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Rezumat

Senzația de balonare este experimentată de 
mulți pacienți tineri, ceea ce poate antrena după sine 
disconfort și durere abdominală. Deși în majoritatea 
cazurilor tabloul clinic sugerează mai degrabă o tul-
burare funcțională, există situații în care pot fi  mascate 
probleme de sănătate mai grave. În ultimii ani a exis-
tat o creștere substanțială a prevalenței bolii celiace, 
iar mulți pacienți rămân nediagnosticați. Confi rmarea 
diagnosticului pe baza testelor serologice și a rezulta-
tului histopatologic trebuie efectuată la pacientul afl at 

sub dietă care conține gluten. Atât diagnosticul, cât și 
monitorizarea bolii celiace sunt complexe și ar trebui 
să fi e efectuate de către un medic de specialitate.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta gesti-
onarea unui caz de boală celiacă la o tânără studentă 
cu tablou clinic sugestiv pentru dispepsie funcțională 
și de a sublinia importanța diagnosticului cât mai pre-
coce la pacienți paucisimptomatici, deoarece boala 
poate avea consecințe negative asupra sănătății lor în 
viitor.

Cuvinte cheie: dispepsie funcțională, boală 
celiacă

FROM FUNCTIONAL DYSPEPSIA 
TO CELIAC DISEASE

CASE REPORT

Abstract

Stomach bloating is experienced by many 
young patients, which can lead to feelings of discom-
fort and pain. While there are instances when it wo-
uld just be functional, there are cases when it would 
mean a more serious health problem. There has been 
a substantial increase in the prevalence of celiac di-
sease over the last years and many patients remain un-
diagnosed. Diagnostic testing, including serology and 
biopsy, should be performed on a gluten-containing 
diet. The diagnosis and monitoring of celiac disease is 

complex and should be performed by a physician with 
special expertise.

The pupose of this paper is to describe the ma-
nagement of celiac disease in a young female student 
presenting with symptoms suggestive of functional 
dyspepsia and to emphasize the idea that it is impor-
tant to diagnose celiac disease in patients with a less 
clear clinical picture, because the disease may have 
negative health consequences in the future.
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INTRODUCERE

Dispesia funcțională reprezintă una dintre cele 
mai comune tulburări funcționale digestive la tineri, 
iar prevalența este ușor crescută la sexul femeiesc. 
Aceasta este defi nită ca prezența de simptome dispep-
tice fără o cauză organică. 

Uneori, diagnosticul diferențial la pacienții ti-
neri cu o simptomatologie aparent banală poate repre-
zenta o adevărată provocare.

În ultimii 50 de ani, a existat o creștere sub-
stanțială a prevalenței bolii celiace la nivel mondial, 
iar mulți pacienți rămân nediagnost icați, subliniind 
necesitatea unor noi strategii pentru detectarea optimă 
a pacienților [1]. Diagnosticul de boală celiacă este 
complex, se bazează pe o combinație de date clinice, 
serologice și histopatologice, iar confi marea diagnos-
ticului, inclusiv serologia și biopsia duodenală, tre-
buie efectuată sub dietă care conține gluten.

Spre deosebire de tulburările funcționale, mo-
nitorizarea periodică a pacienților cu boală celiacă 
este important să fi e efectuată trebuie efectuată de că-
tre un medic gastroenterolog sau un medic pediatru cu 
experiență în gestionarea acestei patologii.

PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unei paciente  în vârstă de 25 
ani, din mediul urban, studentă la medicină, care s-a 
prezentat prin Ambulatorul de Gastroenterologie pen-
tru senzație de balonare și epigastralgii intermitente, 
simptomatologie neinfl uențată de mese și care nu se 
remitea după defecție sau emisia de gaze. Pacienta 
afi rmă debutul simptomatologiei în urmă cu mai mulți 
ani, din perioada adolescenței, insidios, cu accentuare 
progresivă în ultimele 3 luni, în special pe perioada 
sesiunii de examene. 

Pacienta locuiește împreună cu părinții ei în 
apartamentul din orașul în care este studentă, este ne-
fumătoare, consumă cafea zilnic, ocazional băuturi 
e nergizante și produse de fast-food. 

Atât antecedentele personale patologice, cât și 
antecedentele heredo– colaterale sunt nesemnifi cative.

Ca medicație de fond, afi rmă consumul în ulti-
mele două săptămâni de omeprazol 40 mg zilnic, cu 
30 minute înainte de micul dejun și citrat de alverină/
simeticonă trei comprimate zilnic între mesele prin-
cipale, la recomandarea medicului de familie, fără o 
ameliorare considerabilă a simptomelor.

