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Celiaki är vanligare hos barn och
ungdomar med diabetes typ 1. Antalet barn som har båda sjukdomarna
varierar globalt mellan 1,6 % och 16 %,
och i Sverige är prevalensen ca 10 %1.
Sambandet förklaras med att diabetes typ 1 och celiaki båda är autoimmuna sjukdomar och har gemensam
ärftlighet2. Det senaste decenniet har
framsteg gjorts angående celiakiscreeningen och vägen till diagnos för barn
och ungdomar med diabetes typ 1.
Bakgrund

Celiaki är en av de vanligaste kroniska
sjukdomarna hos barn och ungdomar i
Sverige. Förekomsten beräknas vara mellan
1–3 procent3. Mellan 1984 och 1996 fick
Sverige en dramatisk ökning av incidensen
av celiaki hos barn, då antalet diagnostiserade fall fyrdubblades. Denna tidsperiod
kallas ”den svenska celiakiepidemin”. Den
stora ökningen i incidens tydde på att miljöfaktorer hade en påverkan på barn med
genetisk risk4. Den genetiska bakgrunden
till celiaki och sjukdomens koppling till
humant leuko-cytantigen (HLA)-klass IIgenkomplex har varit känd sedan tidigare,
och >98 % av individer med celiaki är
antingen positiva för DQ2 [DQA*0501DQB*0201] eller för DQ8 [DQA*0301DQB1*0302].
Förekomsten av diabetes typ 1 i Sverige
är den näst högsta i världen (efter Finland)5.
Runt 7000 barn och ungdomar har typ 1
diabetes i Sverige. De allra flesta barn med
diabetes typ 1 (cirka 90 %) har HLA DQ2
och/eller DQ8.
I början av 2000-talet fanns det inte
någon svensk eller internationell konsensus om screening för celiaki hos barn och
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ungdomar med diabetes typ 16. Screeningmetoderna hade visserligen blivit bättre,
med större prediktivt värde i testerna, som
till exempel för vävnadstransglutaminas
(tTG), och teknikerna för att ta biopsier
hade förbättrats (kapselbiopsierna var tidigare vanliga hos barn). Emellertid fanns det
en oro inför att ge ytterligare en diagnos till
barn och ungdomar med diabetes typ 1, och
denna situation ledde till överväganden och
debatter mellan pediatriska endokrinologer
och gastroenterologer.
Det var mot denna bakgrund som
utformningen av de studier som ingår i
avhandlingen startades.
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Avhandlingens utformning och syfte

Det övergripande syftet med denna avhandling var att utöka aktuell kunskap om celiaki
hos barn och ungdomar med diabetes typ 1.
Alla studier godkändes av etiska kommittén
i Sverige.
De specifika målen var följande:
• Att undersöka förekomsten av celiaki hos
barn och ungdomar med diabetes typ 1 i
Stockholm (studie I) och i Sverige (studie
II).
• Att jämföra förekomsten av celiaki hos
barn med diabetes typ 1 födda under den
svenska celiakiepidemin, dels med barn
med diabetes typ 1 födda före nämnda
epidemi (studie I), och även med barn
födda efter (studier I och II).
• Att ta reda på om celiaki-screeningen hos
barn och ungdomar med diabetes typ 1
skulle kunna förbättras (studier I, III och
IV), och i så fall hur.
• Att undersöka riskgenerna HLA DQ2 och
DQ8 hos barn och ungdomar som nyligen diagnostiserats med diabetes typ 1,

samt att belysa dessa geners förekomst i
relation till celiaki-biomarkören tTG och
autoantikroppar vid diabetes (studie III).
• Att utreda om man med säkerhet kan
diagnostisera celiaki hos barn och ungdomar med diabetes typ 1 utifrån endast
blodprover (tTG), utan en medicinsk
undersökning med gastroskopi och biopsier (studie IV).
Se Figur 1: Översikt av studierna, nästa sida.
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Figur 1. Översikt av studierna.

