
Innledning
Autoimmunt polyendokrint syndrom type I
(APS I) er en recessivt arvelig tilstand karakte-
risert ved kombinasjonen av polyendokrin
svikt, mukokutan candidiasis og ektodermale
symptomer og funn. Dette reflekteres i det
alternative navnet på tilstanden autoimmun
polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dys-
trofi (APECED). Den vanligste enkeltkompo-
nenten er mukokutan candidiasis etterfulgt av
autoimmun hypoparathyreoidisme og binyre-
barksvikt. Tradisjonelt har man krevet to av
disse tre komponentene for å stille diagnosen,
eventuelt en komponent om 1. grads slektning-
er også har sykdommen. Flere av autoantigene-
ne som er involvert i den autoimmune proses-
sen er identifisert og autoantistoffer kan kvanti-
teres i laboratoriet. Genetiske undersøkelse har
vist at sykdomslocus befinner seg på kromosom
21. Selv om sykdomsgenet ikke er identifisert,
kan man ved hjelp av koblingsstudier stille diag-
nosen. Prevalensen er oppgitt til 1:25000 indivi-
der i Finland og 1:9500 blant iranske jøder. Syk-
dommen finnes også i Norge og det er grunn til
å tro at den er underdiagnostisert, spesielt hos
personer med mild og atypisk sykdom. Det gis
her en gjennomgang av kliniske, immunologis-
ke og genetiske aspekter ved APS I. 

Introduksjon
Pasienter med autoimmunt polyendokrint synd-
rom (APS) har funksjonsnedsettelse i to eller
flere endokrine organer (tabell 1). Typisk for

APS I er triaden hypoparathyreoidisme, binyre-
barksvikt og mukokutan candidiasis (1), mens
de med APS II har binyrebarksvikt kombinert
med diabetes mellitus type 1 og/eller hypothy-
reose. Mens APS I diagnosen er enkel når det
kliniske bilde presenterer seg i sin klassiske
form, er det ikke alltid den blir stillet når pasi-
enten debuterer med få og mer uvanlige kom-
ponenter. 

De senere år har en karakterisert en rekke
autoantigener som man tror er involvert i pato-
genesen ved APS I. Måling av autoantistoffer
mot disse har vist seg å være til diagnostisk
hjelp (3). I tillegg er sykdomslokus nå lokalisert
til kromosom 21q22.3 (4) og genetisk diagnos-
tikk er mulig ved hjelp av koblingsanalyse. Når
sykdomsgenet forhåpentligvis snart blir funnet
vil undersøkelse av enkeltindivid kunne gjøres.
Diagnostikken vil da bli mer presis, og trolig vil
flere pasienter bli diagnostisert. Dette vil gjøre
oss i stand til å forbedre behandling og kontroll-
rutiner av alvorlige og potensielt livstruende,
men behandlingsbare manifestasjoner av APS I
som hypoparathyreoidisme, binyrebarksvikt og
autoimmun hepatitt.
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Tabell 1. Klassifisering av autoimmune
polyendokrine syndromer

Type Delkomponenter 
I Hypoparathyreoidisme, primær biny-

rebarksvikt, gonadesvikt og mukoku-
tan candidiasis 

II Primær binyrebarksvikt og autoim-
mun thyreoideasykdom og/eller dia-
betes mellitus type 1 

III Autoimmun thyreoideasykdom med
diabetes mellitus type 1, pernisiøs
anemi eller vitiligo/alopeci, men uten
primær binyrebarksvikt.



Endokrinopatier ved APS I
Hypoparathyreoidisme er den vanligste endo-
krinopati ved APS I etterfulgt av binyrebarks-
vikt, og hos kvinner, gonadesvikt (1). Andre
endokrinopatier er autoimmun diabetes mellitus
type 1, hypothyreose og hypofysesvikt (5).
Hypoparathyreoidisme debuterer oftest først,
og da denne komponenten er uvanlig ved andre
former for polyendokrin svikt, skal det alltid
føre til mistanke om APS I. Diagnosen stilles
ved å påvise lav s-kalsium kombinert med høy
s-fosfat og lave nivåer av parathyreoideahor-
mon. Binyrebarksvikt debuterer vanligvis etter
hypoparathyreoidisme, men kan også noen
ganger komme først. Svikten i binyrefunksjo-
nen presenterer seg noen ganger med over-
veiende aldosteronmangel, andre ganger med
kortisolmangel (1), men etter hvert inntrer en
total binyrebarksvikt. Diagnosen stilles ved
måling av lav s-kortisol kombinert med høy p-
ACTH og p-renin aktivitet. Ved lettere tilfeller
av binyrebarksvikt kan basalprøvene være nor-
male. Stimuleringstest med ACTH1-24 (synac-
thentest) kan da gi diagnosen.

