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zwiększenie zapadalności na zapalenie przełyku, jednak nie stwierdzono zmiany w zapadalności na eozynoﬁlowe zapalenie przełyku.
Nie odnotowano też różnicy w gęstości nacieku eozynoﬁlowego w wycinkach pobranych w ciągu 22 lat.
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Łącznie te trzy doniesienia pokazują, co wiemy,
a czego jeszcze nie wiemy na temat eozynoﬁlowego zapalenia przełyku. Uważa się, że choroba jest objawem atopii i można ją skutecznie
leczyć tak samo jak inne choroby atopowe. Nie
do końca wiadomo, czy eozynoﬁlowe zapalenie przełyku ma charakter postępujący.
Ma to kluczowe znaczenie wobec stanowiska mówiącego, że dzieci, u których zastosowano dietę eliminacyjną, wymagają
częstych badań endoskopowych w celu udokumentowania odpowiedzi na leczenie. Wydaje się, że chorzy, u których objawy
wystąpiły w późniejszym wieku dziecięcym

lub w wieku dorosłym, mają bardziej zaawansowane zmiany anatomiczne i nie do końca
wiadomo, czy reprezentują one inną chorobę, inną ekspresję fenotypową tej samej choroby, czy też progresję nieleczonej choroby.1-3
Różnice w geograﬁcznym rozpowszechnieniu choroby, jak również zwiększona częstość występowania choroby w niektórych
regionach, odpowiadają wpływowi czynników środowiskowych. Najważniejszą nauką
płynącą z badań przeprowadzonych nad niniejszą chorobą może być stwierdzenie, że
badania nad zmianami środowiskowymi
sprzyjającymi zwiększeniu ekspresji atopii należy prowadzić energiczniej.
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Wydaje się, że eozynoﬁlowe zapalenie przełyku jest wynikiem złożonej wzajemnej zależności między predyspozycją genetyczną,
ekspozycją na alergeny środowiskowe i pokarmowe oraz IgE-zależną aktywacją układu
odpornościowego.
Chorobie towarzyszy wiele objawów różniących się częstością występowania oraz
nasilenia w obrębie i między poszczególnymi grupami wiekowymi. Skuteczne postępowanie terapeutyczne polega na eliminacji
ekspozycji na alergeny pokarmowe przez zastosowanie diety elementarnej, dobranych

diet eliminacyjnych lub zastosowaniu glikokortykosteroidów, jeśli eliminacja alergenów
z diety jest niemożliwa lub nieskuteczna.
Ponieważ eozynoﬁlowe zapalenie przełyku
uznano za oddzielną jednostkę chorobową
dość niedawno, dane na temat jej historii naturalnej oraz krótkoterminowych i odległych
wyników leczenia nadal są niepełne. Niezależnie od wybranego sposobu leczenia zaleca się
jednak wielodyscyplinarny sposób postępowania z udziałem dietetyka z doświadczeniem
w leczeniu alergii pokarmowych, alergologa
dziecięcego oraz gastroenterologa.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 21, No. 4, April 2009, p. 42: Eosinophilic Esophagitis: Clinical and Histologic Features, wydawanym przez
American Academy of Pediatrics (AAP). Polska wersja publikowana przez Medical Tribune Polska. AAP i Medical
Tribune Polska nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści artykułu, w tym wynikające z tłumaczenia z angielskiego na polski. Ponadto AAP i Medical
Tribune Polska nie popierają stosowania ani nie ręczą
(bezpośrednio lub pośrednio) za jakość ani skuteczność
jakichkolwiek produktów lub usług zawartych w publikowanych materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma
wpływu na treść publikowanego artykułu.
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Pytanie: Czy zmienia się umieralność w grupie
dzieci, które wymagają opieki na oddziale intensywnej opieki medycznej po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek miacierzystych?
