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AABBSSTTRRAACCTT  

TTyyppee  11  ddiiaabbeetteess  ((TT11DDMM))  rreessuullttss  ffrroomm  cceellll  mmeeddiiaatteedd  aauuttooiimmmmuunnee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhee    

cceellllss  ooff  iisslleettss  ooff  LLoonnggeerrhhaannss  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  iisslleett  aauuttooaannttiibbooddiieess  ccoonnffiirrmmss  tthhee  

aauuttooiimmmmuunnee  eettiioollooggyy  ooff  ddiiaabbeetteess..SSttuuddyy  ooff  tthhee  aauuttooaannttiibbooddiieess  iinn  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  ppeerrmmiittss  

pprrooppeerr  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ddiisseeaassee  oorr  eevveenn  aavvooiidd  tthhee  ddrreeaaddffuull  

ccoommpplliiccaattiioonnss  wwhhiicchh  ooccccuurr  eeaarrllyy  oorr  ssoommeettiimmeess  bbeeffoorree  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  tthhee  ddiiaabbeetteess..  AAiimm  

ooff  tthhee  ssttuuddyy::    SSttuuddyy  tthhee  aauuttooiimmmmuunnee  mmaarrkkeerrss  ooff  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  iinn  ZZaaggaazziigg  UUnniivveerrssiittyy  

HHoossppiittaall  aanndd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  tthheessee  mmaarrkkeerrss  oonn  tthhee    cceellll  ffuunnccttiioonn  aanndd  ggllyycceemmiicc  ccoonnttrrooll..  

SSuubbjjeeccttss  aanndd  mmeetthhooddss::  SSttuuddyy  ssccrreeeenneedd  8800  ssuubbjjeeccttss  wwhhiicchh  wweerree  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  33  

ggrroouuppss::  ffiirrsstt  ggrroouupp  ((ggrroouupp  AA))  iiss  ppaattiieennttss  ggrroouupp  iinncclluuddeedd  4400  ppaattiieennttss  aanndd  ddiivviiddeedd  iinnttoo::  

aadduulltt  ggrroouupp  ((ggrroouupp  AA11))  iinncclluuddeedd  2200  aadduullttss  wwiitthh  ttyyppee  22  DDMM  nnoott  rreessppoonnddiinngg  ttoo  oorraall  

hhyyppooggllyycceemmiicc  mmeeddiiccaattiioonnss,,  cchhiillddrreenn  ggrroouupp  ((ggrroouupp  AA22))  iinncclluuddeedd  2200  ppaattiieennttss  wwiitthh  ttyyppee  

11DDMM..  SSeeccoonndd  ggrroouupp  ((ggrroouupp  BB))  included 20 siblings of diabetic father or mother or both 

(TT11DDMM).TThhiirrdd  ggrroouupp,,  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ((ggrroouupp  CC))  iinncclluuddeedd  2200  hheeaalltthhyy  ssuubbjjeeccttss,,  1100  hheeaalltthhyy  

aadduulltt  ssuubbjjeeccttss  ((ggrroouupp  CC11))  aanndd  1100  hheeaalltthhyy  cchhiillddrreenn  ssuubbjjeeccttss  ((ggrroouupp  CC22))..  AAllll  ssuubbjjeeccttss  wweerree  

ffuullllyy  eevvaalluuaatteedd  cclliinniiccaallllyy  aanndd  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  rroouuttiinnee  llaabboorraattoorryy  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  aaggaaiinnsstt  GGlluuttaammiicc  AAcciidd  DDeeccaarrbbooxxyyllaassee  ((GGAADD)),,  IIsslleett  cceellll  

AAnnttiibbooddiieess  ((IICCAA)),,IInnssuulliinn  AAuuttoo  AAnnttiibbooddiieess  ((IIAAAA))  aanndd  ffaassttiinngg  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  bbyy  

EELLIISSAA  tteecchhnniiqquuee,,GGllyyccoossyyllaatteedd  HHeemmoogglloobbiinn  AA11cc((HHbb  AA11cc))  uussiinngg  iioonn--eexxcchhaannggee  

cchhrroommaattooggrraapphhyy  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  cclluusstteerr  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  

CCDD44//CCDD2255  TT--rreegguullaattoorryy  cceellllss  oouutt  ooff

4CD   bbyy  fflloowwccyyttoommeettrryy..  RReessuullttss::  TThhee  mmoosstt  

ffrreeqquueennttllyy  eennccoouunntteerreedd  aannttiibbooddyy  iinn  ggrroouupp  AA11  wwaass  GGAADD6655  iinn  2200%%  ooff  ccaasseess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  

IICCAA  1155%%  aanndd  IIAAAA  iinn  1100%%  ooff  ccaasseess..  WWhheenn  GGAADD,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wweerree  ttaakkeenn  

ttooggeetthheerr,,tthheeyy  wweerree  ddeetteeccttaabbllee  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..  TThhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  eennccoouunntteerreedd  aannttiibbooddyy  

iinn  cchhiillddrreenn  ggrroouupp  wwaass  GGAADD6655  iinn  6600%%  ooff  ccaasseess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  IICCAA  4400%%  aanndd  IIAAAA  iinn  3300%%  

ooff  ccaasseess..  TThhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  eennccoouunntteerreedd  aannttiibbooddyy  iinn  rriisskk  ggrroouupp  wwaass  IICCAA  iinn  1155%%  ooff  

ccaasseess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  GGAADD  iinn  1100  %%  aanndd  IIAAAA  iinn  1100%%  ooff  ccaasseess..  TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  

iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  nneeggaattiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  

tthhoossee  wwiitthh  ppoossiittiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ((PP  <<  00..000033))..TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  lleevveell  ooff  

ffaassttiinngg  CC--ppeeppttiiddee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssiinnggllee  aauuttooaannttiibbooddyy  ppoossiittiivviittyy  tthhaann  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  

mmuullttiippllee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ppoossiittiivviittyy  ((PP  <<  00..000011))..  TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonn  

bbeettwweeeenn  iinnddiivviidduuaall  aauuttooaannttiibbooddiieess  aanndd  tthhee  lleevveell  ooff  HHbbAA11cc  ((PP  <<  00..000011))..  TThheerree  wweerree  

hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  CCDD44//CCDD2255  iinn  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhaann  iinn  tthhee  aadduulltt  

oorr  cchhiillddrreenn    ppaattiieennttss  ggrroouuppss  ((PP  <<  00..000011))..TThheerree  wwaass  nnoo  ssttaattiissttiiccaall  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  lleevveell  

ooff  CCDD44//CCDD2255  iinn  rriisskk  ggrroouupp  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ((PP  ==  00..99))..  TThheerree  wwaass  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44//CCDD2255  iinn  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  aanndd  cchhiillddrreenn  

ppaattiieennttss  ggrroouupp  wwiitthh  ppoossiittiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  tthhoossee  wwiitthh  nneeggaattiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ((PP  ==  

00..001199  aanndd  <<  00..000011  rreessppeeccttiivveellyy))..CCoonncclluussiioonnss  &&  RReeccoommmmeennddaattiioonnss::  AAllll  ppaattiieennttss  wwiitthh  

ttyyppee  11DDMM  hhaavvee  oonnee  oorr  mmoorree  aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaatt  aarree  rreeaaccttiivvee  ttoo  iisslleett  aannttiiggeennss..  SSoommee  
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ppaattiieennttss  wwiitthh  ttyyppee  22DDMM  hhaavvee  uunnddeerrllyyiinngg  aauuttooiimmmmuunnee  pprroocceessss  aanndd  ppoossiittiivvee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  

oonnee  ooff  tthhee  iisslleett  aauuttooaannttiibbooddiieess  aass  iinn  ttyyppee  11DDMM..  SSccrreeeenniinngg  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  iiss  iinnddiiccaatteedd  

ttoo  iiddeennttiiffyy  ttyyppee  11DDMM,,  pprreeddiicctt  tthhee  ddiisseeaassee  ccoouurrssee  iinn  LLaatteenntt  AAuuttooiimmmmuunnee  DDiiaabbeetteess  iinn  

AAdduulltt  ((LLAADDAA))  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  rriisskk  iinn  ssiibblliinnggss  ooff  ttyyppee  11  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  ssppeecciiaallllyy  iiff  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  llooww  lleevveell  ooff  ffaassttiinngg  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn..CCDD44//CCDD2255  TT  rreegguullaattoorryy  

cceellllss  aaccttiivviittyy  ssuupppprreessss  aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  iimmmmuunnee  ssyysstteemm  aanndd  pprreevveenntt  ppaatthhoollooggiiccaall  sseellff  

rreeaaccttiivviittyy  wwhhiicchh  hhaass  aa  ccrruucciiaall  rroollee  iinn  ttyyppee  11DDMM,,  bbuutt  llaarrggeerr  ssttuuddiieess  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  

pprroovvee  iiff  tthheerree  iiss  aallssoo  aa  ddeeffeecctt  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  TT..  rreegguullaattoorryy  cceellllss  aanndd  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ttoo  

ccoorrrreecctt  tthheessee  ddeeffeeccttss  aass  aa  nnoovveell  pprreevveennttiivvee  aanndd//oorr  tthheerraappeeuuttiicc  lliinneess  aaggaaiinnsstt  TT11DDMM..  

