman kammion hypertrofian asteeseen (Karjalainen ym. 1999). Tämän 

hetkisen käsityksen mukaan D/D- ja I/D-genotyypit voivat kuitenkin myötävaikuttaa 

sydänlihaksen kasvuun (Sheikh ja Sharma 2014). 

 

Joissakin tutkimuksissa ACE-muuntelun vaikutus on ollut päinvastainen odotettuun nähden. 

Esimerkiksi Amirin ym. (2007) israelilaisista huippujuoksijoista koostuvassa aineistossa D/D-

genotyypin ja D-alleelin osuus oli maratoonareiden joukossa suurempi kuin lyhyttä matkaa 

juoksevilla urheilijoilla. D-alleelin frekvenssi oli koholla myös iranilaisilla pitkän matkan 

kilpapyöräilijöillä (Shahmoradi ym. 2014).  

 

Nazarovin ym. (2001) tutkimuksessa oli mukana 217 urheilijaa erilaisista nopeus- ja 

kestävyyslajeista.  He osoittivat havainnollisesti, kuinka iso merkitys aineiston ryhmittelyllä 



 

5 

 

on ACE-variaation ja suorituskyvyn välisen assosiaation löytymisen kannalta.  Koko aineiston 

tai vain parhaimpien urheilijoiden ACE-koostumuksessa ei todettu eroa kontrolleihin nähden. 

Ero tuli kuitenkin esille tarkasteltaessa vain huippuyksilöitä ja jaettaessa aineisto 

suorituskyvyn keston mukaisesti kolmeen eri ryhmään: alle yhden minuutin ryhmä (SDA; 

short distance athletes; lyhyen matkan urheilijat), 1-20 minuutin ryhmä (MDA; middle 

distance athletes; keskimatkan urheilijat) ja yli 20 minuutin ryhmä (LDA; long distance 

athletes; pitkän matkan urheilijat). Erityisen hyvin ryhmittelyn merkitys näkyi uimareilla. Sen 

lisäksi, että SDA-ryhmässä todettiin ylimäärä D-alleelia, oli MDA-ryhmäläisillä korostetusti 

I-alleelia. Yllättäen LDA-ryhmässä I-alleelia ei kuitenkaan todettu ylimäärää. Nazarov ym. 

(2001) kritisoivat monia aiempia tutkimuksia aineistojen vääränlaisesta ryhmittelystä.  Heidän 

mukaansa on olennaista tarkastella ACE-muuntelua yhden urheilulajin kuten juoksijoiden 

sisällä eikä sisällyttää samaan aineistoon eri lajien urheilijoita. Toisaalta he totesivat myös, 

että urheilijoiden tulisi olla lajinsa huipulla ja kilpailla kansainvälisellä tasolla. 

 

Ma ym. (2013) keräsivät meta-analyysiä varten PubMed- ja EMBASE-tietokannoista kaikki 

vuoden 2012 loppuun mennessä julkaistut urheilijoiden ACE-muuntelua käsittelevät 

artikkelit. Lopullisessa analyysissä oli mukana 25 tutkimuskriteerit täyttävää julkaisua.  

Analyysi tuki vallitsevaa käsitystä, minkä mukaan I/I-genotyyppi yhdistyy parempaan 

menestykseen kestävyyslajeissa. Erityisesti tutkimuspopulaation etninen tausta 

(länsimaalaiset, aasialaiset ja afrikkalaiset) vaikuttaaa ACE:n ja suorituskyvyn välisen 

yhteyden löytymiseen.  Myös aineiston sukupuolijakaumalla voi olla merkitystä.  Zilberman-

Schapira ym. (2012) ehdottivat kyseisiä tekijöitä jo aiemmin tärkeimmiksi tutkimusten välisiä 

eroja selittäviksi muuttujiksi. Heidän kirjallisuuskatsauksesta puuttui kuitenkin meta-analyysi, 

jolla yhteys olisi voitu osoittaa. 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA ONGELMAT 

 

