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La malaltia celíaca és una entitat clínica que es caracteritza per la intolerància al gluten (proteïna 

de blat, ordi i sègol); quan està present en la dieta, es produeixen anticossos que tenen com a diana 

bàsicament l'intestí i causen atròfia de les vellositats comportant malabsorció i malnutrició. 

Existeixen molts casos de celiaquia subclínica i també del que es coneix com a malaltia celíaca latent 

on existeixen microlesions que amb el temps poden ser simptomàtiques. 

El diagnòstic clínic és complex a causa de la gran varietat de símptomes i si no es tracta pot conduir 

a certs tipus de càncers intestinals, esofàgics i limfomes. 

La malaltia celíaca i la dermatitis herpetiforme constitueixen les denominades enteropaties sensibles 

al gluten, es parla de dermatitis herpetiforme quan la diana dels anticossos és bàsicament la pell. El 

25% dels celíacs tenen lesions en la pell i el 60% dels quals tenen dermatitis herpetiforme pateixen 

lesions en l'intestí. 

La freqüència aproximada a Europa és d'1:500. La prevalença de la malaltia en la família propera a 

un afecte varia de l'1-18% i quan es produeix, no s'associa a cap dels símptomes clàssics, per la qual 

cosa el screening serològic als familiars d'un afecte de celiaquia és d'enorme utilitat. 

El criteri diagnòstic de la celiaquia inclou una biòpsia intestinal positiva i almenys dos marcadors 

serològics positius d'entre els IgA anti-endomisi, IgA anti-gliadina i IgA anti-reticulina. També és molt 

útil la identificació dels familiars amb el risc de patir la malaltia. 

 

 Coneixes el teu risc a patir Malaltia Celíaca?                 

Existeixen marcadors de susceptibilitat genètica; el haplotip HLA-DQ2 i  HLA-DQ8 suposa un factor 

de predisposició a patir malaltia celíaca. L’analítica es realitza a partir de l’ADN extret d’una mostra 

de sang del pacient. 

És una proba senzilla y no invasiva que si presenta un resultat negatiu, permet excloure la celíaca y 

evitar probes molestes i innecessàries. No obstant, la seva presència no ho confirma, pel que un 

resultat positiu s’ha d’acompanyar d’altres probes immunològiques i/o biòpsia intestinal.  