KKeeyywwoorrddss::  AAnnttii  GGAADD  aannttiibbooddiieess,,  IICCAA,,  IIAAAA,,  CCDD44//CCDD2255,,  TT--rreegguullaattoorryy  cceellllss  ooff  DDMM..  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

DDiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ddyyssrreegguullaattiioonn  ooff  gglluuccoossee  mmeettaabboolliissmm    

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  cchhrroonniicc  hhyyppeerrggllyycceemmiiaa  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ddeeffeeccttss  iinn  iinnssuulliinn  sseeccrreettiioonn,,  

ddeeccrreeaasseedd  iinnssuulliinn  sseennssiittiivviittyy  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  bbootthh
((11))

..  

TTyyppee  11  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ((TT11DDMM))  iiss  aa  cchhrroonniicc  ddiisseeaassee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  sseelleeccttiivvee  

ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ppaannccrreeaattiicc  --cceellllss..  TThhee  eexxaacctt  eettiioollooggyy  ooff  tthhee  ddiisseeaassee  iiss  uunncclleeaarr  hhoowweevveerr  

tthhee  iinnssuulliinn  ddeeffiicciieennccyy  pprriimmaarryy  rreessuullttss  ffrroomm  aann  aauuttoo  iimmmmuunnee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ppaannccrreeaattiicc  --

cceellllss
((22))

..
  

TTyyppee  11  ddiiaabbeetteess  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  aauuttooiimmmmuunnee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  iinnssuulliinn--pprroodduucciinngg    cceellllss  

iinn  tthhee  ppaannccrreeaass..  GGeenneettiicc  aanndd,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  aacctt  ttooggeetthheerr  ttoo  pprreecciippiittaattee  tthhee  

ddiisseeaassee..  EEaacchh  iinnddiivviidduuaall  aappppeeaarrss  ttoo  hhaavvee  aa  uunniiqquuee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthheessee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  

aallllooww  ffoorr  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo  ddiisseeaassee..  IInnvveessttiiggaattoorrss  hhaavvee  lloonngg  sseeaarrcchheedd  ffoorr  pphhyyssiioollooggiiccaall  

mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  ccoouulldd  lliinnkk  ddiivveerrssee  eennvviirroonnmmeennttaall  eevveennttss  ttoo  iinnhheerriittaabbllee  ggeenneettiicc  ttrraaiittss  

aanndd  tthhee  aabbeerrrraanntt  ggeennee  eexxpprreessssiioonn  iinn  iimmmmuunnee  cceellllss..  MMuucchh  ooff  tthhiiss  sseeaarrcchheess  hhaavvee  ffooccuusseedd  oonn  

eeiitthheerr  uunnccoovveerriinngg  eelluussiivvee  ggeennee  ppoollyymmoorrpphhiissmmss  ffoouunndd  iinn  aatt--rriisskk  ppooppuullaattiioonnss  oorr  oonn  ffiinnddiinngg  

ccoommmmoonn  eelleemmeennttss  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  ssuusscceeppttiibbllee  iinnddiivviidduuaallss  tthhaatt  ""ttrriiggggeerr""  tthheeiirr  iimmmmuunnee  ssyysstteemm  

ttoowwaarrdd  aa  sseellff--ddeessttrruuccttiivvee  ppaatthhwwaayy
((33))

..  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  iimmpplliiccaatteedd  iinn  tthhee  ppaatthhooggeenneessiiss  ooff  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess  

bbootthh  aass  ttrriiggggeerrss  aanndd  ppootteennttiiaattoorrss  ooff  --cceellll  ddeessttrruuccttiioonn,,  aalltthhoouugghh  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  aannyy  

iinnddiivviidduuaall  eexxooggeennoouuss  ffaaccttoorr  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ddeeffiinniitteellyy  pprroovveenn..  TTyyppee  11  ddiiaabbeetteess  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  cchhrroonniicc  iimmmmuunnee--mmeeddiiaatteedd  ddiisseeaassee  wwiitthh  aa  ssuubbcclliinniiccaall  pprrooddrroommee  ooff  

vvaarriiaabbllee  dduurraattiioonn
((44))

..    

IItt  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  sseelleeccttiivvee  lloossss  ooff  iinnssuulliinn--pprroodduucciinngg  --cceellllss  iinn  tthhee  ppaannccrreeaattiicc  iisslleettss  

iinn  ggeenneettiiccaallllyy  ssuusscceeppttiibbllee  ssuubbjjeeccttss..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ggeenneess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  ddiisseeaassee  

ssuusscceeppttiibbiilliittyy  aarree  llooccaatteedd  iinn  tthhee  HHLLAA  ccllaassss  IIII  llooccuuss  oonn  tthhee  sshhoorrtt  aarrmm  ooff  cchhrroommoossoommee  66..  

NNeevveerrtthheelleessss,,  oonnllyy  aa  rreellaattiivveellyy  ssmmaallll  pprrooppoorrttiioonn,,  ii..ee..,,  <<1100%%,,  ooff  ggeenneettiiccaallllyy  ssuusscceeppttiibbllee  

iinnddiivviidduuaallss  pprrooggrreessss  ttoo  cclliinniiccaall  ddiisseeaassee..  TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  ffaaccttoorrss  aarree  nneeeeddeedd  ttoo  

ttrriiggggeerr  aanndd  ddrriivvee  --cceellll  ddeessttrruuccttiioonn  iinn  ggeenneettiiccaallllyy  pprreeddiissppoosseedd  ssuubbjjeeccttss
((44))

..
  

TTyyppee  11  ddiiaabbeetteess  iiss  aann  aauuttooiimmmmuunnee  ddiissoorrddeerr  ccaauusseedd  bbyy  aauuttoorreeaaccttiivvee  CCDD44++  aanndd  CCDD88++  

TT--cceellllss  tthhaatt  rreeccooggnniizzee  ppaannccrreeaattiicc  aannttiiggeennss  ssuucchh  aass  iinnssuulliinn  oorr  GGAADD  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  



British Journal of Science       - 23 -  

October 2013, Vol. 9 (2) 

 

© 2013 British Journals ISSN 2047-3745 

 

 

ddeessttrrooyy  iinnssuulliinn--pprroodduucciinngg  --cceellllss..  IIsslleett  cceellll  aauuttooaannttiibbooddiieess  IICCAA  aarree  ssttrroonnggllyy  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess..  TThhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  ttoo  oonnee  oorr  

sseevveerraall  ooff  tthhee  aauuttooaannttiiggeennss  GGAADD6655,,  IICCAA,,  oorr  iinnssuulliinn  aauuttooaannttiibbooddiieess  IIAAAA,,  ssiiggnnaallss  aann  

aauuttooiimmmmuunnee  ppaatthhooggeenneessiiss  ooff  --cceellll  kkiilllliinngg..  AA  --cceellll  aattttaacckk  mmaayy  bbee  bbeesstt  rreefflleecctteedd  bbyy  tthhee  

eemmeerrggeennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  ggeennoottyyppee  rriisskk  ffaaccttoorrss,,  iissoottyyppee,,  aanndd  

ssuubbttyyppee  ooff  tthhee  aauuttooaannttiibbooddiieess  aass  wweellll  aass  tthheeiirr  eeppiittooppee  ssppeecciiffiicciittyy
((55))

..  

IItt  iiss  ssppeeccuullaatteedd  tthhaatt  pprrooggrreessssiioonn  ttoo  --cceellll  lloossss  aanndd  cclliinniiccaall  oonnsseett  ooff  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess  iiss  

rreefflleecctteedd  iinn  aa  ddeevveellooppiinngg  ppaatttteerrnn  ooff  eeppiittooppee--ssppeecciiffiicc  aauuttooaannttiibbooddiieess..  AAlltthhoouugghh  tthhee  

aappppeeaarraannccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  ddooeess  nnoott  ffoollllooww  aa  ddiissttiinncctt  ppaatttteerrnn,,  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmuullttiippllee  

aauuttooaannttiibbooddiieess  hhaass  tthhee  hhiigghheesstt  ppoossiittiivvee  pprreeddiiccttiivvee  vvaalluuee  ffoorr  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess
((66))

..  

LLaatteenntt  aauuttooiimmmmuunnee  ddiiaabbeetteess  iinn  aadduullttss  ((LLAADDAA))  iiss  aa  ggeenneettiiccaallllyy  lliinnkkeedd,,  aauuttooiimmmmuunnee  

ffoorrmm  ooff  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  tthhaatt  iiss  ccoommmmoonnllyy  sseeeenn  aafftteerr  aaggee  3300  iinn  ppaattiieennttss  wwhhoo  

oofftteenn  hhaavvee  aa  nnoorrmmaall  bbooddyy  mmaassss  iinnddeexx  wwiitthhoouutt  oovveerrtt  ssiiggnnss  ooff  mmeettaabboolliicc  ssyynnddrroommee..  TThheeyy  

hhaavvee  ppoossiittiivvee  cciirrccuullaattiinngg  aannttiibbooddiieess  rreefflleeccttiinngg  tthhee  aauuttooiimmmmuunnee  nnaattuurree  ooff  bbeettaa  cceellll  

ddeessttrruuccttiioonn,,  aanndd  tthheeyy  ffrreeqquueennttllyy  aarree  ppoooorrllyy  ccoonnttrroolllleedd  oonn  oorraall  aannttii--ddiiaabbeettiicc  aaggeennttss..  

