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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 

CIM-X Clasificarea Internaţională a Maladiilor, revizia a X-a 

DS Deviaţii standard 

ESPHAGAN European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

IEL Leucocite intraepiteliale 

FAI Fără Alte Informaţii 

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

NASPHAGAN Nord Americain Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

pc Percentile 

PREFAŢĂ 
Protocolul clinic instituţional nr.23 „Boala celiacă la copil” a fost elaborat în baza Protocolului 

clinic naţional nr.167 „Boala celiacă la copil” de către grupul de lucru în componenţa: Dr. Ion Mihu, 

dr. hab. în med., prof. univ., şef secţie gastroenterologie IMSP ICŞDOSMşiC; Dr. Olga Tighineanu, 

medic pediatru, doctorand secţia gastroenterologie IMSP ICŞDOSMşiC. Protocolul a fost discutat şi 

aprobat la şedinţa grupului de lucrul pentru elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice, 

Consiliul Calităţii din cadrul  ICŞDOSMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 

A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnostic:   
1. Boala celiacă, forma tipică. 

2. Boala celiacă, forma atipică. Anemie firodeficitară gr. I.  

3. Boala celiacă, forma refractară. 

A.2. Codul bolii (CIM 10): K90  

A.3. Utilizatorii: IMSP ICŞDOSM şi C: 
 secţia internare, 

 secţia gastroenterologie, 

 secţiile reanimare şi terapie intensivă, 

 secţiile chirurgie urgentă şi septică,  

 secţia endoscopie, 

 laboratorul clinic, 

 laboratorul bacteriologic, 

 secţia radiologie, 

 secţia diagnostic funcţional, 

 farmacia spitalului. 

A.4. Scopurile protocolului 
1. Sporirea eficienţei diagnosticului precoce (în primul an de la apariţia semnelor clinice) a bolii 

celiace la copii. 

2. Diminuarea numărului de copii ce au dezvoltat complicaţii. 

3. Reducerea numărului de copii cu forme refractare. 

4. Monitorizarea raţională a copiilor cu boală celiacă şi informatizarea rolului regimului agliadinic. 

5. Ameliorarea stării psihosociale a copilului cu boala celiacă şi a familiei acestuia. 

A.5. Data elaborării protocolului: octombrie 2012 

A.6. Data reviziei următoare: concomitent cu reactualizarea PCN.  

A.8. Definiţiile folosite în document 
Boala celiacă – afecţiune a intestinului subţire (în special a jejunului) determinată de 

intoleranţa la gluten şi proteinele înrudite. 
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B. PARTEA GENERALĂ 

B.1. Nivel de asistenţă medicală spitalicească IMSP ICŞDOSMşiC 

Descriere 

(măsuri) 

Motive 

(repere) 

Paşi 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Spitalizare 

 
 Spitalizarea este necesară pentru confirmarea Bolii 

celiace, efectuarea procedurilor diagnostice şi terapeutice 

care nu pot fi executate în condiţii de ambulator. 

 Spitalizarea în secţia gastroenterologie şi/sau în SRTI a 

ICŞDOSMşiC conform criteriilor de spitalizare (vezi caseta 19). 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 

diagnosticului de Boală 

celiacă 

 

 Diagnosticul Bolii celiace se confirmă prin evaluarea clinică, 

teste serologice, examenului endoscopic şi histologic. 

 Anticorpii tisulari transglutaminazici (AcTG Ig A şi Ig 

G) – cei mai uzuali şi eficienţi anticorpi serologici atît 

pentru screening-ul bolii celiace, cît şi pentru evaluarea în 

dinamică a patologiei, la regimul fără gluten. 

[NASPGHAN, 2005; AGA, 2006]. 

 Jejunoscopia cu  biopsie, posttestare serologică, este 

examinarea obligatorie pentru stabilirea diagnosticului de 

Boală celiacă. 

 Pot fi utilizate, la necesitate: examinări imunologice, 

serologice, proceduri imagistice complementare. 

Obligatoriu: 

 Anamneza şi evaluarea factorilor de risc (vezi caseta 4). 

 Examenul clinic (vezi caseta 5-9). 

 Diagnosticul diferenţial (vezi caseta 14).  

 Investigaţii paraclinice obligatorii şi recomandabile (vezi casetele 

10-13, tabelele 2, 3). 

3. Tratamentul  

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos 
 DIETA FĂRĂ GLUTEN este piatra de temelie în 

tratamentul Bolii celiace. 

Obligatoriu: 

 Recomandări privind modificarea regimului igienodietetic (vezi 

caseta 16). 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

 

 

 Tratamentul poluării bacteriene; 

 Suplinirea deficienţelor vitaminice şi minerale; 

 Glucocorticosteroizi– tratamentul formei refractare. 

Obligatoriu: 

 Forma refractară (vezi caseta 18). 

 Preîntîmpinarea complicaţiilor şi restabilirea anemiei, densitătăţii 

osoase şi supravegherea reacţiilor adverse ale medicamentelor. 

4. Externarea 

 

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 diagnosticul precizat desfăşurat; 

 rezultatele investigaţiilor şi tratamentului efectuat; 

 recomandări explicite pentru pacient; 

 recomandări pentru medicul de familie. 

 Aplicarea criteriilor de externare; 

 Elaborarea planului individual de supraveghere în funcţie de 

evoluţia bolii, conform planului tip de supraveghere; 

 Oferirea informaţiei pentru pacient (Ghidul pacientului). 

DE REŢINUT!!! 

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii a Republicii Moldova, 

copiilor cu Boală celiacă li se stabileşte gradul II de invaliditate. 
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C. 1. ALGORITM DE CONDUITĂ  
C 1.1.Managementul de conduită a Bolii celiace la copii 
 

Manifestări clinice tipice:

- diaree cu polifecalie;

  - distensie abdominală;

     - retard staturo-ponderal.

Grupul de risc:  

      - rudele de gradul I şi II;

      - deficitul Ig A;  

      - patologii autoimune asociate;

      - sindroame genetice.                 

