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Ylisukupolvisuus ja periytyvyys
Päihdeongelmat kulkevat usein suvuissa: Mitkä 
tekijät tätä selittävät?

Ylisukupolvisuuden mekanismit: Geenit ja 
kasvuympäristön vaikutukset

Käyttäytymisgenetiikan näkökulma: Yksilöiden välisten 
erojen selittäminen

Periytyvyysaste (heritabiliteetti): Geneettisen 
vaihtelun selitysosuus ilmiön kokonaisvaihtelusta

o Estimoidaan esim. kaksosasetelmassa identtisten ja 
epäidenttisten kaksosten samankaltaisuuden avulla

o Ei kuvaa suoraan ylisukupolvisuutta!
Yksilöiden väliset erot

Geenit
Jaettu

ympäristö

Yksilö-

kohtainen 

ympäristö
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Päihdehäiriöiden periytyvyysaste
Kaksos- ja adoptiotutkimusten perusteella yksilöiden välisistä eroista päihdehäiriön riskissä 
puolet selittyy geneettisillä tekijöillä

o Sisarusten jakamien ympäristötekijöiden osuus huomattavasti pienempi

o Tulokset samansuuntaisia sekä alkoholi- että huumehäiriöiden osalta

Yksilöiden väliset erot 

alkoholihäiriön riskissä

Geenit: 

49%

Jaettu

ympäristö: 

10%

Yksilö-

kohtainen 

ympäristö: 

41%

Verhulst et al. 2015 Psychol Med
Myös alkoholinkulutuksen periytyvyys aikuisilla n. 50%

o Käytön aloituksessa jaetun ympäristön merkitys suurempi

Käyttäytymisgenetiikan ”peruslait” (Turkheimer 2000)

1) Geenit vaikuttavat kaikkeen käyttäytymiseen

2) Kasvuympäristön rooli on vähäisempi kuin perimän 
vaikutus

3) Huomattava osuus yksilöiden välisistä eroista ei selity 
perimän eikä kasvuympäristön eroilla
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Komorbiditeetin geneettinen tausta

Jaetut geneettiset vaikutukset 
selittivät valtaosan (76%) 
komorbiditeetista ahdistuksen 
tai depression kanssa

Yleisten psykiatristen häiriöiden 
jakama yhteinen geneettinen 
komponentti selittää 20-40% 
päihdehäiriöiden riskistä
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Mitkä geenit?

Liu, Jiang, Wedow, …Vrieze (2019)

Genominlaajuiset assosiaatiotutkimukset (GWAS):
• Satoja genomin kohtia yhdistetty alkoholinkäyttöön ja 

tupakointiin
• Kymmeniä genomin kohtia yhdistetty alkoholiongelmiin
• Vasta muutama yhteys esim. kannabishäiriöihin
• Näyttöä yhteisestä geneettisestä taustasta muiden 

psykiatristen häiriöiden kanssa
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Ylisukupolviset ympäristövaikutukset?
Kaksostutkimukset: Päihdehäiriöiden riskistä n. 
10% selittyy jaetuilla ympäristötekijöillä

Adoptiotutkimukset: Geneettisestä riskistä 
riippumatta vanhempien päihdeongelmat 
lisäävät lasten päihdehäiriöiden riskiä

Kendler et al. 2015 JAMA Psychiatry: 

o Alkoholihäiriön riskiä lisäsivät sekä 
biologisten vanhempien (OR=1.46 [1.29-
1.66] että adoptiovanhempien (OR=1.40 
[1.09-1.80]) alkoholihäiriöt

Adoptiotutkimusten lisäksi tarvitaan näyttöä 
myös muista tutkimusasetelmista!

