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SAMMANFATTNING 

Celiaki är en kronisk autoimmun överkänslighetssjukdom mot proteinet gluten. Gluten 

förekommer i vete, korn, råg och havre. Sädesslagen innehåller olika prolaminer, vilka 

gemensamt benämns för gliadin. Autoantigenet utgörs av enzymet 

vävnadstransglutaminas (tTG). Genom deamidering medför enzymet att gliadinets 

immunogenitet ökar. Det är av största vikt att tidigt ställa korrekt diagnos och inleda 

glutenfri diet, eftersom celiakin i sig inte bara kan orsaka lidande utan även frambringa 

en rad följdsjukdomar. Symptomen vid celiaki kan vara väldigt varierande. Därför är 

behovet av säkra analysmetoder mycket stort. Idag sker diagnostiken vanligen med den 

serologiska markören immunoglobulin A (IgA) tTG. Analysprincipen bygger på en 

antigen-antikroppsreaktion mellan bundet antigen och eventuella antikroppar hos 

patienten, riktade mot antigenet. En sekundär antikropp konjugerad med enzym tillsätts 

och binder in till komplexet. Vid efterföljande enzymreaktion uppstår en mätbar 

produkt, vilken är direkt proportionell mot halten av de sökta antikropparna. Syftet med 

denna studie var att undersöka korrelationen mellan analysinstrumenten, Immulite
® 

2500 och Phadia
®
 250, med avseende på markören IgA tTG. Dessutom undersöka 

sambandet mellan markörerna IgA gliadin (Agl) samt deamiderat gliadin IgA (Agp) 

respektive deamiderat gliadin immunoglobulin G (Ggp). Korrelationen mellan 

analysinstrumenten beräknades till 0,85. Korrelationen var något lägre än förväntat, 

men trots det resulterade 80 % av analysresultaten i samma kliniska bedömning. 

Korrelationen mellan gliadinmarkörerna var följande: 0,79 mellan Agl och Agp, 0,57 

mellan Agl och Ggp samt 0,67 mellan Agp och Ggp. Resultaten visade att 64 % av 

analysresultaten gav samma kliniska bedömning. Fortsatta studier med referensmaterial 

krävs för att bedöma markörernas sensitivitet och specificitet. 



 

 

ABSTRACT 

 

Celiac disease is an autoimmune permanent hypersensitivity disorder, triggered by 

the protein gluten. Gluten proteins are present in wheat, barley, rye and oats. The 

cereals consist of different kinds of prolamines, which jointly called for gliadin. The 

enzyme tissue transglutaminase (tTG) is identified as the autoantigen. The enzyme is 

capable of deamidating gliadin and consequently increases their immunogenic. It is 

very important to make a correct diagnosis at an early state and treat with gluten-free 

diet. The celiac disease not only cause suffering but also leads to other diseases. The 

symptom for celiac disease can be very fluctuating and thereby is a proper method 

for diagnosis even more important. The serological marker immunoglobulin A (IgA) 

tTG is generally used for diagnosis. The principle of the analysis is a reaction 

between a solid antigen and, if any, specific antibodies in the sample from the 

patient. A secondary antibody labeled with enzyme is added, which is binding to the 

complex. During the subsequent enzyme reaction proceeds a measurable product, 

which is directly proportional to the presence of the specific antibodies. The aim of 

this study was to determine the correlation between the analysis instruments, 

Immulite
® 

2500 och Phadia
®
 250, with consideration to marker IgA tTg.  In addition 

to that determine the correalation between the markers IgA Gliadin (Agl) and 

deamidated gliadin IgA (Agp) respective deamidated Gliadin immunoglobulin G 

(Ggp). The correlation between the analysis instruments calculated to 0,85. The 

correlation was a bit lower than expected, but in spite of that 80 % result in identical 

clinical diagnosis. The correlation between the markers of gliadin was as following: 

0,79 between Agl and Agp, 0,57 between Agl and Ggp and 0,67 between Agp and 

Ggp. Identical clinical diagnosis was shown in 64 % of the cases. To determine the 

markers sensitivity and specificity are further studies with reference material 

required. 
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FÖRKORTNINGSORDLISTA 

 

 

Agl – gliadin immunoglobulin A 

Agp – deamiderat gliadin immunoglobulin A 

Ggp – deamiderat gliadin immunoglobulin G 

HLA – human leukocyte antigen 

IgA – immunoglobulin A 

IgG – immunoglobulin G 

tTG – vävnadstransglutaminas  
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INTRODUKTION 

 

 

Celiaki (glutenenteropati) är en autoimmun tarmsjukdom. Sjukdomens kliniska 

symptom kan både vara av varierande slag och grad, varför sjukdomen kan vara 

svårdiagnostiserad. Obehandlad celiaki, kan hos barn leda till ökad benägenhet att 

utveckla andra autoimmuna sjukdomar och vuxna riskerar bland annat att drabbas av 

benskörhet. Även om patientens symptom på celiaki kan vara obetydliga, är det av 

stor vikt att sjukdomen diagnostiseras och att glutenfri diet inleds (1, 2). 

 

 

Celiaki 

Celiaki är en permanent autoimmun överkänslighetssjukdom, vilken utlöses av 

proteinet gluten. Gluten finns i sädesslagen vete, korn, råg och havre. Gluten är 

uppbyggt av proteinerna, gliadin och glutenin, vilka för celiakipatienter är toxiska. 