Tutkimustyön tarkoituksena oli selvittää ja arvioida suomalaisten urheilijoiden ACE-

genotyyppikoostumusta.  Pyrkimyksenä oli tutkia, esiintyykö nopeuslajien edustajilla D-

alleelia enemmän ja kestävyysurheilijoilla I-alleelia enemmän kuin suomalaisilla 

harrasteliikkujilla. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri merkitys aineiston 

ryhmäjaolla on ACE-assosiaation löytymisen kannalta. 
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
Aineisto muodostui 138 suomalaisesta kilpaurheilijasta. Lisäksi mukana oli kontrolleina 200 

tervettä suomalaista harrasteliikkujaa. Urheilijat olivat osallistuneet vähintään kansallisen 

tason mestaruuskilpailuihin yleisurheilulajissa tai kansallisen tason maastojuoksukilpailuun. 

Huippu-urheilijoina pidettiin niitä, jotka olivat edustaneet Suomea euroopan- tai 

maailmanmestaruuskilpailuissa tai olympiatasolla.  Urheilijat olivat antaneet tutkimukseen 

kirjallisen suostumuksensa verinäytteiden oton yhteydessä ja täyttäneet esitietolomakkeen.  

Kukin urheilija ilmoitti lomakkeessa edustamansa päälajin ja tähän liittyvän parhaan tuloksen 

sekä kansallisen tai kansainvälisen sijoituksensa. 

 

Aineisto oli kerätty Niemen ja Majamaan (2005) tutkimusta varten.  Kestävyysurheilijoiden 

(n=52) ryhmään otettiin kävelijät ja juoksijoista yli 800 metrin päämatkaa edustavat urheilijat. 

Nopeusurheilijoiksi (n=89) katsottiin puolestaan 100–400 metrin juoksijat tai aitajuoksijat 

sekä pituus-, seiväs- tai korkeushyppyä edustavat urheilijat sekä moniottelijat. 

Kestävyysurheilijoista 20 ja nopeusurheilijoista 23 määriteltiin huippu-urheilijoiksi.  

 

Tässä tutkimuksessa tilastolliset analyysit tehtiin kahdella eri ryhmäjaolla (Nazarov ym. 2001, 

Niemi ja Majamaa 2005). Nazarovin ym. (2001) tutkimukseen otettiin mukaan ainoastaan 

juoksu- ja kävelylajien urheilijoita, jotka jaettiin päälajin keskimääräisen suorituskeston 

mukaan kolmeen eri ryhmään. Lyhyen matkan urheilijoilla (SDA) suorituksen kesto oli alle 

minuutin. Keskimatkan urheilijoilla (MDA) suoritukseen meni aikaa 1-20 minuuttia ja pitkän 

matkan urheilijoilla (LDA) yli 20 minuuttia. SDA-ryhmä (n=49) muodostui 100–400 metrin 

juoksijoista ja aitajuoksijoista. MDA-ryhmään (n=39) kuuluivat 800–5000 metrin juoksijat ja 

aitajuoksijat sekä LDA-ryhmään (n=11) yli 5000 metrin juoksijat sekä kävelijät.  SDA-

ryhmästä huippu-urheilijoita oli 9, MDA-ryhmässä 13 ja LDA-ryhmässä 7.  

 

4.1 Genotyyppien määrittäminen 

 

DNA eristettiin saaduista verinäytteistä DNeasy-menetelmällä (Qiagen) ohjeen ”kokonais-

DNA:n eristäminen verestä” mukaan (DNeasy
 

Tissue handbook).  Eristetyt DNA-näytteet 

monistettiin Piko- PCR-laitteella käyttäen alukeparia ACE-forward-reverse.  Monistettava 

alue käsitti ACE-geenin ja lopputuotteen pituus I-alleelille oli noin 490 emäsparia ja D-

alleelille noin 190 emäsparia. Käytetty alukepari on sama, jota aiemmin on yleisesti käytetty 
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eri tutkimuksissa (esim. Cieszczyk ym. 2010). Kaikissa PCR-sarjoissa oli mukana 

negatiivinen kontrolli, johon lisättiin templaatti-DNA:n sijasta puhdasta vettä. 

