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Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zachorowań na eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE), chorobę
o podłożu immunologicznym i sugerowanym związku patogenetycznym z alergią wziewną i/lub pokarmową.

Cel
Celem projektu jest ocena korelacji występowania alergii pokarmowych i wziewnych z nasileniem dysfagii,
cechami endoskopowymi, histologicznymi, manometrycznymi i oceną jakości życia u pacjentów z podejrzeniem
EoE.

Metodyka
Analizie poddano 23 osoby z chorobami atopowymi i dysfagią, ale tylko 10 z podejrzeniem histologicznym EoE
zostało włączonych do projektu, 13 stanowiło grupę kontrolną. Każdy uczestnik wypełnił ankietę o stanie zdrowia
i jakości życia (GIQLI), miał wykonaną manometrię przełykową wysokiej rozdzielczości (HRM), gastroskopię z
pobraniem wycinków z przełyku. Osoby spełniające kryteria rozpoznania EoE (15 eozynofili/hpf), rozpoczęły
terapię inhibitorami pompy protonowej. Po 8 tygodniach wypełniły ponownie ankiety i miały wykonaną HRM i
gastroskopię z pobraniem wycinków z przełyku.

Wyniki
Tylko 3 pacjentów z chorobami atopowymi spełniło histologiczne kryteria EoE. Pozostali mieli od 5 do 14
eozynofili/hpf (potencjalna diagnoza EoE). Wszyscy pacjenci mieli eozynofilię obwodową, 8 (80%) dodatni wynik
punktowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi lub wziewnymi, 1 pacjent ponadto atopowe zapalenie
skóry i eozynofilowe zapalenie zatok. Nasilenie objawów i GIQLI korelowało ze stopniem eozynofilii przełyku i
cechami HRM.

Wnioski
Współwystępowanie dysfagii u pacjentów z chorobami atopowymi nie warunkuje rozpoznania EoE, pozwala
jednak wysunąć podejrzenie choroby. Dotychczas niewielka grupa pacjentów uczestniczyła w projekcie.
Konieczne wydaje się kontynuowanie badań i dalsza rekrutacja pacjentów do projektu.

KONFLIKT INTERESÓW:
Badanie to zostało sfinansowane przez Projekt dla Młodych Naukowców Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu (projekt: STM.C130.17.045). Autorzy nie zgłaszają żadnych finansowych ani osobistych powiązań z
osobami lub organizacjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na treść tego abstraktu lub rościć sobie do niego
praw.