Studie I

Syfte: Att undersöka förekomsten av celiaki
hos barn och ungdomar med diabetes typ
1 i Stockholm, och att granska tiden från
misstänkt celiaki till bekräftad diagnos samt
eventuell förekomst av gastrointestinala
symptom.
Metod: Retrospektiv studie med journalgenomgång. Studiekohort på 1151 barn
<18 år på en diabetesklinik i Stockholm.
Barnen delades in i tre undergrupper: barn
födda före, under och efter den svenska
celiakiepidemin.
Resultat: Prevalensen av biopsi-bekräftad
celiaki bland de barn och ungdomar som
screenades var 9.1 % (77/847, 95 % CI 7.211.2). Det fanns ingen signifikant skillnad
mellan barn födda före, under och efter den
svenska celiakiepidemin. Förekomsten eller
avsaknad av symptom hade inget prediktivt värde för celiakidiagnosen. De flesta av
barnen som hade positiva antikroppar fick
dem under de första två åren efter diabetesdiagnosen.
Slutsats: Nästan ett av tio barn och ungdom
med diabetes typ 1 hade eller fick celiakidiagnosen. Barn och ungdomar med diabetes typ 1 födda under celiakiepidemin
verkade inte följa samma mönster av ökad
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celiakiförekomst. Screening rekommenderas, oavsett förekomst av symptom, framför
allt de första två åren.
Studie II

Syfte: Att studera celiakiprevalensen hos
barn med diabetes typ 1 på ett nationellt
plan, och att jämföra prevalensen av celiaki
under och efter den svenska celiakiepidemin.
Metod: Registerstudie med analys av existerande diagnoser från olika kohorter i flera
svenska databaser. Specifika diagnosregister:
den Nationella Diabetesregistret och Swediabkids, samt generella: Socialstyrelsens
Patientregister (öppen- och slutenvård).
Individer födda 1992–1993, dvs under den
svenska celiakiepidemin, jämfördes med
individer födda 1997–1998, efter epidemin.
Resultat: Den totala prevalensen av celiaki
bland barn med diabetes typ 1 var 11.5 %
(337/3022). Ingen signifikant skillnad fanns
mellan kohorten, 10.7 % (176/1642, 95 %
CI 9.2-12.2) för de som föddes under epidemin och 11.7 % (161/1380, 95 % CI 10.013.5) för de som föddes efter epidemin.
Slutsats: Det fanns ingen signifikant skillnad i prevalens av celiaki hos individer med
diabetes typ 1 födda under eller födda efter

den svenska celiakiepidemin. Det tyder på
att den genetiska bakgrunden kan väga starkare än miljöförändringar i barndomen hos
dessa individer.
Studie III

Syfte: Att analysera kopplingen mellan
riskgenerna HLA DQ2 och DQ8, celiakiantikroppar tTG och autoantikroppar för
diabetes (IAA, GADA, IA2A och ZnT8)
hos barn och ungdomar med diabetes typ 1.
Metod: Nationell prospektiv studie: Bättre
Diabetes Diagnos (BDD), som omfattar i
stort sett alla barn och ungdomar <18 år
som fått diagnosen diabetes (alla former) i
Sverige sedan 2005. En konsekutiv kohort
på 2705 barn och ungdomar med diabetes
typ 1 provtogs i samband med diabetesdiagnosen. HLA-genotypning och immunologisk analys angående ovanstående
autoantikroppar utfördes.
Resultat: Vid diabetesinsjuknande hade
3.1 % (85/2705) av barnen positiva tTG
antikroppar och 2.3 % (63/2705) hade tTG
i gränsvärde. Av dessa 148 barn med tTG
hade alla HLA DQ2 och/eller DQ8, och
DQ2 var den mest vanliga. Av hela kohorten, saknade 8 % (216/2705) av individerna
helt HLA DQ2 och DQ8.
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Figur 2. Förslag på utredningsgång av barn och ungdomar med diabetes typ 1.