”Children-of-siblings” –asetelma eli serkusvertailut
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Erot geneettisessä läheisyydessä ja altistumisessa vanhemman päihdehäiriölle
 Geneettisen riskin huomioiminen assosiaatioiden taustalla



 Rekisteritutkimus: N=2,5 milj. v. 1958-1995 syntynyttä ruotsalaista linkattu vanhempiinsa ja isovanhempiinsa
 Sekä äidin että isän päihdeongelmat lisäsivät lasten päihdeongelman riskiä (HR=1.83-1.96)
 Geneettiset tekijät selittivät 42-46% vanhempien päihdehäiriöistä ja 39-44% lasten päihdehäiriöistä
 Geneettiset tekijät selittivät suurimman osan päihdeongelmien ylisukupolvisesta yhteydestä
 Ydinperheeseen liittyvät ei-geneettiset tekijät selittivät kuitenkin osan (19-29%) ylisukupolvisuudesta, 

samoin laajempaan perheympäristöön (”extended family”) liittyvät tekijät (13-17%)
o Näiden tekijöiden osuus päihdehäiriön riskistä kokonaisuudessaan kuitenkin vähäinen (<10%)

 Geneettiset tekijät selittivät myös vanhempien päihdeongelmien ja lasten rikollisuuden yhteyttä

Vanhempien 
päihdehäiriöiden yhteys 
lasten päihdehäiriöihin
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Vanhemman päihdehäiriön 
yhteys lasten kouluarvosanoihin 
heikkeni kun huomioitiin 
jaettuja geneettisiä tekijöitä

Tulokset toistuivat pääosin kun 
tutkittiin miesten kutsunnoissa 
mitattua älykkyyttä

 ”cognitive deficits may 
constitute a genetically 
transmitted risk factor in SUD”

Vanhempien 
päihdehäiriöiden yhteys 
lasten kognitiiviseen 
kehitykseen
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Heikot kognitiiviset kyvyt 
ja päihdehäiriön riski

• Heikommat kognitiiviset kyvyt 18-vuotiaana 
ennustivat vahvasti päihdehäiriön riskiä 
myöhemmin elämässä

• Kognitiivisten kykyjen periytyvyysaste 60-70%
• Jaetut geneettiset tekijät selittivät kognition ja 

päihdehäiriön yhteyttä
 Tulokset yhteneviä yhden sukupolven 
sisällä ja ylisukupolvisissa analyyseissä!
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Vanhempien päihdehäiriö ja 
lasten kuolleisuus
Vanhempien päihdehäiriöt lisäsivät lapsen kuolleisuuden 
riskiä ensimmäisen elinvuoden aikana

Kohonnut kuolleisuus myöhemmin lapsuudessa (iät 1-9 v.):

• Äidin päihdehäiriö yhteydessä lasten 
infektiotautikuolleisuuteen

• Sekä isän että äidin päihdehäiriöt yhteydessä lasten 
kuolemiin ei-luonnollisista syistä johtuen

Vanhempien päihdehäiriöt ennustavat myös lasten 
itsemurhia ja alkoholikuolleisuutta myöhemmin elämässä 
(ennen 20 v. ikää)
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Yhteenvetoa
Päihdehäiriöiden riskistä n. puolet selittyy geneettisillä eroilla

Vanhempien päihdehäiriöt indikoivat kohonnutta riskiä lapsilla

Geneettinen riski tärkein päihdehäiriöiden ylisukupolvisuutta selittävä tekijä, mutta 
kasvuympäristölläkin on merkitystä

Päihdehäiriöiden hoidossa tulisi huomioida aina myös lapset
o Interventiotutkimukset: Vanhemmuuden tukeminen päihdehäiriön hoidon yhteydessä 

vähentää lasten päihdekäytön ja kaltoinkohtelun riskiä (Neger & Prinz 2015, Clin Psychol Rev)

o Pitkän ajan tuki ja seuranta sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken olennaista

Geneettisen riskin toteutumiseen voidaan vaikuttaa muuttamalla ympäristöä!
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Kiitos!

antti.latvala@helsinki.fi

Twitter: @AnttiLatvala
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