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1 lentelė. Neurosarkoidozės diagnozės kriterijai [19]
Galutinė
Tikėtina

Galima

Klinika leidžianti įtarti neurosarkoidozę, atmetus visas kitas galimas priežastis bei gavus teigiamą nervų sistemos
histologijos atsakymą.
Klinika leidžianti įtarti neurosarkoidozę, laboratoriniai tyrimai rodantys CNS uždegimą (padidinta citozė,
baltymo koncentracija, oligokloninės juostos likvore, MRT vaizdas) atmetus visas kitas galimas priežastis, bei
esant įrodymų už sisteminę sarkoidozę (teigiama histologija, teigiamas Kveimo testas arba bent du teigiami
netiesioginiai tyrimai, rodantys sarkoidozę: plaučių rentgenograma, serumo angiotenziną konvertuojantis
fermentas, kūno skenavimas radioizotopu galiu).
Klinika leidžianti įtarti neurosarkoidozę, atmetus visas kitas galimas priežastis ir nesant aukčiau išvardintų
kriterijų atitikimo.

2 lentelė. Neurosarkoidozės diferencinė diagnostika [26]
Infekcinės ligos

Granuliomatozinės ligos
Tumorai

Vaskulopatijos

Tuberkuliozė
Whipple liga
Toksoplazmozė
Mikozė
Helmintinė infekcija
Sifilis
Laimo liga
Vegenerio granuliomatozė
Churg-Strauss sindromas
Limfomatoidinė granuliomatozė
Neurolimfoma
Glioma
Meningeoma
Leptomeninginė karcinomatozė
Vaskulitai
Bechcet,o liga
Amiloidozė

Sisteminės ligos
Limfocitinis adenohipofizitas
Neurologinės ligos
Išsėtinė sklerozė
Demielinizacinis
encefalomielitas

EKG pokyčių nerodė.
Pacientas T.P. 2013.02.27 KUL operuotas bendrinėje
nejautroje atliekant 2 atskiras operacijas –atvirą biopsiją
(diagnozės nustatymui) ir endoskopinę III skilvelio perforaciją (okliuzinės vandenės gydymui). Pirmiausia, naudojant „Medtronic“ neuronavigacinę sistemą, atlikta maža
trepanacija dešinėje frontalinėje srityje ir iš frontalines
skilties apatinės – užpakalinės dalies vagos ištyrimui paimtas apie 5 mm dydžio židinukas (4 pav.). Smegenų paviršiuje pokyčių nesimatė, o židinukas rastas vagos dugne,
apie 5 – 8 mm gylyje. Jis pilkšvas, kietokas, policikliniais
kontūrais, stipriai suaugęs su aplinkiniais audiniais ir apaugęs smegenų žievės arteriją (5 pav.). Naudojant minėtą
neuronavigacinę sistemą ir „Storz“ neuroendoskopą, per
dešinį šoninį skilvelį įeita į III skilvelį ir atlikta III skilvelio
dugno perforacija - ventrikulocisternostomija (6-7 pav.)
Ištyrimui iš šoninio skilvelio buvo paimtas likvoras,
kurio tyrime rasta: baltymo 0,08 g/l, gliukozės 4,3 mmol/l
(kraujyje – 5,68 mmol/l); citozė 1,0 mikrol. Likvoro tyri-

