
 

 

Elintarvikkeiden ravinnetietojen samankaltaisuudet ja eroavuudet eri maiden 
TEDDY-keskusten välillä 
Ulla Uusitalo, Carina Kronberg-Kippila, Carin Andren Aronsson, Sally Schakel, 
Stefanie Schoen, Irene Mattisson, Heli Reinivuo, Katherine Silvis, Wolfgang Sichert-Hellert, 
Mary Stevens, Jill M. Norris, Suvi M. Virtanen ja TEDDY-tutkimusryhmä 
(”Elintarvikkeiden koostumustietokantojen yhdenmukaistaminen TEDDY-tutkimuksessa mukana olevien 
maiden välillä ravintoainetietojen vertailua varten”, julkaistu Journal of Food Composition and Analysis -
lehdessä vuonna 2011.) 
 

 TEDDY on monikansallinen tutkimus, mutta ravinnonkulutuksen laskennassa 
käytettävät ravintoainetietokannat ovat maakohtaisia ja vaativat 
siksi yhdenmukaistamista. 

 Kansallisten elintarvikkeiden koostumustietokantojen (FCDB) täytyy sisältää 
keskenään vertailukelpoisia tietoja elintarvikkeiden koostumuksista, jotta 
ruokavalioiden arvioinneista saadaan luotettavia tuloksia. 

 Neljän maan FDCB-tietokannoista tehtiin systemaattinen vertailu (määritelmä, 
mittayksikkö ja analyysimenetelmä) koskien energiaa, proteiineja, 
hiilihydraatteja, kolesterolia, ravintokuitua, 13 vitamiinia ja kahdeksaa mineraalia.  

 Useiden makroravinteiden, vitamiinien ja mineraalien todettiin olevan 
vertailukelpoisia TEDDY-maiden FDCB-tietokannoissa. Tärkkelys ja folaatti 
eivät ole vertailukelpoisia TEDDY-maiden FDCB-tietokannoissa. 

 
TEDDY-tutkimukseen osallistuminen vähentää sairauksia tyypin 1 
diabeteksen diagnosoinnissa 
Helena Elding Larsson, Kendra Vehik, Ronny Bell, Dana Dabelea, Lawrence Dolan, 
Catharine Pihoker, Mikael Knip, Riitta Veijola, Bengt Lindblad, Ulf Samuelsson, 
Reinhard Holl, Michael J. Haller TEDDY-tutkimusryhmän puolesta,  
SEARCH-tutkimusryhmä, Swediabkids-tutkimusryhmä, DPV-tutkimusryhmä ja 
Suomen diabetesrekisteritutkimus 
(”Diabeettisen ketoasidoosin alhaisempi esiintyvyys pienillä lapsilla, joilla oli diagnosoitu tyypin 1 diabetes 
ja jotka osallistuivat pitkittäistutkimuksen seurantaan”, julkaistu Diabetes Care -lehdessä vuonna 2011) 
 

 Tyypin 1 diabeteksen diagnosointiin lapsilla liittyy usein diabeettinen 
ketoasidoosi (DKA).  

 DKA:n estämisellä voitaisiin eliminoida tilan aiheuttamat vakavat komplikaatiot, 
joihin voi kuulua turvotus aivoissa. 

 Tutkimus osoitti, että alle 5-vuotiaina diagnosoiduilla TEDDY-lapsilla oli 
vähemmän diabeettista ketoasidoosia kuin vertailuryhmien lapsilla. 

 Tutkimuksista, kuten TEDDY, joihin liittyy intensiivinen seuranta ja valistus 
diabetesriskeistä, saattaa olla suoraa hyötyä pienille lapsille. 

 



 

 

Tietovideon katsominen lisäsi coloradolaisten perheiden osallistumista 
TEDDY-tutkimukseen 
Patricia Gesualdo, Lisa Ide, Marian Rewers, Judith Baxter 
(”Tietovideomenetelmän tehokkuus lapsiryhmän osallistumisen ja tutkimusryhmässä pysymisen 
parantamiseksi”, julkaistu Contemporary Clinical Trials -lehdessä vuonna 2012) 
 

 Coloradossa tuotettiin vuonna 2008 tietovideo TEDDY-tutkimukseen 
kohdistuvista odotuksista ja tutkimuksen tavoitteista. 

 Tutkimukseen osallistumisen ja tutkimuksessa pysymisen lisääntymistä haluttiin 
arvioida tekemällä analyysi, jossa verrattiin videon saanutta ryhmää ryhmään, 
joka ei saanut videota. 

 Osallistumismäärä oli korkeampi niillä, jotka saivat videon (56,8 %) kuin niillä, 
jotka eivät saaneet videota (49,9 %).  

 Tutkimuksessa pysymisessä ei havaittu eroja kahden ryhmän välillä. 
 Tietovideoiden käyttäminen on esimerkki menetelmästä, joka saattaa auttaa 

lisäämään osallistujien ymmärtämystä ja tietoa siitä, mitä tutkimukseen 
osallistumiseen sisältyy. 