 

Käytetyt alukesekvenssit olivat: 

 

ACE forward: 5’CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT’3 

ACE reverse: 5’GATGTGGCCTACACATTCGTCAGAT’3  

 

PCR-reaktioiden sisältö ja PCR-ohjelman rakenne on esitetty alla: 

 

PCR-reaktioon pipetoitiin (yhtä näytettä kohden):  PCR-ohjelma: 

Steriili H2O                                        12.6   µl            98     °C     45 s 

templaatti-DNA                                   1.0 µl       98 °C 5 s----- 

ACE forward-aluke (20 µM)               0.5  µl       53 °C 5s        x 35 sykliä 

ACE reverse-aluke  (20 µM)               0.5  µl  72 °C   6s -----    

DMSO                                                  0.6   ul    4        °C:een 

5x Phire PCR-puskuri                          4.0 µl 

10 mM dNTP 0.4   ul 

Phire HS 2 –entsyymi 0.4   µl 

 20.0 µl 

 

PCR-tuotteet ajettiin 1.5 % agaroosigeelillä. Geelin valmistuksessa käytettiin 1 x UNTAN-

puskuria. Jokaista 100 ml puskuria kohden liuotettiin 1.5 grammaa agaroosijauhetta (Seakem 

LE) kuumentamalla seosta mikroaaltouunissa. Tämän jälkeen liuoksen annettiin jäähtyä noin 

60 °C:een ja siihen lisättiin Gelred (Biotium)-väriainetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Liuos 

kaadettiin ajokelkkaan, johon oli asetettu kaivokammat ja sen annettiin jähmettyä. Lopuksi 

kammat poistettiin ja kelkka siirrettiin ajolaitteeseen 1 x UNTAN-puskuriin. 

 

PCR-tuotteiden lisäksi geelillä ajettiin negatiivinen kontrolli ja molekyylikokostandardi (100 

bp Ladder, New England Biolabs). PCR-tuotetta ja latauspuskuria pipetoitiin molempia 

kaivoa kohden 5 µl:a. Näytteitä ajettiin geelillä 20–30 minuuttia 100V jännitteellä. Ajon 

jälkeen geeli kuvattiin kuvauskaapissa joko sinivaloa tai UV-valoa käyttäen. Kunkin näytteen 

genotyyppi määritettiin suoraan geeliltä näytteen värjäytymisprofiilin perusteella (Kuva 1).  
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Kuva 1. ACE-geenin eri genotyyppejä kuvaava agaroosigeelielektroforeesi. 1. kaistalla 100 

emäsparin (bp) molekyylikokostandardi. Kaistoilla 2 ja 4 genotyyppi-D/D, kaistalla 3 

genotyyppi I/D ja kaistoilla 5 ja 6 genotyyppi-I/I.  I/I-genotyyppi värjäytyy geelillä yhtenä 

490 bp fragementtina, D/D-genotyyppi yhtenä 190 bp fragmenttina ja I/D-genotyypissä 

värjäytyivät molemmat fragmentit. 

 

4. 2 Tilastolliset analysointimenetelmät 

 

 Urheilijaryhmien keskimääräinen ikä, iän keskivirhe (SE=s/√n, missä s on keskihajonta ja n 

otoksen koko), iän vaihteluväli sekä mies ja naisurheilijoiden lukumäärät määritettiin 

manuaalisesti laskemalla.   

 

 Genotyyppiaineisto syötettiin Arlequin 3.5.1.3-ohjelmaan (Excoffier ym. 2005), jonka avulla 

määritettiin tutkittavien ryhmien alleelifrekvenssit, poikkeamat Hardy-Weinbergin 

tasapainosta sekä ryhmien väliset erot alleelikoostumuksessa ja näiden tilastolliset 

merkitsevyydet. Tulos katsottiin tilastollisesti merkitseväksi, mikäli P-arvo oli alle 0.05. 

