
 

 10 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26) 

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ 

Еозинофільний гастроентерит – це ідіопатичне 
запальне ураження шлунково-кишкового тракту, 
яке характеризується еозинофільною інфільтраці-
єю стінки шлунка та/або кишечника. Клінічні симп-
томи даного захворювання схожі на інші патології 
шлунково-кишкового тракту, тому його не діагнос-
тували та вважали рідкісним захворюванням. Най-
більш ймовірною основною причиною є гіперчутли-
вість 1 типу до їжі та її складових і може бути пов'я-
заний з іншими алергічними захворюваннями.  

Для діагностики актуальними залишаються 
основні три критерії: наявність тривалої симптома-
тики захворювання шлунково-кишкового тракту; 
гістологічні дані про еозинофільну інфільтрацію в 
одній або декількох ділянках шлунково-кишкового 
тракту та виключення інших причин еозинофілії. 

У 70-90% пацієнтів виявляється периферична 
еозинофілія, що більш виражена при серозному 
підтипі еозинофільного гастроентериту. Відсутність 
периферичної еозинофілії є недостатнім критерієм 
для виключення еозинофільного гастроентериту, 
тому для встановлення діагнозу еозинофільного 
гастроентериту, необхідно також використовувати 
ендоскопічні та гістологічні методи дослідження. 
Ендоскопічно у шлунку та кишечнику зміни можуть 
бути відсутніми або виявлятися ознаки хронічного 
запалення. Крім візуалізації змін слизової оболонки 
необхідно проводити біопсію як мінімум з п’яти-
шести ділянок із нормальної та зміненої слизової 
оболонки. У пацієнтів із симптомами ураження 
стравоходу та товстого кишечника необхідно брати 
додаткові зразки біопсії з відповідних ділянок. Гіс-
топатологічне дослідження біопсій шлунка та два-
надцятипалої кишки відіграє вирішальну роль у 

діагностуванні еозинофільного гастроентериту та 
повинно бути засноване на виявленні еозинофіль-
ної інфільтрації слизової оболонки. Не існує за-
гальновизнаного порогу кількості еозинофілів, 
адже вони присутні в нормальних умовах в стінці 
шлунково-кишкового тракту. Найбільш прийнятним 
вважають показник кількості еозинофілів, що пере-
вищує 20 клітин в полі зору, принаймні в одному 
зразку біоптату. Проте, ці дані не враховують вік 
пацієнта та відділ шлунково-кишкового тракту, з 
якого взятий біоптат.  

Співпраця клініцистів, ендоскопістів та патологів 
може допомогти у діагностиці даного захворювання. 
Крім того, актуальним залишається пошук нових 
діагностичних критеріїв, включаючи молекулярні, 
гістохімічні та імуногістохімічні методи дослідження, 
що розширить знання з патогенезу, морфології та 
лікування еозинофільного гастроентериту. 

Ключові слова: еозинофільна інфільтрація, 
функціональна диспепсія, ендоскопічне досліджен-
ня, патогістологія, імуногістохімія. 
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Вступ. Еозинофільні розлади шлунково-
кишкового тракту (ЕРШКТ) становлять різноманіт-
ну групу захворювань із підвищеною кількістю ео-
зинофілів в одній або декількох частинах шлунково-
кишкового тракту (ШКТ) за відсутності відомих при-
чин еозинофілії (наприклад, вторинної інфекції) 
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або системного запального захворювання [1]. Ця 
група станів включає еозинофільний езофагіт, ео-
зинофільний гастрит, еозинофільний гастроенте-
рит, ентерит та еозинофільний коліт. Найбільш 
вивченим з них є еозинофільний езофагіт, частко-
во тому, що він має чітко визначені діагностичні 
критерії [2]. Діагностичні критерії для інших ЕРШКТ, 
включаючи еозинофільний гастроентерит, визна-
чені менш чітко. 

Еозинофільний гастроентерит (ЕГЕ) – це ідіо-
патичне запальне ураження шлунково-кишкового 
тракту, яке характеризується еозинофільною ін-
фільтрацією стінки шлунка та/або кишечника. Клі-
нічні симптоми даного захворювання схожі на інші 
патології ШКТ, тому його не діагностували та вва-
жали рідкісним захворюванням. Однак, у зв’язку з 
розширенням діагностичних можливостей та не-
стримним розвитком медицини, очікується, що йо-
го поширеність постійно зростатиме [3]. 

