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 Tyypin 1 diabetes (T1DM) on yleinen lasten sairaus.  Joissakin osissa maailmaa 
(kuten Skandinavia) se on yleisempi kuin muilla alueilla. Tämän syytä ei täysin 
varmasti tiedetä. 

 T1DM on osittain perinnöllinen.  Tärkeimmät T1DM:n riskiä lisäävät geenit ovat 
nimeltään HLA-geenejä. 

 Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedämme, että T1DM:lle on myös 
ympäristöllisiä syitä, mutta täysin varmasti ei tiedetä sitä, mitä ne ovat tai uinka 
ne toimivat. 

 Kuudessa tutkimuskeskuksessa eri puolilla Yhdysvaltoja ja Eurooppaa 
vastasyntyneiltä testattiin näiden HLA-geenit.  Niitä lapsia, joilla on HLA-geenejä 
ja suurempi riski sairastua T1DM:ään, pyydettiin osallistumaan TEDDY-
tutkimukseen. 

 Vuonna 2006 monia lapsia tarkkaillaan TEDDY-tutkimuksen avulla ja tutkimus 
sujuu erittäin hyvin. 
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 Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tyypin 1 diabetes (T1DM) 
aiheutuu puoliksi geneettisistä tekijöistä ja puoliksi ympäristötekijöistä. 

 Jos T1DM:n ympäristötekijät löydettäisiin, niitä voitaisiin välttää ja mahdollisesti 
vähentää T1DM:hin sairastuvuutta hyvin yksinkertaisilla tavoilla. 

 T1DM:ää aiheuttavia tekijöitä on todennäköisesti monia, jotkut tärkeämpiä kuin 
toiset. 

 Useat tutkimukset ovat ehdottaneet T1DM:lle joitakin ympäristötekijöitä, mukaan 
lukien infektiot, varhaislapsuuden ruokavalio, ravitsemukselliset puutokset, stressi 
ja muut syyt. 

 Näissä tutkimuksissa ei voitu johdonmukaisesti osoittaa, mitkä näistä tekijöistä 
aiheuttavat T1DM:n, ja TEDDY-tutkimuksen kaltaisia tutkimuksia tarvitaan 
niiden tekijöiden havaitsemiseen, jotka ovat tärkeimpiä. 
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 Suurin osa tyypin 1 diabeteksen (T1DM) ymmärryksestä saadaan T1DM:ää 
sairastavien ihmisten ja näiden sukulaisten tutkimisesta.  Kuitenkaan 85-90 %:lla 
T1DM:hin sairastuneilla ihmisillä ei ole perhehistoriaa sairaudesta. 

 TEDDY-tutkimus suunniteltiin sellaisten lasten seuraamiseen, joilla on ja joilla ei 
ole perhehistoriaa sairaudesta, jotta ymmärrettäisiin, millaiset ympäristötekijät 
myötävaikuttavat sairauden syntymiseen.  Tutkimukseen osallistuvia lapsia 
seurataan erittäin läheisesti syntymästä 15 ikävuoteen saakka. 

 Tutkimuksessa kerätyt tiedot sisältävät erilaisia lääketieteellisiä tietoja, 
verinäytteitä, ulostenäytteitä, tiedot juotavasta vedestä ja ruokavaliosta sekä 
psykologisen stressin mitat. 

 TEDDY-tutkimusryhmä ennustaa, että T1DM yhdistetään aikaisiin infektioihin, 
erilaisten ruokien erilaisiin syömisen alkamisajankohtiin, tiettyihin 
vitamiinipuutoksiin, rokotuksiin, tiettyihin juomaveden ominaisuuksiin, 
lemmikkielämille ja muille allergeeneille altistumiseen, liialliseen painonnousuun 
ja lisääntyneeseen stressiin. 

 Vaikka tietojen analyysin jotkut aspektit ilmenevät, kun tutkimus on meneillään, 
suurinta osaa pääanalyysistä ei aloiteta ennen kuin tiedot on kerätty. 
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 TEDDY-tutkimuksen kaltaisissa tutkimuksissa on tärkeää kirjata tarkasti, mitä 
lääkkeitä ja lisäravinteita tutkimushenkilöt nauttivat. 

 Tällä hetkellä ei ole kansainvälistä vakiotapaa tällaisten tietojen keräämiseen, 
koska erilaisissa tietokannoissa käytetään erilaisia määrityksiä siitä, mikä lääke tai 
lisäravinne on. 

 TEDDY-tutkimus on päättänyt käyttää RxNorm-tietokantaa kohdehenkilöiden 
nauttimien lääkkeiden luokittelemiseen. 

