




• skazy sarkoidalnej – zmieniona odpowiedź
immunologiczna typu komórkowego na antygen (pyłki 
sosny, kompleksy immunologiczne, talk, aluminium, 
beryl)

• genetyczna – związek HLA-B8 z zapaleniem stawów, 
rumieniem guzowatym; HLA-A1, B8, DR3 - geny 
predysponujące, B12, DR4 - geny „obronne”

• mikobakteryjna – histologiczne podobieństwo z TBC
• wirusowa – zakażenie powoduje upośledzenie 

odporności komórkowej, a stymulujące działanie 
tuberkuliny pobudza odporność humoralną

• autoimmunologiczna – częsta obecność
autoprzeciwciał, ANA, kompleksów immunologicznych; 
sarkoidoza skutkiem odpowiedzi na przetrwały czynnik 
zakaźny lub autoantygen; skuteczność steroidów w 
leczeniu



• skrócenie oddechu

• suchy, ostry kaszel 

• uszkodzenia skóry

• hiperkalcemia(podwyższeni
e stężenia wapnia)



Postać płucna- 90%:
-węzły chłonne wnęk płucnych 
(100%), płuca (76%)

Postać pozapłucna:
-wątroba i śledziona 
-skóra 
-mięśnie 
-oczy 
-serce 
-kości 
-nerki 
-inne 



• zwykle nieprawidłowy obraz 
radiologiczny

• obecność objawów i/lub 
zaburzeń czynnościowych

• obecność rumienia 
guzowatego, zapalenia 
stawów, gorączki, 
powiększenie węzłów 
chłonnych wnęk i 
śródpiersia – zespół
Lofgrena, LOKALIZACJA
(twarz, szyja, plecy.)

• choroba trwająca ponad 2 
lata

• objawy skąpe, często na 
początku nieobecne 



- Sarkoidoza płuc

- Sarkoidoza węzłów 

chłonnych

- Sarkoidoza skóry

- Sarkoidoza oczu

- Sarkoidoza górnych dróg 

oddechowych

- Sarkoidoza układu 

nerwowego

- Sarkoidoza nerek

- Sarkoidoza wątroby

- Sarkoidoza układu 

szkieletowo-

mięśniowego

- Sarkoidoza ślinianek



• U pacjentów z płucną postacią choroby spotykamy takie objawy jak: 
suchy kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej

• Od 30 do 60% przypadków sarkoidozy płuc przebiega 
bezobjawowo i rozpoznawane jest przypadkowo w trakcie 
rutynowych badań radiologicznych klatki piersiowej. 

• Zmiany w badaniach radiologicznych dotyczą najczęściej 
pęcherzyków płucnych, małych oskrzeli i małych naczyń
krwionośnych

• Może dojść do zmian w drzewie oskrzelowym i pęcherzykach 
płucnych, które powodują objawy przypominające astmę. 

• U ok. 10% chorych może dojść do włóknienia tkanki miąższowej 
płuc, które doprowadza do nieodwracalnego ich zniszczenia.



• Procesem zapalnym objęte są węzły chłonne, 
zwłaszcza węzły śródpiersiowe, węzły wnęk oraz 
węzły przytchawicze. Często powiększone są także 
węzły obwodowe, zwłaszcza szyjne, pachowe, 
pachwinowe

• Są one niebolesne, nie zlepiają się w pakiety, nie 
ulegają owrzodzeniu.



• Wykwity pierwotne-nacieki z obecnością licznych 
guzków

• Zmiany nie mają tendencji do rozpadu i 
tworzenia owrzodzeń

• Dodatni objaw diaskopii(tak jak guzki gruźlicze)

• Szerzą się pełzakowato

• Pozostawiają powierzchowne blizny

• Zmianom skórnym mogą towarzyszyć zmiany 
narządowe dotyczące najczęściej płuc, układu 
kostnego, węzłów chłonnych, wątroby i 
śledziony.



