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Boala celiacă: diagnostic şi dileme
Celiac disease: diagnosis and dilemmas
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REZUMAT
Boala celiacă este o afecţiune autoimună a tractului gastrointestinal. Celiachia se poate dezvolta la orice 

vârstă şi este declanşată la persoanele predispuse genetic, de către glutenul din alimentaţie. Diareea şi scăde-
rea ponderală sunt simptomele intestinale cel mai des întâlnite. Printre manifestările extradigestive se enu-
meră anemia feriprivă şi dermatita herpetiformă. Autorii prezintă cazul unui pacient diagnosticat cu boală 
celiacă cu manifestări digestive şi extradigestive, precum dureri abdominale, meteorism abdominal, anemie, 
afectarea funcţiei hepatice şi dermatită herpetiformă.
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ABSTRACT
Celiac disease is an autoimmune disorder of the gastrointestinal tract. The condition may develop at 

any age, triggered by exposure to dietary gluten in genetically susceptible individuals. The most frequent 
intestinal manifestations include diarrhea and weight loss. Common extradigestive manifestations include 
iron deficiency anemia, dermatitis herpetiformis. The authors presents a clinical case diagnosed with celiac 
disease expressed with gastrointestinal and extradigestive symptoms, such as abdominal pain, flatulence, 
anemia, impaired hepatic function and dermatitis herpetiformis. 
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INTRODUCERE

Celiachia este o boală autoimună a sis-
temului digestiv cauzată de către dieta cu 
gluten, o proteină stocată în grâu, secară, 
orz, ce afectează în principal intestinul 
subţire, la persoanele predispuse genetic, 
fiind necesară excluderea glutenului din 
alimentaţie.

Afecţiunea este caracterizată prin apa-
riţia inflamaţiei cronice la nivelul mu-
coasei intestinului subţire, ce conduce 
către atrofia vililor intestinali şi ulterior 
malabsorbţie.

Testele genetice pentru celiachie HLA-
DQ2 şi HLA-DQ8 sunt utile deoarece exis-
tă o strânsă conexiune între datele genetice 
şi afecţiune (1). Susţinerea diagnosticului 
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se realizează prin pozitivarea anticorpilor 
anti-transglutaminază, a anticorpilor anti-
gliadină, a anticorpilor anti-endomisium, 
şi a anticorpilor anti-reticulină, dar în ge-
neral diagnosticul trebuie confirmat his-
tologic prin biopsie intestinală. Anticorpii 
IgA împotriva transglutaminazei tisulare 
sunt markeri serologici cu specificitate 
înaltă pentru boala celiacă şi dermatita 
herpetiformă.

PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unui pacient de sex 
masculin, în vârstă de 12 ani, în evidenţa 
clinicii V Pediatrie a Spitalului „Sf. Maria“, 
Iaşi, cu anemie feriprivă şi splenomegalie, 
la care s-a exclus un sindrom mieloprolife-
rativ (medulograma eficientă maturativ). 
La internare, copilul prezenta stare genera-

lă relativ bună, G=33 kg, tegumente palide, 
elemente de dermatită herpetiformă la nivel 
abdominal, meteorism abdominal, intermi-
tent dureri abdominale difuze şi scaune se-
miconsistente, astenie fizică. Investigaţiile 
de laborator au evidenţiat prezenţa ane-
miei hipocrome microcitare (Hb=9,9 g%, 
VEM=68,6 fL, HEM=21,8 pg), hiposidere-
mie (Fe=34 %), sindrom de hepatocitoliză 
(TGP=76 U/L, TGO=46 U/L). 

În vederea stabilirii etiologiei sindro-
mului de citoliză hepatică s-au determinat 
AgHBs – negativ, anticorpii antivirus he-
patitic C-negativi, anticorpi anti-citomega-
lovirus-negativi. Ac anti-transglutaminază 
IgA pozitiv (160 U/ml), Ac anti-endomi-
sium IgA (43,7 U/ml)), IgG (22,5 U/ml) 
pozitivi. Pentru realizarea biopsiei duo-
denale s-a efectuat endoscopie digestivă 

FIGURA 1. A: Atrofie vilozitară totală; B: Limfocite intraepiteliale în lamina propria (LIE>30%).

FIGURA 2. A: Atrofie vilozitară parţială; B: Cripte hiperplazice şi limfocite intraepiteliale în lamina propria 
(LIE>30%).
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superioară, iar examenul anatomopatolo-
gic a evidenţiat atrofie vilozitară totală, in-
filtrat inflamator limfoplasmocitar în cori-
on, numeroase limfocite intraepiteliale în 
lamina propria sugestiv pentru diagnosti-
cul de boală celiacă MARSH III C (Fig.1). 

Diagnosticele pozitive au fost de boală 
celiacă, anemie feriprivă şi sindrom de he-
patocitoliză. S-a instituit dieta fără gluten, 
iar după 6 luni simptomele gastrointesti-
nale s-au remis, anemia s-a corectat, iar 
valorile transaminazelor s-au normalizat. 
De asemenea, biopsia duodenală realizată 
după un an a descris atrofie parţială vilo-
zitară, sugestivă pentru stadiul Marsh III 
A (Fig. 2.).

DISCUŢII

Autorii au prezentat cazul unui pacient 
diagnosticat cu celiachie, având manifes-
tări digestive cât şi extradigestive, precum 
durerile abdominale, meteorismul abdo-
minal, anemia, afectarea funcţiei hepatice 
şi dermatită herpetiformă. 