CAZ SUSPECT

Supraveghere 

periodică la Ac tTG 

Examenul endoscopic cu biopsie 

Screening serologic:

-  tTG Ig A, Ig G

Mucoasă

normală 
Leziuni tipice 

Forma 

atipică

Forma 

tipică

Forma 

silenţioasă

Forma 

latentă

DIETA FĂRĂ GLUTEN

Forma 

refractară
Supraveghere 

Tratament:

Prednisolon 1-2 mg/kg
Reevaluare 

Pozitiv

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Nu 

Negativ 

Manifestări clinice atipice:

    - retard staturo-ponderal.

    - hipoplazie dentară,osteoporoză;

    - anemie fierodeficitară;

  1.  Vilozităţi atrofice/subatrofice;

  2.  Cripte hiperplazate;

  3.  Llimfocite intraepiteliale.

Nu 

Nu 

Da 

Nu 

Da 

Da 

Da Da Da 

Testare serolgică:

EMA IgA 

Da 

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15 16 17

18

19

20
21

22

LEGENDĂ

condiţie

soluţie

opţiune

 



Protocol clinic instituţional „Boala Celiacă la copil”, IMSP ICŞDOSMşiC 

 6 

C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR  

C.2.1. Clasificarea Bolii celiace 
Caseta 1. Formele clinice ale bolii celiace 

 tipică  

 atipică  

 silenţioasă 

 latentă sau „potenţială”  

 refractară 

NOTĂ: Clasificarea bolii celiace în formă primară şi secundară, la fel şi noţiunea de  sindrom 

celiac sunt neîntemeiate, deoarece Boala celiacă este o maladie primară.    

C.2.2. Factori de risc 
Caseta 2. Factorii de risc în Boala celiacă 
 Factorul ereditar: 
 autozomal-dominant sau autozomal recesiv pentru Boala celiacă legata de genotipul HLA-

DQ2, în functie de genotipurile HLA predispozante ale parinţilor; 

 autozomal-dominant pentru Boala celiacă legată de genotipul HLA-DQ8; 

 peste 99 % dintre persoanele care suferă de Boală celiacă sunt pozitive pentru antigenul 

leucocitelor umane (HLA)-DQ2 sau DQ8 [NASPGHN, 2004; Pietzak & Thomas, 2003]; 

 dintre şapte variante de HLA-DQ (DQ2 şi-DQ4-DQ9) [46]: 

- 90 %-95 % conţin heterodimerul HLA-DQ2 codificat de alelele DQA1*05 si DQB1*02; 

- 5 %-10 % HLA-DQ8 codificat de alelele DQA1*03 si DQB1*0302; 

 Fasano et al., în 2003, bazat pe cercetările unui studiu caz-control, a stabilit rata prevalenţei 

familiale a bolii celiace, astfel riscul dezvoltării Bolii celiace este: 

- rudele de gradul I – 1:10; 

- rudele de gradul II – 1:39; 

- părinţi simptomatici – 1:56; 

- grupurile fără risc – 1:133. 

 în lista de condiţii genetice, asociate cu incidenţă crescută a maladiei celiace la copii, se 

includ:  

- deficit de Ig A – 1,7-7,7 %; 

- sindromul Down – 5-12 %; 

- sindromul Turner – 4-8 %; 

- sindromul Williams – 8 %. 

 persoanele, care îşi exprimă haplotipul HLA, clasa a II DQ2/DR3 sunt predispuse la boli 

autoimune grave:  

- diabet zaharat tip I – 5-8 %;  

- tiroidita autoimună – 5-6 %; 

- poliartrita reumatoidă – 3 %; 

- ciroza biliară primitivă – 6-7 %. 

 astfel, cca 1 din 12 copii cu diabet zaharat tip I face intoleranţă la gluten [Pietzak et Thomas, 

2003]. Aceşti pacienţi constituie grupul de risc şi necesită un screening sistematic, pentru 

depistarea precoce a Bolii celiace. 

 Vîrsta 
o Copii: 

- picul I – 9-24 luni, 

- picul II – 2-3 ani. 

o Adulţi: 

- decada a treia sau a patra de viaţă. 

 Apartenenţa rasială şi etnică 
- Boala celiaca constituie una dintre cele mai comune boli cronice induse genetic la nivel 

mondial; 

- rar sau chiar inexistentă: persoane de origine:  africană, chineză sau japoneză [Hill, 

Bhatnagar, Cameron, Rosa, Maki, Russell, et al, 2002]. 
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 Sexul 
- cele mai multe studii indică o prevalenţă de sex feminin, variind de la 1,5/1 la 3/1. 

 Factorul alimentar 

o glutenul – constituie prolaminele din:   

- grîu (gliadina), orz (ordelina), secară (secalina), ovăz (ovenina). 

o diversificarea incorectă a alimentaţiei la sugari: 

- introducerea glutenului în raţia alimentară, înainte de 4 luni creşte riscul dezvoltării Bolii 

celiace şi invers, introducerea după 7 luni scade riscul; 

- un studiu recent scandinav, denotă creşterea incidenţei Bolii celiace, odată cu ablactarea şi 

administrarea cantităţilor mari de gluten. 

 Factorul autoimun 

- după 1990, Boala celiacă a fost acceptată universal, ca o patologie autoimună, a cărei factor 

declanşator este  glutenul şi autoantigen – enzima transglutaminazică.  

 

Caseta 3. Indicaţii pentru screening-ul serologic a Bolii celiace [NASPGHAN, 2004] 

 Recomandate: 

 malabsorbţie intestinală, fără precizare; 

 anemie feriprivă, B12 – deficitară; 

 osteoporoză; 

 intoleranţa la lactoză; 

 sindromul intestinului iritabil; 

 simptome gastrointestinale cronice, neprecizate; 

 artrite neprecizate; 

 grupurile de risc cu manifestări evocatoare: 

- patologii autoimune (Diabet zaharat tip I, tiroidita); 

- sindromul Down, sindromul Turner, sindromul Williams; 

- deficit selectiv Ig A; 

- rudele de gradul I. 

 citoliză hepatică neprecizată; 

 ataxie, polineuropatie; 

 dermatită herpetiformă. 

 Nerecomandate: 

 populaţia generală; 

 manifestări digestive acute. 

C.2.3. Conduita pacientului  

C.2.3.1. Anamneza  
Caseta 4. Repere anamnestice pentru diagnosticul Bolii celiace 

 Copilul mic: 

- diaree cu polifecalie; 

- distensie abdominală; 

- retard ponderal, ulterior şi statural. 