Vete innehåller höga halter av aminosyrorna prolin och glutamin, så kallade 

prolaminer. Motsvarande prolaminer i råg kallas sekaliner, i korn hordeiner och i 

havre aveniner. Aveninerna verkar inte ha samma benägenhet att skapa ett 

immunförsvar, som de tre andra prolaminerna. Prolaminerna benämns ofta 

gemensamt för gliadin (2, 3, 4). 

 

 

Epidemiologi och patogenes 

Flera europeiska studier visar att prevalensen för celiaki har ökat från 1:300 till 1:100 

under det senaste decenniet. Trots de höga siffrorna tros det föreligga en avsevärd 

underdiagnostik, framförallt hos vuxna. Bland barn är prevalensen lika stor för båda 

könen, medan kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.  Det föreligger en ärftlig 

disposition och för en förstagradssläkting till en individ med celiaki är risken cirka 

20 % att drabbas. En bakomliggande orsak till den ökade prevalensen kan tänkas 

vara allmän ökad medvetenhet om sjukdomen och förbättrad diagnostik. Amning och 

när barnet introduceras för gluten i födan tycks ha betydelse för prevalensen. En 

ökad risk att insjukna i celiaki föreligger om barnet ges gluten före fyra månaders 

ålder, men även en viss ökad risk att insjukna om gluten inte introduceras förrän efter 

sju månaders ålder. Året 1982 ändrades åldern för introduktion av gluten från fyra till 

sex månaders ålder, vilket resulterade i att incidensen bland barn < 2 år drastiskt 

ökade, från 1:1 000 till att nästan fyrdubblas (2). Samtidigt hade mängden gluten i 

barnvälling ökat kraftigt. År 1996 ändrades kostrekommendationerna till att gluten 

gradvis skulle introduceras från fyra månaders ålder, vilket resulterade i att 

incidensen bland barn < 2 år minskade (2). I början av 2000-talet har åter incidensen 

bland barn < 2 år ökat och uppnått samma nivåer som 1994, varför man nu även 

riktar in sig på omgivningsfaktorer, vilka kan ha betydelse för insjuknandet (2). 
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Patogenesen för celiaki tros vara multifaktoriell. Huruvida en individ utvecklar 

sjukdomen eller ej avgörs av ett komplext samband mellan individens genetiska 

anlag, omgivningsfaktorer, däribland kosten, samt infektioner. Att tolka 

skiftningarna i incidensen försvåras utav att de diagnostiska metoderna har ändrats 

under årens lopp (5, 6). 

 

 

Tarmens fysiologi 

Tarmen tar över matsmältningsprocessen efter matsäcken. Dess rörlika utsida utgörs 

av en tät barriär, vilken upprätthålls via ”tight junctions” mellan tarmepitelcellerna, 

enterocyterna. Slemhinnan i tunntarmen har, gracila utskott, så kallade villi och 

mellan dessa finner man kryptor. Utskotten och veckbildningarna bidrar tillsammans 

till tunntarmens enorma absorptionsyta, cirka 250 m
2
, vilken är av betydelse för 

upptag av näring (1).  

 

 

Kliniska symptom 

Symptomen vid celiaki kan vara väldigt varierande, alltifrån bagatellartade till 

väldigt dramatiska. Hos barn upptäcks celiakin oftast i samband med introduktion av 

välling, vilken innehåller gluten. Den kliniska bilden skiljer sig mellan barn och 

vuxna. Hos barn ses försämrad viktutveckling och hämmad tillväxt. Andra klassiska 

celiakisymptom är lättretlighet, dålig aptit, diarré och utspänd buk. Hos vuxna är 

symptomen ofta mer diffusa och kan yttra sig som trötthet, kroniska magbesvär och 

anemi. Symptomen kommer vanligtvis successivt och misstolkas ofta som ”irriterad 

tarm” (IBS – irritable bowel syndrome) (1, 7). 

 

 

Symptom i tunntarmens slemhinna 

Då en känslig person intar gluten leder detta till att höjden på villi minskar, medan 

storleken på kryptorna ökar. Detta resulterar i att tarmslemhinnan erhåller ett 

tillplattat utseende och att absorptionsytan minskar, vilket följs av ett ökat läckage av 

kroppens egna näringsämnen ut i tarmen. Långtidseffekterna på detta tillstånd kan 

leda till benskörhet och ökad risk att utveckla maligna tillstånd i mag-tarmkanalen 

Nedan i figur 1 redovisas en normal duodenal slemhinna samt två celiakipatienters 

slemhinnor (1, 2, 8). 
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Figur 1. Duodenalslemhinnan till vänster, tillhör en frisk individ. Slemhinnan har långa villi och korta 

kryptor. De villi som ses på slemhinnan i mitten hos en celiakipatient är betydligt breddade och dess 

kryptor är förlängda. Dessutom förekommer det ett förhöjt antal inflammatoriska celler samt ett ökat 

antal lymfocyter i tarmepitelet. Slemhinnan till höger uppvisar total avsaknad av villi, total 

villusatrofi, samt en tydlig inflammation (2, 9). 

 

 

 

Gliadin-, transglutaminas- och endomysieantikroppar 

Proteinet vävnadstransglutaminas (tTG) är ett kalciumberoende enzym och finns i 

endomysiet, bindvävsstrukturen, vilken omger epitelceller och glatt muskulatur (10). 

Enzymet finns i det flesta av människans celler. Dess fysiologiska roll är fortfarande 

till viss del oidentifierad, men tros ha en stabiliserande effekt på cellmatrix. Vid 

celiaki utgör tTG autoantigenet. Enzymet utgör målorgan för både transglutaminas- 

och endomysieantikroppar, dock med olika bindningsställen. Gliadinantikroppar är 

först att bildas vid celiaki, men de kan sedan också normaliseras (11). 

