
TrialNet
- Kohti diabeteksen ennaltaehkäisyä

MITÄ SEULONTATULOKSET KERTOVAT?

Ei vasta-aineita. Tulos ilmoitetaan kotiin kirjeitse.

Tulos tarkoittaa sitä, että tutkittavan riski sairastua

tyypin 1 diabetekseen on vähäinen.

Osalle tutkittavista voidaan tarjota uusintaseulonta-

mahdollisuutta, sillä vasta-aineita saattaa kehittyä

myöhemminkin. Yli 90% tutkittavista todetaan

seulonnassa vasta-ainenegatiivisiksi.

Yksi positiivinen vasta-aine. Tulos ilmoitetaan

tutkittavalle soittamalla. Tulos tarkoittaa sitä, tutkit-

tavan riski sairastua diabetekseen on edelleen var-

sin vähäinen.

Tarjoamme tutkittavalle vuosittaista seurantaa tar-

kistaaksemme vasta-ainetilanteen. Mikäli vasta-

aineita kehittyy enemmän kuin yksi, suosittelemme,

että tutkittavan aineenvaihduntaa selvitetään tar-

kemmin tutkimuksen seurantavaiheen soveltuvuus-

käynnillä tutkimuskeskuksissamme.

Useampia positiivisia vasta-aineita. Tulos ilmoi-

tetaan tutkittavalle soittamalla. Tutkittavan riski

sairastua tyypin 1 diabetekseen on merkittävästi

kohonnut.

Suosittelemme, että tutkittavan aineenvaihduntaa

selvitetään tarkemmin tutkimuksen seurantavai-

heen soveltuvuuskäynnillä tutkimuskeskuksissam-

me. Osalle tutkittavista tullaan tarjoamaan

mahdollisuutta osallistua hoitotutkimuksiin, joiden

tavoitteena on ennaltaehkäistä tai viivästyttää

taudin puhkeaminen.

MIKÄ ON TRIALNET?

TrialNet on kansainvälinen tutkimusverkosto, johon

kuuluu lukuisia tutkimuskeskuksia ympäri maail-

maa. Sen tavoitteena on selvittää diabeteksen

syntyyn liittyviä tekijöitä ja etsiä keinoja ehkäistä

diabetesta hoitotutkimuksien avulla.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja TrialNet-tutkimuksesta saatte Helsingin

yliopistosta tutkimushenkilökunnaltamme.

✓ Puh. 050 314 9393 tai 050 427 2353

✓ Sähköposti: pedia-trialnet@helsinki.fi

✓ Internetsivut: www.helsinki.fi/project/trialnet.

✓ Facebook: TrialNet Suomi.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien perheenjäsenillä

on 10–15 kertaa suurempi riski sairastua diabetek-

seen kuin muulla väestöllä.

Kohti diabeteksen ennaltaehkäisyä –tutkimukseen

voivat osallistua tyypin 1 diabetekseen sairastu-

neiden perheenjäsenet, jotka haluavat selvittää

riskinsä sairastua tyypin 1 diabetekseen ja ovat

kiinnostuneita osallistumaan ennaltaehkäiseviin

hoitotutkimuksiin.

Osallistumalla TrialNet-tutkimukseen voitte auttaa

tutkijoita selvittämään tyypin 1 diabeteksen synty-

mekanismeja ja kehittämään diabeteksen ehkäisy-

ja hoitomuotoja.

Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

KUKA VOI OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN?

✓ Terveet 2,5–45-vuotiaat henkilöt, joiden isällä,

äidillä, lapsella tai sisaruksella on todettu tyypin

1 diabetes.

✓ Terveet 2,5–20-vuotiaat henkilöt, joiden isovan-

hemmalla, tädillä, sedällä, enolla, serkulla, sisa-

ruksen lapsella tai puolisisaruksella on todettu

tyypin 1 diabetes.

Tutkimukseen voivat myös osallistua henkilöt, joilla

ei ole diabetekseen sairastunutta sukulaista, mutta

joilla on aiemmin todettu diabetekseen liittyviä

autovasta-aineita. Voimme tarkistaa vasta-aineti-

lanteen sekä tarjota mahdollisuuden osallistua hoi-

totutkimuksiin.

Tietyt pitkäaikaiset ja/tai vakavat sairaudet tai niiden

lääkitykset voivat olla esteenä tutkimukseen osallis-

tumiselle. Lisätietoja saatte tutkimushenkilökun-

naltamme.

KUINKA VOIN OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN?

Tutkimukseen osallistutaan antamalla verinäyte,

josta mitataan diabetekseen liittyviä vasta-aineita.

Tutkimukseen voi osallistua ottamalla suoraan

yhteyttä tutkimushenkilökuntaamme. Lähetämme

kotiin tarvittavat lomakkeet sekä ohjeet tutkimus-

näytteen ottamiseksi. Tutkimusnäyte voidaan ottaa

lähimmässä sopivassa terveyskeskus- tai sairaala-

laboratoriossa. Tutkimukseen voi myös osallistua

lähiomaisen tyypin 1 diabeteksen hoidosta vastaa-

van lasten diabetesyksikön kautta. Tällöin diabetes-

yksikön henkilökunta opastaa lomakkeiden täyttä-

misessä ja ohjaa laboratorioon näytteenottoa

varten.