 Copilul mare şi adolescentul: 

- hipoplazie dentară, osteomalacie şi 

osteoporoză; 

- anemie fierodeficitară; 

- fatigabilitatea cronică; 

- hiperkeratoză cutanată; 

- echimoze cutanate; 

- ulceraţiile aftoase şi gingivita; 

- dermatita herpetiformă. 

 Anamneza familial: 

- istoric familial de intoleranţă la gluten; 

- prezenţa antigenilor HLA DQ2 sau DQ8; 

- deficit de Ig A; 

- prezenţa sindroamelor genetice. 

C.2.3.2. Examenul clinic  
Caseta 5. Forma tipică a Bolii celiace la copii: 

- diaree cu polifecalie; 

- distensie abdominală („aspect de păiangen” – burta mare şi extrimităţi subţiri); 
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- retard staturo-ponderal; 

- anorexie; 

- vome; 

- dureri abdominale.  

NOTĂ: Actual,  acest tablou clinic este foarte rar, deoarece boala decurge mai frecvent atipic. 

 

Caseta 6. Forma atipică a bolii celiace  
 frecvent implică copiii mai mari, adolescenţii; 

 se întîlneşte aproape la fiecare al 4-lea copil; 

 50% fatigabilitatea cronică  [Hill, 2003] este asociată de simptome extraintestinale; 

 este eronat diagnostigată, în majoritatea cazurilor; 

 conform unui studiu la nivelul asistenţei medicale primare în Marea Britanie s-a precizat că 

persoanele cu oboseală şi/sau cu un diagnostic precedent sau prezent de anemie fierodeficitară a 

avut cea mai mare incidenţă a Bolii celiace nediagnosticate anterior; 

 la fel, evaluarea unei cohorte pe baza populaţiei din Cambridge, Marea Britanie, a arătat că 

Boala celiacă nediagnosticată reprezintă un impact nefavorabil asupra stării sănătăţii copilului, 

exteriorizată prin: anemie şi osteoporoză.  

 

Caseta 7. Manifestările clinice extraintestinale (forma atipică) 

 Manifestări osteomusculare – 50%: 

- hipotrofie, pînă la marasm; 

- hipotonie; 

- hipoplazie dentară; 

- osteomalacie şi osteoporoză; 

- fracturi patologice. 

 Manifestările hematologice – 6%: 

- epistaxis, echimoze, gingivoragii; 

- rar: purpura trombocitopenică; 

- hemoptizii; 

- hematurie; 

- hemoragii digestive superioare şi 

inferioare; 

- metroragii la adolescente; 

- cazuistic: hemartroze. 

 Manifestările muco-cutanate - 50%: 

- tegumente uscate, palide, hiperpigmentate; 

- „haustre cutanate”; 

- hiperkeratoză „murdară”, localizată cu 

preponderenţă în regiunea coatelor, 

genunchilor, articulaţiilor degetelor de la 

mîini; 

- fisuri ale mucoaselor; 

- ulceraţiile aftoase şi gingivita; 

- dermatita herpetiformă (erupţii papulo-

veziculoase foarte pruriginoase); 

- macule, urtici, cruste; 

- degete hipocratice. 

 Manifestările neurologice 

- neuropatii periferice, în special, senzitive; 

- parestezii; 

- astenie, ataxie; 

- encefalopatia dismetabolică; 

- epilepsie, manifestări convulsive; 

- depresia apare în 20 – 50 % cazuri, uneori 

evoluînd pînă la suicid [14].  

 Manifestările endocrine - 8-20 %: 

- nanism izolat; 

- infantilism. 

 Manifestările nefrourinare  

- oxalurie. 

 

Caseta 8. Alte forme clinice  a bolii celiace la copii 

 Boala celiacă silenţioasă  
- evoluează:  - fără manifestări clinice; 

- cu leziuni ale mucoasei intestinale. 

 Boala celiacă latentă  

- evoluează:  - fără manifestări clinice; 

- fără leziuni ale mucoasei intestinale; 

 Forma „potenţială” acest termen a fost introdus de Ferguson et al., 1993, pentru a 

descrie minuţios forma latentă a maladiei celiace. 
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 Boala celiacă refractară 10% 

-  persistenţa manifestărilor clinice, după un an de regim agliadinic. 

 
Caseta 9. Examenul obiectiv al pacienţilor cu boală celiacă 

 copiii sunt excitabili, capricioşi, activi, iar în formele cu malnutriţie severă devin apatici, 

trişti, morăcănoşi, prezintă retard fizic cu status rahiticus; 

 în dezvoltarea psiho-motorie, celiacii de vârstă mică nu progresează mult. Ei pot pierde 

chiar şi însuşirile deprinse mai recent. Retardul ponderal este mai serios decât cel statural, 

iar când membrele sunt subţiri le creează un aspect de „păiangen”; 

 pielea şi mucoasele sunt palide, uscate, la fel pot apărea pigmentaţii neomogene ale pielii, 

coilonihie, stomatită angulară, glosită, gingivită, decolorarea şi fragilitatea părului etc., 

uneori dermatită herpetiformă; 

 ţesutul adipos este diminuat; 

 ţesutul muscular este redus şi hipoton în cazurile avansate ajungând să exprime un 

marasm; 

 aparatul osos este demineralizat, apar fracturi patologice, hipoplazia smalţului dentar etc.; 

 abdomenul este destins. La palpare pielea din această regiune este subţiată, iar peretele 

abdominal fiind subţire şi atonic permite lesne palparea unor mase de consistenţă (anse 

intestinale dilatate, umplute cu lichid şi gaze).  

Tabelul 1. Deficitul staturoponderal în Boala celiacă  

 Metoda percentilelor Metoda devierilor standard 

Deficit ponderal 

- deficit de masă, gradul I pc.25 – p.10  1-2 DS 

- deficit de masă, gradul II < pc.10 ≥ - 2 DS 

Deficit statural 

- talie mai joasă de mediu pc.25 – p.10  1-2 DS 

- talie joasă < pc.10 ≥ - 2 DS 

 

C.2.3.3. Investigaţii paraclinice 
Diagnosticul Bolii celiace este bazat pe 4 pilieri, conform recomandărilor NASPGHAN, 2004: 

 anamneza şi clinica; 

 teste serologice; 

 examenul endoscopic şi histologic; 

 răspuns clinic la regimul agliadinic. 