mai dėl atipinių ląstelių, tuberkuliozės, ŽIV, sifilio, grybelių bei mikroorganizmų – neigiami.
Biopsinės medžiagos tyrimas (8 pav.): fibrozinis, sklerozinis vaskuliarizuotas audinys, kuriame stebimos granuliomos, sudarytos iš epitelioidinių ląstelių ir limfocitų,
panašios į sarkoidines. Kelios jų nekrozinės su perifokaline
skleroze, kelios granuliomos neženkliai besiskverbiančios
į smegenų audinį.
Išvada: epiteliodoląstelinės granuliomos neaiškios etiologijos, panašios į sarkoidines.
Po operacijos smegenų okliuzinė vandenė regresavo ir
paciento būklė greitai pagerėjo.
Atliekant plaučių rentgenologinį ir KT tyrimus buvo
nustatytas plaučių sarkoidozei būdingas peritrachėjinių ir
peribronchinių bei tarpuplaučio limfmazgių padidėjimas
(9 – 10 pav.)
Atlikti kiti papildomi tyrimai (pilvo organų echoskopija,
kardioechoskopija ir kt.) patologinių pokyčių neatskleidė.
Pacientui T.P. skirtas ilgalaikis 6 mėn. gydymas prednizolonu pradedant 60 mg per parą ir vėliau palaipsniui
dozę mažinant. Po 2 mėn. atlikus kontrolinę MRT stebėta teigiama dinamika: smegenų vandenė ir edema žymiai
sumažėjusi ir nežymiai pradėję mažėti minėti daugybiniai
patologiniai židinukai. Praėjus 3 mėn. paciento būklė buvo
stabili, be žymesnių nusiskundimų. Toliau tęsiamas gydymas prednizolonu ir paciento būklė sekama dinamikoje.
Literatūros apžvalga
Sarkoidozė – tai nežinomos etiologijos, autoimuninė,
granuliomatozinė, uždegiminė liga, galinti pažeisti daugelį
organizmo sistemų. Dažniausiai pažeidimas apima plaučius, odą, akis. Rečiau sarkoidozė pažeidžia ir nervų sistemą [1, 2]. Bendrasis sergamumas intratorakaline sarkoidoze svyruoja nuo 10 iki 50 atvejų 100 000 gyventojų [3].
Neurosarkoidozė, nervų sistemos pažeidimas sergant sarkoidoze, nustatomas apie 5% visų sarkoidozės atvejų [2].
Remiantis sarkoidozės ante-mortem tyrimais pre-mortem
metu neurosarkoidozė nustatoma tik apie 50% atvejų [4].
Neurosarkoidozė gali pažeisti bet kurią nervų sistemos
dalį, tačiau dažniausiai nustatoma galvinių nervų neuro-
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patijos, smegenų dangalų ir pagumburio – hipofizės ašies
pakenkimo simptomatika.
Dažniausiai pasitaikanti galvinių nervų neuropatija
(apie pusę visų neurosarkoidozės atvejų) – VII galvinio
nervo, n. facialis, paralyžius, kuris net trečdaliu atvejų apima abi puses arba kartojasi [2]. Antras pagal dažnumą būna
pakenktas II galvinis nervas, n. opticus. Šią neuropatiją reikia įtarti, ypač esant abipusiam optiniam neuritui [5]. Vienam iš penkių pacientų būna pakenktas VIII galvinis nervas, n. vestibulocochlearis. Pakenkimas dažniausiai būna
abipusis ir susijęs su granuliomatoziniu meningitu. Kliniškai tai pasireiškia staigios arba fliuktuojančios eigos klausos sutrikimu arba vestibuline disfunkcija [2]. Dažniausias
ekstraokulinio raumens paralyžius esant neurosarkoidozei
yra sukeltas VI galvinio nervo, n. abducens, pakenkimo
[6]. Aprašyta ir V galvinio nervo, n. trigeminus, neuropatija, susijusi su sarkoidoze [7]. IX ir X galvinių nervų, n.
glossopharyngeus ir n. vagus, pažaida galinti pasireikšti
disfagija, disfonija taip pat aprašyta literatūroje [1]. Kitų
galvinių nervų neuropatijos dėl sarkoidozės yra ypač retos.
Galvos smegenų dangalų pakenkimas sukelia pavienę
ar dauginę galvinių nervų neuropatiją, galvos skausmą dėl
ūminio ar lėtinio aseptinio meningito, hidrocefalijos esant
smegenų skysčio takų obstrukcijai. Lėtinis meningitas, viename iš Majo klinikos apžvalginių tyrimų, nustatytas kaip
dažniausia neurosarkoidozės pradinė manifestacija [8].
Nugaros smegenų dangalų sarkoidozinė infiltracija išplitusi
į nervines šakneles sukelia skausmą, sipnumą, arefleksiją,
sensorinius sutrikimus, sfinkterių disfunkciją [9].
Pagumburio – hipofizės ašies pakenkimo simptomatika yra nespecifinė, dažniausiai pasireiškianti necukriniu
diebetu, amenorėja, galaktorėja [10, 11]. Rečiau sutinkami
endokrininiai sutrikimai esant sarkoidozei yra nutukimas,
nemiga, asmenybės pokyčiai, hipotirozė ir kt. [12].
Be aukščiau išvardintų sarkoidozės neurologinių apraiškų yra ir kitos neurologinės būklės, susijusios su sarkoidoze, tačiau rečiau pasitaikančios ir mažesnio specifiškumo. Viena iš tokių būklių - tai dėl granuliomatozinio
galvos smegenų pakenkimo atsiradę traukuliai, nustatomi
10 – 17% visų pacientų su neurosarkoidoze [1, 5, 6]. Nugaros smegenų pakenkimu, mielopatija, remiantis vienais
iš paskutinių tyrimų, manifestuoja apie 15% neurosarkoidozės atvejų [5, 6]. Nugaros smegenų pakenkimas gali
būti tiek dėl dangalų granuliomatozinės infiltracijos, tiek
dėl proceso išplitimo į parenchimą [13]. Periferinės nervų
sistemos (neįskaitant galvinių nervų) pažeidimas būna apie
15% atvejų [1]. Periferinės nervų sistemos pažeidimas gali
pasireikšti mononeuropatija (pvz., riešo kanalo sindromas),
dauginiu mononeuritu, grynai sensorine neuropatija, smulkių skaidulų neuropatija, Guillain-Barre sindromu [14-17].