Ryhmien genotyyppifrekvenssit sekä ryhmien väliset erot genotyyppikoostumuksessa ja 

näiden tilastolliset merkitsevyydet laskettiin puolestaan käyttäen IBM SPSS Statistics for 

Windows (Version 22.0) -ohjelmaa.  Tilastollinen merkitsevyys arvioitiin X
2
-testillä (P<0.05).  
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Analysoitavana oli kaksi erilaista samasta aineistosta muodostettua urheilijaryhmäjakoa.  

Molempien ryhmien ACE-koostumus analysoitiin ja sitä verrattiin edellä esitettyjä 

tilastollisilla menetelmiä käyttäen ryhmään, joka käsitti 200 ei-kilpaurheilevaa kontrollia.  

Tämän lisäksi huippu-urheilijoista ja kansallisen tason urheilijoista muodostettuja ryhmiä 

verrattiin vielä erikseen kontrolliryhmään.  

 

 

 5. TULOKSET 

 

Urheilijoiden keskimääräinen ikä koko aineistossa oli 20.3 vuotta. Kestävyysurheilijat olivat 

keskimääräisesti hieman nopeusurheilijoita vanhempia (21.4 v. vs 19.6 v.). LDA-ryhmän 

juoksijoiden ja kävelijöiden keski-ikä oli muita korkeampi (29.8 v) mutta myös iän keskivirhe 

oli suurempi kuin muissa ryhmissä. Mies- ja naisurheilijoiden lukumäärät olivat kaikissa 

ryhmissä varsin lähellä toisiaan. Tulokset on esitetty taulukossa 1. 

 

Kaikki tutkittavat urheilijaryhmät ja kontrolliryhmä olivat ACE-lokuksen suhteen Hardy-

Weinbergin tasapainotilassa.  I/I-genotyypin frekvenssi koko urheilija-aineistossa oli 0.23, 

I/D-genotyypin frekvenssi 0.48 ja D/D-genotyypin frekvenssi 0.30. Tulos ei poikennut 

kontrolliryhmän genotyyppikoostumuksesta (P=0.91). Kestävyys -ja nopeusurheilijoiden 

genotyyppifrekvenssit eivät poikenneet kontrolliryhmästä vaikka tarkastelussa huomioitiin 

myös urheilijan taso kansallisen tai kansainvälisen tason kilpailijana. D- ja I-alleelien 

frekvensseissä ei todettu tutkittavien ryhmien ja kontrollien välillä merkittävää eroa 

(Taulukko 2). 

 

Juoksu- ja kävelylajien edustajista kootuissa SDA-, MDA- ja LDA-ryhmissä ei havaittu 

genotyyppi- tai alleelifrekvenssien suhteen tilastollisesti merkitseviä eroja kontrolliryhmään 

verrattuna huolimatta siitä tarkasteltiinko koko ryhmää, kansallisen tason urheilijoita tai 

kansainvälisen tason urheilijoita.   LDA-ryhmä ja erityisesti siihen sisältyvät kansallisen (n=4) 

ja kansainvälisen (n=7) tason alaryhmät olivat muita pienempiä. Tulokset on esitetty 

taulukossa 3. 

 

D-alleelin frekvenssit eri ryhmissä on esitetty kuvassa 2. Frekvensseissä ei tapahtunut 

odotettua kasvua siirryttäessä LDA-ryhmästä SDA-ryhmään huolimatta siitä, tarkasteltiinko 

kaikkia urheilijoita tai vain kansallisen tai kansainvälisen tason urheilijoita. MDA- ja SDA-
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ryhmien kansainvälisten urheilijoiden välillä huomattiin kuitenkin odotettua eroa siten, että 

MDA-ryhmän alleelifrekvenssi oli 0.42 ja SDA-ryhmän 0.59.  

 

 

Taulukko 1. Urheilijaryhmien ikäjakaumaa kuvaavat muuttujat. Lisäksi on esitetty mies- ja 

naisurheilijoiden lukumäärät kussakin ryhmässä. 