 

Caseta 10. Teste serologice în boala celiacă  
 

 Anticorpii tisulari transglutaminazici – AcTG Ig A şi Ig G  

 cei mai uzuali şi eficienţi anticorpi serologici atît pentru screening-ul Bolii celiace, cît şi 

pentru evaluarea în dinamică a patologiei, la regimul fără gluten [NASPGHAN, 2004; 

AGA, 2006], aceleaşi linii directoare au fost susţinute şi de ESPGHAN, 1990, doar că fără 

dovezi clinice; 

 în cazul deficitului de Ig A valoare majoră va prezenta AcTG  de tipul Ig G. 

 Anticorpii antiendomisiali – EMA Ig A 

 Ig A: 

- marker precoce a formei latente a Bolii celiace; 

- se determină la pacienţii, cu mucoasa intestinală nelezată.  

- normalizarea EMA este lentă, timp de 6-12 luni.  

- până de curând, determinarea anticorpilor  EMA IgA a fost cel mai important test 

serologic în diagnosticul Bolii celiace.  
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Caseta 11. Examenul histologic în Boala celiacă 

 Tabloul histologic în Boala celiacă  

- Marsh 1 sau  Marsh 2 sunt leziuni nespecifice, putînd fi găsite în: 

- enteropatia alergică, 

- intoleranţa la laptele de vacă sau alergie la soia,  

- giardiază, 

- enteropatie autoimună. 

- Marsh 3 sunt leziuni mult mai specifice, mai ales dacă sunt confirmate serologic. 

 

Caseta 12. Schimbările histologice, după A. Tursi, G. Brandimarte, 2003 

Tipul   Mucoasa intestinală  IEL/100 EC  Vilozităţile  intestinale 

Tipul 0  Normală 
 < 40  

- diferită înălţime,  

- direcţionate variat, 

Tipul 1  Leziune de tip „infiltrativ”  40-60 - 168  - arhitectură vilară normală, 

Tipul 2  model „hiperplastic” 
  40/100  

- arhitectură vilară normală,  

- hiperplazia criptelor 

Tipul 3  Leziune „distructivă”   40/100  atrofia vilară: 

3a      moderată, 

3b       marcată,  

3c      totală. 

Tipul 4  Leziune ireversibilă, de 

cauză neprecizată 
 în limitele normei  

- atrofie vilară totală,  

- cripte normale.  

 

Caseta 13. Testul de provocare în boala celiacă 

 Indicaţii: 

 verificarea diagnosticului, la copiii cu vîrste de peste 7 ani, cînd: 

- manifestările clinice sunt nespecifice,  

- datele de laborator nu sunt concludente pentru stabilirea diagnosticului.  

 Contraindicatii: 

 Copii mai mici de 7 ani; 

 diagnostic de boala celiacă cert.   

 Metoda: 

 regim agluten 14 zile, sub supravegherea medicului, în secţii specializate, cu o ulterioară 

testare histologică şi serologică.  

 Rezultate: 

 testul de provocare se consideră pozitiv dacă după 6 luni (sau mai devreme) de lărgire a 

dietei mucoasa jejunului se atrofiază, iar titrul anticorpilor specifici creşte.  

Tabelul 2.  Alte examinări instrumentale efectuate pentru diagnosticul Bolii celiace la copii 

Examinarea 

paraclinică 
Rezultatele scontate 

Ecografia organelor 

 abdominale 
- anse intestinale dilatate cu fenomen de pseudoascită; 

- diagnostic diferenţial şi aprecierea patologiilor concomitente. 

Ecografia renală - pentru decelarea schimbărilor nefrourinare. 

Radiografia 

radiocarpală 
- estimarea concordanţei dintre vîrsta osoasă şi biologică. 

Osteodensitometria  - pentru aprecierea gradului demineralizării osoase şi pentru aprecierea de 

tratament şi monitorizare. 

Testul cu sucroză, D- - diagnosticul diferenţial a malabsorbţiei glucidelor. 
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xiloză, glucoză 

Endocapsula  - cea mai nouă achiziţie de diagnostic, pentru vizualizarea intestinului 

subţire; 

- metodă endoscopică neinvazivă. 

Tabelul 3.  Examinări de laborator pentru stabilirea Bolii celiace la copii 

Examinarea paraclinică Rezultatele scontate 

Testele biochimice - Albumina  – N, ↓, în 50% cazuri;  

- Proteina totală – N, ↓, în 50% cazuri; 

- ALAT, ASAT – N,↑;  

- Bilirubina – N, ↑; 

- FA – N, ↑; 

- Ca, P –↓, în 50% cazuri; 

- Fierul seric – N, ↓; 

- Vit. B12 – N, ↓; 

- Acidul folic – N, ↓; 

- Transferina – N, ↓; 

- Colesterolul – ↑, în 30% cazuri; 

- Ureea, creatinina – N, ↑; 

- Timpul de coagulare; 

- Fibrinogenul; 

- Protrombina; 

- Kaliul; 

- Natriul. 

Examenul sumar de sînge - Hemoglobina – ↓, în 70% cazuri; 

- Leucocite – N, ↑, cu deviere spre stînga;  

- Eozinofile  – ↑; 

- Limfocite – ↑; 

- VSH  – ↑. 

Examenul sumar al urinei - proteine – N,↑;  

- leucocite – N,↑; 

- oxalaurie; 

- eritrociturie minimă.    
Examenul coprologic - lipide neutre (steatoree) – ↑; 

- acizi graşi – ↑; 

- saponine – ↑; 

- celuloză  – ↑; 

- floră iodofilă – ↑; 

- uneori proteine (creatoree) – ↑,  

- resturi nedigerate – ↑. 

Examenul coproparazitologic - excluderea infestaţiilor intestinale. 

Examinarea florei intestinale - bifido- şi lactobacterii – ↓, absent; 

- flora condiţionat patogenă – ↑, în special a formelor atipice de 

E.colli. 

Teste serologice - aprecierea invaziilor parazitare (Ascaride, Toxocara, 

Giardia Lamblia). 
Hepatită virală B 

- HBsAg, HBeAg, Anti- HBcor sumar, ADN-HBV. 

Hepatită virală C 

- Anti-HCV, ARN-HCV. 

