
 سارکوئیدوز

 دکتر سیمین اکبریان – دکتر محمود اکبریان

سارکوئیدوز یک بیماری التهابی مولتی سیستم می باشد که علت دقیق ایجاد آن معلوم نیست ولی معتقدند در 

یک فرد که از نظر ژنتیک مستعد می باشد، یک آنتیژن خارجی وارد بدن می شود و طی انجام یک سری 

خت شدن بافت ها )فیبروز( واکنش های ایمونولوژیک، منجر به ایجاد توده هائی )گرانولوم( در بافت ها و س

                                                                               کارائی بافت ها دچار اختالل می گردد. می شود و در نهایت

می باشد.  ریه در این بیماری، همه بافت ها می توانند گرفتار شوند ولی بیشترین بافتی که گرفتار می شود،

مشخصات این بیماری این است که از نظر بافت شناسی، گرانولوم های غیر کازئیفیه را می توان در  از

این بیماری در همه سنین می تواند ایجاد بشود ولی شایع ترین سن ابتال جوانان و سنین میان  نمونه برداری

نفر می 122222در 02 تا 1( میباشد.شیوع ان 02تا 02) سالی

                                                                                                                                                                        باشد.

 این بیماري ضایعاتي بر مي باشد در  تظاهرات رادیولوژیک و عالئم بالینی تشخیص این بیماری از روی

روي پوست، بخصوص ساق ها ایجاد مي شود. همچنین تظاهراتي در چشم ها و سایر بافت ها )مفاصل، 

ت، غدد پاروتید، سینوس ها، بزرگي غدد لنفاوي محیطي گردن و زیر بغل، قلب، كبد، استخوان ها، عضال

 طحال، سلسله اعصاب( مي تواند ایجاد بشود.

در عكس ریه، بزرگي غدد لنفاوي ناف ریه ها را مي توان مشاهده كرد. همچنین ممكن است ضایعاتي را  

  .در سرتاسر ریه مشاهده نمود

  در بافت شناسي، گرانولوم هاي غیركازئیفیه با سلول هاي اپیتلیوئید دیده مي شود.

  در آزمایشات، ممكن است كلسیم خون باال بوده و دفع كلسیم ادرار نیز باال رفته باشد.

وقتي در یك بیمار مبتال به ساركوئیدوز، اریتم نودوزم، درد  :(Lofgren’s Syndrome) سندرم لوفگرن 

و تورم مفاصل و بزرگي غدد لنفاوي ناف ریه ها وجود داشته باشد، به آن سندرم لوفگرن مي گویند، كه 

 .توسط آقاي لوفگرن شرح داده شده است

 در اشكال زیر تظاهراتي از ساركوئیدوز مشاهده مي شود.

 



 

 

  درمان ساركوئیدوز:

 بیمار مبتال به ساركوئیدوز بر حسب اینكه كدام یك از سیستم هاش گرفتار شده باشد، به متخصص آن رشته

مراجعه مي كند. اگر درد مفاصل و اریتم نودوزم داشته باشد به متخصص روماتولوژي مراجعه مي كند. 

ممكن است ابتدا به متخصص پوست مراجعه بكند و از طریق متخصص پوست به روماتولولوژیست معرفي 

الزم است به بیماري هائي كه این عالئم را ایجاد  بشود. در برخورد بیمار مبتال به اریتم نودوزم و آرتریت

ساركوئیدوز الزم است عكس ریه گرفته شود از نظر مي كنند، توجه بشود و بدنبال تشخیص قطعي بگردیم.