 

 

Taulukko 2. Kestävyys- ja nopeusurheilijoiden ACE-genotyyppifrekvenssit ja D-alleelin 

frekvenssit eri tasoryhmissä.  P-arvo on määritetty vertaamalla kutakin ryhmää ei- 

kilpaurheilevaan kontrolliryhmään. Aineiston jakaminen kestävyys- ja nopeusurheilijoihin on 

tehty Niemen ja Majamaan (2005) mukaisesti. Fr= frekvenssi, n=lukumäärä. 

 

Ryhmä 

Keskimääräinen 

ikä  (v) 

Iän keskivirhe 

(SE) 

Iän 

vaihteluväli (v) 

Miehet   

(n) 

Naiset    

(n) 

      

Kaikki 20.3 0.42 15–49 71 70 

Kestävyyslajit 21.4 0.95 15–49 26 26 

Nopeuslajit 19.6 0.36 15–29 45 44 

SDA 19.4 0.42 15–27 27 25 

MDA 19.3 0.68 15–37 21 18 

LDA 29.8 2.55 19–49 4 7 
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Taulukko 3. ACE-genotyyppifrekvenssit ja D-alleelin frekvenssit eri urheilijaryhmissä.  

Ryhmäjako on tehty Nazarovin ym. (2001) mukaisesti. Urheilijat on jaettuna suorituksen 

keskimääräisen keston perusteella alle yhden minuutin ryhmään (SDA), 1-20 minuutin 

ryhmään (MDA) ja yli 20 minuutin ryhmään (LDA). P-arvo on määritetty vertaamalla kutakin 

ryhmää ei- kilpaurheilevaan kontrolliryhmään. Fr= frekvenssi, n=lukumäärä. 

 

Kuva 2. D-alleelin frekvenssit juoksijoista ja kävelijöistä muodostuvissa urheilijaryhmissä.   
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6. POHDINTA 

 

Tämä tutkimus oli tyypillinen tapaus-verrokkitutkimus, jossa ACE-geenin I/D-muuntelua 

verrattiin urheilija- ja harrasteliikkujakohorttien välillä. Tutkimuksessa hyödynnettiin niin 

sanottua kandidaattigeenilähestymistapaa, jossa arvioitiin tunnetun geenimuutoksen 

muuntelun kytkeytymistä nopeus- ja kestävyysurheilijafenotyyppeihin. Suurin osa 

urheilugenetiikan tutkimuksesta on perustunut tämän kaltaiseen tutkimusasetelmaan 

(Guilherme ym. 2014, Pitsiladis ym. 2013). ACE-genotyyppien jakaumissa ei havaittu eroja 

urheilijoiden ja harrasteliikkujien välillä. Toisaalta myöskään nopeus- ja 

kestävyysurheilijoiden välillä ei todettu I- ja D-alleelien frekvensseissä eroja vaikka käytössä 

oli kilpasuorituksen kestoon perustuva ryhmäjako. Löydös ei tue vallalla olevaa käsitystä, 

jonka mukaan I-alleeli kytkeytyy parempaan suorituskykyyn kestävyysurheilu- ja D-alleeli 

nopeus- ja voimaurheilulajeissa.  

  

Tässä tutkimuksessa saavutettu tulos ei ole yllättävä. Ma ym. (2013) ovat osoittaneet, että 

ACE-muuntelun ja suorituskyvyn välinen yhteys on löytynyt vaihtelevasti eri tutkimuksissa. 

Tulosten epäyhtenäisyyttä on todettu myös ACTN3-geenin osalta. (Bray ym. 2009). Yksi syy 

tähän voivat olla erot menettelytavoissa, joilla urheilijat jaetaan analyysiryhmiin. Tutkimusten 

välillä on tässä huomattavaa vaihtelua (Guilherme ym. 2014, Zilberman-Schapira ym. 2012). 