 

 

 

Sjukdomsalstrande reaktionsförlopp 

Exakt hur celiaki uppkommer är ej helt klarlagt, men klart är att enzymet tTG har 

förmågan att deamidera glutaminet till glutaminsyra och därmed öka dess 

immunogenitet. Nedan i figur 2 redovisas reaktionsförloppet av deamideringen (2). 

  

 

  

 

Figur 2. Konvertering av glutamin till glutaminsyra med hjälp av vävnadstransglutaminas. Modifierad 

bild av Läkartidningen (12). 
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Deamideringen medför att gliadinernas karaktär förändras och de erhåller flera 

specifikt lokaliserade, negativa laddningar. Deamideringen medför även förstärkt 

affinitet att binda till Human Leukocyte Antigen (HLA)-DQ2/8-molekyler, vilka i sin 

tur aktiverar CD4-positiva T-celler, i framförallt tarmslemhinnans mellanliggande 

skikt, lamina propria. Hos mer än 95 % av celiakipatienterna har någon av HLA 

klass II-haplotyperna DQ2 eller DQ8 påvisats. Haplotyperna har dock identifierats 

hos 25-30 % av normalbefolkningen, varför inte HLA-typning kan användas vid 

ställande av celiakidiagnos. Det förefaller troligt att endera av dessa haplotyper är en 

förutsättning för att celiaki skall kunna utvecklas. De aktiverade T-cellerna 

producerar inflammatoriska cytokiner, framförallt interferon-γ, vilka orsakar skador 

på tarmslemhinnan. Skadorna yttrar sig i form av nedbrytning av tarmens mikrovilli, 

krypthyperplasi och ökat antal intraepiteliala lymfocyter (2, 4, 5). 

 

 

Närvaro av kalcium inducerar en konformationsändring i tTG, vilket medför att det 

aktiva centrumets cysteinrest exponeras. Hos celiakipatienter innebär närvaro av 

kalcium, ökad affinitet mellan enzym och antikroppar. Till skillnad mot kalcium 

hämmar zinkjoner aktiveringen av enzymet tTG (8, 12). 

 

 

Idag är den ledande hypotesen att celiaki initieras genom en stressreaktion, till 

exempel en inflammation. Inflammationen tros leda till att zinkkoncentrationen 

omfördelas, vilket resulterar i en minskad förekomst i tarmväggen. Genom att 

zinknivån reduceras tillåts kalcium aktivera tTG i tarmslemhinnan. Glutaminrester 

från gliadin, vilka tillförts via födan, katalyseras av det aktiverade tTG till 

glutaminsyra. Fragmenten presenteras sedan med hjälp av HLA DQ2/DQ8 för T-

lymfocyter, varpå dessa aktiveras och börjar producera cytokiner. Detta stimulerar B-

lymfocyter att producera antikroppar mot både gliadin och transglutaminas. 

Immunaktiveringen resulterar i inflammation och aktivering av metalloproteinaser, 

vilket leder till villusatrofi i tarmslemhinnan. Malabsorptionen som följer leder till en 

reduktion av den befintliga zinkkoncentrationen, vilket underlättar för 

transglutaminas att åter aktiveras i kommande reaktioner (12). 

 

 

 

Diagnostik 

Det första steget vid celiakiutredning är i regel en screening med serologiska 

markörer. Förr gjordes bestämning av Immunoglobulin A (IgA)-

endomysieantikroppar, men har idag ersatts av transglutaminasantikroppar. Detta är 

en snabbare, enklare och mindre arbetskrävande metod, med motsvarande specificitet 

och sensitivitet. Metodens specificitet är > 95 % och vid total villusatrofi är även 

sensitiviteten hög, men avsevärt lägre då förändringarna ej är så uttalade (2). Genom 
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ett vanligt blodprov kan immunoglobulin G (IgG) och IgA antikroppar mätas, mot 

både transglutaminas och gliadin. Barn <3 år (Länsjukhuset i Kalmar) och <2 år 

(Blekingesjukhuset i Karlskrona) testas endast för gliadinantikroppar, då de ej i regel 

har utvecklat antikroppar mot transglutaminas. För att undvika falska negativa 

resultat är det viktigt att i samband med en antikroppsbestämning även kvantifiera 

IgA. Individer med selektiv IgA-brist löper dessutom tio gånger större risk att 

utveckla celiaki. För definitiv diagnos krävs dock fortfarande gastroskopi med 

biopsier från duodenum descenden. Genom sådana biopsier samt 

antikroppsscreening har riktlinjerna, de så kallade ”cut off” gränserna, för den 

kliniska bedömningen tagits fram. Det förekommer en ”gråzon” mellan den positiva 

och den negativa gränsen, vilket innebär att man ibland finner klara förändringar på 

tunntarmsbiopsierna och i andra fall är den helt orörd (2, 7). 

 

 

Immulite
® 

2500 

Analysinstrumentet Immulite
® 

2500 (Siemens Healthcare Diagnostics, Deerfield, IL, 

USA) utför kemiluminiscenta immunokemiska analyser. Metoden är 

helautomatiserad och kan utföra upp till 200 analyser i timmen. Vid analys av anti-

tTG IgA utförs sekventiell kemiluminiscens immunanalys. Dess mätområde är 1,85–

200 U/mL (13).  

 

 

Phadia
®
 250 

Phadia
®
 250 (Phadia AB, Uppsala, Sweden) är ett helautomatiserat analysinstrument, 

vilket använder sig utav metoden fluoroenzymeimmunoassay. Instrumentet har 

potential att automatiskt utföra tvätt och nedsläckning efter avslutad analys. 