و در صورتي كه مشكوك باشیم الزم است سي تي اسكن ریه صورت گیرد. اگر غدد لنفاوي ناف ریه ها 

آرتریت هم وجود داشته باشد، تشخیص سندرم لفگرن مي باشد و با  و بزرگ شده باشند، و اریتم نودوزم

ز ساركوئیدو تشخیص ساركوئیدوز، بر حسب شدت ضایعات الزم است تحت درمان قرار گیرد. از آنجا كه

یك بیماري مزمن مي باشد، الزم است تا سال ها مواظب گرفتاري سیستم هاي مختلف مثل ریه و چشم و 

گاهي عالئم گرفتاري بعضي سیستم ها ماه ها یا سال ها بعد تظاهر مي كند و بیمار به سایرسیستم ها باشیم. 

یكي دیگر از راه هاي آگاه كردن بیماران این است كه براي آن  هرگونه عالئمي ممكن است مراجعه نماید.

 اها بطور دسته جمعي كالس گذاشته شود. توصیه مي شود جلسات اول این كالس ها توسط متخصصین ب

تجربه برقرار بشود. براي بیماران توضیحاتي در باره بیماري و نقش بیمار در درمان و كنترل بیماري داده 

مي شود و بیماران سواالت خود را مطرح نمایند و در حین سوال و جواب بیماران به بیماري خود واقف 

  .شوند



یان و تیم پزشكي باید وجود داشته باشد همكاري پزشك و بیمار و اطراف ساركوئیدوز در درمان خالصه اینكه

  تا نتیجه درماني مناسب گرفته شود.

الزم است موارد آموزشي فوق به موازات اقدامات درماني زیر  ساركوئیدوز در درمان بیماران مبتال به

 اقدامات عمومي و داروئي در یك  انجام گیرد. در این قسمت بطور خیلي خالصه و تا حد امكان اصول كلي،

   توضیح داده مي شود: ساركوئیدوز بیمار مبتال به

  اقدامات عمومي: -الف

با توجه به مطالب فوق، بیمار آموزش دیده است كه با كمك خودش و راهنمائي هاي  پیگیري منظم بیمار: -1

پزشك مي تواند زندگي شاد و آرامي داشته باشد و برحسب این كه بیماري چقدر شدید باشد، هر چند وقت 

الزم است به پزشك خودش مراجعه نماید. فواصل ویزیت بیمار بر حسب شدت بیماري از چند هفته تا چند 

ماه متفاوت است و یك قانون كلي  10تا  6ماه و حتي بعضي اوقات كه گرفتاري ریه وجود نداشته باشد هر 

 براي تعیین فواصل ویزیت بیمار وجود ندارد. هدف از پیگیري ها این است كه:

a- چقدر فعال است؟ ساركوئیدوز ببینیم بیماري  

b- آیا عوارض داروئي وجود دارد یا نه؟  

c- اري هاي همراه دیگري وجود دارد یا نه؟آیا بیم  

یك اصل كلي را باید در نظر داشت. به بیمار الزم است توصیه شود كه اگر مشكلي  ساركوئیدوز در بیماري

مي تواند به متخصص داخلي و  داشته باشد فورا مراجعه نماید و در صورت عدم دسترسي به پزشك خود،

ه با جزئیات بیشتر بهتر است در كالس هاي آموزشي و یا از طریق یا پزشك عمومي مراجعه نماید. در رابط

 اینترنت به بیماران آگاهي هاي بیشتري داده شود.

برحسب اینكه كلیه، قلب، ریه و كبد گرفتار باشد، فشار خون وجود داشته باشد، دیابت و  رژیم غذائي: -2

هیپرلیپیدمي وجود داشته باشد و اضافه وزن داشته باشد، رژیم غذائي متفاوت است. رژیم غذائي بیماران 

د باشد بایدستور یكساني ندارد و برحسب مورد تصمیم گیري مي شود. ولي بطور كلي رژیم غذائي در حدي 

 كه بیمار اضافه وزن پیدا نكند و در صورتي كه كلیه و قلب مبتال باشد، دستورات الزم را رعایت نماید.

