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Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Επιδημιολογία
Η νόσος έχει περιγραφεί σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, 

με συχνότητα που υπολογίζεται σε 1/10.000. Η συχνότητά 
της φαίνεται ότι έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, όπως 
καταδεικνύει μια πρόσφατη μελέτη παιδιατρικού πληθυσμού 
από την Αυστραλία, από 0.05/10.000 σε 0.89/10.0001, χωρίς 
όμως να μπορεί κανείς να αποδώσει το γεγονός αυτό σε 
πραγματικά αυξημένη επίπτωση ή μεγαλύτερη ιατρική επα-
γρύπνηση και αναζήτηση της νόσου. Μια σουηδική μελέτη 
δε, ανεβάζει το ποσοστό αυτό στο 1% του γενικού πληθυ-
σμού1. Είναι συχνότερη στα παιδιά απ’ότι στους ενήλικες 
με προτίμηση στο άρρεν φύλο (άρρεν:θήλυ=3:1). Όταν 
η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα προσβάλλει τους ενήλικες, 
συνήθως διαγιγνώσκεται στην τρίτη ή τέταρτη δεκαετία 
της ζωής, με μέση ηλικία τα 30 έτη.

Παθοφυσιολογία
Η παθογένεση της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας δεν είναι 

απόλυτα κατανοητή, φαίνεται όμως ότι είναι μια διακριτή 
νόσος που σχετίζεται με ανοσοαπόκριση εκλυόμενη από 
εξωγενή καταπόμενα αλλεργιογόνα. Η ανοσοαπόκριση 
είναι τύπου ΤΗ2, με αυξημένη συγκέντρωση ιντερλευκι-
νών 4, 5 και 13, οι οποίες ενεργοποιούν τα ηωσινόφιλα 
και ρυθμίζουν τη χημειοταξία τους προς το οισοφαγικό 
επιθήλιο1, απ’όπου φυσιολογικά θα εξέλειπαν. Σε ασθενείς 
με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα έχει επίσης παρατηρηθεί 
υπερέκφραση, από 50 έως 100 φορές σε σχέση με το 
φυσιολογικό πληθυσμό1, της ηωταξίνης-3, ουσίας που είναι 
και αυτή υπεύθυνη για τη στρατολόγηση και μετανάστευση 
των ηωσινοφίλων. Τα ηωσινόφιλα περιέχουν και είναι σε 
θέση να απελευθερώσουν μια σειρά προϊόντων, συμπε-
ριλαμβανομένων κατιονικών πρωτεϊνών, κυτταροκινών, 
TGF-β, TNF-α, διαμεσολαβητών του αραχιδονικού οξέος, 
προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστική φλεγμονή, τη 
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών και την αναδιαμόρφωση 
της εξωκυττάριας διάμεσης ουσίας.

Κλινική Εικόνα
Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου ποικίλλουν αναλό-

γως της ηλικίας, με κυρίαρχα συμπτώματα στα παιδιά 
τις διαταραχές σίτισης, τον έμετο, το κοιλιακό άλγος και 
την καθυστέρηση στην ανάπτυξη1, ενώ στους ενήλικες 
προεξάρχουν η δυσφαγία (93%), η ενσφήνωση βλωμού 
(61.9%) και ο οπισθοστερνικός καύσος (23.6%). Ένα σημα-
ντικό ποσοστό των ασθενών αναφέρει ιστορικό αλλεργιών 
(51.6%), ενώ περιφερική ηωσινοφιλία αναγνωρίζεται στο 
1/3 περίπου αυτών1.

Διάγνωση
Η διάγνωση θα στηριχθεί στη λήψη ενός καλού ιστορικού, 

στην εκτίμηση των συμπτωμάτων και στις πληροφορίες 
που θα μας δώσει, κατά κύριο λόγο, η ενδοσκόπηση του 
ανωτέρου πεπτικού και ο ιστολογικός έλεγχος των λαμ-
βανομένων βιοψιών.