Autoantistoffer ved bi-
nyrebark- og gonadesvikt
Årsaken til svikten i de ulike endokrine organe-
ne ved APS I skyldes en autoimmun inflamma-
sjon med påfølgende destruksjon av vevet. Selv
om prosessen sannsynligvis overveiende er T-
celle-mediert, aktiveres også B-celler til pro-
duksjon av sirkulerende autoantistoffer (tabell
2). Ved APS I finnes autoantistoffer mot 3 av
enzymene i steroidbiosyntesen, nemlig cytok-
rom P450 side chain cleavage (CYPscc) (6),
17á-hydroksylase (CYPc17) (7) og 21-hydrok-
sylase (CYPc21) (8,9). Disse enzymene finnes
både i binyrebark og gonadevev, og tilstedevæ-
relse av disse autoantistoffene er korrelert til
forekomst av binyresvikt og gonadesvikt (3).
Autoantistoffer mot CYPc21 alene er typisk for
pasienter med isolert autoimmun binyrebarks-
vikt og APS II (9-11). I tillegg har omkring
halvparten av APS I pasientene autoantistoffer
mot aromatisk L-aminosyre dekarboksylase
(AADC) (12). AADC dekarboksylerer DOPA
til dopamin og 5-hydroksytryptofan til seroto-
nin og har store funksjonelle likheter med et av
de viktigste autoantigenene ved diabetes melli-
tus type 1, glutaminsyre dekarboksylase. Fler-
tallet av pasientene med APS I har autoantistof-
fer mot en eller flere av disse enzymene
(3,9,12). Autoantistoffanalyse av alle disse
autoantigenene blir nå utført ved Endokrinolo-
gisk forskningslaboratorium, Medisinsk avde-
ling, Haukeland sykehus.

Inntil videre bør analyse av alle disse autoan-
tistoffene utføres ved utredning av APS. Fra
studier av pasienter med organ-spesifikk auto-
immun sykdom vet man at tilstedeværelse av
autoantistoffer har en prediktiv verdi. Ved å føl-
ge pasienter med autoantistoffer mot binyre
prospektivt fant man at ca. halvparten av de
voksne og 90% av barn og ungdom utviklet kli-
nisk binyrebarksvikt i løpet av 3-4 år (13,14).
Flertallet av de unge med binyrebarksvikt had-
de hypoparathyreoidisme som er typisk for
APS I (14).

Autoimmun hepatitt
Omkring 15% av APS I pasientene har en auto-
immun kronisk aktiv hepatitt (1,12). Denne kan
først ha et stille klinisk forløp, og siden raskt
utvikle seg til en potensielt fatal fulminant
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Tabell 2. Autoantistoffer ved APS I

Komponent Autoantistoff

Binyrebarksvikt Cytokrom P450 «side
chain cleavage» (CYPscc)

17á-hydroksylase
(CYPc17)

21-hydroksylase
(CYPc21)

Goandesvikt Cytokrom P450 «side
chain cleavage» (CYPscc)

17á-hydroksylase
(CYPc17)

Diabetes mellitus
«Islet cell antibodies»
(ICA)

Glutaminsyre dekarboksy-
lase (GAD)

Hepatitt Aromatisk L-aminosyrede-
karboksylase (AADC)
Cytokrom P450 IA2
(CYPIA2)



hepatitt (15). Det er derfor rimelig å undersøke
alle APS I pasienter regelmessig for tegn til
levercelleskade med f. eks. målinger av ALAT.
Den autoimmune hepatitten hos APS I pasien-
ter responderer ofte bra på behandling med
prednisolon og azothioprin. Nylig er det identi-
fisert 2 ulike autoantigener som er assosiert
med autoimmun hepatitt, AADC (12,16) og
cytokrom P450IA2 (17). Det er mulig at analy-
se av disse autoantistoffene kan brukes til å
identifisere risikogrupper for utvikling av auto-
immun hepatitt.

Malabsorbsjon
Pasienter med APS I opplever en intermitte-
rende malabsorbsjon karakterisert ved steato-
ree. Årsaken til malabsorbsjon er ikke sikkert
klarlagt. En assosiasjon til hypokalsemiske
perioder er sett (18), mens lymfangiektasi i
tynntarm har vært beskrevet hos en pasient
(19). Det er også mulig at malabsorbsjonen kan
ha en autoimmun genese.

Andre autoimmune 
manifestasjoner
De autoimmune manifestasjonene perniciøs

anemi, alopeci og vitiligo er vanlige ved APS I
(Tabell 3). Vanligst av disse er alopeci av varie-
rende grad fra tap av små områder av hodehår
til total alopeci. Vitiligo og perniciøs anemi
sees hos omkring 10% av pasientene (1,20).

Candidainfeksjoner 
ved APS I
Den vanligste ikke-endokrinologiske manife-
stasjon ved APS I er mukokutan candidiasis.
Alle de undersøkte finske APS I pasienter had-
de oral candidiasis på et eller annet tidspunkt
(1), mens dette er en relativt uvanlig komponent
av APS I hos iranske jøder (20) (Tabell 3).
Lesjonene varierer fra angulær cheilitt til
hypertrofiske eller atrofiske slimhinnelesjoner i
større eller mindre deler av munnhulen. Fire av
syttito finske APS I pasienter har utviklet skive-
epitelcarcinom i munnhulen (18). Noen pasien-
ter kan også få candidainfeksjon i oesofagus.
Candidainfeksjon i negler er også vanlig. 

