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Абстракт:

В обзора е представено какво предста-
влява саркоидозата, от какво се при-
чинява и кои са рисковите фактори. 
Засегнати са най-честите признаци 
и симптоми, които се проявяват при 
саркоидоза. Установено е, че 25 до 50 
процента от пациентите, страдащи 
от саркоидоза имат симптоми, които 
засягат очите. Очните проблеми при 
саркоидоза обхващат широк спектър 
от клинични прояви. Най-често е про-
явен увеитът. Други очни прояви са 
склерит, глаукома, катаракта, дакрио-
цистит и др. 

Какво представлява саркоидоза-
та?

Саркоидозата е заболяване, което при-
чинява развитието на малки възпали-
телни възли (грануломи) в органите на 
тялото. Тези възли могат да се съеди-
няват и да образуват по-големи възли, 

които пречат на нормалните функции 
на тялото, като дишане. Саркоидоза 
почти във всички случаи засяга бели-
те дробове, но  може да влияе и на ко-
жата, очите, носа, мускулите, сърцето, 
черния дроб, далака, червата, бъбре-
ците, тестисите, нервите, лимфните 
възли, ставите и мозъка. Грануломите 
в белите дробове могат да причинят 
стесняване на дихателните пътища 
и възпаление и образуване на белези 
(фиброза) на белодробната тъкан (1).

От какво се причинява саркоидо-
зата?

Според една от теориите  тя се разви-
ва при генетично податливи пациен-
ти,  изложени на определени външни 
фактори. Въпреки че тези фактори са 
неизвестни, някои организми като ви-
руси и бактерии, са сред предполага-
емите причини.

Неинфекциозните химикали в окол-
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ната среда, включително берилий, 
алуминий и цирконий, могат да дове-
дат до заболяване на белия дроб, кое-
то е с характеристики, подобни на сар-
коидозата (2). 

Кои са рисковите фактори на сар-
коидозата? 

Саркоидозата е заболяване, разпрос-
транено по целия свят, което засяга 
хора от двата пола и от всички раси и 
възрасти. То е най-често срещано при 
пациенти на възраст между 20 и 40 
години. В малък процент от случаите, 
повече от един член на семейството е 
засегнат. Чернокожите пациенти са 
четири пъти по-застрашени от разви-
ване на саркоидоза и при тях заболя-
ването е по-тежко, отколкото при  хора  
от бялата раса. Саркоидозата е рядко 
наблюдавана при деца (3).

Какви са признаците и симпто-
мите на саркоидозата?

Саркоидозата често се проявява с леки 
симптоми и изчезва от само себе си. 
Най-честите симптоми при заболява-
не на белия дроб са: кашлица, задух и 
болка в гърдите. Болката в гръдната 

област обикновено се изразява в леко 
стягане в гръдния кош, но понякога 
може да бъде силна, както при сърде-
чен удар. 
При засегнатите лица може да се по-
яви умора,        Двустранна хилусна 
лимфоденопатия
отпадналост, треска и загуба на тегло.                                   
и белодробна инфилтрация
При почти половината от всички па-
циенти, заболяването се открива пре-
ди развиване на симптомите (4).

Освен дробовете могат да бъдат засег-
нати  и други органи в тялото(5). При-
знаците и симптомите на тези органи 
зависят от разположението и степен-
та на засягане на органите (например, 
засягане на белите дробове може да 
предизвика задух или кашлица). Най-
често засегнатите органи и системи 
обикновено се вземат под внимание.

Кожа – Възможна е появата на различ-
ни видове кожни лезии  по лицето, ши-
ята, ръцете, краката, или туловището. 
Тези лезии варират от едва доловими, 
безболезнени обриви до дълбоки бе-
лези. Хората с по-тежки заболявания, 
свързани с вътрешните органи, често 
имат по-тежки кожни увреждания.

Очи – засягането на очите може да 
се прояви с възпаление на различ-
ни структури на окото, включително 
ириса, ретината, или роговицата. Гла-
укома, катаракта и слепота  са сред 
късните усложнения на нелекуваната 
саркоидоза. Тъй като при някои видо-
ве очни проблеми, свързани със забо-
ляването, не се проявяват симптоми, 

МЕДИЦИНА



 http://nauka.bg 98

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

важно е, че всички пациенти със сар-
коидоза да правят  годишен очен пре-
глед.