Ενδοσκόπηση
Το συχνότερο και παθογνωμονικό ίσως ενδοσκοπικό 

εύρημα είναι η εμφάνιση ενός οιδηματώδους (με ασαφές 
αγγειακό δίκτυο), εύθρυπτου, ωχρού, ανελαστικού, δίκην 
κρεπ χαρτιού (crepe paper) οισοφαγικού βλεννογόνου που 
αναγνωρίζεται σε ποσοστό περίπου 60% των πασχόντων. 
Άλλα ευρήματα αποτελούν η ύπαρξη μεμονωμένων ή 
πολλαπλών ομόκεντρων δακτυλίων (τραχειοποίηση του 
οισοφάγου) (49.2%), οι κάθετες γραμμοειδείς αυλακώσεις, 

οι στενώσεις (39.7%), ενώ η παρουσία λευκωπών εξιδρω-
μάτων διαφορετικού μεγέθους και σχήματος έχει διαγνω-
στική ειδικότητα ~95%, αν και ανευρίσκεται σε λιγότερο 
από 20% των ασθενών και ερμηνεύεται ως ηωσινοφιλικά 
αποστημάτια ή περιοχές ιδιαίτερα πυκνής ηωσινοφιλικής 
διήθησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε ποσοστό 
~9% ο οισοφαγικός βλεννογόνος έχει φυσιολογική εμφάνιση, 
κάτι που δε θα πρέπει να αποτρέπει τον ιατρό από τη λήψη 
βιοψιών, όταν η κλινική υποψία είναι μεγάλη6.

Ιστολογία
Μικρός αριθμός ηωσινόφιλων ανευρίσκεται φυσιολογικά 

στον πεπτικό σωλήνα, πλην του οισοφάγου. Η παρουσία 
ηωσινόφιλων στον οισοφαγικό βλεννογόνο θεωρείται κατά 
συνέπεια παθολογική και μπορεί να χαρακτηρίζει μια σειρά 
νόσων, όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), 
παρασιτικές ή μυκητιασικές λοιμώξεις, νόσο του Crohn, 
αλλεργική αγγειίτις, παθήσεις του συνδετικού ιστού, ηω-
σινοφιλική γαστρεντερίτιδα κ.ά. Τα χαρακτηριστικά όμως 
εκείνα που διαφοροποιούν την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα 
από τις προαναφερθείσες καταστάσεις είναι ο αριθμός και 
η κατανομή του ηωσινοφιλικού διηθήματος. Πιο συγκεκρι-
μένα, στην ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα αναγνωρίζονται 
>15-20 ηωσινόφιλα/κ.ο.π. (ενώ ο αριθμός αυτών στην ΓΟΠ 
περιορίζεται σε <5-10/κ.ο.π.) και η κατανομή του διηθή-

ματος συνήθως είναι κατά τόπους, αλλά αφορά σε όλο το 
μήκος του οργάνου και όχι μόνο στο κατώτερο τριτημόριο, 
όπως συμβαίνει στη ΓΟΠ. Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν 
την επιφανειακή διαστρωμάτωση των ηωσινοφίλων, την 
παρουσία ηωσινοφιλικών μικροαποστηματίων (25-45%), 
την υπερπλασία της βασικής στιβάδας και την ίνωση του 
χορίου. Χαρακτηριστική είναι η απουσία ηωσινοφιλικής 
διήθησης σε στόμαχο και 12δάκτυλο, στοιχείο που διαφο-
ροποιεί την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα ως κλινική οντότητα 
από την ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα. Επομένως, για τη 
διάγνωση απαιτείται η λήψη πολλαπλών βιοψιών από όλα 
τα τριτημόρια του οισοφάγου, αλλά και από στόμαχο και 
12δάκτυλο. Η διαγνωστική ευαισθησία μιας μόνο βιοψίας 
από τον οισοφαγικό βλεννογόνο είναι περίπου 55%, ενώ 
στις πέντε λήψεις η ευαισθησία αυξάνεται στο 100%.

Μανομετρία οισοφάγου
Τα μανομετρικά ευρήματα είναι συνήθως μη ειδικά. 59% 

των ασθενών έχουν φυσιολογική μανομετρία. Μη συντονι-
σμένες συσπάσεις, με ή χωρίς ατελή χάλαση του κατώτερου 
οισοφαγικού σφιγκτήρα παρουσιάζει το 30%, ενώ σε μικρό-
τερα ποσοστά εμφανίζονται άλλες κινητικές διαταραχές, 
όπως υπερσυσπαστικότητα (7%) και υποσυσπαστικότητα 
(4%) του οισοφάγου. Οι διαταραχές αυτές αποδίδονται στη 
διήθηση του βλεννογόνου από ηωσινόφιλα και τη συνοδό 
ίνωση του χορίου, οι οποίες και προκαλούν μεταβολή της 
φυσιολογικής κινητικότητας του οργάνου.