BBeeccaauussee  tthheeyy  aarree  oollddeerr  wwhheenn  ffiirrsstt  ssyymmppttoommaattiicc,,  tthheeyy  aarree  oofftteenn  ddiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  ttyyppee  22  

ddiiaabbeetteess..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccooggnniizzee  ppaattiieennttss  wwiitthh  LLAADDAA  bbeeccaauussee  tthheeyy  oofftteenn  

pprrooggrreessss  qquuiicckkllyy  ttoo  iinnssuulliinn  ddeeppeennddeennccee
((77))

..
  

FFiirrsstt--ddeeggrreeee  rreellaattiivveess  ooff  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  ttyyppee  11  DDMM  hhaavvee  aann  aapppprrooxxiimmaattee  55%%  rriisskk  ooff  

ddeevveellooppiinngg  tthhee  ddiisseeaassee  ((iinnddeeppeennddeenntt  ooff  ccoouunnttrryy))
((66))

..
  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  eevvaalluuaattiioonn  ooff  GGAADD6655,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  aauuttooaannttiibbooddiieess  

aass  aauuttooiimmmmuunnee  mmaarrkkeerrss  wwiitthh  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  oouutt  ooff  

CCDD44  cceellllss  iinn  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  iinn  ZZaaggaazziigg  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  aanndd  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  

rreessiidduuaall  bbeettaa--cceellll  ffuunnccttiioonn  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ffaassttiinngg  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  aanndd  ggllyycceemmiicc  

ccoonnttrrooll  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  HHbb  AA11cc..  

SSUUBBJJEECCTTSS  AANNDD  MMEETTHHOODDSS  

SSttuuddyy  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  during 2011 and 2012 oonn  8800  ssuubbjjeeccttss  sseelleecctteedd  ffrroomm  tthhoossee  

aatttteennddiinngg  ddiiaabbeetteess  OOuuttppaattiieenntt  CClliinniicc  iinn  ZZaaggaazziigg  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  aanndd  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  33  

ggrroouuppss::  FFiirrsstt  ggrroouupp  iiss  tthhee  ppaattiieenntt  ggrroouupp  ((ggrroouupp  AA))  iinncclluuddeedd  4400  ppaattiieennttss  aanndd  iiss  ddiivviiddeedd  

iinnttoo::  AAdduulltt  ggrroouupp  ((ggrroouupp  AAll))  iinncclluuddeedd  2200  aadduulltt  ppaattiieennttss  ddiiaaggnnoosseedd  aass  ttyyppee  22  ddiiaabbeetteess  

bbuutt  nnoott  rreessppoonnddiinngg  ttoo  oorraall  hhyyppooggllyycceemmiicc  mmeeddiiccaattiioonnss,,They were 8 males(40%) and 12 

females (60%) tthheeiirr  aaggeess  rraannggeedd  ffrroomm  2200--6600  yyeeaarrss  ((  MMeeaann  ± SD : 37  ± 12.3 )..CChhiillddrreenn  

ggrroouupp  ((ggrroouupp  AA22))  iinncclluuddeedd  2200  ppaattiieennttss  ddiiaaggnnoosseedd  aass  ttyyppee  II  ddiiaabbeetteess  aaccccoorrddiinngg  WWHHOO  

ccrriitteerriiaa,,TThheeyy  wweerree  1111  mmaalleess  ((5555%%))  aanndd  99  ffeemmaalleess  ((4455%%)),,tthheeiirr  aaggeess  rraannggiinngg  ffrroomm  33--1166  

yyeeaarrss  ((  MMeeaann  ± SD: 10.6± 4 ) .SSeeccoonndd  ggrroouupp  ((ggrroouupp  BB))    iiss  aa  rriisskk  ggrroouupp  included 20 

siblings of diabetic father or mother or both (TT11DDMM). They  were 11 males (55%) and 9 

females (45%) their ages ranging from 18-25 years (Mean ± SD: 21± 2.5).TThhiirrdd  ggrroouupp  

((ggrroouupp  CC))  iiss  aa  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  iinncclluuddeedd  2200  ssuubbjjeeccttss  ddiivviiddeedd  iinnttoo::  ((ggrroouupp  CCll))  iinncclluuddeedd  1100  

hheeaalltthhyy  aadduulltt  ssuubbjjeeccttss,,they were 5 males(50%) and 5 females(50%) their ages ranging 
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from 25-60 years (Mean ± SD: 44± 13.5) and they have no family history of 

diabetes.((ggrroouuppCC22))  iinncclluuddeedd  1100  hheeaalltthhyy  cchhiillddrreenn  ssuubbjjeeccttss they were 5 females (50%) 

and 5 males (50%) ,their ages ranging from 5-16 years old (Mean ± SD: 10.8± 2.8) with 

no family history of diabetes.PPaattiieennttss  wweerree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy  iiff  tthheeyy  wweerree  

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  hheeppaattiicc  oorr  rreennaall  iimmppaaiirrmmeenntt,,  cchhrroonniicc  ddiisseeaasseess  oorr  ttaakkiinngg  mmeeddiiccaattiioonnss  

kknnoowwnn  ttoo  aaffffeecctt  iimmmmuunnee  ssyysstteemm..  

--AAfftteerr  bbeeiinngg  iinnffoorrmmeedd  oonn  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,  aallll  ssuubbjjeeccttss  ssiiggnneedd  oonn  

iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt  ffoorrmm..    

--AAllll  ssuubbjjeeccttss  wweerree  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    

11--  CCoommpplleettee  hhiissttoorryy  ttaakkiinngg  aanndd  ffuullll  cclliinniiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthh  rroouuttiinnee  llaabboorraattoorryy  

iinnvveessttiiggaattiioonnss..  

22--  SSppeecciiffiicc  llaabboorraattoorryy  iinnvveessttiiggaattiioonnss::  

--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  GGAADD  aauuttooaannttiibbooddiieess  bbyy  qquuaalliittaattiivvee  EELLIISSAA  tteecchhnniiqquuee
((88))

..
  

--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  IICCAA  aauuttooaannttiibbooddiieess  bbyy  qquuaalliittaattiivvee  EELLIISSAA  tteecchhnniiqquuee
((99))

..
  

--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  IIAAAA  aauuttooaannttiibbooddiieess  bbyy  qquuaalliittaattiivvee  EELLIISSAA  tteecchhnniiqquuee
((1100))

..
  

--DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  CC--  ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  bbyy  qquuaannttiittaattiivvee  EELLIISSAA  tteecchhnniiqquuee
((1111))

..  

--GGllyyccoossyyllaatteedd  HHbb  uussiinngg  iioonn--  eexxcchhaannggee  cchhrroommaattooggrraapphhyy
((1122))

..
  

--MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  CCDD44
++
//  CCDD2255

++
  TT--rreegguullaattoorryy  cceellllss  oouutt  ooff  

CCDD44++  bbyy  FFlloowwccyyttoommeettrryy
((1133))

..
  

SSaammppllee  ccoolllleeccttiioonn::  ffrroomm  eeaacchh  sseelleecctteedd  ppaattiieenntt  aanndd  ccoonnttrrooll  55  mmll  bblloooodd  wweerree  

aasseeppttiiccaallllyy  wwiitthhddrraawwnn  bbyy  sstteerriillee  vveenniippuunnccttuurree  aanndd  ccoolllleecctteedd  iinn  22  ttuubbeess::  

--22..00  mmll  bblloooodd  wweerree  aaddddeedd  ttoo  ttuubbee  ccoonnttaaiinniinngg  EEDDTTAA  ((11..55mmgg  EEDDTTAA//mmll  bblloooodd))  ffoorr  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  HHbbAAllcc  aanndd  fflloowwccyyttoommeettrriicc  aannaallyyssiiss  ooff  CCDD44VV  CCDD2255++  TT  rreegguullaattoorryy  

cceellllss..  

--33  mmll  bblloooodd  wwaass  lleefftt  ttoo  cclloott  aanndd  sseerruumm  wwaass  sseeppaarraatteedd  bbyy  cceennttrriiffuuggaall  iioonn  aanndd  ccoolllleecctteedd  

iinn  aalliiqquuoottss  ffoorr  rroouuttiinnee  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aass  wweellll  aass  ffoorr  ddeetteeccttiioonn  ooff  GGAADD6655,,  IICCAA  aanndd  

IIAAAA  aauuttoo  aannttiibbooddiieess  aanndd  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn..  

TThhee  ddaattaa  wweerree  ttaabbuullaatteedd  aanndd  ssttaattiissttiiccaallllyy  aannaallyyzzeedd  uussiinngg  EEppii--IINNFFOO  ((22000055))  aanndd  SSPPSSSS  

vveerrssiioonn--1100  ssooffttwwaarree  ppaacckkaaggee..  

