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Rezumat
Esofagita eozinofilică ocupă locul doi în patologiile esofagului după boala de reflux 
gastroesofagian. Criteriul de bază în stabilirea diagnosticului este examinarea 
endoscopică cu biopsia ulterioară și calculul eozinofilelor în substratul morfologic. 
Abordarea terapeutică fundamentală este dieta progresivă pas cu pas cu eliminarea a 
2-4-6 produse, una din cele mai reuşite strategii atât pentru pacienți şi familiile lor, 
cât și pentru specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății. Este necesară gestionarea 
multidisciplinară a esofagitei eozinofilice cu participarea medicilor de diferite specialități: 
gastroenterologului, alergologului, medicului de familie, dietologului-nutriţionist, 
endoscopistului, morfologului. 
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Introducere
Esofagita eozinofilică (EEo) – patologie descrisă relativ recent, actualmente este 

evidențiată în calitate de entitate nozologică. Creșterea morbidității în asociere cu 
afectarea predominantă a persoanelor tinere și copiilor, evoluția cronică cu imperativul 
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tratamentului de susținere de lungă durată, tot mai frecvent solicită atenția clinicienilor 
și savanților la nivel mondial, devenind o problemă semnificativă a practicii 
gastroenterologice și alergologice. În prezent EEo este cea mai răspândită cauză de 
esofagită cronică după boala de reflux gastroesofagian (BRGE) și principalul factor al 
disfagiilor și impactărilor alimentare. Primele cazuri de EEo au apărut în anii ‘70, iar ca 
sindrom clinicopatologic a fost descris și delimitat în anii ‘90. Cu toate că există succese 
majore în evaluarea etiopatogeniei, diagnosticului și tratamentului EEo în ultimii  
5 ani [2, 9, 20, 32, 33], multe subiecte importante ale afecțiunii rămân nesoluționate, 
în special: problemele legate de diagnosticul (teste alergice sigure, biomarkeri specifici 
neinvazivi, standard endoscopic al severității maladiei), reactivitatea încrucișată a 
alimentelor, dependența de diferite pattern-uri ale consumului de hrană în diferite țări, 
reintroducerea individuală a alimentelor după dietele de evicțiune. 

EEo este definită ca boală esofagiană cronică izolat locală, mediată imun, 
caracterizată clinic prin simptome de disfuncție esofagiană și histologic – prin 
inflamație predominant eozinofilică a mucoasei esofagiene. Simptomele și modificările 
histologice necesită a fi luate în considerare întotdeauna, atât pentru diagnostic, cât și 
pentru evaluarea și monitorizarea medicației.

Epidemiologie. După anul 2008 se constată o creștere a ratelor globale ale incidenței, 
fiind în prezent de 7,2 noi pacienți anual la 100000 locuitori, iar prevalența este de 28,1 
bolnavi la 100000 locuitori, fiind semnificativ mai mare la maturi, decât la copii și la 
populația din SUA comparativ cu cea din Europa [4]. Examenul endoscopic a depistat 
în 7% cazuri EEo la bolnavii adulți cu simptome esofagiene, iar la cei cu disfagie – 
în 23%, și la 50% – la bolnavii cu impactări alimentare. EEo poate debuta la orice 
vârstă cu o incidență de vârf la adulți între 30-50 de ani [8, 12]. Suferă preponderent  
bărbații (75-82%).

Etiologie. În formarea EEo sunt implicați 3 grupe de factori: acțiunea alergenilor 
alimentari, aeroalergenilor, predispunerea genetică [22] și activarea limfocitelor 
Th2, care induc reacții imune. Factorii triggeri (alergenii alimentari și aeroalergenii), 
nimerind pe mucoasa esofagiană inițiază dezvoltarea procesului imunoinflamator. 