La examenul clinic, pacienta este cu stare ge-
nerală bună, normoponderală, afebrilă, cu tegumente 
și mucoase normal colorate, echilibrată cardio– res-
pirator, cu abdomen suplu, mobil cu mișcările respi-
ratorii, nedureros la palpare, fi cat și splină clinic în 
limite normale, micțiuni fi ziologice, tranzit intestinal 
prezent (un scaun/zi de consistenă normală)

Pe baza datelor anamnestice și clinice ne– am 
orientat inițial către o dispepsie funcțională. Caracte-
risticile și durata simptomatologiei de cel puțin 6 luni, 
constantă în ultimele 3 luni la o pacientă tânără, cu ab-
sența elementelor clinice sugestive pentru o posibilă 
leziune organică, precum și menționarea de către pa-
cientă a infl uenței stress-ului din perioada sesiunilor 
de examene (criterii Roma III îndeplinite) au impus 
inițial regim igieno– dietetic și continuarea unei cure 
terapeutice, fără alte investigații suplimentare. 

Pacienta a revenit la consult după alte două 
săptămâni în care a urmat tratament citoprotector 
(Oxid de bismut 120mgx4/zi), trimebutina 100mg x3/
zi și probiotice fără nici o ameliorare. Analizele de 
laborator uzuale, examenul coproparazitar, antigenul 
Giardia în materii fecale, examenul sumar de urină și 
urocultura au fost în limite normale. De asemenea, 
electrocardiograma și ecografi a abdominală nu au 
evidențiat modifi cări patologice.

S-a efectuat endoscopie digestivă superioară 
sub sedare cu propofol, care a evidențiat esofag și sto-
mac de aspect normal (test ureazic rapid pentru He-
licobacter Pylori negativ la 15 minute), iar la nivelul 
duodenului– aspect nodular al mucoasei, cu falduri 
crenelate și aplatizarea vilozităților (Fig. 1, Fig. 2). 
S– au prelevat biopsii multiple, aspectul endoscopic 
fi ind sugestiv pentru enteropatie glutenică. Examenul 
anatomo– patologic a descris mucoasă duodenală cu 
atrofi a vilozităților și bogat infi ltrat infl amator cu lim-
focite cu extensie la nivelul epiteliului de acoperire. 

Pacienta a efectuat ulterior anticorpii antitran-
sglutaminază tisulară Ig A care au prezentat valori 
crescute (200 U/ml).

Astfel, pe baza aspectului endoscopic, a exa-
menului histopatologic și a prezenței anticorpilor spe-
cifi ci a fost stabilit diagnosticul de boală celiacă.

Pacientei i s-a recomandat dietă fără gluten 
toată viața și a fost încurajată să apeleze la consiliere 
nutrițională și să se înscriere în comunități sau grupuri 
de boală celiacă.
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Reevaluarea endoscopică la un an, cu norma-
lizarea mucoasei duodenale (fi g. 3) și titrul necelabil 
al anticorpilor antitransglutaminază tisulară Ig A au 
confrmat complianța tinerei paciente la dietă.

Figura 1. 
Bulb duodenal - mucoasă cu aspect granular

Figura 2. Mucoasă duodenală cu vilozități apla  zate 
și aspect dantelat, crenelat al faldurilor Kerckring

Figura 3.Imagine endoscopică la aceeași pacientă 
după un an de dietă fără gluten. Mucoasă duodenală 

cu vilozități și falduri de aspect normal

DISCUȚII

Conform criteriilor de diagnostic Roma III pen-
tru dispepsie funcțională, simptomele trebuie să fi e 
prezente constant în ultimele 3 luni, cu debutul simp-
tomatologiei cu cel puțin 6 luni înainte de diagnostic. 
Consensul Roma III a inclus în această categorie trei 
subtipuri, cu patofi ziologie și etiologie posibil dife-
rite: sindromul de discomfort postprandial (simptome 
induse de ingestia de alimente), sindromul de durere 
epigastrică (simptome neasociate cu ingestia de ali-
mente) și sindromul mixt [2]. 

Dispepsia funcțională nu este rezultatul unei 
anomalii structurale de bază, ci mai degrabă conse-
cința multiplelor mecanisme fi ziopatologice, cum ar 
fi  motilitatea gastrică anormală, hipersensibilitatea 
gastrică și duodenală la acid și/sau la/post infecția 
cu Helicobacter pylori [3], factori psihosociali sau o 
predispoziție genetică spre un răspuns gastrointestinal 
exagerat la acțiunea unor factori psihici și fi zici de in-
tensitate normală. 

Evoluția persoanelor cu dispepsie funcțională 
este una favorabilă, cu perioade de acalmie și exacer-
bări, însă fără a fi  infl uențat prognosticul de viață.

În timp ce la pacienții dispeptici cu vârstă peste 
45 ani sau la cei cu semnale de alarmă (ex. anemie, 
antecedente heredocolaterale de cancere) se impun 
investigații suplimentare pentru excluderea unei pa-
tologii organice, la pacienții tineri, explorarea prin 
endoscopie digestivă superioară a fost rezervată în 
mod tradițional pentru cei fără o ameliorare a simp-
tomelor după 6-8 săptămâni de terapie simptomatică 
(cel mai frecvent, inhibitori de pompă de protoni și 
prochinetice).

Intoleranța la unele alimente rămâne controver-
sată în dispepsia funcțională și, cel mai probabil, se 
datorează hipersensibilității viscerale.