Boala celiacă este o tulburare mediată 
imun, bine cunoscută, ce interesează în 
principal tractul gastrointestinal, manifes-
tându-se prin intoleranţă la gluten. Este 
caracterizată prin prezenţa unui infiltrat 
inflamator cronic la nivelul mucoasei şi 
submucoasei intestinului subţire, iar clinic 
prezintă diverse manifestări sistemice (2).

Manifestările clinice din celiachie va-
riază şi poate interesa mai multe organe 
sau sisteme; mulţi pacienţi sunt asimp-
tomatici sau prezintă simptome minore. 
Majoritatea simptomelor extraintestinale 
sunt consecinţa malabsorbţiei (ex. hiposi-
deremia ce conduce către anemie). Unele 
studii consideră anemia feriprivă asociată 
cu rezistenţa la suplimentele de fier admi-

nistrate oral, cele mai des întâlnite simp-
tome extradigestive, fiind adesea printre 
primele manifestări la adult (3,4). Unii au-
tori consideră că manifestările extradiges-
tive sunt consecinţa procesului autoimun 
în sine (5).

De asemenea, este bine cunoscut fap-
tul că dermatita herpetiformă reprezintă o 
manifestare cutanată a bolii celiace, fiind 
caracterizată prin prezenţa unei erupţii pa-
puloveziculare bine delimitate însoţită de 
prurigo cronic (6). Într-un studiu publicat 
de Hill s-a demonstrat la examenul histopa-
tologic că pacienţii cu boală celiacă prezin-
tă concomitent cu modificările mucoasei 
intestinale şi dermatită herpetiformă (7).

La pacienţii adulţi cu celiachie, ce nu 
se află sub tratament, sunt dovezi că tran-
saminazele hepatice au valori crescute 
(alanin aminotransferaza şi aspartat ami-
notransferaza) (7). Sunt studii efectuate la 
pacienţii adulţi care consideră că peste 9% 
dintre pacienţii cu origine necunoscută a 
sindromului de hepatocitoliză dezvoltă o 
formă silenţioasă a bolii celiace (8). De 
asemenea, boala celiacă se asociază cu o 
serie de boli autoimune precum diabetul 
zaharat tip 1, tiroidita autoimună, hepatită 
autoimună sau deficit de factor de creştere.

Diagnosticul de laborator include efec-
tuarea testelor serologice pentru anticorpi 
anti-gliadină IgA şi IgG (AGA IgA şi 
AGA IgG), anticorpi anti-reticulină IgA 
(ARA), anticorpi anti-endomisium IgA 
(EMA) şi anticorpi anti-transglutaminază 
IgA (TTG). Aceste teste serologice sunt 
recomandate pacienţilor cu suspiciune de 
boală celiacă, înainte de prelevarea biopsi-
ei intestinale (9). Dozarea anticorpilor este 
realizată şi pentru formele de boală fără 
simptome gastrointestinale, dar şi pentru 
screeningul grupelor de risc precum ru-

Histologic MARSH 0 MARSH I MARSH II MARSH IIIa MARSH IIIb MARSH IIIc
Limfocite 

intraepiteliale /100
<30/100 LIE >30/100LIE t>30/100 LIE >30/100 LIE >30/100 LIE >30/100 LIE

Atrofi e vilozitară Fără Fără Fără Parţial Subtotal Total
Hiperplazia criptelor Fără Fără Hiperplazic Hiperplazic Hiperplazic Hiperplazic

TABELUL 1. Stadializarea histologică MARSH (Oberhuber) a bolii celiace (14)
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dele de gradul întâi ale pacienţilor deja 
diagnosticaţi.

Pentru confirmarea diagnosticului de 
boală celiacă, se recomandă la toţi pacien-
ţii efectuarea biopsiei intestinale. În mul-
te studii s-a demonstrat un diagnostic fals 
pozitiv la peste 50% dintre copiii cu simp-
tome gastrointestinale (10,11).

Biopsia este în general obţinută din 
regiunea unghiului Treitz. Numărul biop-
siilor preluate variază între două şi patru 
probe de la acelaşi nivel (12,13) sau trei 
probe din locuri diferite. Diagnosticul 
histologic al celiachiei este realizat astfel: 
stadiul 0 – biopsie duodenală normală, sta-
diul I – peste 30% limfocite intraepiteliale 
(LIE), stadiul II – hiperplazia criptelor şi 
infiltrat inflamator în lamina propria, dar 
fără implicarea vililor. În stadiul III apare 
atrofia vililor în grade diferite: parţial (A), 
subtotal (B) şi total (C). (Tabelul 1). 

Deoarece nu există încă medicaţie care 
să prevină leziunile cauzate de expune-
rea la gluten, este recomandată dieta fără 

gluten pe tot parcursul vieţii. Iniţierea 
dietei fără gluten este recomandată după 
confirmarea histologică a diagnosticului. 
Leziunile histologice la copil se remit de 
obicei după 3 sau 6 luni de la începerea di-
etei (7). Rapiditatea şi amploarea remisiei 
leziunilor histologice apar invariabil după 
îmbunătăţirea stării clinice. 

CONCLUZII

Cazul clinic prezentat evidenţiază întâr-
zierea diagnosticului de boală celiacă da-
torită patologiei atipice asociate.

Cunoaşterea varietăţii simptomelor din 
celiachie ajută la diagnosticarea precoce şi 
previne complicaţiile pe termen lung.

Pacienţii cu risc crescut de boală celi-
acă, precum şi cei cu manifestări extradi-
gestive (anemie feriprivă, hepatocitoliză 
sau cu dermatită herpetiformă) fără o ca-
uză aparentă, necesită efectuarea testelor 
serologice şi biopsie duodenală.
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