Tyypillisesti jako tapahtuu karkeasti kestävyys- ja nopeusurheilijoihin kussakin tutkimuksessa 

määriteltyjen kriteerien perusteella.  Jako voi perustua esimerkiksi kilpasuorituksen kestoon 

(Nazarov ym. 2001). Erilaisia jakotapoja on joka tapauksessa useita ja tämän vuoksi 

tutkimusten vertaaminen toisiinsa voi olla hankalaa. Eroa on etenkin sellaisten urheilijoiden 

ryhmäjaossa, joiden edustamassa lajissa tarvitaan sekä kestävyys- että nopeusominaisuuksia. 

Zilberman-Schapira ym. (2012) mainitsevat esimerkkinä juoksijat. Joissakin tutkimuksissa 

alle 200 metrin juoksijat katsotaan nopeusurheilijoiksi (Myerson ym. 1999) ja tätä pidempää 

matkaa juoksevat kestävyysurheilijoiksi.  Toisissa tutkimuksissa rajana pidetään puolestaan 

400 metriä (Niemi ja Majamaa 2005).  

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erilaisen ryhmäjaon vaikutuksia analyysituloksiin. 

Niemen ja Majamaan (2005) mukaisessa jaossa nopeusurheilijoiden ryhmään otettiin 

juoksijoiden ja kävelijöiden lisäksi mukaan myös pituus-, seiväs- tai korkeushyppyä edustavat 

urheilijat sekä moniottelijat. Nopeuslajien edustajilla ei todettu harrasteliikkujia enemmän D-

alleelia ja kestävyysurheilijoilla I-alleelia. Yksi keskeinen ongelma tämän kaltaisessa 



 

13 

 

ryhmäjaossa liittyy siihen, että analysoitaviin ryhmiin on sisällytetty urheilijoita eri lajeista. 

Esimerkiksi Nazarovin ym. (2001) mukaan olennaista on tarkastella ACE-muuntelua yhden 

urheilulajin kuten juoksijoiden sisällä, jotta geenimuuntelun todellinen vaikutus saadaan 

näkymään. Tämän he osoittavat havainnollisesti myös omalla aineistollaan, jossa D-alleelin 

frekvenssi oli koholla kansainvälisen tason uimareiden ja kenttäurheilijoiden omissa SDA-

ryhmissä.  

 

Toisessa ryhmäjaossa tarkasteltiin ACE-muuntelua ainoastaan juoksu- ja kävelylajien 

edustajista kootuissa ryhmissä, jotta edellä kuvattu ongelma saadaan vältettyä. Jako oli varsin 

helposti toteutettavissa, koska aineistossa oli paljon juoksijoita. I-alleeli ei kuitenkaan 

kytkeytynyt tälläkään ryhmäjaolla parempaan suorituskykyyn kestävyysurheilulajeissa ja D-

alleeli nopeuslajeissa. Yksi syy tähän voi olla aineiston pieni koko.  Erityisesti pitkän matkan 

juoksijoiden ja kävelijöiden lukumäärä oli alhainen ja siksi LDA-ryhmä jäi kooltaan 

vaatimattomaksi.  Myös kansainvälisen tason urheilijoiden määrä kussakin ryhmässä oli 

varsin vähäinen (SDA; n=11, MDA; n=13 ja LDA; n=7) ja vain harva heistä oli oman lajinsa 

ehdottomalla huipulla Euroopan tai maailman tasolla.  Nazarovin ym. (2001) aineiston 

kansainvälisen tason urheilijoiden joukossa oli 81 Euroopan tai Venäjän mestaria sekä 19 

olympiakultaa tai maailmanmestaruuden voittanutta urheilijaa.  He toteavat, että urheilijoiden 

tulisi olla lajinsa huipulla ja kilpailla kansainvälisellä tasolla. 

 

Tutkimusaineistossa mukana olevilla urheilijoilla oli varsin huomattavaa ikävaihtelua. 