1. Barn och ungdomar som diagnostiserats med celiaki (CD) innan diabetes typ 1 (T1D)-diagnos behöver förstås inte screenas.
Övriga ska screenas från T1D-diagnosen.
2. CD-screeningen inkluderar CD-biomarkör-tTG-antikroppar (tTGA), total IgA och HLA-genotypning.
3. Om barnen inte har HLA DQ2 eller HLA DQ8 är ytterligare screening för CD inte nödvändig.
4. Om CD-biomarkören är negativ bör screeningen upprepas senare, helst under de första två åren efter T1D-diagnosen.
Om IgA-brist diagnostiseras, bör andra biomarkörer av IgG-typ användas för screening för CD.
5. Om barn har en IgA-brist och andra CD-biomarkörer var positiva, bör de remitteras till gastroduodenoskopi och biopseras.
6. Barn med positiva tTG-autoantikroppar bör delas in i två grupper beroende på tTG nivån, nämligen under och över 10 gånger normalgränsen.
7. Barn med tTG under 10 gånger normalgränsen (ULN) bör remitteras till gastroduodenoskopi och biopseras.
8. Om biopsiresultaten är normala bör screeningen fortsätta att upprepas.
9. Om biopsiresultaten visar slemhinneskada som överensstämmer med CD, ska diagnosen ställas.
10. Barn med tTG över 10 gånger över normalgränsen, i två separata prover, kan få en CD-diagnos utan ett invasivt ingrepp.

Slutsats: Förekomst av celiaki-antikroppar
är vanligt vid diabetesinsjuknande, och
därför rekommenderas screeningen från
start. HLA-genotypningen kan bidra till
att identifiera individer som inte löper risk
att utveckla celiaki, och som därmed inte
behöver fortsätta med upprepad screening.
Studie IV

Syfte: Att studera om tTG antikroppar ≥10
gånger det normala kunde förutsäga en celiakidiagnos som bekräftats med biopsier hos
barn och ungdomar med diabetes typ 1.
Metod: En kohort på 2035 barn <18 år
från BDD-studien valdes och information
från studien samt journaldata från barnens
respektive diabetesklinik analyserades. tTG
mättes med antingen EliA- eller ELISAmetoden. Biopsierna klassificerades enligt
Marsh-Oberhüber.
Resultat: Alla 60 barn och ungdomar med
tTG-värde ≥10 gånger det normala, fick
celiaki bekräftad med biopsier, oavsett om
tTG utförts med EliA- eller ELISA-metoden.
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Slutsats: Vi föreslår att barn och ungdomar
med diabetes typ 1 som har tTG-värde ≥10
gånger det normala vid två separata provtillfällen handläggs som andra asymptomatiska
barn, och därvid kan få celiakidiagnosen
utan att genomföra en gastroduodenoskopi
och biopsier.

Se Figur 2. Förslag på utredningsgång av
barn och ungdomar med diabetes typ 1.
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För delstudier och referenser, se nästa sida.

SAMMANFATTNING
De viktigaste fynden i avhandlingen är:
• Var tionde barn och ungdom med diabetes typ 1 i Sverige har även celiaki.
• Många av barnen som får diagnosen celiaki har positiva celiaki-biomarkörer redan i samband med att de får sin diabetes typ 1-diagnos, och de flesta får celiakidiagnosen under
de första två åren med typ 1 diabetes.
• Det fanns ingen signifikant skillnad i prevalens av celiaki hos barn och ungdomar med
diabetes typ 1 födda under och efter den svenska celiakiepidemin. Detta tyder på att
populationen med diabetes typ 1 med hög risk för att utveckla celiaki, sannolikt inte
påverkas av olika glutenmängder på samma sätt som den allmänna befolkningen.
• HLA-typningen har en begränsad roll i samband med diagnosen av celiaki hos barn och
ungdomar med diabetes typ 1, men kan bidra till att identifiera de få individer som inte
löper risk att utveckla celiaki, och som därmed inte behöver fortsätta med upprepad
screening.
• Höga nivåer av celiaki-biomarkören tTG prognostiserar celiaki hos barn och ungdomar
med diabetes typ 1, även vid screening. När celiaki-biomarkörerna tTG är över tio gånger
den normala gränsen vid två separata provtillfällen är det tillförlitligt att diagnostisera
celiaki, vilket gör att gastroduodenoskopi med biopsier kan undvikas.
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