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REZUMAT
Boala celiacă apare atunci când există un răspuns imun inadecvat la gluten, o proteină care se găseşte în 
grâu. Reacţiile adverse la grâu pot fi  însă şi de natură alergică cu producerea anticorpilor IgE faţă de 
proteinele solubile din grâu. Legătura dintre cele două, dată de limfocitele T din mucoasa intestinală, cu 
posibilitatea trecerii de la un răspuns imun Th1 la unul de tip Th2 în timpul regimului fără gluten este mult 
discutată. Scopul acestui studiu este de a determina prevalenţa manifestărilor atopice la pacienţii cu boală 
celiacă şi de a vedea dacă există o relaţie de asociere între cele două. 
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ABSTRACT
Celiac disease appears when there is an inadequate immune response to gluten, a protein that fi nds itself in 
wheat. Adverse reactions to way may also be of allergic nature, because of the production of IgE antibodies 
against soluble proteins from wheat. The liaison between the two of them, realized by T lymphocytes from the 
intestinal mucosa, with the possibility of passing from an immune Th1 to a Th2 type during the free-gluten 
regime in patients with celiac disease is over debated.
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Prescurtări
WDEIA = Wheat dependent exercise induced anaphylaxis

INTRODUCERE

Asociaţia Americană a Medicilor de Familie 
publica în anul 2002 un articol (1) în care se 
subliniau următoarele: „Proteinele alimentare in-
gerate de corpul uman în mod normal nu provoacă 
un răspuns imun. Acest fenomen se numeşte 
toleranţă orală. Pacienţii care prezintă alergie la 

unele proteine ingerate (de exemplu, lapte sau proteine 
din soia) au un răspuns tipic IgE-mediat, constând din 
urti carie, edem angioneurotic sau bron horeactivitate. 
Auto imunitatea în boala celiacă im plică plasmocitele 
care produc IgA şi IgG, îndreptate împotriva unei 
varietăţi de antigeni, inclusiv trans glutaminaza, endo-
misium, gliadină şi într-o mai mică măsură sau fără 
implicare cu un răspuns imun IgE-mediat“.
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Din această perioadă până în prezent, raportările 
asupra prevalenţei răspunsului imun IgE-mediat în 
boala celiacă au fost rare. În 2004, Ciacci ş.c. (2), la 
un lot de 1044 pacienţi adulţi cu boală celiacă, 2752 
rudenii, şi 318 soţi au observat că prevalenţa mani-
festărilor atopice la pacienţii cu boală celiacă nu 
este diferită de cea a rudelor acestora şi soţilor. Cu 
toate acestea, dermatitele atopice a fost de aproxi-
mativ de 3 ori mai frecvente la pacienţii cu boală 
celiacă şi de 2 ori mai frecvente la rudele lor decât 
la soţi, iar la un an după regimul fără gluten pre-
valenţa manifestărilor atopice în grupul celiac afl at 
sub investigaţie nu s-a schimbat. 

În 2008, Armentia ş.c. (3) semnalau primele 
constatări de răspuns IgE mediat în boala celiacă la 
copil, însă aceştia atrăgeau atenţia asupra faptului 
că în boala celiacă sunt disponibile informaţii 
limitate cu privire la alergenii responsabili de reacţii 
alergice. Tatham ş.c. (4) au semnalat două tipuri de 
alergii la cereale deosebit de bine conturate şi 
anume: prima este „astmul de panifi caţie“, care 
rezultă din inhalarea de făină şi praf în timpul 
procesării cerealelor. A doua formă este cea indusă 
de anafi laxie (WDEIA), cu Omega(5)-gliadină, 
care determină activarea transglutaminazei tisulare 
în mucoasa intestinală ceea ce duce la o creştere 
marcată a anticorpilor IgE şi la formarea de com-
plexe de alergeni care pot provoca reacţii ana-
fi lactice (5). 

În anul 2009, Zeyrek (6) semnala primul pacient 
cu co-existenţa unui sindrom de hiper-IgE şi boală 
celiacă, la un băiat de 5 ani şi jumătate care prezenta 
clinic eczeme, pneumonie recurentă şi paraclinic în 
mod constant concentraţii plasmatice crescute ale 
IgE. În afară de aceste caracteristici, pacientul a 
prezentat abdomen balonat, hepatomegalie şi sple-
no megalie, iar la examenele de laborator, poziti-
vitatea anticorpilor antiendomisium, antitransglu-
taminază tisulară şi prezenţa atrofi ei vilozitare în 
biopsia intestinală.