Respektive markörers mätområden; tTG 0,1 - ≥ 128 U/mL, gliadin 0,2 - ≥ 213 U/mL, 

demiderat gliadin IgA 0,1 - ≥ 142 U/mL samt demiderat gliadin IgG 0,4 - ≥ 302 

U/mL (14). 

 

 

Mätprincip 

Mätprincipen för de båda analysinstrumenten, Immulite
® 

2500 och Phadia
®
 250, är 

likartade och bygger på att ett specifikt antigen är bundet till en fast fas. Till den fasta 

fasen sätts sedan patientprov med eventuella antikroppar riktade mot antigenet, varpå 

antigen-antikroppsbindning uppstår om de finns representerade. Därefter tillsätts en 

sekundär antikropp, konjugerad med enzym. Genom en enzymreaktion uppstår en 

mätbar produkt, vilken är direkt proportionell mot koncentrationen av de sökta 

antikropparna (13, 14). 
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Syfte 

Syftet med denna studie var dels att utröna hur väl analysresultaten överrensstämmer 

vid analys med det nuvarande Gliadin IgA-reagenset jämfört med deaminderat 

Gliadin IgA respektive IgG, på instrumentet Phadia
®
 250, vid avdelningen klinisk 

kemi vad Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom undersöka korrelationen mellan 

analysinstrumenten Immulite
® 

2500 och Phadia
®
 250 mot markören IgA 

transglutaminas, vilken används vid celiakiscreening.
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E 

E 

MATERIAL OCH METODER 

 

 

Provmaterial 

Serum från 50 patienter (35 kvinnor och 15 män, medianålder 29 respektive 36, med 

en spridning på 3-84 år respektive 5-73 år) med celiakifrågeställning samlades in och 

förvarades -20 ºC fram till analystillfället. Urvalet av prover gjordes med målet att få 

ett brett intervall, det vill säga så väl låga som höga värden och med extra fokus på 

värden kring ”cut off” gränsen. Patienter med IgA-brist selekterades bort. Den 

analys, vilken tidigare var gjord på provet upprepades inte.  

 

 

Analysprincip 

Analysprinciperna för Immulite
® 

2500 och Phadia
®
 250 är likartade och bygger på 

sandwich-metoden. Vid båda analyserna nyttjas en fast fas, vars yta täckts med 

humant rekombinant tTG-antigen, alternativt gliadin-antigen. Den fasta fasen utgörs 

av en polystyrenkula för Immulite
® 

2500 och av brunnsväggarna för Phadia
®
 250. 

Den fasta fasen och patientserum blandas. Innehåller patientprovet de aktuella 

antikropparna kommer de under inkubationstiden att binda in till motsvarande 

antigen. Efter att obundet material har tvättats bort tillsätts mus-antihumana-

antikroppar konjugerade med enzym. Under efterföljande inkubering binder 

konjugatet till anti-tTG/gliadin antikropparna, vilka är bundna till antigenen på den 

fasta fasen. Ånyo tvättas obundet material bort och varpå komplexet inkuberas med 

en substratlösning. Den uppkomna ljusintensiteten är direkt proportionell mot 

koncentrationen av de specifika antikropparna i provet. Analysprincipen presenteras 

nedan i figur 3. 

 

  

  

 

  

 

Figur 3. Schematisk bild över den. analys som sandwich-metoden bygger på. Till vänster ses en fast 

fas, vars yta är täckt med antigen. Patientens serum tillsätts och om det innehåller de specifika 

antikropparna kommer de att binda in till motsvarande antigen (i mitten). Efter tvätt tillsätts sedan 

enzymmärkta antihumana-antikroppar, vilket bilder till höger illustrerar. Till komplexet tillsätts 

slutligen ett substrat och det ljus som genereras är direkt proportionell mot koncentrationen av de 

sökta antikropparna i provet. 

antigen 

antikropp 

E 

fast fas 

enzym 
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Viktigt att prover och reagens är rumstempererade. Grundläggande för korrekt analys 

är dessutom att proverna är välblandade. Fibrintrådar och luftbubblor i prov kan leda 

till falskt negativt resultat. Viktigt är att inte vidröra flaskmynningarna på reagens 

eller konjugat, eftersom det kan orsaka kontamination. 

 

ADVIA 1800 Chemistry-system 

Innan analys av transglutaminas vid Immulite
® 

2500, hade ett in vitro-test gjorts på 

patientserumen för kvantitativ bestämning av IgA. Analysen, vilken utfördes på 

instrumentet ADVIA Chemistry-system är en immunturbidimetrisk metod. Efter att 

en spädnings gjorts av patientserumet fick det reagera med specifikt antiserum, 

varvid en fällning bildades. Fällningen mättes sedan turbidimetriskt vid 340/694 nm. 

Utifrån absorbanserna av standarderna konstruerades en standardkurva, vilken man 

nyttjade vid fastställandet av koncentrationen IgA i provet. Vid eventuell IgA-brist 

sänds provet vidare för analys av IgG. Instrumentets mätområde är 0,15-54,0 g/L. 

 

 

Utförande - Immulite
®
 2500  

Koncentrationen tTG-antikroppar i proven mättes automatiskt med hjälp av ett testkit 

(Anti-Tissue Transglutaminase IgA, Simens Medical Solutions Diagnostics Los 

Angeles CA USA), lot-nummer 106, innehållande material för 200 tester. 