Hepatita virală D 

- ARN-HVD. 

Citomegalovirus 

- Anti-CMV Ig M, Anti-CMV Ig G. 

Herpes simplex tip 1 şi tip 2 

- IgM şi IgG, PCR. 
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Teste imunologice - Ig A, Ig E totală; 

- proteina C-reactivă;  

- complexele imuno-circulante (CIC);   

- factorul reumatoid. 

Hormonii  - hormoni de creştere şi dezvoltare (somatotropina, LH, FSH); 

- hormoni tiroidieni (T3, T4, TSH). 

C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial al Bolii celiace  
Caseta 14. Maladii pentru diferenţierea Bolii celiace  la copii 
1. Afecţiuni intestinale caracterizate prin atrofie vilozitară: 

- intoleranţă la lactoză; 

- intoleranţa la proteine; 

- infestaţii parazitare; 

- limfomul intestinal. 

2. Afecţiuni intestinale ce determină sindrom de 

malabsorbţie, dar cu leziuni intestinale specifice: 
- boala Wipple; 

- boala Crohn; 

- gastroenterita eozinofilică. 

C.2.4. Tratamentul în boala celiacă 
Caseta 15. Tratamentul  în boala celiacă  

 DIETA FĂRĂ GLUTEN 

 Tratament medicamentos: 

- tratamentul deficienţelor instalate; 

- tratamentul complicaţiilor; 

- tratamentul patologiilor asociate; 

- tratamentul formei refractare. 

 Promovarea valorilor psihologice, emoţionale, sociale. 

 Promovarea suportului familial şi social. 

C.2.4.1. Tratamentul nemedicamentos 
Caseta 16. Obiectivele regimului igienodietetic 

 regimul fără gluten, pentru toată viaţa este piatra de temelie în tratamentul Bolii celiace; 

 necesarul glucidic este acoperit din contul majorării în raţia alimentară a ratei crupelor 

agliadine (hrişcă, orez, porumb, soia), cartofi, zahăr; 

 aportul lipidic este acoperit prin ulei de porumb şi cel de floarea soarelui; 

 aportul proteic este important, dar în acelaşi timp se interzice acoperirea lui din contul 

alimentelor, în producerea cărora sunt utilizate derivaţii glutenului (gluten dismulat): unele 

brânzeturi, cremele pentru copii, caramelele, îngheţata, mezelurile, conservele din carne şi 

peştele în sos, tocătura din carne, fasolea uscată, în conserve etc.; 

 necesităţile proteice trebuiesc suplinite prin carne de vită, iepure, găină, curcă, oaie, peşte, 

ouă (care se fierb timp îndelungat sau se prepară sub formă de omletă); 

 necesarul vitaminic este asigurat de produsele ce conţin vitamine: fructe (mere, pere), 

legume (cartofi, morcovi etc.). 

 În cazul în care raţia alimentară trebuie suplimentată sau se decide instituirea unei 

alimentări artificiale, în nici un caz nu se va prefera laptele de vacă. Acesta se evită în 

favoarea amestecurilor adaptate. 

C.2.4.2. Tratamentul medicamentos 
Caseta 17. Obiectivele tratamentului medicamentos 

- Atenuarea manifestărilor gastrointestinale şi sistemice, cu cel mai mic grad posibil de efecte 

adverse. 

- Preîntîmpinarea complicaţiilor şi restabilirea anemiei, densitătăţii osoase. 

- Restabilirea şi menţinerea curbei ponderale normale. 

- Forma refractară. 

 

Caseta 18. Tratamentul medicamentos 

Reechilibrarea biologică Glucocorticosteroizi 

 Albumină 5-10 %  Prednisolon 
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- 15 ml/kgc/zi. 

- volumul administrat trebuie 

individualizat; 

- doza iniţială pentru tratamentul 

hipovolemiei acute:12-20 ml/zi (0,6-1,0 

g/zi), prizele pot fi repetate la 15-30 

minute, dacă prima n-a atins efectul 

scontat; 

- hipoproteinemie fără edeme:2 g/kgc/zi; 

- în hipoproteinemiile cronice preferabilă 

este administrarea Albuminei 25 %. 

 

 Plasmă:15 ml/kgc/zi. 

 

 Infesol 40, 100 

- volumul administrat trebuie individualizat; 

- 1,5-2,5 g aminoacizi/kgc/zi; 

- doza maximă: 60 ml/kgc/zi. 

- 1 – 2 mg/kgc/zi, per os; 

- doza maximă – 40-60 mg/zi. 

Schema de administrare: 

 doza zilnică se împarte în 3 prize: 

 ora 8.00 - ½ din doza zilnică; 

 ora 12.00 - ¼ din doza zilnică; 

 ora 14.00 - ¼ din doza zilnică;  

 scădere la 4-6 săptămîni; 

 scăderea dozei se face treptat, cu cîte 2,5 mg 

la 5-7 zile, dar nu mai de grabă decît 3 zile. 

Fermenţi pancreatici 

 Pancreatină (Pangrol
® 

10000, 25000) 

- sugari: 2000-4000PhEurU lipază/120 ml de 

amestec lactat;  

- copii < 4 ani: 1000-2000 PhEurU 

lipază/kgc/priză alimentară; 

- copii > 4 ani: 500-2000PhEurU 

lipază/kgc/priză alimentară. 

Antiflatulente Probiotice 

 Simeticona (Bobotic) 
- copii 28 zile-2 ani: 8 pic. (20 mg), 4 prize; 

- 2-6 ani: 14 pic. (35 mg), 4 prize; 

- > 6 ani: 16 pic. (40 mg), 4 prize. 

 Bifi-form 

- 2 -6 luni: 0,5 caps., 2 prize;  

- > 6 luni: 1 caps, 2 prize; 

- 2-3 ani – 1 caps, 2 prize. 

Terapia antibacteriană Tratamentul deficienţelor minerale 

 Nifuroxazid (Enterofuril) 
- 15-20 mg/kgc/zi, 2 prize, per os, 7 zile. 

 Calciu glicerofoasfat 
- 50-200 mg, per os, 2-3 prize 

Suplinirea deficienţelor vitaminice 

 Retinol (Vitamina A) 

- copii până la 3 ani – 600 µg (2000 UI);  

- 4-8 ani – 900 µg (3000 UI);  

- 9-13 ani – 1700 µg (5665 UI);  

- 14-18 ani – 2800 µg (9335 UI).  