Scopul lucrării noastre a fost de a prezenta pre-
valenţa răspunsului imun IgE-mediat în boala 
celiacă la copil şi pe baza observaţiei clinice a doi 
pacienţi de a prezenta câteva dintre caracteristicile 
para clinice ale răspunsului imun IgE-mediat, pre-
cum şi câţiva din principalii alergeni implicaţi în 
declanşarea acestuia.

MATERIAL ŞI METODĂ 

Pacienţi
Lotul nostru a cuprins un eşantion reprezentativ 

de 28 de pacienţi diagnosticaţi cu boală celiacă, 

care au fost testaţi serologic pentru determinarea 
răs punsului imun IgE-mediat pe parcursul anilor 
2008-2009. Distribuţia pe sexe a lotului a fost: 36% 
băieţi şi 64% fete. Testarea a cuprins determinarea 
IgE totale şi la pacienţii cu hiperreactivitate a IgE a 
prin cipalilor alergeni implicaţi, respectiv a IgE 
specifi ce.

Pacienţii au provenit din Centrul Regional pentru 
Managementul Bolii Celiace la Copil, Cluj, organizat 
în structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Cluj-Napoca, Clinica Pediatrie II, pentru judeţele: 
Cluj, Satu Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj, Bistriţa, 
Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Alba.

Metodă
Pentru determinarea IgE totale s-au folosit kituri 

de chemiluminiscenţă de generaţia a 3-a produse de 
Siemens Healthcare Diagnostics (Deerfi eld, USA) 
iar pentru determinarea IgE specifi ce s-au utilizat 
teste de alergeni tip benzi blot produse de 
Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG 
(Lubeck, Germania). 

Kiturile pentru determinarea bolii celiace prin 
reacţii imunoenzimatice, respectiv anticorpii anti trans-
glutaminază tisulară-IgA (tTG), anticorpii antigliadină 
deamidată-IgA+IgG (DGP) şi prin reacţii de imuno-
fl uorestenţă indirectă, respectiv anticorpii anti-
endomisium IgA (AEM), au fost furnizate de Inova 
Diagnostics Inc. (San Diego, USA).

Analiza statistică
Relaţia dintre datele cantitative a fost descrisă 

cu ajutorul coefi cientului de corelaţie al lui Pearson, 
iar cuantifi carea asocierii datelor s-a făcut prin 
testul exact al lui Fisher. Testele aplicate au fost 
semnifi cative statistic la un nivel de semnifi caţie 
ales p<0.05.

REZULTATE 

Caracteristicile clinice ale subiecţilor
Majoritatea pacienţilor au fost cazuri vechi de 

boală celiacă, diagnosticaţi pe baza recomandărilor 
Asociaţiei Americane de Gastroenterologie, res-
pectiv pe baza prezenţei vilozităţilor intestinale 
aplatizate în biopsia duodenală, şi cu evoluţie bună 
a testelor serologice ActTG-IgA şi AcAEM-IgA 
sub regimul fără gluten.

Prevalenţa manifestărilor atopice
Prin determinarea valorii serice a IgE totale per 

ansamblul lotului nostru, am constatat o prevalenţă 
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a răspunsului imun IgE-mediat sub regimul fără 
gluten la 28,5 %, respectiv 8 pacienţi, dintre care 
21,4%, respectiv 6 pacienţi, au avut un răspuns 
imun IgE moderat iar 7,14%, respectiv 2 pacienţi, 
au avut un răspuns imun IgE accentuat. 

Analizând valorile la pacienţii cu răspuns pozitiv 
imun IgE-mediat se observă că majoritatea mani-
festărilor atopice apar la pacienţii de sex feminin, 
respectiv la 6 fete şi 2 băieţi, iar vârsta medie de 
apariţie a acestora a fost între 5 şi 9 ani.

 Corelaţia manifestărilor atopice cu boala celiacă

Analiza corelaţiilor lotului per ansamblu ne 
relevă valori ale coefi cientului Pearson de r=0,25 
(p=0,19) între IgE şi ActTG-IgA şi r=0,47 (p=0,011) 
între ActTG-IgA şi AcAEM-IgA. Între IgE şi 
AcAEM-IgA nu s-au găsit corelaţii.

Analiza corelaţiilor la pacienţii cu răspuns 
pozitiv imun IgE-mediat ne relevă valori ale 
coefi cientului Pearson r=0,44 (p=0,27) între IgE şi 
ActTG-IgA r=0,37 (p=0,36) între IgE şi AcAEM-
IgA şi r=0,84 (p=0,009) între ActTG-IgA şi 
AcAEM-IgA.