Patogenie. Alterarea barierei epiteliale are loc din cauza predispoziției genetice, 
a refluxului gastroesofagian și consumului alimentar. Alergenii invazivi și antigenele 
microbiene activează sistemele imune înnăscute și dobândite. Eozinofilele degranulează 
cu degajarea proteinelor toxice, generând modificări ale ADN-ului extracelular, 
care servesc ca sistem de apărare, dar provoacă și deteriorări tisulare. În timpul 
eliberării de citokine, eozinofilele modulează inflamația și favorizează cronicizarea 
progresivă a acesteia cu dezvoltarea în final a fibrostenozei esofagiene cu sechele  
uneori fatale [30].

Tabloul clinic este datorat disfuncției esofagiene, care apare mai frecvent la copii 
și adulți tineri (până la 50 ani). Simptomatica poate fi persistentă sau intermitentă. Doar 
după 3-5 ani de simptome prezente și în cazul progresării bolii se stabilește diagnosticul 
de EEo, iar mai rapid – în cazul obturării esofagiene a bolului alimentar. Disfagia, 
durerile toracice, impactările alimentare, preferințele pentru bucate neconsistente, 
consumul de lichide în timpul mesei asociate cu frică și anxietate sunt caracteristice 
pentru adolescenți. La adulți – pirozisul, regurgitările și disfagia (70-80%) pentru 
alimente, disconfortul faringian sunt principalele simptome [7, 15].
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Criteriile diagnostice ale EEo sunt: 1) simptomele de disfuncție esofagiană;  
2) inflamația esofagiană eozinofilică mai mare de 15 eozinofile în c/v (x 400) cel 
puțin în unul din bioptatele esofagiene (aproximativ 60 eozinofile în 1 mm2) – criteriu 
fundamental de diagnostic; 3) excluderea altor cauze ale eozinofiliei esofagiene [9].

Tratament. Scopul tratamentului EEo este jugularea deplină a simptomelor și 
procesului patologic în mucoasa esofagului. Simptomele nu pot fi utilizate izolat în 
calitate de indice al activității maladiei și răspuns la medicație, având în vedere că 
bolnavul compensator modifică caracterul alimentării și modul de viață ce poate masca 
simptomele. Un alt criteriu al eficienței terapeutice – diminuarea cantității de eozinofile 
în mucoasa esofagului –conform datelor literaturii este variabil, oscilând de la 0-1 până 
la 0-6 în câmpul de vedere al bioptatului mucoasei esofagiene sau micșorarea lor mai 
mult de 90% comparativ cu parametrii inițiali [5]. Frecvent, în calitate de marker al 
răspunsului tisular la terapie este mărimea mai puțin de 15 celule în câmpul de vedere 
[3]. Managementul EEo include 3 direcții: opțiuni dietetice, tratament medicamentos 
și dilatare endoscopică a stricturilor esofagiene [6, 17]. Conceptul, că alergenii 
alimentari sunt principalul trigger antigenic a fost introdus într-un raport publicat în 
anul 1995 [16], în care s-a demonstrat reversibilitatea completă a eozinofiliei esofagiene 
refractare la 8 copii, atribuită teoretic BRGE, care au fost alimentați timp de cel puțin 
6 săptămâni exclusiv pe o formulă bazată pe aminoacizi. Ulterior, numeroase studii au 
replicat eficiența dietei de eliminare (DE) în EEo pentru copii și adulți. Spre deosebire 
de medicația farmacologică (inhibitori ai pompei de proton, corticosteri topici)  
și/sau dilatarea endoscopică, terapia de eliminare dietetică oferă un potențial  
non-grog eficient de control asupra maladiei și o opțiune țintită pe termen lung, 
cu evitarea continuă a alimentelor. În plus, tratamentul dietetic este unica terapie 
direcționată spre cauza bolii. E important că regimul dietetic inițial nu este permanent, 
ci mai degrabă un punct de reper. După constatarea remisiunii și reintroducerea 
ulterioară a hranei individuale, obiectivul final va fi eliminarea pe termen lung a 
alimentelor identificate cauzale, de obicei, de la una la trei grupuri de alimente, inclusiv 
laptele, cerealele care conțin gluten și/sau ouăle [25]. 