 Ergocalceferol (Vitamina D) 

- rahitism uşor: 2000-3000 UI/zi, per os, 30 zile; 

- rahitism moderat: 3000-4000 UI/zi, per os, 35-

40 zile; 

- rahitism sever: 4000-5000 UI /zi, per os, 40-45 

zile. 

 Tocoferol (Vitamina E) 

- 800-3600 UI/kgc/zi, per os, 2 prize. 
 Fitomenadiona (Vitamina K) 

- peroral: 2,5-5 mg/zi; 

- parenteral: 1-2 mg/zi. 

 Magne B6 

- copii >1 an (>10kg): 1-4 fiole/zi, per os, în 

2 - 3 prize, administrate în timpul mesei, 

conţinutul fiolei se diluează într-o jumătate 

de pahar cu apă; 

- copii >6 ani: 100-250mg, per os,  2-3 prize. 

 

 Acid folic 

- 1-5 mg, per os, în 3 prize, 20-30 zile. 

 

Caseta 19. Criteriile de spitalizare a copiilor cu Boală celiacă 

 confirmarea sau infirmarea diagnosticului de Boală celiacă; 

 forma refractară; 

 prezenţa complicaţiilor. 

 

Caseta 20. Criteriile de externare a copiilor cu Boală celiacă 

 ameliorarea stării generale; 
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 răspuns la dieta fără gluten; 

 excluderea complicaţiilor; 

 răspuns la tratamentul medicamentos. 

C.2.5. Supravegherea copiilor cu Boală celiacă 
Caseta 21. Supravegherea pacienţilor cu Boală celiacă 

 Se vor respecta următoarele recomandări: 

- respectarea dietei fără gluten, pentru toată viaţa: 

 1 an după stabilirea diagnosticului: 1 dată la 6 luni; 

 ulterior: 1 dată în an; 

 la necesitate mai frecvent (forma refractară). 

 Perioada de supraveghere va dura toată viaţa. 

DE REŢINUT!!! 

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, copiilor cu Boală celiacă li 

se stabileşte gradul II de invaliditate. 

C.2.6. Complicaţiile 
Caseta 22. Complicaţiile Bolii celiace la copii 

 rahitism, osteopenie, osteoporoză; 

 anemie feriprivă sau anemie macrocitară (deficit de acid folic); 

 pubertate intîrziată; 

 amenoree; 

 infecţii respiratorii recurente; 

 tulburări de memorie şi concentrare; 

 tulburări psihice, precum iritabilitatea şi depresia; 

 limfom intestinal. 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

D.1. Secţia de 

gastrologie, 

Institutul de 

Cercetări 

Ştiinţifice în 

domeniul 

Ocrotirii 

Sănătăţii Mamei 

şi Copilului 

 

Personal: 

 medic gastroenterolog pediatru certificat; 

 medic pediatru certificat; 

 medic de laborator; 

 medic imagist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţiile calificate: nutriţionist,  genetic, psiholog, endocrinolog, 

reumatolog, alergolog, neurolog. 

Dispozitive medicale: 

 cîntar pentru sugari; 

 cîntar pentru copii mari; 

 panglica-centimetru; 

 fonendoscop;  

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, teste biochimice 

(proteina totală, ASAT, ALAT, bilirubina şi fracţiile ei), fierul seric, Ca, P, K, Na, 

CIC; 

 teste serologice; 

 fibrogastroscop;   

 cabinet radiologic; 

 laborator imunologic; 

 serviciul morfologic cu citologie. 

Medicamente: 

 tratamentul proceselor de digestie (Pangrol
®

); 

 tratamentul creşterii exuberante a  microflorei condiţionat patogene (Bifiform) 

 tratamentul poluării bacteriene (Enterofuril); 

 suplinirea deficienţelor vitaminice (vitamina A, D, E, K) şi minerale (Calciu); 
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 glucocorticosteroizi (Prednisolon). 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 

Nr. 

d/o 
Scopurile 

protocolului 

 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. Ameliorarea 

screening-ului 

Bolii celiace, la 

pacienţii din 

grupul de risc 

1. Proporţia 

pacienţilor din grupul 

de risc a Bolii celiace, 

care au beneficiat de  

testare serologică, 

anual 

Numărul pacienţilor, din 

grupul de risc a Bolii 

celiace, pe parcursul care 

au beneficiat de  testare 

serologică în ultimul an x 

100 

Numărul total de copii cu 

diagnosticul de Boală 

celiacă, care s-au aflat la 

tratament de staţionar în 

secţia gastroenterologie, 
pe parcursul ultimului an 

2. Ameliorarea 

calităţii examinării 

şi tratamentului 

pacienţilor cu 

Boală celiacă 

2. Ponderea pacienţilor 

cu diagnosticul de 

Boală celiacă, cărora li 

sa efectuat  examenul 

clinic şi paraclinic şi 

tratamentul obligatoriu 

conform 

recomandărilor 

Protocolului clinic 

instituţional „Boala 

celiacă la copil”  

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de Boală 

celiacă, cărora li sa efectuat 

examenul clinic, paraclinic 

şi tratamentul obligatoriu 

conform recomandărilor 

Protocolului clinic 

instituţional „Boala celiacă 

la copil”, pe parcursul 

ultimului an x 100 

Numărul total de pacienţi 

cu Boala celiacă, care s-au 

aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie pe 

parcursul ultimului an. 

3.  Ameliorarea 

informatizării şi 

educării familiilor, 

referitor la 

regimul agliadinic 

3. Ponderea pacienţilor 

cu diagnosticul de 

Boală celiacă, care 

respectă dieta fără 

gluten, conform 

recomandărilor 

Protocolului clinic 

instituţional „Boala 

celiacă la copil” 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de Boală 

celiacă, care au respectat 

dieta fără gluten, conform 

recomandărilor 

Protocolului clinic 

instituţional „Boala celiacă 

la copil”, pe parcursul 

ultimului an x 100 

Numărul total de pacienţi 

cu Boală celiacă, care s-au 

aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie pe 

parcursul ultimului an. 

 

F.                                                                                                                                                                             ASPECTELE                                                                                                                               MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu Boala Celiacă. 
 