عدم تحرك كه معموال در حاالت شدید بیماري بوجود مي آید موجب كاهش شدید توده عضالني  ورزش: -3

مي شود و بیماران اغلب اوقات احساس خستگي شدید مي كنند. در چنین مواقعي براي بیماران الزم است 

 برنامه هاي مناسب ورزشي ریخته شود و بخصوص آنها را از نظر جسمي و رواني پشتیباني نمود.

از آنجا كه در بعضي بیماران كلسیم خون باال مي باشد و هیپركلسیوري وجود دارد،  :D كلسیم و ویتامین -0

باشیم. از آنجا كه تعدادي از بیماران تحت درمان با كرتن هستند،  D باید مواظب مصرف كلسیم و ویتامین

 022میلي گرم كلسیم +  1022تا  1222الزم است در صورتي كه منع مصرف نداشته باشد، تحت درمان با 

  در روز قرار گیرند، ولي باید مواظب باال رفتن كلسیم خون باشیم. D واحد ویتامین 022تا 

ي شرائط كه بیمار بي اشتهائي شدید دارد و یا مدت هاي طوالني تحت درمان هاي در بعض ویتامین ها: -0

  سنگین بوده است ممكن است الزم شود از ویتامین هاي مختلف بر حسب مورد استفاده شود.



در هر نوبت ویزیت الزم است فشار خون بیمار گرفته شود و بر  درمان فشار خون و آترواسكلروز: -6

گردد. همچنین در آنهائي كه مدت هاي زیادي تحت درمان و پیگیري بوده اند، الزم است حسب نیاز درمان 

  از نظر آترواسكلروز بررسي بعمل آید.

در صورتي كه بیمار تري گلیسرید و كلسترول باال، دیابت و سایر بیماري هاي  درمان بیماري متابلیك: -7

  متابلیك داشته باشد باید درمان بشود.

اختالل ایمني وجود دارد و از طرفي به علت مصرف  ساركوئیدوز با توجه به این كه در ا:عفونت ه -8

داروها تضعیف سیستم ایمني شدیدتر مي شود، الزم است در هر بار ویزیت به عفونت ها دقت زیادي بشود 

و بخصوص در صورت وجود تب در صورت لزوم اقدامات الزم به عمل آید. همواره باید مواظب سل 

  باشیم.

به بیماران توصیه مي شود كه سیگار نكشند، الكل  ق به عادات خوب:تصحیح عادت هاي غلط و تشوی -9

نخورند، در صورت چاق بودن از مصرف چربي ها، نشاسته و مواد قندي خود داري نمایند. ورزش هاي 

سبك را با توجه به شدت بیماري و گرفتاري سیستم هاي مختلف انجام بدهند و از موارد مختلف تفریحي 

  استفاده نمایند.

 استفاده از داروها: -ب

  (:NSAIDsني )ورتوداروهاي ضد التهاب غیر ك -1

، از نظر درمان داروئي، الزم است یك یا چند داروي ضد التهاب شروع ساركوئیدوز براي بیمار مبتال به

هاي گرفتار نباشند، از دارو بشود. اگر فقط اریتم نودوزم و آرتریت وجود داشته باشد و سیستم هاي حیاتي

التهابي غیر كرتني استفاده میشود. اگر عالئم بیماري با داروهاي التهابي غیر كرتني بهبودي پیدا بكند، ضد 

وقتي از این داروها  توضیح مهم:نیازي به داروهاي دیگر مثل كرتن یا داروهاي شیمي درماني نیست )

ا سلسله اي حیاتي مثل ریه، چشم یاستفاده میشود باید مواظب كلیه، كبد و دستگاه گوارش باشیم(. اگر سیستم ه

اعصاب گرفتار باشند و یا عالئم مفصلي و پوستي شدید باشد و به داروهاي ضد التهابي غیر كرتني جواب 

ندهد، الزم است از داروهاي دیگر مثل كرتن موضعي یا سیستمیك، داروهاي زمینه اي )مثل كلروكین یا 

رماني )مثل متوتركسات، لفلونوماید، آزاتیوپرین، كلرامبوسیل، هیدروكسي كلروكین، تالیدومید( و/ یا شیمي د

سیكلوسپورین و سیكلوفسفاماید( و/ یا داروهاي بیولوژیك )مثل اتانرسپت، اینفلكسیماب و آدالیموماب( استفاده 

  بشود.

