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AN INTERNATIONAL PARTNERSHIP 
TO ARREST TYPE 1 DIABETES

Sodelovanje akademskih raziskovalcev, podjetij in 
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 1 v boju proti sladkorni 
bolezni tipa 1.

INNODIA je globalno partnerstvo 31 akademskih us-
tanov, šestih panožnih partnerjev, majhnim podjetjem 
in dvema združenjema oseb s sladkorno boleznijo, ki 
s svojim znanjem in izkušnjami stremijo k skupnemu 
cilju: „boju proti sladkorni bolezni tipa 1“.  

Projekt poteka v okviru Pobude za inovativno medici-
no – skupno podjetje (IMI-JU) in ima namensko struk-
turo upravljanja, katere cilj je zagotoviti tesno sode-
lovanje, komunikacijo ter skladnost s cilji in končnimi 
izsledki konzorcija. Pomembno je izpostaviti, da so 
v projekt ključno vpeti ljudje s sladkorno boleznijo, 
predvsem preko svetovalnega odbora sestavljenega iz 
posameznikov s sladkorno boleznijo tipa 1 in njiho-
vih staršev, katerega naloga je neprestano podajanje 
povratnih informacij o konceptu projekta INNODIA 
in razvoju protokolov ter ozaveščanje javnosti o ciljih 
projekta INNODIA.   

INNODIA preučuje vzorce in podatke oseb z novo 
diagnozo sladkorne bolezni tipa 1 in neprizadetih 
sorodnikov v prvem kolenu po vsej Evropi.  

Ciljno število oseb z novo diagnozo
SBT1 je bilo doseženo!

Družba INNODIA je zelo hvaležna vsem ljudem s SBT1, 
ki so prispevali k napredku projekta. V naslednji fazi 
bodo ti zbrani vzorci in podatki podrobno pregledani.

Kljub temu k sodelovanju v študiji še naprej 
spodbujamo sorodnike ljudi s SBT1.  

Pri projektu INNODIA lahko tveganje ocenimo 
natančneje, tako da ugotavljamo avtoprotitelesa v krvi. 
Zgodnje odkritje pojava SBT1 lahko prepreči resne 
zaplete; sodelovanje v kliničnih študijah vam omogoča, 
da napredovanje bolezni zajezite. Če pri vas obstaja 
večje tveganje, je na voljo tudi nadaljnje spremljanje.

INNODIA se širi
Projekt zdaj sprejema tudi VSE ljudi iz splošne popula-
cije, ki imajo avtoprotitelesa in večje tveganje za razvoj 
sladkorne bolezni tipa 1 ter ki so bili prepoznani prek 
presejalnih programov, ki jih ne izvaja INNODIA. To 
vključuje tudi ljudi brez družinskega člana s SBT1. 

Za sodelovanje v tej pobudi glejte naš zemljevid, da 
izberete vam najbližji center.

Raziskava projekta INNODIA omogoča boljše 
razumevanje odnosa med spremembami delovanja 
β-celic, imunskim profilom, genetiko in okoljskimi 
dejavniki ter njihovo vlogo pri pojavu bolezni. 

Že od začetke je glavni cilj projekta INNODIA izvajati 
klinične intervencijske študije. S temi študijami želimo 
zaustaviti nadaljnji upad delovanja celic beta pri ljudeh 
z novo diagnozo SBT1 in obravnavati imunski sistem 
oziroma celice beta z različnimi načini zdravljenja.
 
Leta 2020 je INNODIA začela štiri klinična preskušan-
ja, v pripravi pa jih še več. Tukaj so svoje moči znova 
združile farmacevtske družbe, ki so del družbe INNO-
DIA, in vodilni akademski klinični raziskovalci, da bi 
dokazali učinkovitost teh novih potencialnih 
terapevtskih sredstev.
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