Tabelul 1. Transferul în alte secţii (transfer intern şi transfer extern) a pacienţilor cu Boala 

Celiacă (BC) conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 

Complicaţiile BC Secţia chirurgie septică, sau 
secţia reanimare şi terapie 
intensivă chirurgicală  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 
Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 
Tatiana Pasicovchi 
Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 
 
 
 
 
 
 
Nr. telefon:  

Agravarea stării pacientului cu 
BC 

Secţia de reanimare şi 
terapie intensivă 
pediatrică 

Şef secţie – Ana Oglindă 
Nr.telefon:523-613;3-38,4-14 
 

Abdomen acut sau alte stări 
chirurgicale urgente la pacienţii 
cu BC 

Secţia chirurgie  urgentă 
 

 

Secţia chirurgie  septică 

Şef secţie: Mihai Seu  
Nr.telefon:55-96-58;5-63,6-19  
Şef secţie -  Larisa Boiştean 
Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 
  
 

Prezenţa manifestărilor 
articulare 

Secţia reumatologie Şef secţie: Ninel Revenco 
Nr.telefon: 52-37-21; 5-08 

Prezenţa manifestărilor 
dermatologice 

Dispensarul 
Dermatovenerologic 
Republican 

Secţia internare 
Nr.telefon: 79-41-11 

Caz suspectat/confirmat  
oncologic 

IMSP Institutul Oncologic 
str. N.Testemiţanu, 30 

Secţia internare 
Nr. telefon: 72-55-88 
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Procedura  generală de transfer a pacientului: 

1. Medicul curant informează şeful secţiei despre: complicaţiile/patologia concomitentă/agravarea 

stării, parvenite la pacientul cu BC. 

2. Şeful secţiei consultă pacientul în comun cu medicul curant. 

3. Pacientul este obligatoriu consultat de şeful clinicii sau conferenţiarii catedrei, responsabili de 

secţia respectivă. 

4. În caz de transfer intern, şeful secţiei invită consultant din secţia respectivă şi se i-a decizia 

respectivă. 

5. În caz de transfer în altă instituţie, prin  intermediul şefului secţiei  se informează 

vicedirectorul de profil respectiv despre cazul respectiv. 

6. Vicedirectorul de profil respectiv invită consultant din instituţia competentă externă pentru 

determinarea tacticii ulterioare de tratament sau transfer în altă instituţie, la necesitate. 

7. Se convoacă C onsiliul medical în componenţa: Vicedirectorul de profil, şeful clinicii,  şeful 

secţiei, medicul curant, consultantul invitat şi alţi specialişti de profil (la necesitate). 

8. Medicul curant  scrie epicriza  de transfer (pentru transfer intern  - forma  003e;  pentru transfer 

extern - f 027e), care va include obligatoriu: datele  de paşaport, diagnosticul, starea pacientului, 

date despre evoluţia bolii, rezultatele investigaţiilor, tratamentul administrat, concluzia consiliului 

cu argumentarea necesităţii transferului, recomandări. 

9. Pentru transportarea pacientului în altă instituţie medicală (transfer extern) va fi utilizat transportul 

IMSP ICŞOSMC. 

 

2. Cerinţele fata de conţinutul, perfectarea si transmiterea documentaţiei medicale pentru 

trimiterea pacientului şi/sau a probelor de laborator 

 

1. Pentru efectuarea investigaţiilor în altă instituţie (care necesită  prezenţa pacientului), se 

eliberează, de către medicul curant  îndreptare, care va include obligatoriu diagnosticul, 

argumentarea procedurii şi numărul poliţei de asigurare (forma 027e). 

 

2. Pentru efectuarea investigaţiilor în alte instituţii (care nu necesită  prezenţa pacientului) 

materialul biologic va fi însoţit de forma standardă de întreptare şi transportat de către IMSP 

ICŞOSMC. 

3. Pentru consultaţii în alte instituţii, medicul curant  argumentează necesitatea efectuării 

consultaţiei în forma 003e. Consultaţia preventiv se coordonează prin şeful secţiei sau vice-

directorul de profil. Pacientul este însoţit de către personalul medical, care este responsabil de 

documentaţia medicală. 

 

3. Ordinea de asigurare a circulaţiei documentaţiei medicale, inclusiv întoarcerea în instituţie la 

locul de observare sau investigare 

1. În contract cu instituţiile subcontractate este menţionat modalitatea de expediere şi recepţionare 

a rezultatelor. 

 

4. Ordinea instruirii pacientului cu privire la scopul transferului la alt nivel de asistenţă medicală 

1. Pacientul este informat de către medicul curant despre necesitatea transferului la alt nivel de 

asistenţă medicală (transfer extern sau intern). Transferul se efectuează cu acordul informat  al 

pacientului. 

 

5. Ordinea instruirii pacientului cu privire la acţiunile necesare la întoarcere pentru evidenţa 

ulterioară (de exemplu: după externarea din staţionar etc.) 

1. Extrasul (forma 027e) obligatoriu va include recomandări pentru pacient.  
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Anexa 1.  

GHIDUL PACIENTULUI CU BOALA CELIACĂ 

Boala Celiaca este definită ca enteropatie gluten sensibilă cu leziuni la nivelul mucoasei 

intestinului Subţire. 

Ce înseamnă GLUTEN ? 

Prin gluten se subînţeleg prolaminele prezente în grâu (gliadina), în orz (ordelina), secară 

(secalina) şi ovăz (ovenina). Cu alte cuvinte boala celiacă este „boala făinei”.     

Proportiile  prolaminelor în diverse cereale: 

 griu – gliadina 69%,   

 secară – secalina 30 – 50%,  

 ovăz – avenin 16% ,  

 orz – hordeina 46 – 52 %,   

 mei – panicin 40 %,  

 porumb – ziena 55 %,  

 orez – orzenina 5 %,   

 hibrid de grîu – cu proprietăţile grîului şi 

secarei.  
  

Cînd şi la cine apare Boala celiacă ? 

Predispunere genetică  
Aceasta nu însemnă că în fiecare familie unde este un copil cu Boală 

celiacă neapărat toţi copiii vor face această boală. Totuşi probabilitatea unei 

astfel de situaţii este mai mare comparativ celorlalte familii. Atunci cînd un 

membru al familiei este afectat, riscul de survenire a bolii este de 10%. La 

gemenii concordanţa este de 70%.  