Sarkoidozei taip pat būdingas ir raumenų pakenkimas, kuris dažniausiai yra asimptominis.
Aprašytas hidrocefalijos atvejis yra viena iš rečiausių
neurosarkoidozės apraiškos formų. Hidrocefalija sutinkama 5 – 7% neurosarkoidozės atvejų. Hidrocefalija gali būti
tiek susisiekiančiojo tipo (dažniau pasitaikanti), tiek obstrukcinė, pastaroji galinti sukelti ir atskiro skilvelio išsiplėtimą [18]. Dažniausia hidrocefalijos priežastis yra granuliomatozinis meningitas [19,20, 21,22]. Hidrocefalija kaip
pirmoji neurosarkoidozės išraiška yra nustatoma ypač retai, literatūroje nurodomi tik pavieniai atvejai. Pavyko rasti
bent pora klinikinių atvejų, aptariančių neurosarkoidozę
manifestavusią hidrocefalija. Pirmu atveju aprašytas pacientas į gydymo įstaigą pakliuvęs komos būklėje su abipusia
reaktyvia midriaze bei neurovegetatyvine disautonomija,
antru atveju su diplopija, galvos skausmu bei vėliau atsiradusia progresuojančia psichoze [23,24]. Mūsų aprašyto klinikinio atvejo metu pacientas pateko su galvos skausmais,
dezorientacija, atminties sutrikimu bei ataksiniu sindromu.
Neurosarkoidozės diagnostika, tai dažnai daug pastangų reikalaujantis uždavinys.
Luke su bendraautoriais pasiūlė tokius neurosarkoidozės diagnostikos kriterijus: 1) nustatytos sisteminės sarkoidozės fone atsiradęs neurologinis pažeidimas, ekskliudavus
jo visas kitas galimas priežastis; ir 2) nesant duomenų už
kitų sisteminės sarkoidozės sukeltų organų pažaidą, tačiau
nervinio ar raumeninio audinio pažeidimas atitinka sarkoidozei būdingą klinikinę eigą arba yra įrodytas histologiniu
tyrimu, nenustačius kitų priežasčių [25].
Zajicek su bendraautoriais neurosarkoidozės diagnozę
siūlo skirstyti į galutinę, tikėtiną ir galimą (1 lentelė) [19]. Aprašytas klinikinis atvejis atitinka galutinę neurosarkoidozės
diagnozę remiantis pastarojo autoriaus rekomendacijomis.
Pacientus su neurologine simptomatika galima skirstyti
į tris grupes: 1) pacientas su histologiškai patvirtinta aktyvia sistemine sarkoidoze; 2) pacientas, kuris anamnezėje
sirgęs sarkoidoze, tačiau tiriamuoju metu nėra duomenų
už ligos aktyvumą; 3) pacientas su nenustatyta sarkoidoze
[26]. Pirmos situacijos metu neurologiniai simptomai greičiausiai sąlygoti patvirtintos sisteminės sarkoidozės, dėl
to tikslinga pradėti gydymą. Nesant efekto taikant gydymą, reikėtų diagnozę iš naujo įvertinti bei spręsti klausimą
dėl atitinkamos vietos nervino audinio biopsijos. Antruoju
atveju diferencijuojant susirgimo priežastis apie sarkoidozę reikėtų pagalvoti iš pat pradžių. Trečioje situacijoje
retai kada bus pagalvota apie neurosarkoidozę iš anksto,
šiuo atveju neurosarkoidozės diagnostika yra viena iš daugiausia iššūkių keliančių problemų [27, 28]. Nespecifiniai
MRT radiniai ar nepaaiškinama periferinė neuropatija nėra
pakankami kriterijai diagnozuoti sarkoidozę. Tačiau, jei pa-
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skyrus hormonoterapijos kursą gaunamas teigiamas atsakas, reikėtų pagalvoti ir apie neurosarkoidozę. Eksliuduoti
reikia pacientus, turinčius kitas alternatyvias neurologinio
pažeidimo priežastis (pvz., cukrinis diabetas pacientui su
periferine neuropatija) (2 lentelė) [29]. Žinant, kad pacientas praeityje sirgo sarkoidoze, reikalingas naujas ištyrimas
įvertinant ligos aktyvumą, atmesti galimas kitas priežastis,
atlikti biopsiją prieš pradedant gydymą [30]. Biopsijos vietos diagnostikai padeda viso kūno skenavimas naudojant
fluordeoksigliukozę pozotroniniu emisiniu tomografu [31,
32]. Jeigu atlikus išsamius tyrimus nenustatoma sisteminės
sarkoidozės, tačiau nervų sistemos biopsija rodo „sarcoidlike“ granuliomatozinę reakciją, reikėtų išlaikyti budrumą
diferencijuojant tarp sisteminės sarkoidozės ir lokalios
(neurologinės) „sarcoid- like“ reakcijos, ypač susijusios su
senu randu, reakcija į helmintus ar tumorą [33, 34].
Kalbant apie gydymą, pirmo pasirinkimo medikamentai yra kortikosteroidai. Dozavimas bei trukmė priklauso
nuo pažeidimo tipo bei sunkumo. Pavyzdžiui, pacientui su
n. facialis paralyžiumi paprastai užtenka prednizolono 0,5
mg/kg/d. dvi savaites. Iš kitos pusės pacientui su tūriniu
galvos smegenų pažeidimu ar simptomine hidrocefalija
siūloma dviguba – triguba dozė keturias savaites. Sunkiais
atvejais siūloma intraveninė pulsterapija metilprednozolonu 20 mg/kg/per dieną tris dienas su po to sekančia prednizolono 1 – 1,5 mg/kg/per dieną terapija dvi – keturias
savaites [35]. Tikslas visada siekti kuo mažesnės efektyvios vaisto dozės dėl jo nepageidaujamo šalutinio poveikio.
Pacientams, kuriems terapija kortikosteroidais neduoda
efekto arba yra kontraindikuotina, rekomenduotina skirti
metotreksatą arba ciklofosfamidą. Vieno tyrimo, kuriame
dalyvavo 554 sarkoidoze sergantys pacientai, iš jų 71 su
neurosarkoidoze, metu įrodyta, kad metotreksatas ir ciklofosfamidas buvo efektyvesnis nei prednizolonas [29]. Remiantis naujesniais tyrimais, įrodytas efektyvumas gydant
neurosarkoidozę taikant gydymą mikofenolato mofetiliu,
infliksimabu, talidomidu [36, 37]. Lokaliems pažeidimams
gali būti taikoma lokali radioterapija. [38]. Chirurginis gydymas taikomas simptominės hidrocefalijos atveju.
Neurosarkoidozės eiga paprastai yra monofazinė, tačiau
sutinkama ir recidyvuojančios– remituojančios bei progresuojančios eigos. Atkryčiai labiau būdingi pacientams su
smegeniniais simptomais, hidrocefalija bei vartojančiais
gydymui prednizolono mažiau nei 10 mg dozes [25]. Optinio nervo neuropatija gydymui pasiduoda sunkiau nei veidinio nervo. Tai aiškinama optinio nervo ypatybe būti padengtam glija, pasižyminčia prastesnėmis regeneracinėmis
savybėmis [39]. Asepsinis meningitas paprastai praeina per
keletą savaičių. Sarkoidozinės neuropatijos bei miopatijos
eiga paprastai yra lėtai progresuojanti. Nugaros smegenų