Дані щодо поширеності еозинофільного гастро-
ентериту є обмеженими. За деякими джерелами 
поширеність ЕГЕ в США складає від 22 до 28 на 
100 000 осіб, однак ці дані вважають завищеними 
[4, 5]. Загальний рівень поширеності ЕГЕ в світі 
становить 5,1-8,4 на 100 000 населення; ЕГЕ може 
вражати пацієнтів будь-якого віку, але частіше зу-
стрічається у дітей (до 18 років), ніж у дорослих. 
Також повідомляється про незначне переважання 
даного захворювання у осіб чоловічої статі [6, 7]. 

Етіологія та патогенез ЕГЕ чітко не встановле-
ні. Найбільш ймовірною основною причиною є гіпе-
рчутливість 1 типу до їжі та її складових і може 
бути пов'язаний з іншими алергічними захворюван-
нями. У цих пацієнтів виявляється гіпереозинофі-
лія в периферичній крові та в стінці шлунково-
кишкового тракту. Підтримують алергічну патогене-
тичну гіпотезу також підвищений рівень IgE в сиро-
ватці крові, наявність надлишкової кількості медіа-
торів, які виробляються еозинофілами і відповідь 
на терапію стероїдами [8]. Деякі дослідження пові-
домляють, що близько 45%-63% пацієнтів з діагно-
зом ЕГЕ мали в анамнезі алергічні реакції та за-
хворювання, такі як астма, риніт, екзема, алергія 
на ліки та харчові продукти. Це говорить про те, що 
ЕГЕ може бути результатом імунодисрегуляції у 
відповідь на алергічну реакцію. Крім того, у 64% 
хворих в сімейному анамнезі відмічають атопічні 
захворювання, що свідчить про можливий спадко-
вий компонент, як фактор ризику розвитку хвороби. 
Вважають, що харчові алергени, проникаючи через 
слизову оболонку кишечника, викликають запальну 
реакцію, що включає дегрануляцію тучних клітин 
та залучення еозинофілів у запальний процес. Ео-
зинофіли мають потенціал до регуляції нервової 
системи кишечника шляхом вивільнення еозино-

фільного головного базового протеїну та інших 
медіаторів, які безпосередньо активують мастоци-
ти, які в свою чергу індукують еозинофіли. Така 
взаємодія викликає функціональні зміни ШКТ, що 
проявляються порушенням перистальтики [9]. Най-
новіші дані свідчать, що еозинофілія слизової обо-
лонки порівняно часто зустрічається у пацієнтів з 
функціональною диспепсією (ФД), як у дорослих, 
так і у дітей. ФД безпосередньо корелює із посиле-
ною інфільтрацією дегранульованих еозинофілів, 
підтверджуючи роль еозинофілів у патогенезі функ-
ціональної диспепсії та ЕГЕ. Цікаво, що у пацієнтів 
із ФД виявляється еозинофілія слизової оболонки 
ШКТ низького ступеня. Це свідчить, що ФД може 
бути або самостійним еозинофільно-опосередко-
ваним захворюванням, або легкою формою ЕГЕ 
[10].  

У залежності від локалізації та вираженості 
еозинофільного запалення виникають різні клінічні 
прояви, які можуть змінюватись від нудоти до киш-
кової непрохідності. Еозинофільний гастроентерит 
класифікується за найбільш інфільтрованим ша-
ром стінки шлунково-кишкового тракту [11]: 

1. Слизовий підтип найбільш поширений та 
характеризується неспецифічними симпто-
мами, такими як нудота, блювання, діарея, 
втрата ваги, анемія внаслідок хронічного 
запалення або дефіциту заліза, а також клі-
нічними проявами вторинної мальабсорбції. 

2. М'язовий підтип часто призводить до розвит-
ку кишкової непрохідності в результаті пото-
вщення найчастіше стінки порожньої кишки.  

3. Серозний підтип найчастіше зустрічається у 
хворих жіночої статі. Клінічні прояви почина-
ються, зазвичай, з асциту, іноді пов’язаного 
із симптомами кишкової непрохідності. В 
асцитичній рідині виявляється виражена 
еозинофілія. Серозний підтип характеризу-
ється задовільною реакцією на терапію кор-
тикостероїдами. 

Необхідно зазначити, що у повсякденній прак-
тиці важко розрізнити підтип ЕГЕ з двох причин: 
розповсюдження запальної реакції, що виходить за 
межі одного шару та проведення біопсії лише в 
межах слизового і підслизового шару [12]. 

Постановка діагнозу ЕГЕ складна через відсут-
ність стандартизованих специфічних лабораторних 
та інструментальних досліджень, які дозволяють 
ідентифікувати це захворювання. 

