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TRIAD: 3 olika sjukdomar som drabbar 3 olika organ

Tyroidit attackeras sköldkörtelnCeliaki attackeras tunntarmenDiabetes attackeras pankreas



TRIAD: 3 av de vanligaste autoimmuna
sjukdomar som drabbar barn i Norden

Inte ovanligt att det finns någon i släkten
med någon av TRIAD

Hur vanligt TRIAD är i befolkningen
inte riktigt fastställt ännu

Screening utförda på kliniska material 
eller med ärftlig risk (TEDDY-studien) 
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1. Kan vara svåra att upptäcka kliniskt  i ett 
tidigt skede (ffa celiaki och tyreoidit pga 
diffusa symptom, typ 1 diabetes är 
livshotande om inte insulin sätts in i tid).

2. Sjukdomarna kan debutera i alla åldrar 
(screening talar för att celiaki uppstår <5 
år, diabetes 5-15, tyreoidit >15 år).

3. Autoantikroppar kan påvisas i blodet 
innan sjukdomen uppstår (biomarkörer).





När är tiden rätt för screening?

Screening är en undersökning av ett större 
antal människor för att hitta förstadier till 
en sjukdom, eller för att upptäcka en 
sjukdom innan den har gett symtom.

WHO:s kriterier för screening 1968

Världshälsoorganisationen WHO anser att följande kriterier ska vara uppfyllda för att 

screening för sjukdom ska vara meningsfull:

• Sjukdomen ska vara vanlig, allvarlig och utgöra en samhällelig belastning.

• Diagnostik av symtomfria individer ska vara möjlig.

• Diagnostiskt test ska med hög sannolikhet klassificera sant sjuka individer som 

sjuka och sant friska som friska.

• Effektiv behandling ska finnas och vara tillgänglig.

• Tidig upptäckt och behandling ska innebära en förbättrad prognos.

• Verksamheten ska vara allmänt accepterad i den befolkning som omfattas av 

screening, och vara kostnadseffektiv.



Tidig upptäckt av typ 1-diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom hos barn genom screening:

TRIAD-studien

• 2000 friska barn väljs slumpvis ut för att 
bjudas in till studierna

• 7-8 år, 14-15 år

• Hemma provtagning, “stick i fingret”

• Bestämning av autoantikroppar; Ny 
automatiserad analys-metod



ADAP

• En ny-utvecklad analys-metod

• ADAP-Antibody Detection by 
Agglutination–PCR

• Enable Biosciences (SF, CA, US)

• Ö-cells autoantikroppar; 5 Multiplex 
assay (GADA, ZNT8, IA-2A, IAA, 
TGM)

• Minskad serum/plasma mängd; 4ul, 

• Automatiserat system; Kvantiteten 



Uppföljning av Autoantikroppspositiva barn

Antal autoantikropps positiva barn förväntas till;

• Typ 1 Diabetes 1% (n=20)

• Celiaki 2-3% (n=60)

• Autoimmun Tyreodit 5% (n=100)

Konfirmerande prov  Klinisk uppföljning/Remiss till kliniken Regelbunden uppföljning



Sammanfattningsvis

• Syftet med projektet är att screena för typ 1-diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom hos 2000 slumpmässigt utvalda 
barn ur den skånska normalbefolkningen i åldrarna 7-8 år och 14-15 år.

• Screeningen genomförs genom bestämning av sjukdomsspecifika autoantikroppar i kapillära blodprov som ses förhöjda 
vid någon av de tre sjukdomarna.

• Den tekniska utvecklingen av metoder att kunna analysera ett stort antal prover med hög diagnostisk träffsäkerhet gör 
det möjligt att genomföra screening av befolkningen.

• Medicinsk forskning har visat på positiva effekter av tidig diagnos av typ 1-diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom som 
ofta inte uppvisar tydliga symptom, vilket leder till fördröjd behandling och risk för komplikationer.

• Studiens målsättning är också att utvärdera om kapillär provtagning av barn i hemmet är genomförbart vid screening för 
typ 1-diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom. 

• Syftet med studien är att öka kunskapen om hur typ 1-diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom kan påvisas hos barn
genom screening med hjälp av autoantikroppar. Detta är av betydelse för diskussion om genomförandet av allmän
screening av normalbefolkningen för tre av de vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar svenska barn idag.

• Det långsiktiga målet att förhindra typ 1-diabetes, celiaki och sköldkörtelsjukdom genom att tidigt identifiera barn med
autoantikroppar och sätta in förebyggande åtgärder innan kronisk sjukdom som kräver livslång behandling och
uppföljning uppstår.
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Typ 1 diabetes ökar i världen
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Incidensen från deltagande länder i TEDDY-studien

TEDDY Study group. Ann N Y  Acad Sci. 2008 Dec;1150:1-13

13



Typ 1 diabetes ökar hos svenska barn



Svenska celiakiregistret



När utvecklas tyreoidit?