24ωρη pHμετρια
Από μια μεγάλη μετα-ανάλυση προκύπτει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των ασθενών με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα 
(90%) έχουν φυσιολογικές τιμές pHμετρίας, με μόνο 10% 
να εμφανίζουν συνοδό ΓΟΠ6, γεγονός που ενισχύεται και 
από την παρατήρηση ότι οι ασθενείς αυτοί δεν ανακουφί-
ζονται από τα συμπτώματά τους με τη λήψη αναστολέων 
αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙs).

Θεραπεία
Οι ενήλικες ασθενείς εμφανίζονται συχνότερα με συ-

μπτώματα δυσφαγίας ή/και επανειλημμένα επεισόδια 
ενσφήνωσης βλωμού που οφείλονται είτε στις κινητικές 
διαταραχές του οισοφάγου, είτε σε εγκατεστημένες στε-
νώσεις αυτού, είτε σε συνδυασμό τους. Οι θεραπευτικοί 
άξονες κατευθύνονται στην αποφυγή ή απομάκρυνση του 
εκλυτικού ερεθίσματος, στη ρύθμιση της ανοσολογικής 
απόκρισης και, τέλος, στην αντιμετώπιση των εγκατεστη-
μένων στενώσεων.

Η αναζήτηση τροφικών αλλεργιογόνων και οι στοιχειακές 
δίαιτες ή οι δίαιτες αποκλεισμού δεν έχουν θέση στη θε-
ραπεία των ενηλίκων. Η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμ-
βάνει τοπική ή συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών, 
ενώ σε ανθεκτικές ή υποτροπιάζουσες περιπτώσεις έχει 
περιγραφεί η χορήγηση ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, 
όπως η αζαθειοπρίνη ή 6-μερκαπτοπουρίνη και η χρήση 
νέων παραγόντων, όπως το mepolizumab και το monte-
lukast. H ενδοσκοπική θεραπεία συνίσταται σε διαστολές 
των στενώσεων.

Πρώτης γραμμής θεραπεία αποτελεί η τοπική χορήγηση 
εναιωρήματος φλουτικαζόνης με συσκευή εισπνοών από 
την οποία αφαιρείται το επιστόμιο, έτσι ώστε η δραστική 
ουσία να καταπίνεται και να μην εισπνέεται. Πιο συγκεκρι-
μένα, χορηγούνται συνολικά 1760 μg/ημέρα διηρημένα 
σε 2 δόσεις (4 ψεκασμοί x 2/ημέρα) για διάστημα 6 εβδο-
μάδων1. Σε περίπτωση υποτροπής, το αυτό θεραπευτικό 
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Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι μια νοσολογική οντότητα, η οποία αναγνωρίζεται με όλο και μεγαλύτερη 

συχνότητα την τελευταία δεκαετία, καταλαμβάνοντας σημαντικό τμήμα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, ενώ 

στο παρελθόν η αναφορά της περιοριζόταν σε καταγραφή μεμονωμένων περιπτώσεων.

Κλινικά, χαρακτηρίζεται από συμπτώματα προερχόμενα από τον οισοφάγο, όπως η δυσφαγία και η 

ενσφήνωση βλωμού και σπανιότερα ο οπισθοστερνικός καύσος και ιστολογικά, από ηωσινοφιλική διήθηση 

του οισοφάγου.

Το συχνότερο και παθογνωμονικό ίσως εν-
δοσκοπικό εύρημα είναι η εμφάνιση ενός 
οιδηματώδους (με ασαφές αγγειακό δίκτυο), 
εύθρυπτου, ωχρού, ανελαστικού, δίκην κρεπ 
χαρτιού (crepe paper) οισοφαγικού βλεννο-
γόνου που αναγνωρίζεται σε ποσοστό περί-
που 60% των πασχόντων. Για τη διάγνωση 
απαιτείται η λήψη πολλαπλών βιοψιών από 
όλα τα τριτημόρια του οισοφάγου, αλλά 
και από στόμαχο και 12δάκτυλο. Η διαγνω-
στική ευαισθησία μιας μόνο βιοψίας από 
τον οισοφαγικό βλεννογόνο είναι περίπου 
55%, ενώ στις πέντε λήψεις η ευαισθησία 
αυξάνεται στο 100%
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σχήμα επαναλαμβάνεται για διάστημα 12 εβδομάδων, ενώ σε 
περίπτωση μη ανταπόκρισης χορηγούνται συστηματικά από 
του στόματος στεροειδή (πρεδνιζόνη 40 mg), με σταδιακή 
μείωση της δοσολογίας εντός 6 εβδομάδων ή νεώτερες 
θεραπείες.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί ανθεκτικές ή 
κορτικοεξαρτώμενες περιπτώσεις που ανταποκρίθηκαν επι-
τυχώς στη μακροχρόνια χορήγηση αζαθειοπρίνης, τόσο σε 
συμπτωματικό, όσο και σε ιστολογικό επίπεδο. Η διακοπή 
πάντως της θεραπείας οδήγησε σε υποτροπή1. Ο υποκείμενος 
μηχανισμός δράσης του φαρμάκου εξηγείται από τη μείωση 
της συγκέντρωσης και του πολλαπλασιασμού των λεμφο-
κυττάρων στον οισοφαγικό βλεννογόνο και την επακόλουθη 
μείωση του ρυθμού αντιγονοπαρουσίασης και ανοσιακής 
απόκρισης (φλεγμονής).