En polystyrenkula täckt med antigen från tTG, användes som fast fas. Patientprovet, 

5 µL serum, (dödvolym 250 L, respektive 50 L för microrör, den volym 

instrumentet kräver för att aspirera provet) späddes automatiskt med 200 µL 

Autoantibody Sample Diluent (protein/buffert). Patientserumet och den 

antigenmärkta polystyrenkulan tillsattes till ett reaktionsrör och under efterföljande 

inkubering (30 minuter vid 37 ºC) band eventuella anti-tTG IgA-antikroppar i 

patientprovet in till antigenet på kulan. Obundet material avlägsnades genom tvätt 

med destillerat vatten och centrifugeringar. Därefter tillsattes monoklonala mus-

antihumana-IgA-antikroppar konjugerade med alkaliskt fosfatas. Under efterföljande 

inkubation (30 minuter vid 37 ºC) band konjugatet in till anti-tTG IgA-antikropparna. 

Tvättproceduren upprepades därefter enligt ovan. Slutligen tillsattes 

kemiluminiscenssubstratet adamantyl dioxetane phosphate (phosphate ester of 

adamantyl dioxetane, 4-methoxy-4-(3-phosphatephenyl)-spiro- (1,2-dioxetane-3,2´-

adamantane) i en AMP (2-amino-2-methyl-1-propanol) buffert innehållande en 

förstärkare (polyvinylbenzyltributylphosphonium chloride). Vid kontakt med 

alkaliskt fosfatas defosforylerades substratet till en instabil intermedierare, vilken 

snabbt och spontant bröts ner och genererade ljus. Den uppkomna ljusintensiteten, 

vilken mättes med en fotomultiplikator, var direkt proportionell mot anti-tTG IgA-

koncentrationen i patientprovet. 
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Tillverkaren för Immulite
®
 2500 anger att resultaten av analysen inte påverkas av 

potentiellt interfererande ämnen såsom; bilirubin < 345 µmol/L, hemoglobin < 1 g/L 

eller intralipider < 35 mmol/L. 

 

 

 

Figur 4. Analysinstrumentet Immulite
® 

2500 (Siemens Medical Solutions Diagnostics, Los Angeles, 

USA) (15). 

 

 

 

Utförande - Phadia
®
 250 

Brunnarnas väggar immobiliserades med humant rekombinant tTG-antigen 

alternativt gliadin-antigen. Patientprovet späddes 1:100 i två steg. Vid första 

spädningen blandades 180 µL diluent (Fosfatbuffert (PBS) med bovint serum 

albumin (BSA), detergent och < 0,1 % natriumazid) med 20 µL (dödvolym 100 µL) 

patientprov i spädningsplattan. Det andra spädningssteget, 81 µL diluent och 9 µL 

prov från spädningsplattan, gjordes i provpipetten. Vid applicering av patientserumet 

band aktuella antikroppar in till motsvarande antigener under inkuberingen (30 

minuter vid 37ºC). Efter att obundet material tvättats bort med >800 µL tvättlösning, 

tillsattes 90 µL konjugat med monoklonala-mus-antikroppar mot humana IgA/IgG-

antikroppar märkta med enzymet ß-galaktosidas. Under efterföljande inkubering (28 

minuter vid 37ºC) bildades ett antikropp-konjugat-komplex. Efter inkuberingen 

tvättades obundet material bort med > 800 µL tvättlösning. Därefter tillsattes 90 µL 

substratlösning (0,01 % 4-metylumbelliferyl-ß-D-galaktosid och < 0,0010 % 

konserveringsmedel) och inkuberades (39 minuter vid 37ºC). Reaktionen stoppas 

sedan genom att 200 µL stopplösning (natriumkarbonat 4 %) tillsattes. Slutligen 

mättes fluorescensen, vilken var direkt proportionell mot koncentrationen av 

specifikt IgA respektive specifikt IgG, som fanns i provet.
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Figur 5. Phadia

®
 250, tidigare ImmunoCap 250, (Phadia AB, Uppsala, Sweden) (16).  

 

 

Kvalitetssäkring 

Vid analys av tTG på Immulite
®
 2500 användes tre kontroller, representativa för 

olika nivåer. Nivå 1 (0,0 – 1,84 U/mL), Nivå 2 (7,68 – 11,5 U/mL), Nivå 3 (64 – 92 

U/mL). Innan analys av patientproverna gjordes även en kalibrering. Vid analys på 

Phadia
®
 250 användes en positiv respektive negativ kontroll för var och en av 

analyserna, tTG (IgA), Gliadin (IgA) samt deamiderat Gliadin (IgA respektive IgG). 

En kalibrering gjordes på IgG. Beträffande IgA användes befintlig kalibrering och 

endast kontroller kördes.  

 

 

Referensintervall 

 

Referensintervall för celiakimarkören transglutaminas, analyserad på instrumenten 

Phadia® 250 respektive Immulite® 2500, se tabell I. 

 

 

Tabell I. Analysinstrumentens, Phadia
®
 250 och Immulite

® 
2500, respektive ”cut off” gränser vid 

analys av celiakimarkörerna: transglutaminas IgA, gliadin IgA, deamiderat gliadin IgA, och 

deamiderat gliadin IgG vid Phadia
®
 250 samt transglutaminas IgA vid Immulite

® 
2500.  

 
Negativ Gränsområde Positiv 

Immulite® 2500 < 3,5 U/mL 3,5 - 4,4 U/mL ≥ 4,5 U/mL 

Phadia® 250 < 7 U/mL 7 - 10 U/mL > 10 U/mL 
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Referensintervall för de positiva kontrollerna analyserade på Phadia® 250; 

transglutaminas IgA (42,1-98,3 U/mL), gliadin IgA (26,561,9 U/mL), deamiderat 

gliadin IgA (22,5-52,4 U/mL) samt deamiderat gliadin IgG (36,1-84,2 U/mL).  