Observaţii clinice

Prima prezentare este a unei feţite de 2 ani, la 
care se constată la examenul obiectiv clinic un 
defi cit ponderal iar paraclinic pozitivitatea ActTG-
IgA 764 U/ml (cut-off=25), AcDGP-IgA+IgA 160 
U/ml (cut-off=25) şi a AcAEM-IgA. Biopsia 
duodenală ne prezintă vilozităţi de talie redusă la 
jumătate, cu cripte hiperplazice şi infi ltrat difuz 
rotundonuclear în corion. La o reevaluare după un 
an de la regim alimentar fără gluten, pacienta 
prezintă o valoare negativă a ActTG-IgA şi o uşoară 
pozitivitate în imunofl uorescenţă indirectă a 
AcAEM-IgA, dar cu dezvoltarea de fenomene 
atopice cu valori ale IgE totale de 95,2 U/ml (valori 
nornale < 90 U/ml) şi pozitivitatea IgE specifi ce la 
albuş, lapte şi peşte. 

A doua prezentare este a unui băieţel de 1 an şi 
o lună, cu hipotrofi e ponderală accentuată, serologia 
negativă pentru boala celică dar prezenţa în biopsia 
duodenală a unui moderat infi ltrat infl amator cronic. 
Tabloul clinic al bolii se menţine şi la o reevaluare 
la un an, însă fratele, tot cu hipotrofi e ponderală, 
serologia negativă şi biopsia duodenală fără mo-
difi cări patologice notabile, dezvoltă fenomene 
atopice cu valori ale IgE totale de 445 U/ml şi pozi-
tivitatea IgE specifi ce la acarieni. 

DISCUŢII

Analiza statistică a corelaţiilor IgE totale cu 
testele serologice specifi ce bolii celiace ne relevă 
un anumit grad de corelaţie cu ambele teste, mai 
ridicat însă cu ActTG-IgA decât cu AcAEM-IgA, 
dar nesemnifi cativ statistic. Se observă însă un grad 
foarte bun de corelaţie al ActTG-IgA cu AcAEM-
IgA, semnifi cativ statistic, ceea ce denotă im-
portanţa tot mai crescută a determinării ActTG-IgA 
în boala celiacă.

„Este boala celiacă o alergie la grâu?“ Este o 
întrebare care a deschis multe discuţii. Cataldo ş.c. 
(7) arată, în urma unui studiu pe un lot de nouăzeci 
de copii (vârsta medie de 9,3 ani) cu boală celiacă, 
sub regim fără gluten, şi pe baza evaluării istoricului 
personal şi familial pentru boli atopice de către un 
chestionar detaliat, că boala celiacă şi manifestările 
atopice nu sunt asociate în copilărie şi nu sunt legate 
de expunerea la gluten. Constantin ş.c. (8) compară 
reactivitatea antigenilor IgA şi IgE în grâu, folosind 
serul de la 35 de pacienţi cu boală celiacă şi de la 16 
pacienţi cu alergii alimentare la grâu, prin testări 
immunoblotting şi observă că anticorpii IgA de la 
pacienţii cu boală celiacă şi anticorpii IgE de la 
pacienţii alergici recunosc profi luri distincte de 
antigeni de grâu. 

Astăzi, boala celiacă şi alergiile alimentare sunt 
recunoscute ca entităţi distincte: Corvo ş.c. (9) arată 
că alergiile alimentare gastro-intestinale sunt un 
spectru de tulburări care rezultă din reacţiile adverse 
imune la antigenii alimentari iar tulburările gastro-
intestinale includ hipersensibilitatea imediată, re-
acţia alergică eozinofi lică, esofagita, gastrita, gas-
tro enterocolitele, enterocolita dată de proteinele 
dietetice şi boala celiacă. Totuşi Silano ş.c. (10) 
observă că in vitro, p10mer, o decapeptidă din grâul 
dur, a arătat capacitatea de a trece răspunsul imun 
patogen al unui pacient cu boală celiacă de la un 
răspuns imun de tip Th1 la unul de tip Th2, iar 
aceste molecule capabile să deplaseze răspunsul 
imun de la unul de tip Th1-la un răspuns imun de 
tip Th2-ar putea fi  folosite ca agenţi terapeutici în 
bolile autoimune cu răspuns imun TH1.

CONCLUZII

Răspunsul imun IgE-mediat la pacienţii cu 
boală celiacă şi regim fără gluten există, dar 
fără o relaţie de asociere între manifestările 
atopice şi boala celiacă. Observaţiile clinice 
prezentate scot în evidenţă existenţa răs pun-
sului imun moderat şi accentuat IgE-mediat 

1.
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după regimul fără gluten, precum şi caracterul 
familial al acestuia în boala celiacă.
Sugerăm necesitatea impunerii unui program 
de screening al manifestărilor atopice în 

2.

timpul regimului fără gluten la bolnavii cu 
boală celiacă, prin determinarea IgE totale.
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