Ένα νεότερο φάρμακο στη θεραπευτική φαρέτρα έναντι της 
ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας που έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαί-
σιο μελετών είναι το mepolizumab, ένα εξανθρωποποιημένο 
IgG1 αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης - 5 (IL - 5), η οποία 
παίζει βασικό ρόλο στη διακίνηση των ηωσινόφιλων προς τον 
οισοφάγο, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τον πολλαπλασιασμό, την 
ενεργοποίηση και την επιβίωσή τους. Έχει χορηγηθεί σε τρεις 
δόσεις των 10 mg/kg ενδοφλεβίως, με χρονική απόσταση 
ενός μηνός και σε μετρήσεις προ και μετά θεραπεία, η μέση 
ηωσινοφιλική διήθηση στον οισοφαγικό βλεννογόνο μειώθηκε 
κατά 8,9 φορές, ενώ οι ασθενείς ανέφεραν βελτίωση των 
συμπτωμάτων και καλύτερη ποιότητα ζωής σε στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό (p=0.3)1.

Τέλος, για τη συμπτωματική ανακούφιση των πασχόντων 
έχει χορηγηθεί, επίσης, στα πλαίσια μελετών, το montelucast, 
εκλεκτικός αναστολέας του υποδοχέα του λευκοτριενίου D4 
(LTD4), σε αρχική δόση 10 – 100 mg/ημέρα και δόση συντήρησης 
τα 20 - 40 mg/ημέρα, με καλά αποτελέσματα για όσο διαρκεί 
η θεραπεία. Το φάρμακο όμως δεν ελαττώνει τον αριθμό των 
ηωσινόφιλων κ.ο.π., ενώ τα συμπτώματα επανέρχονται εντός 
τριών εβδομάδων από τη διακοπή της θεραπείας1.

Σε περιπτώσεις σοβαρής δυσφαγίας ή επανειλημμένων 
ενσφηνώσεων βλωμών λόγω εγκατεστημένων στενώσεων, 
απαιτείται ενδοσκοπική θεραπεία. Αυτή εφαρμόζεται στο 52% 
των ασθενών και κατά μέσο όρο απαιτούνται 1 - 13 συνεδρί-
ες διαστολών, με ύφεση των συμπτωμάτων στο 85% των 
περιπτώσεων. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί 
ο κίνδυνος βλεννογονικής σχάσης ή διάτρησης είναι υψηλός 
(26% και 2% αντίστοιχα). Ο μέσος χρόνος υποτροπής μετά από 
επιτυχή διαστολή υπολογίζεται στους 7 - 8 μήνες1.

Στα παιδιά, η θεραπευτική προσέγγιση είναι διαφορετική. Εδώ, 
κυρίαρχη θέση έχει η αναζήτηση τροφικών αλλεργιογόνων με 
δερματικά prick και patch τεστ και η εφαρμογή στοιχειακής 
δίαιτας και δίαιτας αποκλεισμού με πολύ καλά αποτελέσματα 
-ύφεση σε ποσοστό > 95% - και μέσο χρόνο ανταπόκρισης 
στη θεραπεία τις 8.5 ημέρες.

Έχουν χορηγηθεί επίσης τοπικά στερεοειδή (φλουτικαζόνη 
κατά το πρότυπο των ενηλίκων, αλλά στη μισή δόση) και 
καταπόμενη γέλη βουδεσονίδης (1-2 mg/ημέρα)1, καθώς και 
συστηματικά στεροειδή σε ανθεκτικές περιπτώσεις.

Πρόγνωση
Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα είναι καλοήθης νόσος και δεν 

έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανάπτυξης καρκινώματος επί 
εδάφους αυτής.
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