A-   استفاده كرد. در حال  ساركوئیدوز مي توان تركیبات ضد ماالریا را به عنوان داروي زمینه اي براي

میلي گرمي وجود دارد و براي یك بیمار  022در ایران هیدروكسي كلروكین بصورت قرص هاي    حاضر

میلي گرم یا كلروكین  002همچنین قرص هاي كلروكین فسفات   میلي گرم میتوان تجویز نمود. 022بالغ 

ن استفاده نمود. در صورتي كه میلي گرم موجود است كه در این صورت یك قرص در روز مي توا 102

گرفتاري سیستم ها شدید باشد، و یا به این داروها مقاوم باشند ممكن است الزم شود از داروهاي زمینه اي 

 سنگین تر مثل داروهاي شیمي درماني نیز استفاده شود.



شوند تا مطمئن افرادي كه از این داروها استفاده مي كنند الزم است هر یكسال معاینه چشم ب توضیح مهم:

بشوند دارو در چشم آنها رسوب نكرده باشد. پزشك شما با فرم هاي مخصوص شما را به چشم پزشك معرفي 

  خواهد كرد.

B-  اگر دستگاه هاي حیاتي مثل ریه، سلسله اعصاب، قلب، دستگاه خونساز گرفتار باشند الزم است از

 داروهاي شیمي درماني یا بیولوژیك استفاده بشود و برحسب شدت ضایعات نوع داروها متفاوت خواهد بود.

  ن ها:ورتوك -2 

A - رفتار نشده باشند و بیمار عالئمي اگر دستگاه هاي حیاتي )مثل ریه، چشم، سلسله اعصاب و قلب( گ

مبني بر گرفتاري این دستگاه ها نداشته باشد مي توان براي او استروئید شروع نكرد. ولي اگر عالئمي مثل 

تي اخستگي شدید، درد یا تورم مفصلي، بي اشتهائي یا عالئم پوستي شدید یا عالئم گرفتاري سیستم هاي حی

 میلي گرم پردنیزولون شروع كرد. 10تا  0 دوزبا  پردنیزولونرا داشته باشد میتوان از 

  د.ن باشورتواستراتژي درماني بر استفاده هرچه كمتر در تجویز ك  بطوركلي بهتر است توضیح مهم: 

B -  اگر دستگاه هاي حیاتي مثل ریه، چشم، سلسله اعصاب، قلب، گرفتار باشند الزم است از كرتن با

دوزهاي متوسط تا باال استفاده بشود. در این موارد برحسب شدت بیماري ممكن است الزم بشود از 

وضعیت  میلي گرم در روز استفاده گردد. در اینجا هم توصیه مي شود بر حسب 02تا  02پردنیزولون 

  بیمار، استراتژي درماني و استفاده از استروئید در هرچه سریع تر كم كردن دوز كرتن باشد.

  داروهاي بیولوژیك: -3

در بعضي شرائط خاص كه بیماري به اقدامات فوق مقاوم باشد مي توان از داروهاي بیولوژیك و 

 مثل اینفلیكسیماب بهره گرفت. TNF آنتي

  پیوند اعضاء: -ج

عضي شرائط كه بیماري علي رغم درمان هاي شدید پیشرفت مي كند و سبب از بین رفتن عضو مي در ب

شود، الزم است اقدام به پیوند اعضاء بشود. در این موارد مي توان از پیوند ریه، پیوند قلب و پیوند كبد بهره 

  گرفت.