 

Statistik 

Statistiska beräkningar av korrelationerna mellan de olika markörerna, gjordes med 

hjälp av Spearmans rangkorrelationskoefficient i Microsoft Office Excel 2007. 

Denna rangkorrelation valdes med tanke på att värdena omfattar en stor 

variationsvidd, med enstaka extremvärden. 

 

Etik 

Proverna hanterades med varsamhet och respekt och med åtanke på individen 

bakom. Innan studien genomfördes avidentifierades proverna. Studien krävde ingen 

extra provtagning för patienterna. 
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RESULTAT 

 

 

 

Respektive patientprov (50 stycken) analyserades med fyra olika serologiska 

markörer, deamiderat gliadin IgG (Ggp), deamiderat gliadin IgA (Agp), gliadin IgA 

(Agl) samt transglutaminas IgA (Acy), på analysinstrumentet Phadia
® 

250. Proverna 

analyserades dessutom på Immulite
®
 2500 med avseende på transglutaminas IgA 

(Ttg). I bilaga 1 tabell IV, redovisas respektive patients ålder, kön och resultat från 

de olika analyserna.  

 

 

 

Transglutaminas IgA 

Av de 50 prover som analyserades på Immulite
®
 2500 med markören tTG utföll 30 

utav dem positiva, 12 negativa och 8 hamnade inom gråzonen. Vid samma analys på 

Phadia
®
 250 blev resultatet 28 positiva, 21 negativa och 1 prov inom gråzonen. Av 

totalt 50 analyser resulterade 40 (80 %) i samma kliniska bedömning. Tre av 

analyserna (6 %) gav motsägande svar och i sju (14 %) fall hamnade ett av resultaten 

inom gråzonen, se tabell IV. Sambandet mellan instrumentens analyssvar och 

kliniska bedömning redovisas nedan i tabell II. Korrelationen mellan de båda 

analysinstrumenten, 0,85, redovisas i figur 6.  

 

 

 

 

Tabell II. Resultatet av de 50 patientprover, vilka analyserades på Phadia
®
 250 samt Immulite

® 
2500 

med avseende på markören IgA transglutaminas för diagnostik av celiaki. 

  Immulite® 2500 Phadia® 250 Samma resultat 

Positiv 30 28 27 

Negativ 12 21 12 

Gråzon 8 1 1 
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Figur 6. Genom en linjär trendlinje beräknas Spearmans korrelation(√R

2
) till 0,85 mellan 

analysinstrumenten Immulite
®

 2500 och Phadia
®
 250, vid analys av IgA transglutaminas.  n = 50. 

 

 

  

Gliadin IgA, deamiderat gliadin IgA respektive IgG 

Vid analys på Phadia
®
 250 analyserades proverna med avseende på deamiderat 

gliadin IgA respektive IgG samt gliadin IgA. För gliadin IgA resulterade proverna i 

38 negativa, 6 positiva samt 6 inom gråzonen. Med deamiderat gliadin IgA som 

markör blev resultatet 36 negativa, 9 positiva och 5 inom gråzonen. Deamiderat 

gliadin IgG resulterade i 34 negativa, 9 positiva och 7 inom gråzonen. Utav de 50 

proverna resulterade 32 (64 %) av dem i samma kliniska bedömning. Av de 

resterande 18, vilka icke var överrensstämmande, hade 16 (≈ 89 %) av dem ett av 

resultaten inom gråzonen, se bilaga 1 tabell IV. Korrelationen var 0,79 mellan gliadin 

IgA och deamiderat gliadin IgA. Mellan gliadin IgA och deamiderat gliadin IgG var 

korrelationen 0,57. Korrelationen mellan deamiderat gliadin IgA och deamiderat 

gliadin IgG var 0,67. Korrelationerna mellan de tre markörerna redovisas i figur 7 - 

9.  
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Figur 7. Vid analys av gliadin IgA (Agl) och deamiderat gliadin IgA (Agp) på analysinstrumentet 

Phadia 250 beräknades Spearmans korrelation, (√R
2
), mellan markörerna till 0,79. n = 50. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Mellan markörerna gliadin IgA (Agl) och deamiderat gliadin IgG (Ggp) uppmättes 

Spearmans korrelationen, (√R
2
), till 0,57, vid analys på Phadia 250. n = 50. 
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Figur 9. Korrealationen, (√R

2
), mellan deamiderat gliadin IgA respektive IgG beräknades till 0,67, 

vid analys på instrumentet Phadia 250. n = 50. 

 

 

 

Kontroller och kalibreringar 

Samtliga tre kontroller för transglutaminas, Nivå 1-3, för Immulite
® 

2500 hamnade 

inom önskat intervall och godkändes gjorde även kalibreringskurvan. I tabell III 

redovisas resultaten från de tre kontrollerna och i tabell V, bilaga 2 presenteras data 

för kalibreringskurvan.  

 

  

 

Tabell III. Resultatet av de tre kontrollnivåer, vilka analyserades på Immulite
® 

2500 innan 

patientproverna analyserades mot markören transglutaminas IgA. 

Immulite 2500 Intervall (U/mL) Resultat (U/mL) 

Nivå 1 0,0 - 1,84         < 1,85 

Nivå 2 7,68 - 11,5 8,98 

Nivå 3 64 - 92 76,3 

 

 

Vid analys på Phadia
®
 250 kunde resultaten av kalibratorkurvan (IgG) samt 

kurvkontrollerna (IgA) godkännas enligt gällande rutiner. Samtliga kontroller 

hamnade inom önskat referensintervall, undantaget Agp vid analys av prov 39 - 50. 