pakenkimui būdinga prastesnė prognozė, nepaisant skiriamo gydymo [19]. Hidrocefalija pasireškianti neurosarkoidozė yra blogiausios prognozės – mirtingumas apie 75
proc. [40, 41].
Išvados
Neurosarkoidozės sukelta okliuzinė smegenų vandenė
yra labai reta sarkoidozės pasireiškimo forma.
Tiksliai nustatyti sarkoidozės diagnozę padeda histologinis patologinio židinio tyrimas.
Neuroendoskopinė III smegenų skilvelio ventrikuliocisternostomija yra efektyvus neurosarkoidozės sukeltos
okliuzinės smegenų vandenės gydymo būdas.
Ilgalaikis gliukokortikoidų skyrimas yra efektyvi medikamentinė neurosarkoidozės gydymo priemonė.
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NEUROSARCOIDOSIS COMPLICATED WITH HYDROCEPHALUS
A. R. Gvazdaitis, K. Jacikevičius, L. Radvinskienė,
S. Taroza
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Summary
Neurosarcoidosis is rare appearance of sarcoidosis with involvement of neural tissue. Neurosarcoidosis may damage any
neural tissue, but the most often involved places are cerebral
nerves, meninges and hypothalamus. Hydrecephalus is very rare
manifestation of neurosarcoidosis. There is presented the young
man case with intense symptomatic hydrocephalus. Magnetic rezonanse tomography revealed multiple focal damage disseminated in the cerebral fissures and near the meninges causing hydrocephalus. Endoscopic III ventriculocisternostomy rapidly improved patient‘s state. Open biopsy of pathological foci from brain
fissure revealed granulomatous changes typical for sarcoidosis.
Pulmonary CT revealed enlarged peribroncheal and mediastinal
lymphatic nodes. Prednisolone was prescribed for long time and
patient‘s state improved to premorbid level. The literature rewiew
about neurosarcoidosis manifestation, diagnostics, treatment possibilities and prognosis is presented.
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