Рентгенологічні ознаки є неспецифічними, варі-
абельними, а у 40% пацієнтів можуть бути взагалі 
відсутніми. На рентгенограмах можливо виявити 
збільшені шлункові складки з вузловими дефекта-
ми. При стриктурах визначаються виразкові дефек-
ти або поліпоподібні утворення. 

М’язовий підтип ЕГЕ характеризується ло-
кальним ураженням антрального або пілоричного 
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відділів, що призводить до їх звуження та сповіль-
нення евакуації вмісту шлунка. Просвіт тонкої киш-
ки розширений зі збільшенням товщини слизових 
складок [13]. Ультразвукове дослідження та ком-
п’ютерна томографія (КТ) може виявляти асцит, 
потовщення кишкової стінки та, інколи, локалізова-
ну лімфаденопатію. Однак, подібні зміни також 
спостерігаються при хворобі Крона, лімфомі та 
гранулематозній хворобі [10]. На КТ спостерігають-
ся «гало-ознаки» та «симптом ніжок павука», що 
допомагають в диференційній діагностиці між за-
пальними та неопластичними ураженням кишечни-
ка [14]. Радіоізотопне сканування за допомогою 
технецію (99mTc) є корисним інструментом для оцін-
ки ступеня захворювання та моніторингу терапев-
тичної реакції, але має незначну діагностичну цін-
ність, оскільки цей метод не забезпечує диферен-
ціювання ЕГЕ від інших причин запалення кишеч-
ника [15].  

Отже, наведені методи не мають специфічнос-
ті у діагностиці еозинофільного гастроентериту, не 
можуть використовуватися у повсякденній практи-
ці, а також в певних умовах та у деяких груп паці-
єнтів, в тому числі у дітей. Тому, актуальними за-
лишаються основні три критерії для постановки 
діагнозу: наявність тривалої симптоматики захво-
рювання ШКТ; гістологічні дані про еозинофільну 
інфільтрацію в одній або декількох ділянках ШКТ 
та виключення інших причин еозинофілії [16]. 

Підвищення рівня периферичних еозинофілів є 
важливим фактором діагностики ЕГЕ. У 70-90% 
пацієнтів виявляється периферична еозинофілія, 
що більш виражена при серозному підтипі ЕГЕ. За 
деякими даними, спостерігається певна закономір-
ність між рівнем еозинофілії та гістологічними про-
явами у слизовій оболонці шлунка і можливим роз-
витком рецидивів. Достовірні дані взаємозв’язку зі 
змінами слизової оболонки кишечника відсутні. 
Крім того повідомляється, що загальний рівень IgE 
в сироватці крові приблизно у 2/3 хворих на ЕГЕ 
становить ≥100 МО/мл та у деяких пацієнтів спо-
стерігається підвищення швидкості осідання ерит-
роцитів. Відсутність периферичної еозинофілії є 
недостатнім критерієм для виключення ЕГЕ і не 
може бути надійним параметром для оцінки актив-
ності захворювання, оскільки у пацієнтів може про-
довжувати підвищуватись кількість еозинофілів 
незалежно від реакції на терапію [3, 11, 16]. Тому, 
для встановлення діагнозу еозинофільного гастро-
ентериту, необхідно також використовувати ендос-
копічні та гістологічні методи дослідження [17]. 

Ендоскопія – інструментальний метод дослі-
дження, що дозволяє візуалізувати патологічні змі-
ни слизової оболонки шлунково-кишкового тракту 
[18]. Ендоскопічно у шлунку та кишечнику зміни 