Kontrollen för Agp erhöll koncentrationen 70 U/mL (22,5 – 52,4 U/mL). 
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DISKUSSION 

 

 

Hos celiakipatienter förekommer det oftast förhöjda halter av serumantikroppar av 

IgA typ mot gliadin, endomysium, vävnadstransglutaminas samt deamiderad 

gliadinpeptid (6).  

 

 

För närvarande är IgA antikroppar mot vävnadstransglutaminas det vanligaste 

förstahandsvalet vid celiakidiagnostik. Testet sensitivitet är uppåt 98 % och det har 

dessutom en utmärkt reproducerbarhet. IgA antikroppar mot endomysium bestäms 

genom indirekt immunofluorescens, där antigenet utgörs av ett tvärsnitt av glatt 

muskulatur från primat oesophagus. IgA antikroppar mot endomysium är känt för att 

vara ett oerhört specifikt test, nära 100 %. Trots att testet även har hög sensitivitet,  

> 90 %, väljs det oftast bort mot förmån för vävnadstransglutaminas, på grund av sin 

låga reproducerbarhet (18). 

 

 

Studier har visat att deamiderade gliadinpeptider utgör mer specifika B-cells 

aktiverande epitoper, jämfört med naturliga peptider. Med tanke på denna 

observation är det troligt att antikroppar riktade mot deamiderade peptider är mer 

specifika jämfört med antikroppar riktade mot intakta peptiderna (18, 19).  

 

 

Syftet med denna studie var att dels att undersöka korrelationen mellan markörerna 

gliadin IgA (Agl), vilken används idag på instrumentet Phadia
®
 250 vid avdelningen 

klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar, med deamiderat gliadin IgA (Agp) 

respektive IgG (Ggp). Undersöka korrelationen mellan deamiderat gliadin IgA och 

deamiderat gliadin IgG. Dessutom undersöka sambandet mellan analysinstrumenten 

Immulite
®
 2500 och Phadia

®
 250, vid analys med markören transglutaminas IgA. 

 

 

Korrelationen mellan Immulite
®
 2500 och Phadia

®
 mot markören IgA 

transglutaminas var 0,85. Noteras bör dock metodernas olika ”cut-off” värden, 3,5 

U/mL respektive 7 U/mL. Av de 50 resultaten, resulterade 40 (80 %) utav dem att 

generera samma kliniska bedömning. Endast tre (6 %) av fallen resulterade i 

motsägande svar. I sju (14 %) utav fallen utföll ett av resultatet inom gråzonen, 

medan motsvarande antingen blev positivt eller negativt. Metoderna har dock inte 

bara olika ”cut-off” gränser, utan även olika mätområden.
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En möjlig korrelation sågs mellan de tre olika gliadin markörerna, Agl, Agp och 

Ggp. Bäst korrelation, 0,79, påvisades mellan Agl och Agp. Mellan Agl och Ggp var 

korrelationen 0,57 och mellan Agp och Ggp var den 0,67. Att den bästa korrelationen 

konstaterades mellan Agl och Agp kan bero på att markörerna detekterar samma 

antikroppsklass. Trots de relativt svaga korrelationerna var det 32 av 50 (64 %) 

resultat, vilka resulterade i samma kliniska bedömning. I 16 av de 18 (≈ 89 %) icke 

överrensstämmande analyssvaren var ett av resultaten inom gråzonen. Detta kan vara 

ett resultat utav mitt medvetna val att välja värden kring ”cut-off”gränsen.  

 

 

Prover från patienter med brist på IgA hade medvetet selekterats bort. Alla 

komponenter skall hanteras som potentiellt smittobärande. 

 

 

Båda analysinstrumenten, Immulite
®
 2500 och Phadia

®
, är mycket användarvänliga. 

Analysprincipen för de båda är likartade, men det finns dock skillnader mellan dem. 

Vid Immulite
®
 2500 kan fler prover laddas samtidigt, men vid Phadia

® 
250 kan 

prover laddas kontinuerligt under själva analysprocessen. En fördel med Phadia
® 

250 

är att den har automatisk avstängning och rengöring, vilket innebär att när väl 

proverna laddats är instrumentet självgående. Gällande Immulite
®
 2500 måste 

avstängningen göras manuellt. Rengöringen görs till skillnad från Phadia
® 

250 innan 

analysen påbörjas. En nackdel med Phadia
® 

250 metod, är att ett påbörjat konjugat ej 

kan återanvändas. Konjugatet kan inte heller tillföras under pågående körning. Det 

krävs därför lite rutin och vana för att kunna beräkna maximalt antal analyser per 

konjugat (13, 14). 

 

 

Med tanke på att samtliga analyser är kostsamma, utgick jag från att den extra 

frysningen inte skulle påverka provet. Analyserade därför inte om de analyser, vilka 

hade gjorts tidigare vid respektive sjukhus enligt rutin. Dubbelfrysning bör undvikas 

enligt båda instrumentens leverantörer (personlig kommunikation). Produktansvarig 

leverantör för Phadia meddelar dock att antikropparna är relativt stabila och inte 

borde påverkas av att frysas in i dubbla omgångar.  