RREESSUULLTTSS  

TThhee  ddeemmooggrraapphhiicc  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  aallll  ssttuuddiieedd  ggrroouuppss  aass  rreeggaarrdd  aaggee  aarree  sshhoowwnn  iinn  

ttaabbllee  ((11))  wwhhiicchh  rreevveeaalleedd  tthhaatt  tthhee  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  ((GGrroouupp  AAll))  hhaass  aaggee  rraannggee  ooff  2200--6600  

yyeeaarrss  wwiitthh  mmeeaann  ±±  SSDD,,  3377±±1122..33wwhhiicchh  iiss  ccoommppaarraabbllee  wwiitthh  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ((GGrroouupp  CC  ll))  

wwhhiicchh  hhaass  aaggee  rraannggee  ooff  2255--6600  yyeeaarrss  wwiitthh  mmeeaann  ±±  SSDD,,  4444±±  1133..55..  

TThhee  ssaammee  wwaass  ffoouunndd  iinn  cchhiillddrreenn  ggrroouupp  wwhheerree  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp  ((GGrroouupp  AA22))  

hhaass  aaggee  rraannggee  ooff  33--1166  wwiitthh  mmeeaann  ±±  SSDD,,  1100..66  ±±  44,,  aanndd  ccoonnttrrooll  ((ggrroouupp  CC22))  hhaadd  aaggee  rraannggee  

ooff  55--1166  yyeeaarrss  wwiitthh  mmeeaann  ±±  SSDD,,  1100..88++22..88..  

AAss  rreeggaarrdd  GGeennddeerr,,  tthheerree  wweerree  ccoommppaarraabbllee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aammoonngg  bbootthh  sseexx..  
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TThhee  pprreevvaalleennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ggrroouuppss  aarree  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  ((22))  

wwhhiicchh  rreevveeaalleedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    

11..AAdduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp::  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  eennccoouunntteerreedd  aannttiibbooddyy  iinn  aadduulltt  ggrroouupp  wwaass  

GGAADD6655  iinn  2200%%  ooff  ccaasseess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  IICCAA,,  1155%%..  WWhheenn  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  bbootthh  GGAADD6655  

aanndd  IICCAA,,  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  1100%%..  IIAAAA  wwaass  ddeetteeccttaabbllee  oonnllyy  iinn  1100%%  ooff  ccaasseess..  WWhheenn  bbootthh  

GGAADD6655  aanndd  IIAAAA  wweerree  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  55%%  ooff  ccaasseess  aallssoo  IICCAA  

aanndd  IIAAAA  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..  WWhheenn  GGAADD  6655,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wweerree  ttaakkeenn  

ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  wweerree  ddeetteeccttaabbllee  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..  

22..CChhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp::  TThhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  eennccoouunntteerreedd  aannttiibbooddyy  iinn  cchhiillddrreenn  ggrroouupp  

wwaass  GGAADD6655  iinn  6600%%  ooff  ccaasseess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  IICCAA,,  4400%%..  WWhheenn  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  bbootthh  

GGAADD6655  aanndd  IICCAA,,  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  3300  %%..  IIAAAA  wwaass  ddeetteeccttaabbllee  oonnllyy  iinn  3300%%  ooff  ccaasseess..  

WWhheenn  bbootthh  GGAADD6655  aanndd  IIAAAA  wweerree  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  2255  %%  ooff  ccaasseess  

aallssoo  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  1155  %%  ooff  ccaasseess..  WWhheenn  GGAADD,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wweerree  

ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  wweerree  ddeetteeccttaabbllee  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..  

33..  RRiisskk  ggrroouupp::  TThhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  eennccoouunntteerreedd  aannttiibbooddyy  iinn  rriisskk  ggrroouupp  wwaass  IICCAA  iinn  1155%%  

ooff  ccaasseess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  GGAADD,,  iinn  1100  %%..  WWhheenn  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  bbootthh  GGAADD6655  aanndd  IICCAA,,  

wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  1100  %%..  IIAAAA  wwaass  ddeetteeccttaabbllee  oonnllyy  iinn  1100%%  ooff  ccaasseess..  WWhheenn  bbootthh  GGAADD6655  

aanndd  IIAAAA  wweerree  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  55  %%  ooff  ccaasseess  aallssoo  IICCAA  aanndd  IIAAAA  

wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  55  %%  ooff  ccaasseess..  WWhheenn  GGAADD,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wweerree  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  

wweerree  ddeetteeccttaabbllee  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..  

TThhee  ccoommppaarriissoonn  ooff  pprreevvaalleennccee  ooff  aauuttoo  aannttiibbooddiieess  bbeettwweeeenn  ppaattiieennttss  ggrroouuppss  wwiitthh  

ccoonnttrrooll  ggrroouupp  aanndd  bbeettwweeeenn  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  wwiitthh  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp  aarree  sshhoowwnn  

iinn  ttaabbllee  ((33))  wwhhiicchh  rreevveeaalleedd  tthhaatt::  aass  rreeggaarrdd  tthhee  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  bbeettwweeeenn  aadduulltt  ppaattiieennttss  

ggrroouupp  aanndd  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ffoorr  

pprreevvaalleennccee  ooff  GGAADD6655  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP==  00..2299)),,  IICCAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP==00..4466)),,  oorr  IIAAAA  

aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP==  00..4466))..  

TThhee  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  bbeettwweeeenn  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp  aanndd  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  sshhoowwss  tthhaatt  

tthheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ffoorr  pprreevvaalleennccee  ooff  GGAADD6655  

aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..001188)),,  aanndd  IICCAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..0033))..  TThheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ffoorr  pprreevvaalleennccee  ooff  IIAAAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..1111))..  TThhee  

ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  bbeettwweeeenn  rriisskk  ggrroouupp  aanndd  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  sshhoowwss  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ffoorr  pprreevvaalleennccee  ooff  GGAADD6655  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  

00..4466)),,  IICCAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..4466)),,  aanndd  IIAAAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..4466))..  

TThhee  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  bbeettwweeeenn  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  aanndd  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp,,  sshhoowwss  

tthhaatt  tthheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ffoorr  pprreevvaalleennccee  ooff  GGAADD6655  

aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..0099)),,  aanndd  IICCAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..0077)),,  wwhhiillee  tthheerree  wwaass  nnoo  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  ffoorr  pprreevvaalleennccee  ooff  IIAAAA  aauuttooaannttiibbooddyy  ((PP  ==  00..22))..  

TThhee  rreellaattiioonnss  ooff  ffaassttiinngg  lleevveell  ooff  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  ttoo  tthhee  pprreesseennccee  ooff  

aauuttooaannttiibbooddyy  aanndd  ttoo  tthhee  ggeennddeerr  iinn  ppaattiieenntt  ggrroouuppss  aarree  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  ((44))
  
wwhhiicchh  rreevveeaalleedd  
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ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  nneeggaattiivvee  

aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  tthhoossee  wwiitthh  ppoossiittiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ((PP  ==  00..000033))..  

WWiitthh  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  bbeettwweeeenn  lleevveell  ooff  ffaassttiinngg  CC--ppeeppttiiddee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssiinnggllee  

aauuttooaannttiibbooddyy  ppoossiittiivviittyy  tthhaann  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmuullttiippllee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ppoossiittiivviittyy  ((PP  ==  

00..000011))..  

TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  iinn  ffeemmaalleess  

tthhaann  mmaalleess  iinn  ppaattiieennttss  ggrroouuppss          ((PP  ==  00..000066))..    

TThhee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  pprreesseennccee  ooff  iinnddiivviidduuaall  aauuttooaannttiibbooddiieess  wwiitthh  lleevveell  ooff  ffaassttiinngg  

CC--  ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  aanndd  wwiitthh  HHbbAA11cc  aammoonngg  ppaattiieennttss  ggrroouuppss,,  rreevveeaalleedd  iinn  ttaabbllee  ((55))  

wwhhiicchh  sshhoowweedd;;  nneeggaattiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  aanndd  CC--

ppeeppttiiddee  ooff    iinnssuulliinn  aanndd  ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aauuoottaannttiibbooddiieess  aanndd  

HHbbAAllcc  lleevveell  iinn  ppaattiieenntt  ggrroouuppss..  

TTaabbllee  ((66))  sshhoowwss  tthhee  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddiieess  bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  ggrroouuppss                  ((AAdduulltt  //  

CChhiillddrreenn))  wwiitthh  ppaattiieennttss  ggrroouuppss  ((AAdduulltt  //  CChhiillddrreenn))    aanndd  bbeettwweeeenn  cchhiillddrreenn  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  

wwiitthh  rriisskk  ggrroouupp,,aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  oouutt  ooff  

CCDD44  cceellllss..  

IInn  tthhee  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44//CCDD2255  oouutt  ooff  

CCDD44  cceellllss  wweerree  00..9966  ±±  00..5555..IInn  tthhee  aadduulltt  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44//CCDD2255  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  wweerree  22..8855  ++  00..9922..TThheerree  wwaass  hhiigghhllyy  

ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  CCDD44//CCDD2255  iinn  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhaann  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  

((PP<<  00..000011))..  

IInn  tthhee  cchhiillddrreenn  ppaattiieenntt  ggrroouupp,,tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44//CCDD2255  ffrroomm  

CCDD44  cceellllss  wweerree  00..9966++  00..4466,,  wwhhiillee  iinn  tthhee  cchhiillddrreenn  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44//CCDD2255  ffrroomm  CCDD44  cceellllss  wweerree  22..9966  ±±  00..4466..  TThheerree  wwaass  hhiigghhllyy  

ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  CCDD44//CCDD2255  iinn  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhaann  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  

ggrroouupp  ((PP<<  00..000011))..  