Acest aspect necesită discutat atent între medici, pacienți și rudele lor înainte de 
implementarea oricărei terapii dietetice în practica clinică. Selectarea terapiei dietetice 
trebuie să fie stabilită cu pacientul sau familia, luând în considerare tratamentele 
anterioare, compatibilitatea nutrițională a dietei de bază din cauza restricțiilor alimentare 
anterioare, condiționate de alergia alimentară mediată IgE (risc crescut de pierdere a 
nutriției), vârsta bolnavului, resursele financiare, rata de creștere, precum și problemele 
psihologice și preferințele pacientului și familiei. Considerațiile inițiale și sfaturile 
practice pentru DE sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Considerații inițiale și informații practice pentru DE empirică în  
practica clinică

Nr. Opțiuni

1

Scopul final al dietei este identificarea alimentelor declanșatoare ale inflamației es-
ofagiene pentru a planifica o dietă individualizată, cu evitarea pe termen lung a anti-
genelor alimentare culpabile, fiind un regim alimentar individual, cel mai comun fără 
lapte, grâu/gluten și ouă.
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2 E necesar să selectați cu atenție orice DE la pacienții care sunt deja cu multiple restricții 
dietetice datorate alergiilor alimentare IgE mediate sau bolii celiace.

3
Pacienții cu simptomatologie severă sunt mult mai receptivi la administrarea corti-
costeroizilor topici. Terapia dietetică poate fi testată suplimentar la medicația topică 
cu steroizi.

4 Problemele de complianță dietetică apar adesea la copiii mai mari, adolescenți și tineri 
adulți.

5 Este exigentă oferirea informațiilor complexe scrise pentru a vă asigura că indicațiile 
sunt efectuate corect.

6
Ratele de eficacitate pentru DE empirică sunt coerente între copii și adulți. Laptele de 
vacă, grâul/glutenul și ouăle sunt cele mai frecvente alimente declanșatoare ale EEo la 
copii și adulți din SUA, Spania și Australia.

7

O abordare a DE empirică pas cu pas ar putea fi eficientă din punct de vedere al cos-
turilor și sporirii complianței pacientului pentru terapia dietetică. Prin urmare, DE a 
6 alimente trebuie să fie rezervată pacienților cu un grad ridicat de motivație, care nu 
răspund la eliminarea a 2 sau 4 alimente.

8 Toate DE ar trebui instituite pentru cel puțin 6 săptămâni și întotdeauna urmate de 
biopsii esofagiene endoscopice.

9

La stabilirea remisiei clinice și histologice după excluderea mai multor alimente sau 
grupe de produse, alimentele ar trebui reintroduse (unul câte unul) în mod individual 
în timp ce se continuă dieta aplicată timp de minimum șase săptămâni, cu endoscopie 
obligatorie după fiecare reintroducere individuală a alimentelor.

10 Atât simptomele clinice, cât și caracteristicile endoscopice solitare, fără rezultate his-
tologice, nu pot ghida corect procesul de reintroducere alimentară.

11
Procesul de reintroducere poate dura câteva luni. Cu cât mai multe alimente au fost 
eliminate, cu atât mai mult va dura reintroducerea. Pauzele intermitente pe parcursul 
întregului proces sunt foarte recomandate.

12 Consilierea dietetică a nutriționistului, instruit în alergii alimentare și DE este indicată, 
în special, pentru dietele extrem de restrictive.

2. Opțiuni de tratament dietetic. În prezent există 3 strategii primare pentru 
terapia dietetică inițială: 1) dieta elementară; 2) dieta de eliminare selectivă ghidată de 
testare a alergiei alimentare; 3) dieta de eliminare empirică.

