
181

Raktažodžiai: sarcoidosis, cutaneous sarcoidosis, lupus 
pernio.

Santrauka
Sarkoidozė yra lėtinė daugiasisteminė uždegiminė liga, 
pasižyminti specifiniais granuliomatoziniais odos pažei-
dimais, kurie pasireiškia trečdaliui visų pacientų. Derma-
tologiniai pokyčiai gali būti įvairūs: papulės, plokštelės, 
lupus pernio, erythema nodosum, poodiniai mazgeliai 
ir kiti. Visų klinikinių atvejų histologiniai radiniai pa-
prastai būna vienodi, tačiau dėl odos pakitimų įvairovės 
kyla sunkumų nustatant klinikinę eigą, gydymo būdą ar 
prognozę. 

Įvadas
Sarkoidozė yra nežinomos etiologijos sisteminis gra-

nuliomatozinis sutrikimas, kuriam būdingas nekazeozinių 
granuliomų susidarymas įvariuose organuose. Dažniausiai 
paveikiami plaučiai, limfinė sistema, oda, akys, tačiau po-
kyčiai stebimi ir kituose organuose. Pirmą kartą 1869 metais 
dermatologas Jonathan Hutchinson aprašė sarkoidozei būdin-
gus odos pakitimus, o XIX amžiaus pabaigoje nustatytas ir 
sisteminis ligos poveikis [1]. Daugelyje šaltinių nurodoma, 
kad antras pagal dažnumą pažeidžiamas organas yra oda ir 
net iki 30 proc. pacientų odos sarkoidozė pasireiškia nesant 
sisteminio pažeidimo [2]. Dermatologiniai pokyčiai gali būti 
specifiniai, kai granuliomos infiltruoja odą ir nespecifiniai, 
kuriems būdingi reaktyvūs uždegiminiai procesai. Odos sar-
koidozė gali būti pirminis ligos požymis arba gali pasireikšti 
vėliau ligos eigoje [3]. Gydymas priklauso nuo klinikinės 
būklės ir ligos sunkumo, tačiau dėl reto ligos pasireiškimo 
trūksta įrodymais pagrįstų gydymo gairių [2].

Tyrimo tikslas − apžvelgti pastarųjų penkerių metų 
mokslinę literatūrą ir pristatyti išnagrinėtų šaltinių duomenis 
apie  odos pažeidimus, sergant sarkoidoze,  ligos diagnostiką 
ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros apžvalga atlikta naudojant PubMed, Science 

Direct ir kitas duomenų bazes. Paieškos metu naudoti rakti-
niai žodžiai: sarcoidosis, cutaneous sarcoidosis, lupus pernio. 
Analizei atrinkti ne senesni nei penkerių metų straipsniai ir 
klinikinių atvejų publikacijos. Rezultatai aprašyti išskiriant 
epidemiologijos, etiopatogenezės, klinikinio pasireiškimo, 
diagnostikos bei gydymo dalis.

Rezultatai
Epidemiologija. Sarkoidozė gali pasireikšti nepriklauso-

mai nuo etninės grupės, amžiaus ir lyties. Vis dėlto didesnis 
sergamumas stebimas tarp afroamerikiečių ir skandinavų. 
Apie 70 proc. atvejų pasireiškia asmenims nuo 25 iki 40 
metų. Dažnesnis sarkoidozės atsiradimas būdingas moterims 
per 50 metų [4]. Atlikti papildomi epidemiologiniai tyrimai 
parodė, kad didžiąją dalį sergančiųjų  odos sarkoidoze sudaro 
31-52 metų moterys, o odos pažeidimas, kaip pirminė ligos 
apraiška, buvo stebėtas net 87,5 proc. atvejų [2].

Etiopatogenezė. Ligos etiologija ir patogeniniai me-
chanizmai, kurie lemia granuliomų susidarymą, nėra iki 
galo išaiškinti. Manoma, kad lėtinis T ląstelių atsakas yra 
svarbus formuojantis granuliomoms. Patekus antigenui, 
aktyvuojamos CD4+ T ląstelės, kurios išskiria citokinus ir 
chemokinus, tokius kaip interferoną gama (IFN-γ), tumoro 
nekrozės faktorių (TNF-α), transformuojantį beta augimo 
faktorių (TGF-β) ir kitus. Dėl to aktyvuojami makrofagai ir 
susidaro nekazeozinės granuliomos [6,7]. 

