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Disposisjon
• Generelt
• Historisk bakgrunn
• Hvem bør utredes?

• Diagnostikk der pasienten har sluttet å spise gluten
– Studie 1: Glutenprovokasjon hos personer med cøliaki i 

remisjon
– Studie 2: Påvisning av glutenspesifikke celler i blod

• Behandling og oppfølging.

• Oppsummering



Cøliaki 
• Glutenassosiert tarmskade

– Gluten er lagringsproteiner i hvete, rug og bygg.
• Forekommer hos 1 - 2 % av befolkningen

– De fleste er uten diagnose
– Økende forekomst
– Dobbelt så mange kvinner som menn

• Genetiske faktorer – HLA DQ2/8     + andre
• AUTOIMMUN sykdom (- ikke allergi)



Areteus fra Kappadokia
• Gresk lege ca. år 100 e.k.
• Brukte begrepet

«κοιλιακός» -koiliakos –
abdominal

• Beskrev en tilstand med 
malabsorpsjon og kronisk 
diaré
– «Magesmerter, bleke, 

svake...»
– «Flatulens, hvit og 

illeluktende diaré…» 



Samuel Gee 1888
• ”…a kind of chronic

misdigestion….”

• ”Occurs mainly in 
children but may be seen
at all ages….”

• ”If the disease can be 
cured, it must be by 
means of the diet…”



Willem K. Dicke
• Nederlandsk barnelege.
• På sporet av gluten som årsak fra 

ca. 1934.
• Fikk bekreftet sine teorier under 

krigen
– «Hungerwinter» -44/45 da brød var 

lite tilgjengelig
– Allierte fly slapp ned forsyninger 

med brød 

• Leverte sin avhandling i 1950 og 
viste at hvete og rug, men ikke 
hvetestivelse, gav anorexi og økt 
fett i avføring hos barn med 
cøliaki.



Endret klinisk presentasjon



Hvem bør utredes?
• Symptomer eller tegn på dårlig opptak i tarmen

– Kronisk diaré
– Magesmerter etter matinntak
– Slapphet
– Fettet avføring
– Oppblåsthet
– Vekttap eller veksthemning
– Misfargede tenner eller emaljedefekter
– Benskjørhet. 
– Jernmangel med eller uten anemi eller forhøyede leverprøver

• Assosierte tilstander
– Diabetes type 1
– Stoffskiftesykdom
– Down’s og Turner’s syndrom
– Dermatitis herpetiformis
– Aftøse munnsår
– Epilepsi eller ataksi
– Perifer nevropati
– Redusert fertilitet

• Slektning med cøliaki? – Førstegrads-slektninger har forekomst av cøliaki på 7,5%. 

Dermatitis herpetiformis. 
Kilde: www.taniahubbard.com



Utredning

Flat tarmNormal slimhinne

Blodprøver:
• Anti vevstransglutaminase (anti-tTG) IgA
• Anti deamidert gliadin (anti-DGP) IgG
• DQ2/DQ8 HLA-typing

Gastroskopi
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Prøvd gluten fri mat eller diett i
2013? 

Andel

Alle 17 %

Kvinner 21 %

Menn 14 %

15-24 år 32 %

25-45 år 17 %

46 + år 14 %

Kilde: Statens Forbruksundersøkelser



Påvirkning fra media og kjendiser

Djokovic

Lady Gaga

Kim Kardashian



Fra forskning til praktisk medisin



Fra forskning til praktisk medisin



Behandling og oppfølging

• Livslang streng glutenfri kost.
– Involvere KEF
– Grunnstønad (Helfo) 
– Norsk cøliakiforening (NCF). Facebook.

• Ukompliserte tilfeller (de aller fleste) kan følges 
hos fastlege. 

• Forventet levetid på lik linje med 
normalbefolkning.



Hva med cøliakere som ikke blir bra?

• Vedvarende inntak av gluten er vanligste årsak!

• Evaluere med blodprøve og biopsi
• Revurdere diagnosen
• Foreligger tilleggssykdom?

– Mikroskopisk kolitt (coloskopi)
– Irritabel tarmsyndrom
– Kreft eller forløper til kreft (meget sjeldent)



Oppsummering

• Cøliaki er vanlig og forekommer ved alle aldre med 
tildels uspesifikke symptomer. 

• Ved klinisk mistanke om cøliaki der pasienten
spiser gluten: 
– Antistoffundersøkelse og gastroskopi. Evt. HLA-test.

• Livslang glutenfri kost er eneste behandling.

• Behandlet cøliaki er en svært godartet sykdom!



Spørsmål?
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