Ektodermal dystrofi
En rekke ektodermale manifestasjoner sees ved
APS I (Tabell 3). Vanligst er emaljehypoplasi
på blivende tenner, enten som transverse hypo-
plastiske bånd eller som hypoplasi av hele
emaljen på tannen (21). Emaljehypoplasi sees
uavhengig av hypoparathyreoidisme. Et annet
vanlig funn er små 0,5 - 1 mm store groper i
neglene (neglepitting) som sees uavhengig av
candidainfeksjoner. Dette funnet kan være til
hjelp for å identifisere pasienter med APS I der
øvrige funn ikke er tilstrekkelig til å stille sik-
ker diagnose. Kalsiumdeposisjoner på tromme-
hinnen er heller ikke uvanlig, og sees hos 33%
av finske APS I pasienter (18). Keratopatien er
en egen entitet og ikke assosiert med hypo-
parathyreoidisme. Tilstanden kan føre til varig
synsnedsettelse eller blindhet om den ikke
behandles adekvat (18).

Forløp
Det kliniske bildet ved APS I varierer sterkt.
Best beskrevet er de finske APS I pasientene,
men det er grunn til å tro at både sykdomsgrad
og klinisk bilde kan variere andre steder fordi
en vet at pasienter fra ulike land har ulike muta-
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Tabell 3. Frekvens av de ulike komponen-
ter ved APS I

Komponent Frekvens (%) 
Ahonen et Zlotogora &
al. (ref. 1) Shapiro (ref. 20)

Hypoparathyreoidisme 79 96 
Binyrebarksvikt 72 22
Ovarieinsuffisiens 60 38
Testisinsuffisiens 14 33
Diabetes mellitus 12 4
Hypothyreose 4 4

Mukokutan candidiasis 100 17
Vitiligo 13
Alopeci 29 13
Parietalcelleatrofi 13 9
Kronisk aktiv hepatitt 12
Malabsorbsjon 18
Emaljehypoplasi 77
Negledystrofi (”pitting) 52
Keratopati 35 0
Kalsifisering av 
trommehinne 33



sjoner i sykdomslocus (22). Dette støttes av de
kliniske forskjellene man ser mellom finske og
jødiske pasienter (Tabell 3). Sykdommen debu-
terer vanligvis før 10 års alder, men kan starte
betydelig senere. De som har tidlig debut får i
regel flere komponenter av sykdommen og nye
komponenter kan debutere hele livet (1). I det
finske materialet debuterte 78% med ikke-
endokrine manifestasjoner, fordelt mellom ora-
le candidainfeksjoner (60%), intestinal malab-
sorbsjon (9%), keratopati (4%) og vitiligo, alo-
peci eller hepatitt (4%) (18). De som debuterer
med binyrebarksvikt ser ut til ha et mildere syk-
domsforløp (1).

Genetiske studier
Sykdomsgenet ved APS I er lokalisert til kro-
mosom 21q22.3 (4,22). Funksjonen til syk-
domsgenet ved APS I er ikke kjent, men ut fra
sykdomsbildet kan genet ha betydning for
utvikling og regulering av immunsystemet.
Koblingsanalyser har sannsynliggjort at en spe-
sifikk mutasjon er ansvarlig for sykdom hos ca.
90 % av de finske pasientene og at en annen
mutasjon er årsaken til sykdom hos flertallet
iranske jøder. Studier av APS I pasienter fra
andre europeiske land viser også kobling til den
samme regionen på kromosom 21, men med
haplotyper som skiller seg fra de finske (22).
Selv om selve genet som årsaker APS I ikke er

kjent kan man ved hjelp av koblingsanalyser
avgjøre om en pasient er bærer av genet. Man
behøver da blodprøver fra begge foreldre og fra
friske søsken. Det er håp om at genet snart blir
identifisert, noe som vil kunne gjøre det mulig å
utføre gendiagnostikk på den enkelte pasient.
Trolig kommer vi til å oppdage flere pasienter
med APS I som har et mildere eller atypisk syk-
domsbilde. Dette støttes av at fenotypen er ulik
blant finske og jødiske APS I pasienter. Ved
Endokrinologisk forskningslaboratorium, Hau-
keland sykehus registrerer vi nå norske APS I
pasienter, og i samarbeid med Dr. Lena Pelto-
nens forskningsgruppe kan koblingsanalyse til-
bys.

Konklusjon
APS I er en relativt sjelden sykdom som karak-
teriseres av hypoparathyreoidisme, binyre-
barksvikt kombinert med mukokutan candidia-
sis og ektodermal dystrofi. Den store variasjo-
nene i det kliniske bilde, og det faktum at fler-
tallet debuterer med ikke-endokrine manifesta-
sjoner, gjør at tilstanden kan være vanskelige å
diagnostisere, spesielt om en ikke kjenner til
andre tilfeller i familien. Selv om diagnosen
stilles klinisk, kan målinger av spesifikke auto-
antistoffer og analyse av sykdomslocus på kro-
mosom 21 være til diagnostisk hjelp.
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