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IgA anti-endomysium-test ved cøliaki hos barn
Laboratoriet vil fra 08.05.2012 utføre analysen IgA anti-endomysiumtest (EMA) ved utredning
av cøliaki hos pasienter under 18 år. Analysen utføres kun som ledd i en testalgoritme anbefalt
av ESPGHAN (The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition),
se nedenfor. EMA er en immunfluorescenstest som i prinsippet gir samme informasjon som
analysen IgA anti-vevstransglutaminase (anti-tTG).
ESPGHAN har anbefalt at diagnosen cøliaki hos barn under visse forutsetninger skal kunne
stilles uten at det tas tynntarmsbiopsi. Testalgoritmen er beskrevet i artikkelen ESPGHAN
Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease, S. Husby et al., JPGN 2012;54: 136–160.
Forutsetningene for at IgA anti-endomysiumtest utføres er:
• Det skal på bakgrunn av klinisk mistanke om cøliaki ha vært utført anti-tTG, med positiv test.
• Pasienten er henvist til pediatrisk gastroenterolog.
• Pediatrisk gastroenterolog tar prøver til repetert anti-tTG, samt EMA og HLA-DQ-typing.
• Pasienten må ved prøvetaking ikke ha startet med glutenfri diett.
• Anti-tTG-resultatet i prøve nummer to (samme prøve som sendes inn for EMA), må være 30
U/mL eller høyere.
I følge ESPGHAN kan cøliakidiagnosen hos barn kan stilles uten tynntarmsbiopsi dersom
(1) anti-tTG i prøve nummer to er sterkt positiv, (2) EMA er positiv, og (3) pasienten har en
cøliakidisponerende HLA-DQ-type. Vi har satt grensen for testing på EMA ved anti-tTG over 30
U/mL, fordi forfatterne eksplisitt anbefaler denne grensen for vår analysemetode for anti-tTG.
Inntil ny rekvisisjon foreligger, kan EMA rekvireres ved at følgende skrives på rekvisisjonen
i feltet for kliniske opplysninger:
ESPGHAN cøliakiutredning, prøve nummer 2.
Viktig: Anti-tTG-resultat fra første prøve må oppgis, dersom analysen ikke er utført ved vårt
laboratorium.
Med vennlig hilsen

Vidar Bosnes
Seksjonsoverlege
Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus,
Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no