Бъбречни – Могат да се появят нару-
шения в начина, по който тялото об-
работва калций  и ако не се лекува, 
заболяването може в редки случаи да 
доведе до бъбречна недостатъчност. 
Малките възли (грануломи) също мо-
гат да се развият в бъбреците, което 
води до нарушена бъбречна функция. 
Пациенти, страдащи от саркоидоза 
трябва да изследват бъбречната функ-
ция (обикновено с изследване на кръв 
и / или на урината).

Сърдечни - Грануломите могат да се 
развият в сърцето, което може да по-
влияе на  проводимостта на сърдеч-
ната система. Това може да доведе 
до нарушения на сърдечния ритъм и 
дори смърт. Посредством електрокар-
диограма ( известна като ЕКГ)  могат 
да бъдат открити аномалии в електри-
ческата проводимост на сърцето. При 
увреждане на белите дробове и кръ-
воносните им съдове ( белодробна хи-
пертония) рядко се проявява затруд-
нение при изпомпването на кръвта 
през белите дробове. Това състояние 
може да доведе до поражение на дяс-
ната камера на сърцето.

Нервна система - Приблизително 5 
процента от пациентите със саркоидо-
за имат неврологично засягане, което 
може да бъде сред първите признаци 
на заболяването. В късните стадии на 
заболяването, менингит или възпале-
ние на мембраните, обхващащи осно-

вата на мозъка, може да предизвика 
нарушена функция на някои мозъчни 
структури, включително на хипофиз-
ната жлеза или парализа на лицето. 
Заболяването може да засегне нер-
вите на ръцете и краката, което води 
до мускулна слабост, изтръпване или  
болка.

Опорно-двигателна система – При 10 
до 15 на сто от хората със саркоидоза 
се наблюдават проблеми с опорно-
двигателната система, което води до 
болки в ставите и подуване, промяна в 
костната структура, или дискомфорт и 
болка в мускулите.

Възпроизводителна система - Сарко-
идозата може да повлияе на мъжката 
полова система, особено на тестисите, 
и може да доведе до безплодие при 
мъжете. Заболяването рядко се отра-
зява на женската полова система. Сар-
коидозата не увеличава риска от ус-
ложнения по време на бременност, но 
заболяването може да се влоши след 
раждането на детето. Ето защо, се пре-
поръчва рентгенография на гръдния 
кош за жени със саркоидоза  шест ме-
сеца след раждането.

Други органи – Често срещано е раз-
ширяването на лимфните възли, осо-
бено тези в гърдите. Черният дроб и 
далака също могат да бъдат повлияни. 
Засягане на далака може да доведе до 
анемия и други кръвни аномалии.
Саркоидозата е заболяване, което 
може да засегне различни органи 
на тялото, но най-вече засяга белите 
дробове. Заболяването предизвиква 
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образуване на малки тъканни бучки, 
наречени грануломи,  което води до 
увреждане на органите в тялото. 
Някои  пациенти със саркоидоза се оп-
лакват от умора, треска, загуба на те-
гло и общо усещане за влошено здра-
ве. Симптомите варират, в зависимост 
от органите, които са засегнати от за-
боляването. Въпреки че саркоидозата 
най-често засяга белите дробове, чер-
ния дроб и лимфните възли, тя може 
да доведе до проблеми с далака, мо-
зъка, нервите, сърцето, сълзотворните 
жлези, слюнчестите жлези, синусите, 
костите и ставите.

Как саркоидозата засяга очите?