Literatūroje aprašoma, jog sarkoidozės atsiradimui įtakos 
turi genetinė predispozicija, aplinkos veiksniai bei vartojami 
vaistai [2]. Apskaičiuota, jog sarkoidozės paveldimumas 
siekia 39-70 procentų [5]. Ligai būdingas poligeninis pa-
veldėjimas ir ji asocijuojama su imunitetu susijusiais genais 
− HLA ir kitais [6]. Atliktas ACCESS (A Case Controlled 
Etiologic Studies Of Sarcoidosis) tyrimas parodė, jog aplin-
kos veiksniai, tokie kaip medžių žiedadulkės, neorganinės 
dalelės, insekticidai ir nanodalelės yra susiję su aukštesne li-
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gos atsiradimo rizika. Pastebėta, jog kai kuriems pacientams, 
sergantiems hepatitu C ir gydytiems interferono α terapija, 
pasireiškė sarkoidozė [8].

Klinikinis pasireiškimas. Sarkoidozės odos pažeidimai, 
remiantis odos biopsijos radiniais, gali būti skirstomi į dvi 
pagrindines grupes: ,,specifiniai“, kai odą infiltruoja sarkoi-
dozinės granuliomos, ir ,,nespecifiniai“ pažeidimai, kurie 
atsiranda dėl reaktyvių uždegiminių procesų imuninio atsako 
metu. Klasikinis to pavyzdys − mazginė eritema. Specifiniai 
odos pažeidimai: violetinės dėmelės ir papulės, plokštelės, 
poodiniai mazgeliai, Lupus pernio. Kiti, rečiau pasitaikantys 
odos sarkoidozės požymiai: psoriaziforminiai pažeidimai, 
alopecija, eritroderma, opos ar ichtiozė. Sarkoidozės pažei-
dimai gali atsirasti traumų vietose, įskaitant su randais ar 
tatuiruotėmis susijusius pažeidimus [3,9].

Papulės. Tai dažniausiai pasitaikantis specifinis sar-
koidozės odos pažeidimas, kurio metu stebimos raudonos, 
raudonai-rudos ar hipopigmentinės spalvos dauginės, kietos,  
paprastai nepleiskanojančios, mažesnės nei 1 cm skersmens 
papulės. Įprastai jos lokalizuojasi ant veido, bet gali atsirasti 
ir ant liemens, galūnių bei randų [2]. 

Plokštelės. Jos gali būti nuo raudonai rudos iki kūno, 
kartais geltonai-rudos, violetinės spalvos, apvalios, ovalios 
arba netaisyklingos formos, dažnai gerai ribotos, kietos, kar-
tais pleiskanojančios plokštelės,  dažniausiai randamos ant 
liemens, sėdmenų, pečių, rankų, gali atsirasti ir ant randų [2]. 
Plokštelės būna sukietėjusios ir dažnai gyja su negrįžtamais 
randais arba pigmentiniais pokyčiais [10].

Lupus pernio. Jam būdingi papulonoduliniai ir į plokš-
teles panašūs išbėrimai, kurie paprastai pažeidžia šalčiui 
jautrias sritis, tokias kaip nosis, ausys, skruostai bei kakta. 
Dažniausiai pasireiškia juodaodėms amerikietėms. Iš pra-
džių atsiranda simetriškai išsidėsčiusių raudonai violetinių, 
kietokų, neskausmingų, mažiau ar daugiau iškilusių maz-
gelių bei plokštelių, o vėliau vystosi odos atrofija, išryškėja 
telangiektazija. Šis odos pažeidimas gali pasireikšti kaip 
atskiras, arba kaip ankstyva sisteminės sarkoidozės išraiška 
ir siejamas su lėtine ir refrakterine ligos eiga, dėl kurios 
dažnai prireikia agresyvaus sisteminio gydymo, ypač TNF 
inhibitoriais [3,10,11]. 

Erythema nodosum. Tai dažniausiai pasitaikantis nespe-
cifinis odos pažeidimas, sergant sarkoidoze, kuris paprastai 
pasireiškia itin jautriais poodiniais eriteminiais mazgeliais, 
dažnai ant priekinio blauzdikaulio paviršiaus.  Įprastai tai  
ūmus, savaime praeinantis procesas [9]. 