  درمان پوكي استخوان: -د

كي استخوان و شكستگي استخوان ها و پیشگیري یا درمان یكي از مهمترین بخش هاي درماني توجه به پو

آن مي باشد. همانطور كه در مباحث فوق گفته شد در صورتي كه ممنوعیت نداشته باشد تقریبا براي همه 

شروع بشود. عالوه برآن بر حسب میزان تراكم استخوان از بي  D بیماران الزم است كلسیم و ویتامین

   فسفونات ها نیز الزم است استفاده شود.

خوشبختانه امروزه در بازار ایران انواع بي فسفونات هاي خوراكي یا تزریقي با نیمه عمرهاي متفاوت و با 

ره گرفت. همچنین اگر بیمار به قیمت هاي متفاوت وجود دارد و بر حسب وضع بیمار مي توان از آن ها به

هر علت نتواند این تركیبات را استفاده بكند و یا مدت طوالني از این تركیبات استفاده كرده باشد مي توان از 



، استرانتیوم رانالت و باالخره  PTH داروهاي دیگر براي پوكي استخوان مثل كلسیتونین، رالوكسیفن،

  دنوسوماب نیز استفاده كرد.

  باشیم. مواظب كلسیم باالي خون و دفع زیاد كلسیم از كلیه ها ي شود كه در ساركوئیدوز هموارهتاكید م

 واكسیناسیون: -ه

، ??صبه، B واكسن هاي پروتئیني، قندي و ویروس یا باكتري كشته شده )مثل انفلوآنزا، پنوموكوك، هپاتیت

برد ولي باید توجه داشته باشیم كه بعلت  هاري، سیاه سرفه، وبا و كزاز( را در صورت لزوم مي توان بكار

مصرف كرتن و داروهاي شیمي درماني میزان پادتن تولید شده در این بیماران كافي نخواهد بود. در بیماراني 

میلي گرم پردنیزولون براي بیش از مدت دو هفته مصرف  02كه بیماري فعال دارند و دوزهاي باالتر از 

سرخك، اوریون،  ني نیز استفاده مي كنند، از تجویز واكسن هاي زنده )مثلمي كنند و داروهاي شیمي درما

  ( باید خودداري نمود.سرخجه، فلج اطفال، آبله مرغان و آبله

 خالصه: -و

ساركوئیدوز یك بیماري مزمن و مولتي سیستم با علت ناشناخته است و الزم است از همه تخصص ها  -1

  در درمان آن استفاده شود.

براي بیماران الزم است منابعي وجود داشته باشد تا در مواقع ضروري بتوانند با آنها تماس بگیرند. مثال  -0

در رابطه با این امر مي توان از سایت هاي ساركوئیدوز و مراكز تحقیقاتي ساركوئیدوز در بیمارستان مسیح 

  دانشوري بهره گرفت.

  ماران بازي مي كند.آموزش نقش بسیار مهمي در درمان این بی -3

بیمار مبتال به ساركوئیدوز از نظر درمان داروئي الزم است از داروهاي ضد التهابي غیر استروئیدي،  -0

  كرتن، داروهاي زمینه اي، شیمي درماني و داروهاي بیولوژیك به موقع و با دوزهاي مناسب استفاده نماید.

درمان بیماري هاي همراه مثل عفونت ها، پیشگیري و درمان از پوكي استخوان و شكستگي ها،  -0

   واكسیناسیون مناسب نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

  منابع:

 0210مبحث ساركوئیدوز. كتاب هاریسون 

 تري فرا گیرید بهتوصیه مي شود در صورتي كه مي خواهید در رابطه با ساركوئیدوز مطالب بیش        ·

 مراجعه فرمائید.فایل هائي كه توسط همكاران و اساتید دانشگاه هاي مختلف نوشته شده 

ود داری توصیه می شود از مطالعه مطالبی که در سطح تخصصی بوده و برای پزشکان نوشته شده خ

 بفرمائید و فقط مطالبی را بخوانید که برای حل مشکل مدیریت درمانی شما می باشد.

 


