
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
 
 
 
 
 
El grup d’investigació liderat per la Dra. Maria Esteve Comas s’ha incorporat recentment al Centro 
de Investigación Biomédica en Red-Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), un 
consorci -vinculat al Instituto de Salud Carlos III- que té per objectiu promoure la investigació 
científica d’excel·lència. 
 
L’esmentada incorporació al CIBERehd suposa una gran fita en termes científics pel fet de 
contribuir a fomentar la investigació d’excel·lència en malalties hepàtiques i digestives en un 
context internacional i potenciar la interacció entre els millors grups de l’Estat espanyol. A més, 
també suposa una clara orientació a la investigació traslacional, afavorint així l’obtenció de 
resultats transferibles a la pràctica clínica. 
 
En aquest sentit, la pertinença al CIBERehd com a grup d’investigació reforça el servei de Digestiu 
de l’HUMT i li atorga un prestigi destacat entre la comunitat científica nacional. El de la Dra. 
Esteve és un dels 44 grups amb els que compta actualment el CIBERehd, 19 dels quals pertanyen 
a Catalunya. 
 
Les línies d’investigació del grup -integrat per una desena de facultatius del servei de Digestiu de 
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT)- se centren en la immunologia intestinal i la 
celiaquia. En aquest sentit, estudien l’epidemiologia de la malaltia celíaca, la història natural, els 
marcadors diagnòstics i la valoració de la resposta a la dieta sense gluten. 
 
En l’àmbit de la immunitat de la mucosa intestinal, investiguen patrons de resposta cel·lular de 
diverses malalties inflamatòries cròniques (malaltia celíaca, malaltia inflamatòria intestinal i colitis 
microscòpica), el seu interès fisiopatològic i la seva aplicació diagnòstica.  
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És la cap del servei de Digestiu de l’HUMT i està especialitzat en immunologia intestinal i celiaquia  