Löfgreno sindromas − tai ūminė klinikinė sarkoidozės 
forma, kuriai būdinga mazginė eritema, abipusė hiliarinė 
limfadenopatija ir simetrinis poliartritas [10].

 Poodiniai mazgeliai. Tai kieti, judrūs, apvalios arba 
ovalios formos, raudonos, violetinės ar kūno spalvos arba 

hiperpigmentuoti mazgeliai. Dažniausiai lokalizuojasi ant 
viršutinių galūnių bei liemens [2].

Diagnostika. Yra įvairių ligų, kurios kliniškai ir histo-
patologiškai imituoja sarkoidozės pakitimus, todėl tiksliai 
diagnozuoti šią ligą sudėtinga ne tik gydytojui dermatologui, 
bet ir gydytojui dermatopatologui, vertinančiam histologinį 
mėginį. Diagnozė patvirtinama atlikus biopsiją iš pažeistos 
odos vietos ir histologinio ištyrimo metu radus nekazeozines 
granuliomas. Diagnostikai pasitarnauja ir diaskopija, kurios 
metu spaudžiant stiklelį išbėrimo vietoje stebima geltonai-
ruda ,,obuolių želės“ spalva. Siekiant patvirtinti sarkoidozės 
diagnozę, gali būti atliekama krūtinės ląstos rentgenograma 
ir plaučių biopsija, nes odos sarkoidozę paprastai lydi gra-
nuliomos formavimasis ir kituose organuose [10].

Gydymas. Pirmosios eilės odos sarkoidozės gydymą 
sudaro stipraus poveikio vietiniai steroidai, į pažeidimo vidų 
švirkščiamieji kortikosteroidai bei steroidus tausojantys vie-
tiniai preparatai. Atsižvelgiant į galimo nepageidaujamo 
poveikio sunkumą, sisteminis gydymas odos sarkoidozei 
gydyti taikomas pirmiausia tada, kai ji nereaguoja į pirmos 
eilės gydymą. Sisteminiam gydymui priklauso geriamieji 
kortikosteroidai, chlorochinas arba hidroksichlorochinas, 
metotreksatas, tetraciklinų klasės vaistai, talidomidas ir 
TNF-alfa inhibitoriai, pavyzdžiui, infliksimabas. Yra kitų 
vaistų, kurie vartojami rečiau, ir įvairių vietinio ar sistemi-
nio poveikio vaistų derinių. Chirurginis odos sarkoidozės 
gydymas atliekamas pašalinant granuliomas iš odos, tačiau 
jis taikomas tik kraštutiniais, labai deformuojančios ligos 
atvejais ir tik tada, kai liga nepasiduoda medikamentiniam 
gydymui [2,10].

Išvados 
1.  Didesnis sergamumas sarkoidoze stebimas tarp 30-

50 metų moterų, tačiau ligos etiologija ir patogenezė nėra 
galutinai išaiškinta.  

2. Sarkoidozės klinikinis pasireiškimas gali būti specifinis 
ir ne. Dažniausiai ligai būdingi odos pažeidimai yra papu-
lės, plokštelės, lupus pernio, erythema nodosum, poodiniai 
mazgeliai.

3. Pagrindinis tyrimas  sarkoidozės diagnozės patvir-
tinimui yra biopsija ir histologinis ištyrimas, kurio metu 
randamos nekazeozinės granuliomos.

4. Pirmos eilės pasirinkimas odos sarkoidozės gydymui 
yra vietiniai steroidai, švirkščiami į pažeidimo vietą. Kraš-
tutiniais atvejais taikomas ir chirurginis   gydymas.
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SKIN MANIFESTATIONS OF SARCOIDOSIS 
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Summary
Sarcoidosis is a chronic multisystemic inflammatory disease 

characterised by specific granulomatous skin lesions that affect one 
third of all patients. Dermatological changes may  have a variety of 
presentations including papules, plaques, lupus pernio, erythema 
nodosum, subcutaneous nodules and others. The histological fin-
dings are usually the same in all clinical cases, but the variety of 
skin lesions makes it difficult to determine the clinical course, the 
type of treatment or the prognosis. 
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