Typ zagadnienia: Prognostyczne
Projekt badania: Przegląd piśmiennictwa
z analizą metaregresji
Celem badania była analiza umieralności na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM)
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oraz określenie najważniejszych czynników
prognostycznych wiążących się ze szpitalną
umieralnością wśród dzieci-biorców po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (zwanym też przeszczepieniem szpiku).
W aspekcie historycznym konieczność hospitalizacji na OIOM-ie po przeszczepieniu
krwiotwórczych komórek macierzystych (hematopoietic stem cell transplantation, HSCT),
wiązała się z wysoką śmiertelnością. To, czy
umieralność na OIOM-ie biorców komórek
macierzystych zmniejszyła się wraz z wprowadzeniem lepszych metod wspomagających
opiekę i leczenie, jest jednak dyskusyjne.1-3
Badacze z Wilhelmina Children’s Hospital
i Utrecht University w Holandii na podstawie
dostępnego piśmiennictwa opublikowanego
do sierpnia 2006 roku przeprowadzili wszech-

stronną analizę umieralności na OIOM-ie
chorych po przeszczepieniu krwiotwórczych
komórek maciwerzystych oraz analizowali
czynniki mające związek ze zgonem. Z powodu
heterogenności danych na temat umieralności
na OIOM-ie, w celu oceny wpływu niezależnych
czynników prognostycznych na umieralność,
przeprowadzono wieloczynikową analizę
metaregresji z wykorzystaniem modelu efektów losowych.
Spośrod zebranych 187 artykułów, w 23
opisano przyjęcia 1101 chorych na OIOM,
które zawierały wystarczające informacje pozwalające na obliczenie współczynników
zgonów na tych oddziałach oraz ocenę czynników ryzyka zgonu. Do czynników ryzyka
zaliczono: wiek, konieczność zastosowania
wentylacji mechanicznej, choroby płuc, niewywww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie
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dolność wielonarządową, niewydolność wątroby, nasiloną chorobę przeszczep przeciwko
gospodarzowi (graft versus host disease,
GVHD), stosowanie terapii wspomagającej
czynność nerek, typ przeszczepu (alogeniczny czy autologiczny) i choroby towarzyszące
(np. nowotwór).
Opublikowane współczynniki umieralności u dzieci wymagających opieki na oddziale
intensywnej opieki medycznej po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych są bardzo różne (od 25 do 91%)
i zmniejszają się z upływem lat (z 80-90%
opisanych w piśmiennictwie z lat 1988-1995
do 30-70% z lat 2003-2006). Od 4 do 30%
dzieci po przeszczepieniu szpiku wymagało
zastosowania mechanicznej wentylacji (oddychania wspomaganego). W tej grupie dzieci
umieralność wynosiła 25-91% (średnio 71%).
W ostatnich latach znacznie niższy odsetek
chorych przebywających na OIOM-ie wymagał stosowania oddechu wspomaganego.
Do czynników wiążących się z umieralnością
po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych należy rok publikacji,
średni wiek biorcy oraz stosowanie wspomaganego oddychania. Związek z umieralnością na OIOM-ie miało zastosowanie terapii
wspomagającej czynność nerek (p=0,06)
oraz choroby płuc (p=0,08). W wieloczynnikowej analizie metaregresji tylko choroby
płuc miały istotny związek z umieralnością
(OR=1,21, 95% PU 1,01-1,46).
Autorzy zwracają uwagę, że z upływem lat
znacznie zmieniła się charakterystyka chorych
przyjmowanych na OIOM po przeszczepieniu
szpiku i że wskaźnik przeżycia pacjentów
z chorobami układu oddechowego mógł się
nie poprawić.