IInn  tthhee  rriisskk  ggrroouupp  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44//CCDD2255  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  

wweerree  22..9999++  00..7700..IInn  tthhee  cchhiillddrreenn  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

CCDD44//CCDD2255  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  wweerree  22..9966  ++  00..66..TThheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssttaattiissttiiccaall  

ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  CCDD44//CCDD2255  iinn  rriisskk  ggrroouupp  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  cchhiillddrreenn  ccoonnttrrooll  

ggrroouupp  ((PP  ==  00..99))..  

TThhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  oouutt  ooff  CCDD44  cceellll  aanndd  pprreesseennccee  oorr  

aabbsseennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  iinn  ppaattiieennttss  aanndd  rriisskk  ggrroouuppss  sshhoowwnn  iinn  ttaabbllee  ((77))  wwhhiicchh  rreevveeaalleedd  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44++//CCDD2255++  iinn  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  wwiitthh  ppoossiittiivvee  

aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  tthhoossee  wwiitthh  nneeggaattiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ((PP<<  00..0055))  aanndd  hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ddeeccrreeaassee  iinn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44++//CCDD2255++  iinn  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp  wwiitthh  ppoossiittiivvee  

aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  tthhoossee  wwiitthh  nneeggaattiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ((PP  <<  00..000011))..BBuutt,,tthheerree  wwaass  nnoo  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  iinn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//  CCDD2255

++
  iinn  rriisskk  ggrroouupp  wwiitthh  ppoossiittiivvee  

aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  tthhoossee  wwiitthh  nneeggaattiivvee  aauuttooaanniibbooddiieess  ((PP  ==  00..5577))..  
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TTaabbllee  ((11))::  DDeemmooggrraapphhiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  ssttuuddiieedd  ggrroouuppss::  

VVaarriiaabbllee  

GGrroouupp  AA  
GGrroouupp  BB  

((NN==2200))  

GGrroouupp  CC  

AAll    

((NN==2200))  

AA22    

((NN==2200))  

CC11  

((NN==  1100))  

CC22  

((NN==1100))  

AAggee  ((yyeeaarrss))                  

MMeeaann  ++  SSDD  
3377  ±±1122..33  1100..66±±44  2211±±22..55  4444±±  1133..55  1100..88±±22..88  

      RRaannggee  2200--6600  33--  1166  1188--2255  2255--6600  55--  1166  

GGeennddeerr  

MMaallee  88((4400%%))  11  11  ((5555%%))  1111((5555%%))  55  ((5500  %%))  55  ((5500  %%))  

FFeemmaallee  1122((6600%%))  99  ((4455%%))  99  ((4455  %%))  55  ((5500  %%))  55  ((5500  %%))  
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TTaabbllee  ((22))::  PPrreevvaalleennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ggrroouuppss  

GGrroouuppss  AAuuttooaannttiibbooddiieess  FFrreeqquueennccyy  PPeerrcceenntt  
AA

dd
uu

ll tt
    

pp
aa
tt ii

ee n
n

tt   
GG

rr oo
uu

pp
  

GGAADD  44//2200  2200%%  

IICCAA  33//2200  1155%%  

IIAAAA  22//2200  1100%%  

GGAADD  &&  IICCAA  22//2200  1100%%  

GGAADD  &&  IIAAAA  11//2200  55%%  

IICCAA  &&  IIAAAA  11//2200  55  %%  

GGAADD&&IICCAA&&IIAAAA  11//2200  55%%  

CC
hh

ii ll
dd
rr ee

nn
  pp

aa
tt ii

ee n
n

tt   

GG
rr oo

uu
pp
  

GGAADD  1122//2200  6600%%  

IICCAA  88//2200  4400%%  

IIAAAA  66//2200  3300%%  

GGAADD  &&  IICCAA  66//2200  3300  %%  

GGAADD  &&  IIAAAA  55//2200  2255  %%  

IICCAA  &&  IIAAAA  33//2200  1155  %%  

GGAADD&&IICCAA&&IIAAAA  11//2200  55%%  

RR
ii ss

kk
  GG

rr oo
uu

pp
  

GGAADD  22//2200  1100%%  

IICCAA  33//2200  1155%%  

IIAAAA  22//2200  1100  %%  

GGAADD  &&  IICCAA  22//2200  1100%%  

GGAADD  &&  IIAAAA  11//2200  55%%  

IICCAA&&IIAAAA  11//2200  55  %%  

GGAADD&&IICCAA&&IIAAAA  11//2200  55%%  

  



British Journal of Science       - 29 -  

October 2013, Vol. 9 (2) 

 

© 2013 British Journals ISSN 2047-3745 

 

 

TTaabbllee  ((33))::  CCoommppaarriissoonn  ooff  pprreevvaalleennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttuuddyy  ggrroouuppss..    

                              

GGrroouuppss    

AAuuttooaannttiibbooddiieess    

GGrroouupp  AA11  

((  AAdduulltt  

PPaattiieenntt  ))  

  

GGrroouupp  CC11  

((  AAdduulltt  

CCoonnttrrooll  ))  

  

XX
22
  PP  

GGAADD  44  ((2200%%))  00  ((00  %%))  11..0099  00..2299  

IICCAA  33  ((1155%%))  00  ((00%%))  00..5544  00..4466  

IIAAAA  22  ((1100%%))  00  ((00%%))  00..5533  00..4466  

                          GGrroouuppss    

  

AAuuttooaannttiibbooddiieess    

GGrroouupp  AA22  

((CChhiillddrreenn  

PPaattiieenntt  ))  

  

GGrroouupp  CC22  

((CChhiillddrreenn  

CCoonnttrrooll  ))  

  

XX
22
  PP  

GGAADD  1122  ((6600%%))  00  ((00  %%))  55..5511  00..001188
**  

IICCAA  33  ((4400%%))  00  ((00%%))  44..5555  00..0033
**  

IIAAAA  22  ((3300%%))  00  ((00%%))  22..4444  00..1111  

                        GGrroouuppss    

  

AAuuttooaannttiibbooddiieess    

GGrroouupp  BB  

((RRiisskk  

GGrroouupp))  

  

GGrroouupp  CC  

((CCoonnttrrooll  

GGrroouupp))  

  

XX
22
  PP  

GGAADD  22  ((1100%%))  00  ((00  %%))  00..5533  00..4466  

IICCAA  33  ((1155%%))  00  ((00%%))  00..5544  00..4466  

IIAAAA  22  ((1100%%))  00  ((00%%))  00..5533  00..4466  

                            GGrroouuppss    

  

AAuuttooaannttiibbooddiieess    

GGrroouupp  AA11  

((  AAdduulltt  

PPaattiieenntt  ))  

  

GGrroouupp  AA22  

((  CChhiillddrreenn  

PPaattiieenntt  ))  

  

XX
22
  PP  

GGAADD  44  ((1100%%))  1122  ((6600  %%))  22..8855  00..0099
  

IICCAA  33  ((1155%%))  88  ((4400%%))  33..1133  00..0077
  

IIAAAA  22  ((1100%%))  66  ((3300%%))  11..6633  00..22  

**  SSttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt..    

  

TTaabbllee  ((44))::  RReellaattiioonnss  ooff  ffaassttiinngg  lleevveell  ooff  sseerruumm  CC--  ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  ttoo  tthhee  aauuttooaannttiibbooddiieess  

iinn  ppaattiieenntt  ggrroouuppss    

AAuuttooaannttiibbooddiieess  
CC--  ppeeppttiiddee  

TT  PP  
XX  ++  SSDD  RRaannggee  

NNeeggaattiivvee  ((NN==  1166))  11..2255  ++  00..4422  00..8855--  22..55  
33..1166  

00..000033  

SSiigg  PPoossiittiivvee  ((NN==  2244))  00..8899  ++  00..2266  00..5555--  11..55  

SSiinnggllee  11..1166  ++  00..33  00..8855  ––  11..88  77..55  00..000011  
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MMuullttiippllee  00..7766  ++  00..1155  00..55  ––  11..0055  SSiigg  

MMaallee  ((NN  ==  1199))  11..2277  ++  00..4499  00..5555  ––  22..55  
22..8866  

00..000066  

SSiigg  FFeemmaallee  ((NN  ==  2211))  00..8855  ++  00..1199  00..6655  ––  11..55  

  

TTaabbllee  ((55))::  CCoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  pprreesseennccee  ooff  iinnddiivviidduuaall  aauuttooaannttiibbooddiieess  wwiitthh  tthhee  lleevveell  ooff  

ffaassttiinngg  CC--  ppeeppttiiddee  aanndd  wwiitthh  HHbb  AA11CC  aammoonngg  ppaattiieenntt  ggrroouuppss..  