 25 до 50 процента от  пациентите, стра-
дащи от саркоидоза имат симптоми, 
които засягат очите. Много от тези па-
циенти се оплакват от парене, сърбеж, 
зачервяване, сухота в очите, а поняко-
га и сълзене на очите. Някои пациенти 
съобщават за замъглено зрение или се 
оплакват от увеличена чувствителност 
към слънчева светлина. При пациен-
тите със саркоидоза също се появяват 
малки, бледо жълти подутини върху 
очите.
Най-сериозният очен проблем, от кой-
то са застрашени пациентите със сар-
коидоза, е увеитът. Той представлява  
възпаление на увеята, която  се нами-
ра в центъра на окото, между склерата 
и ретината. При увеит, белите кръвни 
клетки се струпват в предната част на 
очите, което ги прави много лепкави. 
Тази лепкавост може да причини  по-
вишаване на очното налягане. При па-
циентите се появяват оплакват от бол-

ки в очите, както и зачервяване, лека 
или силно изразена чувствителност 
към светлина. В редки случаи, нелеку-
ваният увеит може да доведе до слепо-
та (6). 

Какви са очните прояви при сар-
коидоза?

Очните проблеми при саркоидоза об-
хващат широк спектър от клинични 
прояви. Могат да бъдат засегнати  ня-
кои органи, включително самото око, 
кръвоносните съдове на окото, зри-
телния нерв, очните мускули, кости-
те на очната орбита, слъзните жлези 
и кожата около очите. Засягането на 
всяка от тези части може да се отрази 
на зрението(7).

Увеит

Увеитът е най-честата проява при очна 
саркоидоза. Увеята е разделена на три 
части, свързани с притока на кръв. 

Преден увеит се проявява при 20 до 
70% от пациентите. Нарича се иридо-
циклит.  Въпреки че много пациенти 
изпитват силна болка и фотофобия, 
при повече от една трета от пациенти-
те може да не се проявят очни симпто-
ми. Затова е препоръчително всички 
пациенти със саркоидоза да се подла-
гат на годишен офталмологичен пре-
глед, независимо от симптомите.

Хроничният преден увеит е свързан с 
грануломите в ириса.  Хроничият пре-
ден увеит може да доведе до  керато-
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патия, глаукома и катаракта. Тъй като 
кортикостероидите може да предиз-
викат катаракта и глаукома, лекарят 
може да не е в състояние да 

определи дали проблемът е причи-
нен от заболяването или  от лечение-
то Въпреки това, кортикостероиди-
те може да влошат и двата случая..                                                 
Увеит при саркоидоза

Интермедиерен увеит е често среща-
на проява на хроничната очна сарко-
идоза. Представлява възпаление на 
стъкловидното тяло или периферна-
та ретина (5). Поставянето на диагно-
за изисква подробен очен преглед, 
включващ периферията на ретината. 
Тъй като интермедиерният увеит се 
проявява и при  множествена склеро-
за и понякога може да  бъде идиопати-
чен (скрит), диагностицирането е  по-
казателен за саркоидоза.

Според проучване над 20% от очните 
проблеми са свързани със саркоидо-
за.  Най-честата проява е свързана със 
сегментен перифлебит или ретинна 
макроаневризма на възпаленото око. 
Въпреки че тези резултати са много по-
казателни за очната  саркоидоза, тези 
увреждания могат да бъдат субкли-
нични и определени  само чрез флуо-
ресцентна ангиография. Капилярното 
заболяване може да доведе до неова-
скуларизация, исхемия и кръвоизлив 
в стъкловидното тяло.  Хороидалните 
грануломи могат да доведат до образу-
ване на хипопигментация или белези.
     Хориоретинални лезии при сарко-
идоза

Цистоидният едем на макулата може 
да бъде причинен от хронично възпа-
ление на предния, интермедиерния 
или задния увеит.  

Оптична невропатия

Оптичната невропатия е сравнител-
но рядко усложнение вследствие на 
саркоидоза, което може да доведе до 
бърза загуба на зрението. Тя включва 
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само един от черепните нерви, които 
могат да бъдат засегнати от саркоидо-
за. Засягането на оптичния нерв може 
да бъде свързано с папилит, едем на 
папилата и грануломи в зрителния 
нерв. Избледняването на оптичния 
диск е най-честата проява. Възможно 
е възникването на оптична атрофия, 
ако пациентът не се подложи на ле-
чение. Оптичната невропатия налага 
системна терапия (3). 

Заболявания на очната орбита

Очната саркоидоза също може да по-
влияе на придатъците и орбитата н 
окото. При пациентите често се на-
блюдават множество засегнати обла-
сти, най-вече при тези в напреднала 
възраст. Според проучване, кожните 
придатъци на заболяването са по-чес-
то срещани при жените от афроамери-
канската раса.