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Wskazania do wykonania u dzieci przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych są coraz szersze i obecnie obejmują
choroby o podłożu immunologicznym i metabolicznym, zaburzenia przebiegające z nieprawidłowym składem krwi i nowotwory
układu krwiotwórczego.4 Szacuje się, że toksyczność narządowa powoduje 6-10%
zgonów po przeszczepieniu szpiku, a ostre
zakażenia są dodatkowo przyczyną 8-20%
zgonów.5
Publikacje pochodzące z późnych
lat 90. XX wieku sugerują, że umieralność
po przeszczepieniu komórek macierzystych
krwi maleje1 i dzieje się tak dzięki lepszym
metodom opieki, takim jak np. wentylacja
mechaniczna z małą objętością oddechową
czy wczesne zastosowanie stałego leczenia
nerkozastępczego.
W doniesieniu opublikowanym przez van
Gestela i wsp. wzrost wskaźników przeżywalności dzieci po przeszczepieniu szpiku,
które wymagały opieki na OIOM-e, jest
w dużej mierze spowodowany rzadszym występowaniem niewydolności oddechowej,
a nie poprawą przeżycia w grupie chorych
leczonych z powodu niewydolności oddechowej.
Te obserwacje są podobne do niedawno
opublikowanych danych dotyczących chorych
wypisanych ze szpitali w Stanach Zjednoczonych, w których porównywano dzieci po przeszczepieniu szpiku w latach 1997, 2000
i 2003.6 W ciągu tych lat znacznie zmniejszyła się liczba chorych na posocznicę, wymagających zastosowania mechanicznego
oddychania czy przypadków GVHD. Wskaźnik
chorych, u których po przeszczepieniu szpiku
stosowano mechaniczną wentylację zmniejszył się z 9% w roku 1997 do 6% w 2003.
Ogólna umieralność szpitalna zmniejszyła się
z 12% w 1997 roku do 6% w 2003 roku.
Nadal jednak występuje silny związek
między zgonami a mechaniczną wentylacją,
posocznicą i koniecznością leczenia nerkozastępczego (dializoterapią). Tylko 36%
dzieci, u których zastosowano wspomaganie oddechu, przeżyło i zostało wypisanych
ze szpitala.

Lepsze leczenie wspomagające, ze skróceniem czasu oczekiwania na przeszszczepienie komórek dawcy, lepsza profilaktyka
przeciwbakteryjna w okresie neutropenii,
poprawa monitorowania zakażeń subklinicznych i stosowanie mniej toksycznych
sposobów kondycjonowania mogą się przyczyniać do zmniejszenia częstości zakażeń
i mniejszej toksyczności narządowej leków.4
Lepszy dobór chorych i dawców w zakresie
HLA, zmienione protokoły immunosupresji
i coraz powszechniejsze wykorzystywanie
krwi pępowinowej jako źródła komórek
macierzystych najprawdopodobniej odpowiadają za zmniejszenie częstości występowania GVHD. Nadal jednak duże jest ryzyko
zgonu chorych po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, u których
rozwinęła się niewydolność narządowa,
szczególnie niewydolność oddechowa, stąd
konieczność przeprowadzenia szczerej
rozmowy z chorym i jego rodziną na temat
dalszego rokowania. Postęp w opiece na
OIOM-ie powinien polegać raczej na zapobieganiu wystąpienia powikłań niż na ich
leczeniu.
Artykuł ukazał się oryginalnie w AAP Grand Rounds,
Vol. 21, No. 1, January 2009, p. 6: Risk of Death
After Hematopoietic Stem Cell Transplantation, wydawanym przez American Academy of Pediatrics
(AAP). Polska wersja publikowana przez Medical Tribune Polska. AAP i Medical Tribune Polska nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy
w treści artykułu, w tym wynikające z tłumaczenia
z angielskiego na polski. Ponadto AAP i Medical Tribune Polska nie popierają stosowania ani nie ręczą
(bezpośrednio lub pośrednio) za jakość ani skuteczność jakichkolwiek produktów lub usług zawartych
w publikowanych materiałach reklamowych. Reklamodawca nie ma wpływu na treść publikowanego
artykułu.
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