 TEDDY-tutkimuksen vaatimukset täyttäville lisäravinteille ei ole tietokantaa, 
joten sille on luotu oma tietokanta RxNorm-mallin mukaisesti. 

 Jos tällaisten tietojen keräämiseen luodaan kansainvälisesti tunnetut standardit, 
TEDDY-tutkimuksen tiedot voidaan muuntaa kyseisten uusien standardien 
mukaisiksi. 
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 PEC (The Pediatric Epidemiology Center, lasten epidemilogian keskus) 
University of South Florida -yliopistossa on TEDDY-tutkimuksen tietokoneistettu 
tietokeskus samoin kuin RDCRN (Rare Disease Clinical Research Network, 
harvinaisten sairauksien kliininen tutkimusverkko), joka on noin 50 itsenäisen 
tutkimuksen kokoelma. 

 Sekä TEDDY-tutkimukseen että RDCRN:ään täytyy molempiin kirjata ihmisten 
käyttämä lääkitys, mutta näillä tutkimuksilla on erilaiset tavat niiden 
suorittamiseen. 

 RxNorm on lääkkeiden tietokoneistettu indeksi, joka kuvaa kaikkien lääkkeiden 
aktiiviset ainesosat, brändin nimet ja annostukset. 

 TEDDY-tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita vain lääkkeiden aktiivisten 
ainesosien kirjaamisesta. PEC on kehittänyt RxNorm-luettelon aktiivisten 
ainesosien numeeriset koodit niin, että ne ovat helppokäyttöisiä TEDDY-
tutkimuksen henkilökunnalle. 

 Jotkut tutkimukset RDCRN:ssä ovat kiinnostuneita ainoastaan lääkkeiden 
aktiivisista ainesosista, kun taas toiset ovat kiinnostuneita myös lääkkeiden 
annostuksesta.  PEC on kehittänyt tavan RDCRN-henkilökunnalle etsiä RxNorm-
indeksistä tavalla, joka on räätälöity heidän tarpeisiinsa. 
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 Islet-autovasta-aineet ovat yleisesti käytettyjä tyypin 1 diabetestutkimuksessa 
(T1DM) niiden henkilöiden tunnistuksessa, joilla on riski sairastua diabetekseen.  
TEDDY-tutkimuksessa mitataan kolmen autovasta-aineen taso kohdehenkilöiden 
veressä. 



 TEDDY-tutkimuksella on kaksi laboratoriota, jotka suorittavat näitä mittauksisa, 
yksi Yhdysvalloissa ja yksi Euroopassa. 

 Nämä kaksi laboratoriota eivät aina ole samaa mieltä siitä, oliko näiden autovasta-
aineiden näytetestin tulokset positiivisia vai negatiivisia. 

 Kaksi laboratoriota standardisoivat mittausmenetelmänsä ja kalibroivat uudelleen 
tavan, jolla ne raportoivat tuloksensa, jotta ne suorittivat tutkimuksensa samalla 
tavalla. 

 Tämän yhtenäistäminen jälkeen kaksi laboratoriota saavat lähempänä toisiaan 
olevia tuloksia, kun ne määrittävät, ovatko islet-autovasta-aineiden testitulokset 
positiivisia vai eivät. 
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 Tyypin 1 diabetes (T1DM) tulee vuosi vuodelta vallitsevammaksi. 
 BABYDIAB on saksalainen tutkimus, joka on määritetty hyvin samanlaiseksi 

TEDDY-tutkimuksen kanssa.  BABYDIAB ryhtyi seuraamaan lapsia 15 vuotta 
ennen kuin TEDDY-tutkimus alkoi.   

 Tässä julkaisussa vertaillaan tyypin 1 diabeteksen suhteellista tyyppiä (kutsutaan 
nimellä ensimmäisen asteen sukulainen tai FDR) BABYDIAB-tutkimuksessa 
TEDDY-tutkimuksen saksalaisiin FDR:iin.  Kaikki lapset, joita tämä julkaisu 
koskee, saivat positiivisen testituloksen islet-autovasta-aineille ennen neljän 
vuoden ikää. 

 Kahden tutkimuksen lapset alkoivat saada positiivisia testituloksia islet-autovasta-
aineille samaa tahtia.  TEDDY-tutkimuksen autovasta-aineelle positiivisen 
testituloksen saaneissa lapsissa T1DM kehittyi kuitenkin nopeammin kuin 
vastaaville henkilöille  BABYDIAB-tutkimuksessa. 

 Nämä tulokset ilmaisevat, että T1DM:n luonne nuorissa FDR-lapsissa on 
muuttunut viime vuosina.  Näyttää siltä, että Saksassa nuoret autovasta-aineelle 
positiivisissa lapsissa T1DM kehittyy nopeammin kuin aikaisempina vuosina. 