 
TEDDY-tutkimukseen osallistumisen ja sen ennenaikaisen keskeyttämisen 
erot Yhdysvaltain eri etnisiä vähemmistöjä edustavien osallistujien välillä  
Judith Baxter, Kendra Vehik, Suzanne Bennett Johnson, Barbro Lernmark, 
Roswith Roth, Tuula Simell TEDDY-tutkimusryhmälle  
(”Rekrytointia ja ennenaikaista keskeyttämistä koskevat erot etnisistä vähemmistöistä koostuvassa isossa 
lapsiryhmässä: TEDDY-tutkimus”, julkaistu Contemporary Clinical Trials -lehdessä vuonna 2012) 
 

 On tärkeää sisällyttää etniset vähemmistöt isoihin kohorttitutkimuksiin, kuten 
Teddy, jotta saadaan edustava kohortti ja vältetään etnisten vähemmistöryhmien 
aliedustus tutkimuksessa. Näin havaitaan terveyserot ja mahdolliset ryhmäerot 
tutkimukseen osallistumisessa ja sen ennenaikaisessa keskeyttämisessä 
ensimmäisen tutkimusvuoden aikana. 

 Analyysi keskittyy vain Yhdysvaltojen tutkimuskeskuksiin, koska 
eurooppalaisissa keskuksissa ei kerätty etnisiä tietoja. 

 Osallistumattomuus oli yleisempää etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, 
koska niihin oli vaikeaa ottaa yhteyttä. Alhaisen koulutustason etniset 
vähemmistöt jäivät todennäköisemmin tutkimuksen ulkopuolelle kuin alhaisen 
koulutustason pääväestö. 

 Myös ennenaikainen keskeyttäminen oli yleisempää etnisissä vähemmistöryhmissä. 
 



 

 

Onko vaihtoehtoisesta verensokerimarkkerista apua tyypin 1 diabeteksen 
diagnosoinnissa? 
Kendra Vehik, David Cuthbertson, David Boulware, Craig A. Beam, Henry Rodriguez, 
Laurent Legault, Mila Hyytinen, Marian J. Rewers, Desmond A. Schatz, Jeffrey 
P. Krischer ja TEDDY, TRIGR, Diabetes Prevention Trial–Type 1- ja Type 1 Diabetes 
TrialNet Natural History -tutkimusryhmät 
(”HbA1c:n tehokkuus varhaisena tyypin 1 diabeteksen diagnostisena indikaattorina lapsilla ja nuorilla”, 
julkaistu Diabetes Care -lehdessä vuonna 2012) 
 

 Tällä hetkellä tyypin 1 diabetes diagnosoidaan kohonneiden 
verensokeritasojen perusteella. 

 TEDDY-, TRIGR-, DPT-1- ja TrialNet-tutkijat tutkivat voitaisiinko 
vaihtoehtoisen verensokerimarkkerin kohonneita tasoja käyttää lasten tyypin 1 
diabeteksen diagnosoinnissa. 

 Vaihtoehtoinen markkeri ei ollut luotettava menetelmä tyypin 1 diabeteksen 
diagnosoinnissa nykyisin suositelluilla veriarvorajoilla. Tutkijat ehdottivat uusien 
rajojen asettamista tarkemman diagnoosin saamiseksi. 

 
Vanhemmat jatkavat TEDDY-tutkimusta monista syistä, ja he ovat yleisesti 
tyytyväisiä tutkimukseen. 
Barbro Lernmark, Kristian Lynch, Lori Ballard, Judy Baxter, Roswith Roth, 
Tuula Simell, Suzanne Johnson ja TEDDY-tutkimusryhmä 
(”Syyt pysyä nuoria koskevassa diabeteksen ympäristötekijöitä kartoittavassa pitkittäistutkimuksessa”, 
julkaistu Journal of Clinical Trials -lehdessä vuonna 2012) 
 

 Tärkein syy TEDDY-tutkimuksessa pysymiseen oli tietoisuus siitä, että lapsen 
diabeteksen kehittymistä seurataan. 

 Muita tärkeitä syitä TEDDY-tutkimuksen jatkamiseen olivat ”tieteen auttaminen” 
ja ”TEDDY-henkilökunnan kanssa työskentely”. 

 Useimmat vanhemmat olivat tyytyväisiä TEDDY-tutkimukseen: 
o ”TEDDY-henkilökunnan kanssa työskentely” oli tärkein syy 

kaikissa maissa. 
o Eniten parantamista vaativat kuljetukset keskuksiin ja 

niiden pysäköintimahdollisuudet. 
 Suurin osa vanhemmista (76 %) ei ollut harkinnut TEDDY-tutkimuksen 

jättämistä kesken. 
 Tärkeimmät syyt harkita TEDDY-tutkimuksen keskeyttämistä olivat 

”verinäytteiden otto” ja ”ajanpuute”. 