Pe de altă parte, consumul de gluten (prezent în 
alimente pe bază de grâu, secară și orz) a fost legat de 
o serie de tulburări clinice, denumite în mod colectiv 
tulburări legate de gluten, care au devenit treptat un fe-
nomen relevant din punct de vedere epidemiologic [4]. 

Boala celiacă (enteropatia glutenică, sprue ce-
liac) reprezintă o boală cronică multi– organică în 
care apare o reacție la gluten imun– mediată, cu afec-
tarea intestinului subțire al pacienților cu o anumită 
predispoziție genetică. Prevalența bolii este estimată 
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la 0.5-1% din populația generală [5], iar incidența este 
în creștere în ultimii ani [6].

Peste 70% dintre pacienți sunt diagnosticați 
peste vârsta de 20 de ani  [1], unii dintre aceștia au avut 
probabil boala nedetectată încă din copilărie, în timp ce 
alții au dezvoltat boala la vârsta adultă, pe un fond pre-
dispozant. Astfel, pierderea toleranței la gluten poate 
apărea în orice moment al vieții ca o consecință a altor 
factori declanșatori (ex. infecții gastrointestinale, medi-
camente, α-interferon, intervenții chirurgicale)

Această patologie se poate prezenta sub mai 
multe forme, incluzând simptome gastrointestinale 
(de exemplu, diaree, steatoree, scădere în greutate, 
balonare, fl atulență, dureri abdominale) și/sau alte 
modifi cări (teste anormale ale funcției hepatice, ane-
mie feriprivă sau megaloblastică, artralgii, afectare 
dermatologică– dermatita herpetiformă, limfom non– 
Hodgkin) [7]. 

La copii, boala celiacă se manifestă frecvent 
prin întârzieri de creștere, diaree, atrofi e  musculară, 
apetit capricios și distensie abdominală. Mulți dintre 
acești copii prezintă, de asemenea, semne de suferință 
emoțională, schimbări de dispoziție și letargie, iar al-
ții pot avea constipație și dureri abdominale. Formele 
paucisimptomatice sau asimptomatice ale bolii se re-
găsesc în special la vârsta adultă.

Boala celiacă este de obicei detectată prin tes-
tarea serologică unor anticorpi specifi ci, iar diagnos-
ticul este confi rmat prin biopsii ale mucoasei duode-
nale. Atât serologia, cât și biopsia trebuie efectuate 
sub o dietă care conține gluten. Încă nu există un test 
cu specifi citate sau sensib ilitate perfectă. Actual, an-
ticorpii anti-transglutaminază tisulară reprezintă cel 
mai sensibil test serologic, preferat la orice vârstă 
pentru detectarea bolii celiace, alături de testarea Ig A 
(pentru a exclude un defi cit preexistent de Ig A), dar 
și cu rol în monitorizarea ulterioară a complianței la 
dieta fără gluten. În plus, deoarece infecția cu Helico-
bacter Pylori sau cu Giardia poate produce modifi cări 
histopatologice infl amatorii similare și chiar test sero-
logic fals pozitiv, acestea trebuie excluse.

Tratamentul clasic pentru boala celiacă constă 
în primul rând în dietă fără gluten pe viață, ceea ce 
poate reprezenta o provocare în special la cei diagnos-
ticați la vârsta adultă. Astfel, este necesară educația 
susținută a pacienților, motivație și monitorizare [8]. 

Aderarea la dieta corectă fără gluten este foarte 
importantă la acești pacienți, deoarece conduce nu nu-
mai la îmbunătățirea simptomatologiei și la vindeca-
rea mucoasei duodenale, ci și la scăderea riscului de 
malignitate (ex. limfoame), de boli cardiovasculare, 
de infertilitate și de avorturi spontane [9].

Alergia la grâu poate fi  luată în considerare 
pentru diagnosticul diferențial, însă nu este necesar 
ca acești pacienți să restricționeze și secara, orzul sau 
ovăzul din dietă ca în cazul celor cu celiachie. Ca en-
titate diferită de boala celiacă, sensibilitatea la gluten 
non– celiacă este un subiect controversat, în care paci-
enții nu au alergie la gluten sau modifi cări ale mucoa-
sei intestinale, dar pot benefi cia în diferite grade de o 
îmbunătățire simptomatică sub dieta restrictivă [ 10]. 

În ultimii ani, dieta fără gluten a căpătat teren 
inclusiv în rândul pacienților cu sindrom de intestin 
iritabil, fi ind observată o ameliorarea a simptomatolo-
giei acestora în urma opțiunii pentru diete restrictive. 
Este important de reținut, însă, că inițierea unei astfel 
de diete fără avizul medicului de specialitate poate 
masca sau întârzia și mai mult diagnosticul și gestio-
narea corectă a unor patologii cu substrat organic, așa 
cum este boala celiacă. 

CONCLUZII

Cazul de față ilustrează o patologie actual sub-
diagnosticată și importanța endoscopiei digestive 
superioare ca mijloc de orientare a diagnosticului în 
contextul persistenței unei simptomatologii comune 
la pacienții tineri.
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