можуть бути відсутніми або виявлятися ознаки хро-
нічного запалення, що може проявлятися гіперемі-
єю, горбистістю, потовщенням слизової оболонки, 
часто виразковими дефектами та утворенням псе-
вдополіпів і поліпів. Інколи при дифузному запа-
ленні виявляється повна втрата ворсинок, інфільт-
рація стінки шлунково-кишкового тракту, підслизо-
вий набряк та фіброз [10, 11, 19]. Незважаючи на 
те, що ендоскопічне дослідження відіграє важливу 
роль у діагностиці ЕГЕ, цей метод дослідження є 
неспецифічним, а інколи неінформативним для 
постановки діагнозу. Крім візуалізації макроскопіч-
них змін слизової оболонки необхідно проводити 
біопсію як мінімум з п’яти-шести ділянок із нор-
мальної та зміненої слизової оболонки, що дасть 
змогу гістологічно виявити вираженість, пошире-
ність та кількісний клітинний склад запальної ін-
фільтрації. Мікроскопічне дослідження унеможлив-
лює постановку помилкового діагнозу [20]. У випад-
ках високого показника підозри на ЕГЕ, але негати-
вних результатів у первинних біоптатах, може бути 
корисною повторна ендоскопія. За деякими повідо-
мленнями еозинофільну інфільтрацію виявляли в 
біопсіях з ділянок нормального вигляду стінки ШКТ. 
Це може виникати в результаті нерівномірного ха-
рактеру еозинофільної інфільтрації субепітеліаль-
них шарів, що не візуалізується ендоскопічно [16]. 
У пацієнтів із симптомами ураження стравоходу та 
товстого кишечника необхідно брати додаткові 
зразки біопсії з відповідних ділянок для допомоги у 
діагностиці. Важливе значення також має ендоско-
пічне ультразвукове дослідження для виявлення 
м’язового та серозного підтипів ЕГЕ, оскільки при 
використанні цього методу можливе взяття біопта-
тів з глибоких шарів стінки шлунково-кишкового 
тракту [21].  

Незважаючи на те, що різні інструментальні 
методи можуть допомогти в отриманні біопсії, деякі 
автори кращим методом вважають лапароскопічне 
хірургічне втручання, яке забезпечує взяття зразків 
всієї товщі стінки шлунка або кишечника для най-
більш точного діагнозу, особливо при м'язовому та 
серозному підтипах захворювання [10, 22]. Проте, 
такий метод не може бути широко розповсюдже-
ний, особливо у дітей, у зв’язку з високою інвазив-
ністю та можливим розвитком ускладнень. 

Гістопатологічне дослідження біопсій шлунка та 
дванадцятипалої кишки відіграє вирішальну роль у 
діагностуванні ЕГЕ та повинно бути засноване на 
виявленні еозинофільної інфільтрації слизової обо-
лонки. Не існує загальновизнаного порогу кількості 
еозинофілів у полі зору при великому збільшенні, 
адже вони присутні в нормальних умовах в стінці 
шлунково-кишкового тракту за виключенням стра-
воходу. Найбільш прийнятним вважають показник 
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кількості еозинофілів, що перевищує 20 клітин в 
полі зору, принаймні в одному зразку біоптату [23, 
24, 25]. Проте, ці дані не враховують вік пацієнта 
та відділ ШКТ, з якого взятий біоптат. Крім еозино-
філів, в біопсіях можна виявити високу концентра-
цію їх медіаторів, зокрема металопротеїназ, еози-
нофільну катіонну протеазу, IL-3, IL-5 та грануло-
цитарно-макрофагальний колонієстимулюючий 
фактор [23, 24]. 

Нормальна кількість еозинофілів змінюється 
залежно від анатомічної ділянки ШКТ. У дітей в 
дванадцятипалій кишці вона становить менше 10 
клітин на поле зору з великим збільшенням 
(ПЗВЗ), в той час як у дорослих цей показник ста-
новить менше 19 еозинофілів/ПЗВЗ. Тому, при мік-
роскопічному дослідженні пороговим діагностич-
ним критерієм кількості еозинофілів у слизовій обо-
лонці дванадцятипалої кишки необхідно вважати 
більше 10 клітин/ПЗВЗ у дітей та більше 20 клітин/
ПЗВЗ у дорослих [10, 19, 26]. За даним Collins над-
лишком еозинофілів у тонкому кишечнику можна 
припускати кратне збільшення максимальної кілько-
сті клітин, що виявлені у звичайних біопсіях [25, 27]. 
Крім того, при оцінці кількості еозинофілів необхідно 
враховувати фактори навколишнього середовища – 
кількість еозинофілів вище під час пікових сезонів 
алергії [28]. До того ж, було відмічено, що розвитку 
ЕГЕ сприяє наявність еозинофілів у епітелії, пейє-
рових бляшках, а також вивільнення ними еозино-
фільного головного базового протеїну. Ступінь де-
грануляції активованих еозинофілів пов’язаний з 
більшими структурними пошкодженнями [10]. 

Мікроскопічно виявляють гіперплазію крипт, 
некроз клітин епітелію, утворення мікроабсцесів, 
атрофію або згладженість ворсин тонкої кишки, що 
деякі дослідники пропонують вважати специфічни-
ми ознаками ЕГЕ [29]. В брижових лімфовузлах 
виявляють гіперплазію та наявність мастоцитів і 
еозинофільної інфільтрації [30]. 