Орбиталното заболяване може да до-
веде до диплопия. Въпреки че слъз-
ната болест е често срещана,  при ня-
кои пациенти може да се развие без 
наличие на сълзоотделяне.  Въпре-
ки че грануломатозната маса е една 
възможна причина за дакриоцистит.  
Повечето случаи на дакриоцистит се 
дължат на негрануломатозни проце-
си. При две изследвания на  500 паци-
енти, предназначени за оценка на ро-
лята на биопсията за дакриоцистита, 
по-малко от 1% от пациентите са били 
диагностицирани със саркоидоза. При 
пациентите със саркоидоза, дакро-
циститът обикновено засяга други ор-
гани, включително кожата, синусите и 

гърдите. 

Слъзната жлеза е най-често засегната 
в областта на кожните придатъци. За-
боляването на слъзните жлези  може 
да се появи преди други проявления 
на болестта и може да доведе до синд-
ром на сухо око.

Други очни прояви при саркоидоза (4)

Сред тях са склерит, глаукома и ката-
ракта. Глаукомата и катарактата обик-
новено са свързани с увеит. Възможно 
е да се стигне до усложняване на забо-
ляването при  лечение с кортикосте-
роиди – развитие на вторичн аглау-
кома. Някои автори са наблюдавали, 
че при саркоидоза има 9.6 % случаи с 
вторичн аглаукома (5). 

Склеритът се среща при по-малко от 
3% от пациентите, страдащи от очна 
саркоидоза.  Въпреки че засягането 
на  склерата често е асимптомно, то 
може да доведе до биопсия, което по-
твърждава диагнозата на саркоидоза. 
Възлите на склерата и конюнктивата  
се изследват чрез използване на кон-
фокален микроскоп.
Конюнктивни възли при пациент със 
саркоидоза

МЕДИЦИНА



 http://nauka.bg 102

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

60

Литература:

1. Kazuto Takada, Shuuichi 
Matsumoto, Eiji Kojima, Diagnostic 
management of patients with 
suspected ocular sarcoidosis, 
J Thorac Dis. 2013 April; 5(2): 
135–140. doi: 10.3978/j.issn.2072-
1439.2013.02.06
2. Scott H Beegle, Kerry Barba, 
Romel Gobunsuy, Current and 
emerging pharmacological treatments 
for sarcoidosis: a review, Drug Des 
Devel Ther. 2013; 7: 325–338.
3. Leorey N. Saligan, Grace Levy-
Clarke, Tongtong Wu,  Quality of Life 
in Sarcoidosis: Comparing the Impact 
of Ocular and Non-ocular Involvement 
of the Disease, Ophthalmic 
Epidemiol. Author manuscript; available 
in PMC 2010 November 30.Published 
in final edited form as: Ophthalmic 
Epidemiol. 2010 August; 17(4): 217–
4. doi: 10.3109/09286586.2010.483754

4. Maria Pefkianaki, Sofia Androudi, 
Anna Praidou, Ocular disease awareness 
and pattern of ocular manifestation 
in patients with biopsy-proven 
lungsarcoidosis, J Ophthalmic Inflamm 
Infect. 2011 December; 1(4): 141–145. 
5. Masato Matsuoka, Nahoko Ogata, Kanji 
Takahashi, Yuichi Kinoshita, Two cases 
of ocular sarcoidosis in which vitreous 
cytology was useful for supporting the 
diagnosis, Clin Ophthalmol. 2012; 6: 
1207–1209. 
6. R. J. Erckens, R. L. M. Mostard, P. A. 
H. M. Wijnen, Adalimumab successful 
in sarcoidosis patients with refractory 
chronic non-infectious uveitis
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012 
May; 250(5): 713–720. 
 7 Jiun-Yo Lin, Shwu-Jiuan Sheu,  
Ocular sarcoidosis and tuberculous 
lymphadenopathy: coincidence or real 
association, J Ophthalmic Inflamm 
Infect. 2011 September; 1(3): 137–140

МЕДИЦИНА

Ако списанието ви харесва, помогнете!

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин навсякъде 
по света да има достъп до него.

DONATE