 

 

Med hänsyn till konsekvenserna och patientens lidande vid obehandlad celiaki, är det 

av största vikt att det finns en bra screeningsmetod för diagnostik. Därigenom skulle 

antalet obefogade tunntarmsbiopsier kunna reduceras och således bespara patienten 

det obehag ingreppet innebär. 
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Fortsatta studier och undersökningar krävs för att kunna fastslå den optimala 

screeningsmetoden för celiaki med tunntarmsbiopsier som referens. För trots att 

antikroppsscreening är ett värdefullt hjälpmedel, kan de idag inte ersätta 

tunntarmsbiopsin för säker diagnostik av celiaki (20). 

 

 

Trots att korrelationerna var lägre än förväntat för samtliga analyser, resulterade 

flertalet analyssvar i samma kliniska bedömning. Huruvida deamiderat gliadin utgör 

ett bättre test än naturligt gliadin kan inte fastställas genom denna studie. För att 

bestämma markörernas specificitet samt sensitivitet krävs referenser i form av 

tunntarmsbiopsier. Beträffande instrumenten, Immulite
®
 2500 och Phadia

®
, 

tenderade resultaten att leda fram till samma kliniska bedömning. Båda instrumenten 

har för- och nackdelar. Valet av instrument bör därför anpassas till respektive 

sjukhus resurser och rutiner.  
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Tabell IV. Resultat av 50 patientserum, analyserade för celiaki mot fem markörer. På Immulite 2500 

utfördes analysen IgA transglutaminas (tTG). Vid instrumentet Phadia 250 utfördes fyra olika 

analyser; IgA transglutaminas (Acy), IgA gliadin (Agl) samt deamiderat gliadin IgA respektive IgG. 

Värden, vilka talar för glutenintolerans för respektive instrument, ≥ 4,5 U/mL (Immulite 2500) samt 

>10 U/mL (Phadia 250), har rödmarkerats. Blått markerar negativa värden, medan de gröna ligger i 

inom en gråzon. 

 

Patient Född Kön 
Ggp 
(U/ml) 

Agp 
(U/mL) 

Agl 
(U/mL) 

Acy 
(U/mL) 

tTG 
(U/mL) 

1 1944 Kvinna 31 27 14 16 8,61 

2 1999 Man 1,9 1,2 2,8 30 11,1 

3 1993 Kvinna 3 0,6 0,5 16 9,12 

4 1974 Man 120 71 23 33 5,17 

5 1967 Kvinna 96 51 20 88 16,9 

6 1994 Kvinna 4,6 4,9 3,2 93 82,2 

7 1997 Kvinna 14 6,2 3,7 128 200 

8 2005 Kvinna 10 2,8 4,2 30 5,96 

9 1974 Man 3,7 9,1 8,3 29 18,9 

10 2006 Kvinna 64 7,2 4,7 128 77,1 

11 1996 Kvinna 0,2 3 1,3 13 11,8 

12 2000 Kvinna 10 2,3 3,4 24 31,4 

13 1937 Kvinna 52 9,1 5,1 33 17,2 

14 1932 Kvinna 7,3 9,3 27 7,4 3,6 

15 1937 Man 4,9 16 9 88 31,9 

16 1937 Man 4,1 14 8,1 59 22,8 

17 2001 Kvinna 3,4 0,7 2,1 20 13,1 

18 2005 Kvinna 7,6 1,8 3,6 20 4,24 

19 1992 Man 2,1 4 2,6 105 117 

20 1926 Kvinna 10 4,5 4,8 17 21,2 

21 2002 Kvinna 201 16 14 128 200 

22 1994 Kvinna 2,8 3,7 1,5 83 38,6 

23 1955 Man 7,7 6 6,6 24 16,5 

24 1962 Kvinna 0,2 18 8,9 14 5,52 

25 2002 Kvinna 7,7 3,8 2,3 128 98,7 

26 1983 Kvinna 2,6 8,5 3,5 59 18,8 

27 1943 Man 85 51 52 129 200 

28 1929 Kvinna 0,1 1,7 2,5 5,4 4,4 

29 1997 Man 0,7 0,8 0,7 0,3 3,1 

30 1927 Kvinna 1 1,3 2,1 1,1 3,8 

31 1991 Kvinna 0,7 2,1 1,3 0,6 4,1 

32 1948 Kvinna 1,2 5,3 7,7 4,6 5,4 

33 2003 Man 0,4 1,3 1,6 1 3,1 

34 1960 Man 0,2 1,9 2,3 1,1 7,7 

35 1992 Man 0,1 2,6 2 3 3,8 

36 2000 Kvinna 4,8 2,8 1,4 0,3 3,9 

37 1949 Kvinna 0,1 1,2 1 0,7 7,6 

38 1943 Man 1,8 11 2,5 1 3 

39 2007 Kvinna 0,3 0,7 0,5 0,2 3,6 

Phadia Immulite 

 

Bilaga 1 
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40 1986 Kvinna 12 5,1 8 36 27 

41 1991 Kvinna 1,2 1,3 1,7 35 35,3 

42 1993 Kvinna 0,3 0,6 0,5 0,4 <1,9 

43 1969 Kvinna 0 1,2 1 1,2 <1,9 

44 1991 Kvinna 2 2,9 1,8 2,1 2,1 

45 2000 Kvinna 0,4 0,5 0,6 0,1 <1,9 

46 2005 Man 0,8 0,7 0,5 0,3 <1,9 

47 2000 Kvinna 0,2 0,5 0,8 0,2 <1,9 

48 2004 Kvinna 0,6 1,4 3,5 0,7 <1,9 

49 2002 Man 0,5 1,4 0,5 0,2 <1,9 

50 2003 Kvinna 0,1 0,1 0,2 0 <1,9 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

     25 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 2 

Tabell V. Data från erhållen kalibreringskurva för Immulite
®
 2500. 
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