У слизовій оболонці шлунка еозинофіли, зазви-
чай, присутні у меншій кількості, ніж у тонкому та 
товстому кишечнику. Так, середній піковий показ-
ник кількості еозинофілів у дорослих становить  
12/ПЗВЗ в біопсіях з тіла, кардіального та антраль-
ного відділів шлунка. У дітей середнє пікове число 
еозинофілів – 8/ПЗВЗ в антральному відділі та  
11/ПЗВЗ в слизовій оболонці дна та тіла шлунка 
[31]. Гістологічні критерії ураження шлунка станов-
лять більше 30 клітин у 5 ПЗВЗ та більше 70 клітин 
у 3 ПЗВЗ. Спільними рисами ураження шлунка та 
тонкого кишечника є наявність еозинофілів у влас-

ній пластинці слизової оболонки та в епітеліально-
му шарі, еозинофільний криптит або формування 
мікроабсцесів [32].  

Мікроскопічно у біоптатах шлунка при ЕГЕ ви-
являють надмірно розгалужені залози, фіброз вла-
сної пластинки слизової оболонки та ознаки хроніч-
ного запалення, що проявляється лімфоплазмоци-
тарною інфільтрацією у ділянках з незначною кіль-
кістю еозинофілів. У деяких пацієнтів також відмі-
чається наявність еозинофілів в епітелії залоз. Не-
обхідно зазначити, що Helicobacter pylori не вияв-
ляється в біоптатах, забарвлених гематоксиліном і 
еозином та специфічним забарвленням для вияв-
лення даного мікроорганізму [17, 31]. 

Шляхом кількісного імуногістохімічного аналізу 
було виявлено, що еозинофіли, макрофаги і  
Т-клітини є основними клітинами інфільтрації в 
слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту при 
еозинофільних його розладах, а також відмічаєть-
ся велика кількість CD8+ Т-клітин у дванадцятипа-
лій кишці [33]. Крім того, спостерігається підвищен-
ня проліферативної активності клітин епітелію 
шлунка та власної пластинки слизової оболонки, 
збільшена кількість CD117+ клітин (мастоцитоз) і 
FOXP3+-клітин. Ці дані вважають характерними 
ознаками еозинофільного гастриту і можуть мати 
значення, як діагностичні критерії. За деякими да-
ними доведено активацію інтерлейкін-17 (IL-17) 
імунного шляху, що також характерно для пацієнтів 
з бронхіальною астмою та атопічною екземою [17, 
34]. Передача сигналів IL-17 приводить до секреції 
прозапальних цитокінів і хемокінів, включаючи IL-8, 
IL-6, CXCL1, CXCL3, CXCL5 и CXCL6. IL-17 залу-
чає у запальний процес та активує нейтрофіли і 
макрофаги у пацієнтів з еозинофільним гастритом, 
що сприяє розвитку гострого або хронічного запа-
лення [17, 35].  

Заключення та перспективи подальших до-
сліджень. Таким чином, для постановки діагнозу 
еозинофільного гастроентериту необхідно врахо-
вувати наявність алергічних захворювань у пацієн-
тів в анамнезі, еозинофілію периферичної крові та 
наявність запалення стінки шлунково-кишкового 
тракту з переважанням еозинофілів. Тому, співпра-
ця клініцистів, ендоскопістів та патологів може до-
помогти у діагностиці даного захворювання. Крім 
того, актуальним залишається пошук нових діагно-
стичних критеріїв, включаючи молекулярні, гістохі-
мічні та імуногістохімічні методи дослідження, що 
розширить знання з патогенезу, морфології та ліку-
вання еозинофільного гастроентериту. 
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УДК 616.34-002-071 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Бубырь Л. М., Филенко Б. Н., Ройко Н. В., Несина И. Н., Проскурня С. А. 
Резюме. Эозинофильный гастроэнтерит – это идиопатическое воспалительное поражение желудоч-

но-кишечного тракта, характеризующееся эозинофильной инфильтрацией стенки желудка и/или кишеч-
ника. Клинические симптомы данного заболевания похожи на другие патологии желудочно-кишечного 
тракта, поэтому его не диагностировали и считали редким заболеванием. Наиболее вероятной основной 
причиной является гиперчувствительность 1 типа к еде и ее компонентам, а также может быть связан с 
другими аллергическими заболеваниями. 

Для диагностики актуальными остаются три основные критерии: наличие длительной симптоматики 
заболевания желудочно-кишечного тракта; гистологические данные о эозинофильной инфильтрации в 
одном или нескольких участках желудочно-кишечного тракта и исключения других причин эозинофилии. 