TThhee  ccoorrrreellaattiioonn    AAuuttooaannttiibbooddiieess    RR  PP  

AAuuttooaannttiibbooddiieess  aanndd  

sseerruumm  ffaassttiinngg  

CC--ppeeppttiiddee  

GGAADD  --  00..3322  >>  00..0055  SSiigg  

IICCAA  --  00..  3355  >>  00..0055  SSiigg  

IIAAAA  --  00..3366  >>  00..0055  SSiigg    

AAuuttooaannttiibbooddiieess  aanndd  

lleevveell  ooff  HHbbAAIICC  

GGAADD  00..5555  >>  00..000011  HHSS  

IICCAA  00..44  >>  00..000011  HHSS  

IIAAAA  00..3388  >>  00..000011  HHSS    

  

TTaabbllee  ((66))::  CCoommppaarraattiivvee  ssttuuddiieess  bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  ggrroouuppss  aanndd  ppaattiieennttss  oorr  rriisskk  ggrroouuppss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  oouutt  ooff  CCDD44

++
  cceellllss::    

CCoommppaarriissoonn  

bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  

&&aadduulltt  ggrroouuppss  

VVaarriiaabblleess  AAdduulltt  ggrroouupp  CCoonnttrrooll  ggrroouupp  tt  PP  

MMeeaann  ±±  SSDD  00..9966  ±±  00..5555  22..8855  ±±00..9922  
77..7799  

<<  00..000011    

HHSS  RRaannggee  00..22--22..77  11..0099--33..9900  

CCoommppaarriissoonn  

bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  

&&cchhiillddrreenn  ggrroouuppss  

VVaarriiaabblleess  CChhiillddrreenn  ggrroouupp  CCoonnttrrooll  ggrroouupp  tt  PP  

MMeeaann  ±±  SSDD  00..9966  ±±00..4466  22..9966  ±±  00..6622  
1111..4455  

<<  00..000011  

HHSS  RRaannggee  00..55--22..22  22..22--33..7744  

CCoommppaarriissoonn  

bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  &&  

rriisskk  ggrroouuppss  

VVaarriiaabblleess  RRiisskk  ggrroouupp  CCoonnttrrooll  ggrroouupp  tt  PP  

MMeeaann  ±±  SSDD  22..9999  ±±  00..77  22..  9966  ±±00..66  
00..0011  

00..99  

NNSS  
RRaannggee  22..11  --44..00  22..22--33..7744  

  

TTaabbllee  ((77))::  RReellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
  //  CCDD2255

++
  oouutt  ooff  CCDD44

++
  cceellllss  aanndd  tthhee  

pprreesseennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  iinn  ppaattiieennttss  aanndd  rriisskk  ggrroouuppss::    

GGrroouuppss  AAuuttooaannttiibbooddyy  
CCDD44  //  CCDD2255  

TT  PP  
XX++  SSDD  ((RRaannggee))  

AAdduulltt  ggrroouupp    

AAuuttooaannttiibbooddiieess  

--  vvee  ((nn==1144))  
11..339999  ++  00..7733  ((00..55--22..22))  

22..5533              00..001199
**  

  

SSiigg  AAuuttooaannttiibbooddiieess  

++  vvee  ((nn==66))  
00..662255  ++  00..0066  ((00..5566––00..77))  

CChhiillddrreenn    

AAuuttooaannttiibbooddiieess  

--vvee  ((nn==22))  
11..3377  ++  00..2277  ((00..99  ––  11..5533))  

44..55                <<  00..000011
****  

HH  SSiigg    AAuuttooaannttiibbooddiieess    

++  vvee  ((nn  ==  1188))  
00..7755  ++    00..2266  ((00..5533  ––  11..55))  

RRiisskk  ggrroouupp    AAuuttooaannttiibbooddiieess  11..3366  ++  00..5533  ((00..5566  ––  22..11))  00..5577                          00..5577    
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--vvee  ((nn==1166))  NNoonn  SSiigg    

AAuuttooaannttiibbooddiieess  

++  vvee  ((nn  ==  44))  
11..1177  ++  00..7744  ((00..55  ––  22..11))  
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DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  wwee  ttrriieedd  ttoo  eevvaalluuaattee  aauuttoo--iimmmmuunnee  mmaarrkkeerrss  ooff  ddiiaabbeetteess  aanndd  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  bbeettaa  cceellll  

ffuunnccttiioonn..  

AAss  rreeggaarrdd  ggeennddeerr,,  tthhee  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ggrroouuppss..  TThhiiss  rreessuullttss  

wwaass  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhaatt  ooff  SScchhiieell  aanndd  MMuulllleerr  
((1144))

,,  ZZaannoonnee  eett  aall..  
((1155))

  aanndd  CChhuull  eett  aall  
((1166))

..  

AAss  rreeggaarrdd  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  aammoonngg  ppaattiieennttss  ggrroouupp,,  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  ffoouunndd  tthhaatt  GGAADD6655  

aauuttooaannttiibbooddyy  wwaass  pprreesseenntt  iinn  2200%%  ooff  ccaasseess  iinn  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  ffoolllloowweedd  bbyy  IICCAA  1155%%  tthheenn  IIAAAA  ((1100%%))..  

TThhiiss  rreessuullttss  aaggrreeee  wwiitthh  tthhaatt  ooff  SScchhiieell  aanndd  MMuulllleerr  
((1144))

  wwhhoo  ffoouunndd  tthhaatt  GGAADD  aauuttooaannttiibbooddyy  pprreesseenntt  iinn  2211%%  ooff  

tthheeiirr  ppaattiieennttss..  TThhiiss  rreessuullttss  aallssoo  aaggrreeee  wwiitthh  HHaarrvveeyy  eett  aall..
((1177))

,,  wwhhoo  ffoouunndd  tthhaatt  GGAADD  pprreesseenntt  iinn  2244%%  ooff  ccaasseess  

wwhhiillee  IICCAA  pprreesseenntt  iinn  1111%%  ooff  ccaasseess  aanndd  IIAAAA  pprreesseenntt  iinn  1133%%  ooff  ccaasseess..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  TTaakkeeddaa  eett  aall..  
((1188))

  

rreeppoorrtteedd  tthhaatt  GGAADD  aannttiibbooddiieess  wwaass  ddeetteecctteedd  iinn  33..88%%  aammoonngg  tthheeiirr  ppaattiieennttss..  TThhiiss  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreenncceess  iinn  nnuummbbeerr  

ooff  ssttuuddiieedd  ssuubbjjeeccttss  aass  wweellll  aass  ddiiffffeerreennccee  iinn  mmeetthhoodd  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn,,  aass  tthheeyy  ddeetteecctt  GGAADD  iinn  ccrroossss--sseeccttiioonnaall  

ssttuuddyy..  

AAllssoo  CChhuull  eett  aall..  
((1166))

  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  oouurr  ssttuuddyy  aass  tthheeyy  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  GGAADD  pprreesseenntt  iinn  1100%%  ooff  ddiiaabbeettiicc  

ppaattiieennttss..TThheeyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt,,tthhee  pprreesseennccee  ooff  GGAADD  aannttiibbooddyy  iinn  ttyyppee  22  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  ccaann  pprreeddiicctt  tthheeiirr  

ccoouurrssee  ooff  BB--cceellll  ffuunnccttiioonn  aanndd  iiddeennttiiffyy  iinn  aaddvvaannccee  wwhhoo  aarree  lliikkeellyy  ttoo  rreeqquuiirree  iinnssuulliinn  ttrreeaattmmeenntt..RRiicchhaarrdd  eell  aall..
((1199))

  

ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  GGAADD6655  iinn  aadduulltt  ggrroouupp  wwaass  5511..00%%,,  aanndd  tthhiiss  rreessuulltt  aarree  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  tthhiiss  ssttuuddyy  wwhhiillee  

IICCAA  wwaass  1188..88%%  aanndd  IIAAAA  wwaass  ffoouunndd  iinn  88..33%%  aanndd  tthhiiss  iinn  aaggrreeee  wwiitthh  oouurr  ssttuuddyy..  

IInn  cchhiillddrreenn  ggrroouupp  wwee  ffoouunndd  tthhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  GGAADD6655  aannttiibbooddyy  iiss  6600%%  mmoorree  hhiigghheerr  tthhaann  IICCAA,,  IIAAAA  ((4400%%,,  

3300%%))  rreessppeeccttiivveellyy..IInn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  oouurr  rreessuullttss  aarree  tthhaatt  ooff  AAmmaannyy  eett  aall
  ((2200))

  aass  tthheeyy  ffoouunndd  tthhaatt  GGAADD  6655  

pprreesseenntt  iinn  6622..77%%,,  IICCAA  1177..66%%..OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,ZZaannoonnee  eett  aall  
((1155))

  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  IICCAA  iiss  mmoorree  

hhiigghheerr  ((7700%%)),,  wwhhiillee  GGAADD  wwaass  pprreesseenntt  iinn  5566%%  aanndd  IIAAAA  wwaass  ppoossiittiivvee  iinn  6633%%,,  aallssoo  UUrraakkaammii  eett  aall..
((2211))

,,  rreeppoorrtteedd  

tthhaatt  tthhee  GGAADD  wwaass  ffoouunndd  iinn  ((7700%%)),,  ooff  ccaasseess..  TThhiiss  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreennccee  iinn  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddiieedd  ssuubbjjeeccttss  aass  wweellll  aass  

ddiiffffeerreennccee  iinn  mmeetthhooddss  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..AAllssoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  aarree  iinn  ddiissaaggrreeeemmeenntt  ooff  YYiihh--  HHssiinn  eett  aall..  
((2222))

  wwhhoo  ffoouunndd  tthhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  IIAAAA,,  GGAADD  aannttiibbooddiieess  iinn  cchhiillddrreenn  ggrroouupp  wweerree  2233..66%%  aanndd  4477%%  rreessppeeccttiivveellyy..  