2.1. Dieta elementară. Dieta elementară a fost introdusă acum 25 de ani pentru 
gestionarea dietetică în EEo [17], care trebuie să fie luată în considerare numai după 
eșecul tratamentului medicamentos convențional și optim cu steroizi topici și/sau 
DE. O metaanaliză recentă a demonstrat că eficiența generală a dietei elementare în 
inducerea remisiei histologice a EEo este de 90,8% fără diferențe între grupele de vârstă 
[3] atinsă aproximativ în 2 săptămâni [26], iar ameliorarea clinică a fost constatată 
după doar 8,5±3,8 zile [21]. Cu toate acestea, regimul dat are și unele dezavantaje 
ce pun în dificultate implementarea lui în practica clinică: 1) calitățile organoleptice 
neplăcute; 2) lipsa complianței la 1/3 din adulți; 3) diminuarea calității vieții din cauza 
evitării tuturor felurilor de alimente; 4) eficiența scăzută în cazul etiologiei triggerilor 
aeroalergeni și excepționali; 5) recurența simptomelor și eozinofiliei tisulare la 
reintroducerea în regimul alimentar al laptelui, grâului, ouălor, soiei, arahidelor 
[31]; 6) suplinirea necesităților calorice cu carbohidrați și grăsimi; 7) durata lungă 
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de reintroducere a alimentelor, impunând, prin urmare, un număr mare de endoscopii. 
Completarea cu vanilie, amelioratori siguri ai gustului (siropuri din zahăr/porumb, sare, 
sirop de arțar, uleiuri vegetale) la copii și cu ceai la maturi ar diversifica gustul. Această 
strategie este oportună pentru pacienții care doresc să investigheze în continuare rolul 
ocazional cauzal al alimentelor neobișnuite și al aeroalergenilor rămânând în remisie 
sau după eșecul tratamentului cu steroizi topici sau cu dietele empirice de eliminare; în 
cazul copiilor mici, care nu pot consuma alimente solide, iar simptomele și inflamația 
persistă și este necesară o ameliorare clinică rapidă.

2.2. Dieta de eliminare selectivă ghidată de testarea alergiei alimentare.  
Dieta de eliminare selectivă este o abordare optimală în tratamentul EEo, deoarece 
poate minimiza eliminarea produselor alimentare până la cei cauzali. Selectarea 
alimentelor ce necesită să fie eliminate se bazează pe testul prick, testul prick-prick și 
pe testul patch pozitive la alimente. O metaanaliză ulterioară a demonstrat o remisie 
histologică a EEo a acestui regim în 45,5% cazuri, dar cu reproductibilitate scăzută [3] 
și cu o eficiență mai redusă la adulți (32,2%) decât la copii (47,9%). Cu toate acestea 
nici un test de alergie (IgE specific în ser, prick-testul și patch-testul) nu poate prezice 
cu exactitate alimentele cauzale ale EEo, fiind diminuat la adulți și variabil la copii. 
Acest fapt este susținut de ideea actuală că patogeneza EEo este mediată în principal 
de mecanismul non-IgE [29], dar asociat și cu IgG4 [1], în predilect la adulți. Eficiența 
redusă a DE selectivă e condiționată de sensibilitatea și specificitatea scăzută a 
probelor cutanate cu alergeni alimentari și dificultățile de verificare a factorilor cauzali  
ai alergiei alimentare.

2.3. Dieta de eliminare empirică. Dieta de eliminare empirică constituie o 
alternativă a DE selectivă fiind cea mai acceptată de cercetători cu excluderea celor mai 
răspândite alimente alergenice, fără investigarea anterioară a pacientului (teste cutanate 
la alimente, IgE specific la alergeni alimentari).