 

Diversificarea incorectă  
în termen - intestinul sugarului se „maturizează” pentru 

digerarea şi absorbţia altor alimente decât cele din laptele matern 

după vârsta de 4-6 luni; 

modalitate - diversificare alimentară iniţiată cu produse 

glutenice (biscuiţi, terci de griş) greu digerabile.  

– Celiachia pare a fi mai frecventă la persoanele  ce sufera de o boala autoimună: lupus 

eritematos, diabet de tip 1, artrita reumatoida, tiroidita Hashimoto.  

– La fel, incidenţa bolii pare a fi mai mare la persoanele afectate de  sindromul Down sau alte 

sindroame genetice. 

Care sunt manifestările clinice ale Bolii celiace? 

 Debutul semnelor clinice durează de la 2 până la 4-8 săptămâni după introducerea produselor 

gluten-componente şi ca regulă se realizează în a doua jumătate a primului an de viaţă.  

 La introducerea mai timpurie a componentelor gluten similare Boala celiacă debutează şi în 

primele 6 luni, dar poate întârzia până la 2-3 ani, după acţiunea factorilor (infecţii 

intercurente, stări stresante, încadrarea copilului în colective noi, schimbarea bruscă a 

regimului alimentar) ce facilitează realizarea predispunerilor genetice.  

 Manifestările clinice variază în funcţie de vârsta copiilor şi evident de stagiul bolii. 

 

Boala celiacă la copiii de până la 2 ani (forma clasică)  

 

– diaree cu polifecalie, 

– abdomen mărit „aspect de păiangen” burta mare şi 

extremităţi subţiri;  

– încetinirea sau falimentul creşterii. 
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Diareea din Boală celiacă: 

- scaune repetate de la 1 la 10 ori în zi, dar de cele 

mai dese ori este moderată de 3-4 ori/zi,  

- de consistenţă păstoasă, lipiciose (aderă de vas), 

- culoare galben deschis sau închis, acolice şi 

lucioase datorită incluziunilor lipidi-ce 

(steatoree), neprelucrate. 

- miros fetid.            
 

Boala celiacă la copiii mai mari de 2 ani (forma atipică) 

 simptomatologia digestivă ca regulă se amplasează pe al doilea plan; 

 caracteristic manifestările extraintestinale: statura mică, osteoporoza, anemia, iar: 

 diareea (uneori constipaţia), disconfortul abdominal, schimbarea poftei de mîncare pot fi găsite 

la un interogatoriu orientat şi necesită o examinare minuţioasă. 

 

Cînd ne adresăm la consultul de specialitate ? 

Semne clinice esenţiale Semne clinice suplimentare 
1. Scaun acolic, fetid, polifecalie, mai 

frecvent de 2 ori în zi;   

2. Abdomen mărit în volum; 

3. Încetinirea sau falimentul creşterii 

(greutatea, înălţimea);  

4. Schimbarea poftei de mâncare (scăderea 

sau lipsa poftei de mâncare, iar uneori 

poftă de lup); 

5. Dureri abdominale; 

6. Vărsături unice, rareori zilnice; 

7. Dureri în oase, carie dentară, fracturi 

osoase;  

8. Nervozitate, agresivitate; 

9. Somn neliniştit, insomnie, vorbire prin 

somn; 

10. Dermatită atopică; 

11. Dermatită hipertrofică. 

1. Stomatită recidivantă; 

2. Edeme hipoproteice (edeme paraorbitale, 

ale gleznelor, care sunt palide, calde, moi); 

3. Prolaps rectal (prolabarea orificiului anal); 

4. Constipaţii rebele; 

5. Prurit al pielii, hiperkeratoză foliculară; 

6. Infecţii respiratorii virale acute ( > 3 

ori/an); 

7. Slăbiciuni musculare; 

8. Convulsii musculare repetate; 

9. Parestezii repetate; 

10. Epistaxis, metroragii juvenile, alte 

hemoragii; 

11. Dereglări ale ciclului menstrual; 

12. Micşorarea acuităţii vizuale în perioada de 

amurg a zilei; 

13. Prezenţa la rude a diabetului zaharat de tip 

I, boli endocrine, maladii ale ţesutului 

conjunctiv, tumori intestinale sau a altor 

organe. 

NOTĂ: Manifestările clinice sunt sugestive dacă sunt prezente 3 semne clinice esenţiale 

sau 2 semne clinice esenţiale asociate cu mai mult de 2 semne clinice suplimentare. 

 

Cum poate fi diagnosticată Boala celiacă ? 

Pentru diagnosticul bolii celiace sunt importante:  

1. manifestările clinice; 

2. testarea serologică; 

3. examenul endoscopic şi histologic.  

Examinarea serologică permite aprecierea anticorpilor antigliadinici (AGA), antiendomiziali 

(AЕMA) şi anticorpilor contra transglutaminazei tisulare (anti-tTG), consideraţi cei mai informativi.  

La examenul endoscopic (jejunoscopie) se pot vizualiza micşorarea în înălţime a vilozităţilor 

intestinale (subatrofie), uneori până la dispariţia completă (atrofie).  
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Cum poate fi tratată Boala celiacă ? 

În Boala celiacă regimul fără gluten este unicul tratament eficient, care nu comportă nici un 

efect advers.  

În principiu acest enunţ teoretic al excluderii proteinelor toxice din alimentaţie pare simplu, în 

practică, însă, prezintă un deziderat greu de atins.  

Regimul alimentar al unui celiac este obligat să respecte principiul de cruţare mecanică şi 

chimică. Astfel, toate bucatele destinate bolnavilor celiaci sunt pregătite prin fierbere sau la baia de 

aburi. În perioada acută este de preferat pireul, iar temperatura produselor administrate să se 

interpună între 15 – 57-62°C. 

Tratamentul medicamentos 

Medicamentele sunt indicate în prezenţa: 

 anemiei – preparate de fier; 

 osteoporoză – preparate de calciu. 

 

Cu toate succesele regimului alimentar, există o formă 

(refractară) a Bolii celiace ce nu răspunde la dieta fără gluten şi 

atunci recurgem la medicamente, ca: Prednisolon, care poate fi 

indicat doar de medic, şi nici într-un caz de sinestătător.  
 

Succese!!! 
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