Kestävyysurheilijat saavuttavat parhaat tuloksensa keskimääräisesti hieman myöhemmällä 

iällä kuin nopeusurheilijat (Schultz ja Curnow 1988). Nassif ym. (2012) osoittivat tavallisella 

väestöllä tehdyssä tutkimuksessa suorituskyvyn huippuvaiheen ilmenevän miehillä 26 vuoden 

ja naisilla 22 vuoden iässä. Kansainvälisen tason urheilijoiden suhteellinen frekvenssi oli 

nopeusurheilijoilla (29 %), kestävyysurheilijoita pienempi (38 %) ja myös ikäjakaumassa oli 

hieman eroa (19.6 v vs 21.4 v).  LDA-ryhmässä kansainvälisen tason urheilijoita oli enemmän 

kuin kansallisen tason urheilijoita mutta myös ryhmän keski-ikä oli korkeahko (29.8 vuotta) 

ja yksilömäärä alhainen. Jatkossa voisi olla perusteltua sisällyttää tutkittavaan aineistoon vain 

tietyn ikäryhmän urheilijoita. Pääosa tämän aineiston urheilijoista oli alle 20-vuotiaita. 

Vanhimmat urheilijat olivat yli 40-vuotiaita. Vaikka alle 20-vuotiaalla urheilijalla olisi 

kestävyys- tai nopeusurheiluun suotuisa genotyyppi, on suorituskyvyn huippu-vaihe tässä 

iässä luultavasti vielä saavuttamatta. Toisaalta pitkäaikainen harjoittelu ja kokemus voinevat 

iäkkäimmillä urheilijoilla mahdollistaa omassa lajissa menestymisen vaikka geneettiset tekijät 
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eivät olisikaan erityisen suotuisat.  

 

Sukupuolen vaikutusta ei analyyseissä huomioitu, sillä tutkittavat ryhmät sisälsivät sekä 

miehiä että naisia. Myös kontrolliryhmässä oli molempia sukupuolia. Jatkossa voisi olla 

perusteltua analysoida erikseen mies- ja naisurheilijoista muodostuvat ryhmät. Esimerkiksi 

Min ym. (2009) huomasivat I-alleelin frekvenssin kasvavan urheilijoiden juokseman 

matkapituuden lisääntyessä. Alle 200 metrin juoksijoiden keskuudessa suhteellinen frekvenssi 

oli 44 %, 400–800 metrin juoksijoilla 48 % ja yli 1500 metrin juoksijoilla 66 %. 

Multinomiaalinen logistinen regressioanalyysi paljasti, että ACE-genotyypin ja juoksumatkan 

pituuden välinen assosiaatio ilmeni tilastollisesti merkitsevänä ainoastaan miesjuoksijoilla. 

Toisaalta Man ym. (2013) meta-analyysi ei antanut selkeää näyttöä sukupuolen vaikutuksesta 

analyysituloksiin. 

 

ACE-geenin Alu-indel-alue on lähes täydellisessä kytkentäepätasapainossa monien lähellä 

sijaitsevien yhden nukleotidin emäsmuutosten (SNP; single nucleotide polymorphism) kanssa 

muodostaen kaksi päähaploryhmää (Rieder ym 1999, Cox ym. 2002). I/D-polymorfia ei itse 

välttämättä aiheuta muutoksia ACE:n pitoisuuksissa, vaan joku lähellä olevista 

toiminnallisesti muuntelevista alueista (Rigat ym. 1990).  Valkoihoisessa väestössä I/D-

polymorfia kytkeytyy vahvasti entsyymipitoisuuksiin, mutta afrikkalaisilla vaikutus ei ole 

yhtä selvä (Scott ym. 2005). Afrokaribialaisessa ja saksalaisessa väestössä polymorfia  

nukleotidipaikassa 22982 näyttää vaikuttavan ACE:n pitoisuuksiin I/D polymorfiaa 

voimakkaammin (Zhu ym. 2000). 22982-polymorfialla tai I/D-muuntelulla ei kuitenkaan itä-

afrikkalaisilla urheilijoilla todettu vaikutusta kestävyyslajeissa menestymiseen (Ash ym. 2011, 

Scott ym. 2005). Vaikka I/D-muuntelu ei assosioitunut tässä tutkimuksessa suomalaisten 

urheilijoiden suorituskykyyn, tämä ei kuitenkaan täysin poissulje sitä mahdollisuutta, että 

assosiaatio löytyisi jatkossa jollekin muulle ACE-geenin markkerille. 