У 70-90% пациентов выявляется периферическая эозинофилия, что более выражена при серозном 
подтипе эозинофильного гастроэнтерита. Отсутствие периферической эозинофилии недостаточный кри-
терий для исключения эозинофильного гастроэнтерита, поэтому для постановки диагноза эозинофиль-
ного гастроэнтерита, необходимо также использовать эндоскопические и гистологические методы иссле-
дования. Эндоскопически в желудке и кишечнике изменения могут отсутствовать или проявляться призна-
ки хронического воспаления. Кроме визуализации изменений слизистой оболочки необходимо проводить 
биопсию как минимум из пяти-шести участков с нормальной и измененной слизистой оболочки. У пациен-
тов с симптомами поражения пищевода и толстого кишечника необходимо принимать дополнительные 
образцы биопсии из соответствующих участков. Гистопатологические исследования биопсий желудка и 
двенадцатиперстной кишки играет решающую роль в диагностике эозинофильного гастроэнтерита и 
должно быть основано на выявлении эозинофильной инфильтрации слизистой оболочки. Не существует 
общепринятого порога количества эозинофилов, ведь они присутствуют в нормальных условиях в стенке 
желудочно-кишечного тракта. Наиболее приемлемым считают показатель количества эозинофилов, пре-
вышающей 20 клеток в поле зрения, по крайней мере в одном образце биоптата. Однако, эти данные не 
учитывают возраст пациента и отдел желудочно-кишечного тракта, из которого взят биоптат. 

Сотрудничество клиницистов, эндоскопистов и патологов может помочь в диагностике данного забо-
левания. Кроме того, актуальным остается поиск новых диагностических критериев, включая молекуляр-
ные, гистохимические и иммуногистохимические методы исследования, что расширит знания патогенеза, 
морфологии и лечения эозинофильного гастроэнтерита. 

Ключевые слова: эозинофильная инфильтрация, функциональная диспепсия, эндоскопическое ис-
следование, патогистология, иммуногистохимия. 
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Abstract. Eosinophilic gastroenteritis is an idiopathic inflammatory lesion of the gastrointestinal tract char-

acterized by eosinophilic infiltration of the stomach and/or intestine. The clinical symptoms of this disease are 
similar to other pathologies of the gastrointestinal tract, so it was not diagnosed and was considered a rare dis-
ease. The most likely underlying cause is type I hypersensitivity to food and its components and can be associ-
ated with other allergic diseases.  
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The main three criteria remain relevant for the diagnosis: the presence of long-term symptoms of gastroin-
testinal disease; histological data on eosinophilic infiltration in one or more areas of the gastrointestinal tract and 
the exclusion of other causes of eosinophilia. 

Generally, peripheral eosinophilia is revealed in 70-90% of patients, which is more pronounced in the se-
rous subtype of eosinophilic gastroenteritis. The absence of peripheral eosinophilia is an insufficient criterion for 
the exclusion of eosinophilic gastroenteritis, so to diagnose eosinophilic gastroenteritis endoscopic and histo-
logical methods are required. Endoscopic study may not reveal changes in the stomach and intestine, though 
the signs of chronic inflammation can be pronounced. Apart from visualization of mucosal changes, a biopsy 
should be performed on at least five to six areas of normal and altered mucosa. In patients with symptoms of 
esophageal and colon lesions, additional biopsy specimens should be taken from the appropriate areas. Histo-
pathological study of gastric and duodenal biopsies is crucial in the diagnosis of eosinophilic gastroenteritis and 
should be based on the detection of eosinophilic infiltration of the mucous membrane. There is no generally ac-
cepted threshold for the number of eosinophils, since they are normally presented in the wall of the gastrointesti-
nal tract. The most acceptable eosinophil count is greater 20 cells in the field of view in at least one sample of 
the biopsy. However, these data do not take into account the age of a patient and the part of the gastrointestinal 
tract from which the biopsy was taken.  

Conclusion. The cooperation of clinicians, endoscopists and pathologists can contribute to the diagnosis of 
the disease. Moreover, the search for new diagnostic criteria, including molecular, histochemical and immuno-
histochemical methods of study, which will expand knowledge of the pathogenesis, morphology and treatment 
of eosinophilic gastroenteritis, remains relevant. 

Keywords: eosinophilic infiltration, functional dyspepsia, endoscopic study, pathohistology, immunohisto-
chemistry. 
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