2.3.1. Dieta de eliminare a 6 alimente. La baza acestei strategii dietetice este conceptul 
că evitarea empirică a alimentelor care cel mai frecvent provoacă hipersensibilitate ar 
putea de asemenea ameliora semnificativ EEo. Testată prima dată în anul 2006 la copii, 
eliminarea a 6 grupuri de alimente care reprezintă majoritatea reacțiilor alimentare IgE 
mediate (lapte, grâu, ouă, soia, nuci, arahide/alune de pădure, pește, fructe de mare) 
timp de 6 săptămâni a condus la o remisie clinică și histologică la 74% din copii 
[13] analogică și la adulți [18] cu replicare ulterioară omogenă în proporție de 72% a 
remisiei histologice atât la copii, cât și la adulți [3]. Cele mai frecvente alimente cauzale 
identificate după răspunsul la această dietă sunt laptele de vacă, apoi grâul/glutenul, 
oul, într-o pondere mai mică soia/legumele cu excepția studiilor efectuate în Spania 
cu consum regulat de linte, năut, mazăre. La copii și adulți mai frecvent a fost laptele 
de vacă, mai rar grâul și mai puțin oul. La copii se constată preponderent un trigger 
alimentar (72%), pe când la maturi monoalergia se depistează în 36%, la 2 alergeni 
– în 30,9% și la 3 alergeni – în 33,3% corespunzător. La reintroducerea secvențială a 
alimentelor evitate, recăderile au fost condiționate de lapte de vacă (74% copii; 50% 
adulți), grâu (26% și respectiv 60%), ou (17% și respectiv 10%), soia (10% și respectiv 
10%), arahide (6% și respectiv 5%) [10]. Totodată nucile, peștele/fructele de mare rar 
declanșează EEo. Aproximativ în 3/4 din cazuri s-a depistat 1 sau 2 alimente incriminate 
după 6 provocări alimentare și 6 endoscopii. Dezavantajul constă în nivelul ridicat al 
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restricțiilor alimentare și numeroaselor endoscopii descurajatoare pentru pacienți și 
medici de a se angaja în acest regim dietetic. Eliminarea a celor mai frecvente alimente 
declanșatoare ar reduce numărul de endoscopii și ar crește rata eficienței acestei diete cu 
o remisie clinică și endoscopică până la 3 ani [19]. Durata inițială a dietei de eliminare va 
fi stabilită timp de 6 săptămâni. La obținerea remisiei, alimentele eliminate se reintroduc 
secvențial (un grup la fiecare 6 săptămâni) cu reevaluarea clinică și histologică pentru 
fiecare grup. Alimentele incriminate în inducerea EEo sunt eliminate permanent.  
În scopul asigurării unui aport caloric, electrolitic și micronutrient adecvat este necesară 
evaluarea bolnavului în ansamblu cu nutriționistul. Consultul alergologului este util în 
interpretarea etichetelor alimentare, identificarea posibilelor surse de contaminare cu 
alergeni oculți, reactivității încrucișate a alimentelor. 

2.3.2. Dieta de eliminare a 4 alimente. Reieșind din faptul că în 65-85% din 
cazuri de EEo s-a stabilit doar 1-2 alimente cauzale declanșatoare după 6 provocări și  
6 endoscopii: laptele de vacă, grâul, oul, într-o rată mai mică soia/ leguminoasele cu 
un rol infim pentru nuci, peștele și fructele de mare, pe această bază rațională, a fost 
elaborat acest regim alimentar, evitând 4 cele mai frecvente alimente declanșatoare 
(laptele de animale, grâul (cerealele cu conținut de gluten), ouăle și leguminoasele [27]. 
Un studiu primar efectuat în Spania pe 52 de adulți a raportat o remisie de 54% [24], 
din care la 1/2 din ei doar laptele sau glutenul sau ambii au fost constatați ca triggeri 
alimentari. La 78 de copii din SUA acest regim alimentar a fost histologic mai eficient 
decât la adulți cu o rată de 64%, din care în 85% cazuri declanșatori ai EEo a fost 
laptele de vacă; în 35% – ouăle, în 33% – grâul și soia – în 19% [14]. De remarcat că 
la 55% din pacienții pediatrici supuși acestei diete s-a depistat că singurul declanșator 
alimentar a fost laptele de vacă. 

2.3.3. Abordarea de eliminare progresivă pas cu pas a 2-4-6 alimente. Din numărul 
de bolnavi care au răspuns pozitiv la regimul dietetic de eliminare a 4 alimente,  
1/2 dintre adulți ar fi putut fi identificați cu regim simplificat de eliminare a 2 alimente 
(laptele și glutenul) [24] și 56% cu un regim de eliminare a unui singur aliment 
(laptele) [14]. În acest caz tratamentul dietetic cu eliminarea la început a celor 2 sau 
mai multe alimente declanșatoare cu creșterea nivelului de limitare la persoanele non-
respondenți ar putea avea avantaje semnificative în reducerea restricțiilor alimentare și 
endoscopiilor, micșorarea costurilor și scurtarea procesului de diagnostic. În premieră 
această abordare a fost evaluată în Spania într-un studiu multicentric pe un lot de 130 
de bolnavi consecutivi. 