• sarkoid guzowaty, odmiana podskórna (Dariera-
Roussy) – ma postać podskórnych guzów 
niezapalnych, umiejscowionych głównie na 
kończynach dolnych;

• odmiana naczyniowa (angiolupoid) – ma postać
sinawobrunatnych lub czerwonobrunatnych 
nacieków, najczęściej na skórze nosa, zwłaszcza w 
miejscu przylegania oprawki okularów; odmiana 
częstsza u kobiet;

• sarkoid odmrozinowy, odmiana odmrozinowa (lupus
pernio) – ma postać zlewnych sino-czerwonych 
nacieków, głównie na twarzy, uszach i rękach;



• odmiana drobnoguzkowa rozsiana 
(sarcoidosis miliaris) – występują drobne 
czerwonobrunatne wykwity guzkowe, przy 
ucisku szkiełkiem podstawowym następuje 
przejaśnienie(naciek toczniowy), przybierający 
zabarwienie różowawe, później dołączają się
teleangiektazje.Dotyczy głównie na twarzy.

• odmiana drobnoguzkowa o układzie 
obrączkowatym (sarcoidosis circinata).



- Sarkoidalne zmiany w obrębie narządu wzroku dotyczą
ok. 25% chorych i czasem mogą doprowadzać do 
utraty wzroku

- Proces zapalny obejmuje wiele struktur gałki ocznej, 
głównie naczyniówki, tęczówki, ciała rzęskowego

- Zmiany mogą obejmować także spojówki oraz 
rogówkę, doprowadzając do ich zapalenia.

- Bardzo często dochodzi do przedniego zapalenia 
naczyniówki, którego objawami są nieostre widzenie, 
łzawienie, światłowstręt. 



• Proces zapalny dotyczy głównie błony 

śluzowej nosa. W mniejszym stopniu zajęte 

mogą być migdałki, krtań

• OBJAWY: uczucie zatykania nosa, duszności, 

chrypka, świszczący oddech, świstem 

krtaniowy.

• Niebezpiecznym powikłaniem może być

całkowita niedrożność.



• najczęściej dochodzi do zajęcia nerwów 
czaszkowych, szczególnie nerwu twarzowego i 
wzrokowego

• Równie często procesem zapalnym objęte są inne 
struktury ośrodkowego układu nerwowego, takie 
jak podwzgórze czy opony mózgowo-rdzeniowe 

• Rzadziej zajęty jest rdzeń kręgowy, nerwy 
obwodowe oraz mięśnie

• U 5% chorych spotykamy się z objawami 
neurologicznymi



• Zajęcie nerek rzadko objawia się klinicznie
• Częściej obserwuje się zaburzenia metabolizmu 

wapnia, związane z jego wzmożonym wchłanianiem 
w jelitach, spowodowanym wysokim stężeniem 1,25-
dihydroksykalcyferolu, produkowanego przez 
makrofagi w ziarniniakach

• Prowadzi to do występowania HIPERKALCURII z 
HIPERKALCEMI Ą lub bez niej. Proces ten może 
doprowadzić do zwapnienia nerek i ich 
niewydolności.



• Równie rzadko obserwujemy objawy kliniczne 

w przypadku objęcia procesem zapalnym 

wątroby, mimo że badania histopatologiczne 

wskazują na zajęcie tego narządu w 40-70%.



• Zmiany w układzie szkieletowo-mięśniowym spotykamy u ok. 10% 
pacjentów chorujących na sarkoidozę.

• We wczesnym okresie choroby, stan zapalny dotyczy głównie 
stawów skokowych, kolanowych, łokciowych, nadgarstkowych 
oraz stawów międzypaliczkowych bliższych; towarzyszy mu rumień
guzowaty. W tym okresie nie obserwujemy zmian w badaniach 
radiologicznych

• W późniejszym okresie choroby, po 6. miesiącach, najczęściej 
zajęte są stawy: kolanowy, łokciowy i stawy międzypaliczkowe
bliższe. W badaniach radiologicznych widoczne są torbiele w 
okolicach wzrostowych, a zapaleniu stawów towarzyszą zmiany 
skórne charakterystyczne dla przewlekłej sarkoidozy. W mięśniach, 
podobnie jak w wątrobie, biopsja narządu często wykazuje 
obecność ziarniniaków sarkoidalnych, jednak objawy kliniczne 
występują rzadko. 



• Z innych narządów, w których sarkoidoza

może wywoływać dość charakterystyczne 

objawy, należy jeszcze wymienić ślinianki

• Zawsze ulegają one zajęciu obustronnie, są

twarde, gładkie, niebolesne