 

Yksittäisen geenimuutoksen vaikutus monitekijäisesti periytyvään ominaisuuteen, kuten 

urheilullinen kyvykkyys, voi olla vähäinen. Tällöin assosiaatio jää helposti löytymättä 

erityisesti, jos tutkimusaineisto on kooltaan pieni. Huippu-urheilijoita on koko väestöön 

suhteutettuna varsin pieni määrä ja näytteiden hankkiminen ei ole aina helppoa. Ongelma 

koskee koko urheilugenetiikan tutkimusalaa. Riittävän tilastollisen voimakkuuden 

saavuttamiseksi aineiston koon tulisi olla riittävän suuri (Wang ym. 2013). Tätä tutkimustakin 

varten olisi tarvittu lisää näytteitä erityisesti pitkän matkan juoksijoista ja kävelijöistä. 



 

15 

 

 

Eynon ym. (2011) suosittelevat, että urheilijoiden genetiikkaa tulisi jatkossa tutkia 

monipuolisemmin. Huippu-urheilijafenotyyppiin vaikuttavia geenejä on lukuisia. Tämän 

vuoksi niin sanottu polygeeninen lähestymistapa, joka ottaa huomioon usean geenin 

vaikutuksen on järkevä.  Geenimuutosten yhteys suorituskykyyn tulisi olla hyvin osoitettu 

(Wolfarth ym 2014). Valitettavasti monien tutkijoiden mielestä vain ACE- ja ACTN3-geenin 

osalta on tällä hetkellä riittävää tieteellistä näyttöä (Pitsiladis ym. 2013).  Polygeenisestä 

lähestymistapaa ovat käyttäneet ensimmäisten joukossa Ruiz ym. (2009). He määrittivät 

jokaiselta urheilijalta kerralla 7 eri DNA-muutosta, ACE I/D-polymorfia mukaan luettuna, ja 

näistä muodostuvalle genotyypille laskettiin matemaattista algoritmia käyttäen 

genotyyppipisteet. Genotyyppipisteet vaihtelivat nollan ja sadan välillä, jolloin 0 tarkoittaa 

huonointa mahdollista urheilijagenotyyppiä ja 100 täydellistä. He huomasivat, että 

espanjalaisten kestävyysurheilijoiden genotyyppipisteet olivat tilastollisesti merkitsevästi 

korkeammat kuin kontrollipopulaatiolla (70.2 vs 60.8). Urheilijoista parhaat saivat 

genotyyppipisteitä 93. Monet viimeaikaisista tutkimuksista ovat pohjautuneet polygeeniseen 

lähestymistapaan (esim. Egorova ym. 2014 ja Massidda ym. 2014).  

 

Urheilugenetiikka on hiljalleen siirtymässä uuteen aikakauteen (Wolfarth ym 2014). 

Ensimmäinen genomin laajuinen kytkentäanalyysi (GWAS) on jo tehty. Aineistona tässä oli 

jamaikalaisia pikajuoksijoita (Fuku ym. 2010). GWAS-tutkimukset vaativat erittäin suuria 

näytemääriä mutta voivat toisaalta olla erittäin käyttökelpoisia uusien suorituskykyyn 

vaikuttavien geenialueiden löytämisessä (Pitsiladis ym. 2013). Suomalaisten urheilijoiden 

geneettistä tutkimusta on tarkoitus jatkaa. Niemi ja Majamaa (2005) ovat aiemmin selvittäneet 

tähän tutkimukseen kuuluvien urheilijoiden ACTN3-genotyypit ja mitokondriohaploryhmät. 

Aineistoa voi jatkossa hyödyntää rakennettaessa suomalaisten urheilijoiden polygeenistä 

genotyyppiprofiilia. Tarkoituksena on lisäksi selvittää jokaisen urheilijan mitokondrio-DNA:n 

sekvenssi eli emäsjärjestys.  
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