TThhee  rreessuullttss  ooff  SScchhiieell  aanndd  MMuulllleerr
((1144))

,,  wweerree  mmoorree  oorr  lleessss  ccoommppaarraabbllee  wwiitthh  pprreesseenntt  ssttuuddyy  wwhheerree  GGAADD  

aannttiibbooddyy  wwaass  ppoossiittiivvee  iinn  5555%%  ooff    ttyyppee  11  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss..    

FFaalloorrnnii  aanndd  BBrroozzzzeettttii
((2233))

,,  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  GGAADD  aannttiibbooddyy  aassssaayy  sshhoouulldd  bbee  ooffffeerreedd  ttoo  eevveerryy  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  

aanndd  iinn  ccaasseess  ooff  ppoossiittiivviittyy  ssccrreeeenniinngg  ffoorr  ootthheerr  aauuttooiimmmmuunnee  ddiisseeaasseess  sshhoouulldd  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt..  

TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt,,iinn  aadduulltt  ggrroouupp  pprreesseennccee  ooff  GGAADD  aanndd  IICCAA  ttooggeetthheerr  wweerree  pprreesseenntt  iinn  1100%%  ooff  

ccaasseess,,wwhhiillee  GGAADD  aanndd  IIAAAA  ttooggeetthheerr  wweerree  pprreesseenntt  iinn  55%%  ooff  ccaasseess,,llaassttllyy  IICCAA  aanndd  IIAAAA  ttooggeetthheerr  wweerree  pprreesseenntt  iinn  

55%%  ooff  ccaasseess..TThhee  pprreesseennccee  ooff  tthhrreeee  aannttiibbooddiieess  wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..TThheessee  rreessuullttss  wweerree  iinn  aaggrreeeemmeenntt  

wwiitthh  HHaarrvveeyy  eett  aall..  
((1177))

  wwhhoo  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  GGAADD  aanndd  IICCAA  aannttiibbooddiieess  ttooggeetthheerr  wwaass  1111%%  ooff  ccaasseess  

aanndd  tthhee  tthhrreeee  aannttiibbooddiieess  wweerree  pprreesseenntt  iinn  33%%  ooff  ccaasseess..  IInn  ccoonnttrraarryy  oouurr  rreessuullttss  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  RRiicchhaarrdd  eett  aall..
((1199))

  

ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  GGAADD  aanndd  IICCAA  aannttiibbooddiieess  ttooggeetthheerr  wwaass  4433..11%%  ooff  ccaasseess,,  wwhhiillee  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wwaass  

pprreesseenntt  iinn  2266..66  %%  aanndd  llaassttllyy,,GGAADD  aanndd  IIAAAA  wwaass  pprreesseenntt,,  iinn  1111  %%,,  wwhhiillee  tthhee  tthhrreeee  aannttiibbooddiieess  wwhheerree  pprreesseenntt  iinn  

1111  %%  ooff  ccaasseess..  

IInn  cchhiillddrreenn  ggrroouupp,,pprreesseennccee  ooff  GGAADD  aanndd  IICCAA  ttooggeetthheerr  wwaass  pprreesseenntt  iinn  3300%%  ooff  ccaasseess,,wwhhiillee  GGAADD  aanndd  IIAAAA  

wwaass  pprreesseenntt  iinn  2255%%  ooff  ccaasseess,,llaassttllyy  IICCAA  aanndd  IIAAAA  wweerree  ppoossiittiivvee  iinn  1155%%..TThhee  pprreesseennccee  ooff  aallll  tthhrreeee  aannttiibbooddiieess  



British Journal of Science       33  

October 2013, Vol. 9 (2) 

 

© 2013 British Journals ISSN 2047-3745 

 

wweerree  ddeetteecctteedd  iinn  55%%  ooff  ccaasseess..  TThheessee  rreessuullttss  aaggrreeee  wwiitthh  tthhaatt  ooff  ZZaannoonnee  eett  aall..  
((1155))  

wwhhoo  ffoouunndd  tthhaatt  GGAADD  aanndd  

IICCAA  wwaass  pprreesseenntt  iinn  3388%%  ooff  ccaasseess,,  wwhhiillee  tthheeyy  ffoouunndd  tthhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  tthhrreeee  aannttiibbooddiieess  ffoouunndd  iinn  3377%%  ooff  ccaasseess  

aanndd  tthhiiss  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy..AAllssoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  AAmmaannyy  eett  aall..
((2200))

  aass  

tthheeyy  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  IICCAA
  
aanndd  GGAADD  wwaass  1133..77%%..

  

TThhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  2200  aatt  rriisskk  ggrroouupp  iinnddiivviidduuaallss  wwhhiicchh  aarree  ssiibblliinnggss  ooff  ddiiaabbeettiicc  ffaatthheerr  oorr  mmootthheerr  

oorr  bbootthh  ((TT11DDMM))  ttoo  ssttuuddyy  hhuummoorraall  aauuttooiimmmmuunnee  mmaarrkkeerrss,,  GGAADD,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  hheeaalltthhyy  

ccoonnttrrooll  ssuubbjjeeccttss..  WWee  ffoouunndd  tthhaatt  IICCAA  aannttiibbooddyy  wwaass  pprreesseenntt  iinn  hhiigghheerr  ffrreeqquueennccyy  iinn  rriisskk  ggrroouupp  ((1155%%))  ffoolllloowweedd  

bbyy  IIAAAA  ,,  GGAADD  pprreesseenntt  iinn  1100%%  ooff  iinnddiivviidduuaallss,,  aallssoo  GGAADD  aanndd  IICCAA  pprreesseenntt  iinn  1100%%,,  GGAADD  aanndd  IIAAAA  iinn  55%%,,  IICCAA  

aanndd  IIAAAA  iinn  55%%  bbuutt  tthhrreeee  aannttiibbooddiieess  wweerree  ffoouunndd  iinn  55%%..  OOuurr  rreessuullttss  ddiiffffeerr  ffrroomm  tthhaatt  ooff  YYiinngg  eett  aall
((2244))

,,  WWiilllliiaann  eett  

aall  
((2255))

  aanndd  JJeennnniiffeerr  eett  aall  
((2266))

  aass  tthheeyy  ssttuuddiieedd  llaarrggee  ggrroouuppss  aanndd  uussee  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..  

HHuummaann  pprrooiinnssuulliinn  CC--ppeeppttiiddee  iiss  aa  cclleeaavvaaggee  pprroodduucctt  ooff  iinnssuulliinn  iinn  tthhee  bbeettaa  cceellllss  ooff  tthhee  iisslleettss  ooff  llaannggeerrhhaannss..  IItt  

iiss  rreelleeaasseedd  iinn  aammoouunntt  eeqquuaall  ttoo  iinnssuulliinn  iinnttoo  ppoorrttaall  cciirrccuullaattiioonn..  IIttss  mmaaiinn  ffuunnccttiioonn  iiss  ttoo  eennaabbllee  tthhee  ffoollddiinngg  ooff  tthhee  

pprrooiinnssuulliinn  mmoolleeccuulleess  bbyy  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ddiissuullpphhiiddee  bboonnddss  ooff  tthhee    aanndd    cchhaaiinnss
((2277))

..  

TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  lleevveell  ooff  lloossss  ooff  CC--ppeeppttiiddee  aanndd  ggeennddeerr  wwhheerree  ffeemmaalleess  sshhoowweedd  

mmoorree  lloossss  ooff  CC--ppeeppttiiddee  ((PP==00..000066))..TThhiiss  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhaatt  ooff  ZZaannoonnee  eett  aall..
((1155))  

AA  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  aauuttoo  aannttiibbooddyy--ppoossiittiivvee  aanndd  aauuttoo  aannttiibbooddyy--nneeggaattiivvee  ppaattiieennttss  aanndd  lleevveell  ooff  CC--ppeeppttiiddee  

ooff  iinnssuulliinn  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  lleevveell  ooff  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  

nneeggaattiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaann  tthhoossee  wwiitthh  ppoossiittiivvee  aauuttooaannttiibbooddiieess    ((PP  ==  00..000033))..  TThhiiss  rreessuulltt  wwaass  iinn  aaggrreeeemmeenntt  

wwiitthh  tthhaatt  ooff  TTaakkeeddaa  eett  aall..
((1188))  

RRoowwlleeyy  eett  aall..  
((2288))  

aanndd  RRiicchhaarrdd  eett  aall..
((1199))

..  TThhee  rreessuulltt  wwaass  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  wwiitthh  tthhaatt  ooff  

ZZaannoonnee  eett  aall..
((1155))

,,tthheeyy  ffoouunndd  tthhaatt,,  tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  lleevveell  ooff  CC--ppeeppttiiddee  aanndd  aannttiibbooddiieess  

ppoossiittiivviittyy..  

TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinnccrreeaassee  ooff  lleevveell  ooff  ffaassttiinngg  CC--ppeeppttiiddee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssiinnggllee  aauuttooaannttiibbooddyy  ppoossiittiivviittyy  

tthhaann  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmuullttiippllee  aauuttooaannttiibbooddiieess  ppoossiittiivviittyy((PP<<00..000011))  aanndd  tthhiiss  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  RRiicchhaarrdd  eett  aall  
((1199))

..  

TThheerree  wwaass  nneeggaattiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  iinnddiivviidduuaall  aauuttooaannttiibbooddyy  aanndd  tthhee  lleevveell  ooff  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn  aanndd  tthhiiss  iinn  

aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  ZZaannoonnee  eett  aall  
((1155))

..  

IInn  oouurr  ssttuuddyy  tthheerree  wwaass  ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  iinnddiivviidduuaall  aauuttooaannttiibbooddyy  aanndd  HHbbAAllcc,,  aanndd  

tthhiiss  iiss  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  ZZaannoonnee  eett  aall
  ((1155))

  aanndd  CChhuull  eett  aall..
((1166))

..  

DDeejjaaccoo  eett  aall..
((2299))

  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  aauuttooiimmmmuunnee  ddiisseeaasseess,,  rreedduucceedd  lleevveell  ooff  cciirrccuullaattiinngg  CCDD44++  

//CCDD2255++  TT  cceellllss  wweerree  ddeessccrriibbeedd,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinn  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  jjuuvveenniillee  iiddiiooppaatthhiicc  aarrtthhrriittiiss,,  ppssoorriiaattiicc  

aarrtthhrriittiiss,,  hheeppaattiittiiss  vviirruuss  CC  aassssoocciiaatteedd  mmiixxeedd  ccrryyoogglloobbuulliinnaaeemmiiaa,,aauuttoo  iimmmmuunnee  lliivveerr  ddiisseeaassee  aanndd  ssyysstteemmiicc  lluuppuuss  

eerryytthheerrmmaattoossuuss..  TThhee  lloowweerr  lleevveell  ooff  cciirrccuullaattiinngg  CCDD44++//CCDD2255++  TT  cceellllss  aallssoo  ccoorrrreellaattee  wwiitthh  aa  hhiigghheerr  ddiisseeaassee  

aaccttiivviittyy  oorr  ppoooorreerr  pprrooggnnoossiiss..  

IItt  hhaass  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  rreedduucceedd  lleevveell  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  iimmppaaiirreedd  pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  ppeerriipphheerraall  

CCDD44++//CCDD2255++  TT  cceellllss..  TThheerreebbyy  tthhee  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  pprroo--iinnffllaammmmaattoorryy  aanndd  rreegguullaattoorryy  TT  cceellllss,,  tthhiiss  bbaallaannccee  

wwoouulldd  bbee  ddiissttuurrbbeedd,,  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  bbrreeaakk  ddoowwnn  ooff  sseellff--  ttoolleerraannccee..  

BBrruusskkoo  eett  aall..
((3300))

  ddeemmoonnssttrraatteedd  ffuunnccttiioonnaall  ddeetteeccttss  ooff  CCDD44++CCDD2255++  TT--CCeellllss  iinn  TTyyppee  11  DDiiaabbeetteess,,  wwhhiillee  LLoonngghhii  

eett  aall..
((3311))

  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  rreegguullaattoorryy  CCDD44++  CCDD2255++  TT  cceellllss  aarree  ddeeffeeccttiivvee  nnuummeerriiccaallllyy  aanndd  ffuunnccttiioonnaallllyy  iinn  

aauuttooiimmmmuunnee  ddiisseeaasseess..  TThheessee  rreessuullttss  ggoo  hhaanndd  iinn  hhaanndd  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  iinn  wwhhiicchh  wwee  ffoouunndd  
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iinn  aadduulltt  ppaattiieennttss  ggrroouupp  ((LLAADDAA))  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  CCDD44++//CCDD2255++  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  wwaass  lloowweerr  tthhaann  ccoonnttrrooll  

ggrroouupp..  TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  aanndd  ssttuuddyy  ggrroouupp  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmeeaann  aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

CCDD44++//CCDD2255++  ffrroomm  CCDD44  cceellllss  wwaass  ssttaattiissttiiccaallllyy  hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ((PP<<00..000011))..TThhiiss  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  YYaanngg  eell  

aall..
((3322))

  wwhhoo  sshhoowweedd  tthhaatt  lleevveell  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  TT  cceellllss  iinn  tthhee  ppeerriipphheerraall  bblloooodd  ooff  LLAADDAA  ppaattiieennttss  wwaass  hhiigghhllyy  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  tthhaann  nnoorrmmaall  ccoonnttrrooll    ((PP  <<  00..000011))..  

AAllssoo  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  wwee  ffoouunndd  iinn  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  CCDD44++//CCDD2255
++
  oouutt  ooff  CCDD44  

cceellllss  wwaass  lloowweerr  tthhaann  ccoonnttrrooll  ggrroouupp..  TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ccoonnttrrooll  aanndd  ssttuuddyy  ggrroouupp  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmeeaann  

aanndd  SSDD  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  ffrroomm  CCDD44  cceellllss  wwaass  ssttaattiiccaallllyy  hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ((PP<<00..000011))..TThhiiss  

rreessuullttss  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  DDaanngg  aanndd  SShhii
((3333))

,,  tthheeyy  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  lleevveell  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  cceellllss  iinn  tthhee  

ppeerriipphheerraall  bblloooodd  ooff  IIDDDDMM  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  tthhaann  nnoorrmmaall  ccoonnttrrooll  ((PP<<00..0055))..  TThheessee  ddaattaa  ssuuggggeesstt  tthhaatt  

CCDD44++//CCDD2255++  TT  cceellllss  mmiigghhtt  ppllaayy  aann  eesssseennttiiaall  rroollee  iinn  tthhee  ppaatthhooggeenneessiiss  ooff  IIDDDDMM  ppaattiieennttss..  

TThhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  aallssoo  ffoouunndd  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  oouutt  ooff  CCDD44  

cceellllss  bbeettwweeeenn  rriisskk  ggrroouupp  aanndd  ccoonnttrrooll  ggrroouupp..  

TThheerree  wwaass  hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  ppeerrcceenntt  ooff  CCDD44
++
//CCDD2255

++
  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  aanndd  tthhee  

pprreesseennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  iinn  tthhee  cchhiillddrreenn  ppaattiieennttss  ggrroouupp  ((PP<<  00..000011))..TThheerree  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  nneeggaattiivvee  rreellaattiioonn  

bbeettwweeeenn  ppeerrcceenntt  ooff  CCDD44++//CCDD2255++  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  iinn  tthhee  aadduulltt  ggrroouupp  

((PP<<00..0055))..BBuutt,,tthheerree  wwaass  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  ppeerrcceenntt  ooff  CCDD44++//CCDD2255++  oouutt  ooff  CCDD44  cceellllss  aanndd  tthhee  

pprreesseennccee  aanndd  aabbsseennccee  ooff  aauuttooaannttiibbooddiieess  iinn  tthhee  rriisskk  ggrroouupp  ..  

SSoo,,aauuttooaannttiibbooddiieess  aaggaaiinnsstt  iisslleett  aannttiiggeennss  aarree  ffoouunndd  iinn  mmoosstt  ppaattiieennttss  wwiitthh  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess  aanndd  aarree  nnooww  

eessttaabblliisshheedd  mmaarrkkeerrss  ffoorr  tthhee  cclliinniiccaall  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  tthhee  pprreecclliinniiccaall  pphhaassee  ooff  tthhiiss  ddiisseeaassee  
((3344,,3355,,3366))

..  

WWee  ccaann  ssaayy  tthhaatt,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ddiiaaggnnoossiiss  aallmmoosstt  aallll  ppaattiieennttss  wwiitthh  ttyyppee  11  ddiiaabbeetteess  hhaavvee  oonnee  oorr  mmoorree  

aauuttooaannttiibbooddiieess  tthhaatt  aarree  rreeaaccttiivvee  ttoo  iisslleett  aannttiiggeennss..    

BBeeffoorree  ccoommiinngg  ttoo  aann  eenndd  iitt  iiss  wwoorrtthhyy  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  ssoommee  ppaattiieennttss  wwiitthh  pphheennoottyyppiicc  ttyyppee  22DDMM  hhaavvee  

uunnddeerrllyyiinngg  aauuttooiimmmmuunnee  pprroocceessss  aanndd  ppoossiittiivvee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  iisslleett  aauuttooaannttiibbooddiieess  aass  iinn  ttyyppee  

11DDMM..SSccrreeeenniinngg  ooff  aauuttooaanniibbooddiieess  GGAADD,,  IICCAA  aanndd  IIAAAA  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  ttyyppee  11DDMM,,  pprreeddiicctt  tthhee  

ddiisseeaassee  ccoouurrssee  iinn  LLAADDAA  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  rriisskk  ooff  ttyypp  11DDMM  iinn  ssiibblliinnggss  ooff  ddiiaabbeettiicc  ppaarreennttss  ttyyppee  11  ssppeecciiaallllyy  iiff  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  llooww  lleevveell  ooff  ffaassttiinngg  sseerruumm  CC--ppeeppttiiddee  ooff  iinnssuulliinn..  
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