La un regim de eliminare a 2 alimente (lapte și gluten) la 43% bolnavi a fost obținută 
remisia EEo, la cei non-respondenți, la eliminarea a 4 alimente eficiența a fost atinsă 
în 60% cazuri, iar a 6 alimente – la 79% pacienți. Comparativ cu strategia de debut 
cu eliminarea a 6 alimente, această abordare a redus numărul de endoscopii și timpul 
de diagnosticare cu 20% [23], optimizând restricțiile dietetice, eliminând chiar de la 
început doar alimentele incriminate, deoarece 90% din cei respondenți la regimuri de 
eliminare a 2 sau 4 alimente au avut 1 sau 2 alimente cauzale, fără a avea nevoie de a 
elimina cele 6 alimente. 

Prin urmare, pacienții cu puține alimente – trigger pentru EEo sunt cei mai fezabili 
candidați pentru o terapie dietetică persistentă. Regimul de eliminare a 6 alimente ar 
fi de recomandat bolnavilor cointeresați să-și elucideze toate alimentele declanșatoare. 
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Iar acest regim de eliminare, pas cu pas, a 2-4-6 alimente amplifică numărul de pacienți 
care acceptă astfel de regim, fiind unul mai lejer.

2.3.4. Dieta de eliminare a laptelui de vacă. Estimările indirecte din studiile de 
eliminare a 4 și 2 alimente cu excluderea laptelui au demonstrat o remisie histologică 
la adulți de 88% cu utilizarea unei formule extinse de hidrolizare a proteinelor din 
laptele de vacă, precum și consumul produselor ce conțin lapte (pâinea, brioșele) și a 
prăjiturilor preparate în condiții casnice, ameliorând calitatea vieții și nutriția la acești 
bolnavi [19].

 3. Eficiența și siguranța evitării pe termen lung a alimentelor declanșatoare. 
După depistarea alimentelor declanșatoare ale EEo se recomandă evitarea lor pe termen 
lung pentru a menține remisia bolii fără medicația farmacologică. Actualmente sunt 
puține studii pe termen scurt în această privință. Două evaluări efectuate la adulți 
complianți pentru evitarea strictă a alimentelor incriminate au arătat o remisie clinică 
și histologică până la 3 ani [10], iar cercetările mai recente au confirmat faptul că 
remisia histologică se păstrează după un an [28], făcând tratamentul medicamentos 
inutil. Se recomandă implicarea unui dietetician instruit în alergiile alimentare pentru 
managementul EEo în scopul evaluării posibilei apariții a deficienții de macronutrienți 
(în special, grăsimile din dieta fără lapte și ou, a glucidelor la eliminarea laptelui și 
grâului, a fibrelor în dieta fără cereale și leguminoase) și micronutrienți (Ca, vit. D și B, 
alte vitamine, iodul la eliminarea laptelui, grâului și ouălor) similar cu reducerea surselor 
de carbohidrați prebiotici în intestin la evitarea laptelui, grâului și leguminoaselor [11] 
în scopul prevenției diminuării calității vieții.

Concluzii
Cercetările EEo distinsă ca o entitate nozologică doar cu două decenii în urmă 

au realizat progrese remarcabile în evaluarea mai multor aspecte ale acestei patologii. 
Creșterea exponențială a incidenței și prevalenței EEo cu simptomatică progresivă 
alarmantă și consecințe nefaste asupra calității vieții sociale și psihice, a devenit o 
provocare pentru clinicieni și savanți, reprezentând costuri majore de sănătate și 
totodată, necesitând studii multidisciplinare suplimentare integrate. 
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