
  

 
  
 

 
 
 
 
 

Cøliaki-relaterte analyser og svarutgivelse 
 
Cøliaki er en autoimmun sykdom som utløses av noen glutenproteiner i hvete, bygg og rug. 
Cøliaki rammer nesten bare personer med HLA DQ2 eller DQ8. Men 30-40 % av Norges 
befolkning har DQ2 eller DQ8. Ut fra nyere undersøkelser er prevalensen av cøliaki i 
befolkning som spiser hvete ca. 1 %. Siden ca. år 2000 er serologiske undersøkelser blitt en 
meget viktig del av diagnostikken. Hos barn ≤ 18 år kan hele diagnostikken nå gjøres vha. 
blodprøver hos omtrent 50 %, men ikke hos alle. Det er en spesialistoppgave. Hos voksne 
må diagnosen fortsatt bekreftes eller stilles vha. tynntarmsbiopsi. Ved sterk klinisk mistanke 
om cøliaki skal pasienten undersøkes av spesialist, barnelege eller gastroenterolog, selv om 
serologiske undersøkelser er negative.  
 
Vi gjør to analyser mhp. cøliaki, nemlig:  

1) IgA anti-tTG, IgA antistoff mot vevstransglutaminase, tissue transglutaminase, 
forkortet tTG eller TG2. Dette er den viktigste og mest pålitelige serologiske analysen 
mht. cøliaki. Den har høy spesifisitet, ca. 98 %, særlig ved høyt nivå av antistoffet.  

2) IgG anti-DGP, IgG antistoff mot deamidert gliadinpeptid. Denne har ikke så høy 
spesifisitet mht. cøliaki som IgA anti-tTG, men den er nyttig ved IgA-mangel og hos 
små barn, og fanger opp enkelte andre også som ikke har forhøyet IgA anti-tTG. Med 
mulig unntak av disse to gruppene, har lett forhøyet IgG anti-DGP lav spesifisitet for 
cøliaki. Må vurderes mot klinikk og andre funn. I en del tilfelle kan man se det an og 
kontrollere om IgG anti-DGP og/eller IgA anti-tTG øker. Sterkere forhøyede verdier, 
for eksempel > 20 U/mL, må likevel tas på alvor og undersøkes nærmere. IgG anti-
DGP er mye bedre enn gammel anti-gliadin eller anti-gluten analyse som nesten ikke 
brukes lenger. 

 
For begge gjelder:  
Normalområde: < 7 U/mL. Gråsone, usikkert positiv: 7-10 U/mL. Positiv: > 10 U/mL.  
 
Omtrent en av 500 kaukasiere har medfødt, selektiv IgA-mangel. Disse har overhyppighet av 
cøliaki. De danner ikke IgA anti-tTG, denne analysen gir derfor ingen informasjon hos de 
med IgA-mangel. IgG anti-DGP er nyttig hos slike pasienter, men ikke så god som IgA anti-
tTG hos personer med normalt IgA-nivå.  
 
Hittil er svar herfra blitt kommentert av lege. Dette er tidkrevende. Fra nå av vil svar ≤ 6 
U/mL bli gitt ut automatisk uten kommentar. Svar over det vil bli kommentert, men i 
sommerferien vil de bli gitt ut uten kommentar, og så kommentert i ettertid. 
 
Det må tas noe forbehold når det gjelder slik kommentering. Det kommenteres ut fra at 
pasienten selv har symptomer eller funn som gir mistanke om cøliaki. For de som 
undersøkes ut fra familieforekomst av cøliaki eller at pasienten har andre sykdommer / 
tilstander som er assosiert med cøliaki, kan tolkning eller oppfølging være annerledes. Det 
finnes også tvilstilfelle der diagnosen ikke er opplagt. Rekvirent / behandlende lege vil som 
regel kjenne bakgrunn for at prøven tas bedre, og må ut fra det vurdere svaret. Særlig hos 
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barn vil det være en del slike tilfelle. Det vises til Cøliaki hos barn - Veileder for diagnostikk 

og oppfølging , tilgjengelig på www.helsebiblioteket.no.  

 
Behandlingen av cøliaki er i utgangspunktet livsvarig strikt glutenfri diett. Det er vanlig å 
kontrollere at nivå av IgA anti-tTG og/eller IgG anti-DGP faller etter at pasienten er satt på 
glutenfri diett. Ved vellykket glutenfri diett vil IgA anti-tTG hos de fleste normaliseres innen et 
år. IgG anti-DGP kan ta lenger tid på å normaliseres. Det er rapportert at ved IgA-mangel 
kan den i enkelte tilfelle forbli høy i flere år selv om tynntarmslimhinnen normaliseres.  
 
For at disse testene skal være pålitelige til å oppdage cøliaki forutsetter det at pasienten 
spiser glutenholdig kost. Hvis pasienten fra før bruker en mer eller mindre glutenfri diett, 
enten av egen vilje eller fordi hele familien spiser glutenfritt av hensyn til annet 
familiemedlem med cøliaki, kan det resultere i negativt svar på serologiske prøver selv om 
pasienten har cøliaki. Det er også viktig at pasienten ikke begynner med glutenfri diett før 
diagnosen er endelig avklart. Hos noen kan antistoffene falle raskt og karakteristiske 
forandringer i tynntarmsslimhinne kan normaliseres raskt.  
 
 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med laboratoriet. 
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