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Genell�kle akc�ğerlerde, bazen de vücudun d�ğer kısımlarında küçük �lt�haplı hücre
topluluklarının (granülomlar) oluşmasına neden olan b�r hastalıktır. Bağışıklık s�stem�n�z�n
aşırı tepk� vermes�ne bağlı bu �lt�haplı hücreler oluşur.

Kimlerin Sarkoidoz Olma Riski
Yüksektir?

Sarko�dozun kes�n neden�
b�l�nmemekted�r. Bazı araştırmalar,
ortamdak� b�r enfeks�yonun veya
herhang�  b�r maddeye maruz kalmaya
karşı bağışıklık s�stem�n�n aşırı tepk�
göstermes�n�n hastalığı
tet�kleyeb�leceğ�n�
söylemekted�r.  Spes�f�k b�r gen
mutasyonunun varlığı göster�lmese de
bazı a�lelerde sık görülmes� sarko�doz
gel�ş�m�nde genet�k b�r eğ�l�m
olab�leceğ�n� düşündürmekted�r.
Sarko�doz bulaşıcı değ�ld�r, bu nedenle
nezle veya gr�p g�b� b�r başkasından s�ze
bulaşmaz.

Yakın b�r a�le üyen�zde (anne, baba, kardeş
g�b�)  varsa, sarko�doz r�sk� daha yüksek
olab�l�r. 20-40 yaş arasındak� genç kadın
yet�şk�nlerde daha sık görülür.

Sarkoidoz nasıl bulgu verir?

Sarko�doz hastalarda tanı sıklıkla farklı
sebeplerle çek�len akc�ğer graf�s�nden
şüphen�lmekle konulur. Hastaların büyük
b�r çoğunluğunda herhang� b�r bel�rt�
yoktur. K�lo kaybı, ateş, �ştahsızlık,
hals�zl�k, gece terlemes� ve uyku
problemler� g�b� d�ğer b�rçok hastalıkta
görüleb�len bel�rs�z bulgulara neden
olab�l�r. Tutulum yaptığı organ �le �lg�l�
semptomlara neden olab�l�r. Aşağıda bu
bel�rt�ler b�ld�r�lm�şt�r.
Akc�ğer: Kuru öksürük, nefes darlığı, göğüs
ağrısı olab�l�r.
Lenf bezler�: En sık boyun ve göğüs, ama
bazen çene altında, koltuk altı veya
kasıklarda büyümüş lenf bezler�ne bağlı
hassas�yet olab�l�r. 
Gözler: Yanma, kaşıntı, yaşarma, kızarıklık,
ışığa hassas�yet, kuruluk, s�yah nokta,
bulanık görme, renkl� görmede azalma ve
nad�r durumlarda körlük görülür.
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Sarkoidoz nasıl bulgu verir?

C�lt: Burun, yanaklar ve kulaklar üzer�nde
der�n�zle aynı h�zada veya der�n�zden
kabarık kırmızı, kahvereng� ya da morumsu
renge kadar değ�şen renklerde döküntüler
olab�l�r. Kol,  bacak ve gövdede yerleşen
der� reng�nde çapı 0.5-2 cm boyutunda
kabarık lezyonlar görüleb�l�r. 
Kem�kler ve Eklemler: Kem�klerde nodül
adı ver�len �lt�hap hücreler�n�n b�r�k�m�ne
bağlı ş�şl�kler, el, ayak ve eklemler�nde
ağrıya neden olab�l�r. 
Dalak ve Karac�ğer: Karac�ğer büyümes�ne
bağlı kaburga altında ve karnın sağ üst
kısmında ve dalak büyümes�ne bağlı karın
sol üst kısmında ağrı olab�l�r. Karac�ğer
fonks�yon bozukluğuna bağlı vücutta
sararma veya kaşıntı olab�l�r. 
Kalp: Çarpıntı ve düzens�z kalp atışları
olab�l�r. Nefes darlığı, bacaklarda ş�şl�k,
hırıltılı, öksürük ve göğüs ağrısı g�b�
bulgular olab�l�r.
Tükürük Bezler�: Yanaklarda ş�şl�k
yapab�l�r, ağız ve boğaz kuruluğuna neden
olab�l�r.  
S�n�r S�stem�: Baş ağrısı, görme
problemler�, kol veya bacaklarda uyuşma,
hareket kaybı, �ğneleme h�ss�, ağrı, zayıflığa
neden olab�l�r.

Sarkoidoz Tanısı Nasıl Konur?

Sarko�dozun tanısını koymak �ç�n tek b�r
tanı yöntem� yoktur. Yukarıda bahsed�len
bulgular olduğunda doktorunuz
sarko�dozdan şüphelen�p s�zden bazı
tetk�kler �steyecekt�r. Bu testler aşağıda
bel�rt�ld�.
Öncel�kle hastalığınız �le �lg�l� ayrıntılı öykü
alınır ve f�z�k muayene yapılır.
Göğüs röntgen� (akc�ğer graf�s�) çek�lerek
lenf nodları ve akc�ğer �ncelen�r. Akc�ğer
fonks�yonları ve tutulumu saptamak �ç�n
karbonmonoks�t d�füzyon test� den�len
solunum fonks�yon testler� yapılır.
Akc�ğer�n�ze ışıklı b�r c�hazla g�r�l�p
(Bronkoskop�) büyümüş lenf bezler�nden
b�yops� alınır ve gerekl� durumlarda
akc�ğerden yıkama suyu (bronkoalveolar
lavaj) yapılab�l�r.
Göz tutulumu açısından göz muayenes�ne
yönlend�r�r. Bazı kan tetk�kler� böbrek,
karac�ğer ve kem�k �l�ğ� fonks�yonlarınızı
değerlend�rmek �ç�n �sten�r. 
Kalp değerlend�rmes� �ç�n
elektrokard�yogram ( EKG) �sten�r.
B�lg�sayarlı tomograf�; akc�ğer graf�s�nde
görülemeyen lenf bezler� ve akc�ğer
dokusundak� değ�ş�kl�kler� görmek �ç�n
�sten�r.



Doktorunuz s�ze tanı konduğu andan �t�baren tedav� başlama açısından s�z�
değerlend�recekt�r. Sarko�dozu olan b�rçok hastanın semptomları çok azdır veya h�ç yoktur
ve kend�l�ğ�nden geçer, bu durumda tedav�ye �ht�yaç duyulmaz. Tedav� başlanacak
hastalarda amaç �lt�habı azaltmak ve granülomların büyümes�n� yavaşlatmaktır. Tedav� �le
akc�ğer fonks�yon kaybını önlemek, bulguları azaltmak ve organlarda oluşacak hasarın
önlenmes� amaçlanır.  Ver�lecek tedav�ler aşağıda sıralanmıştır. 
En sık kullanılan �laçlar kort�kostero�dlerd�r. Stero�d tedav�s�ne yanıt alınamayan
hastalarda; 
Metotreksat, azot�yopr�n, s�klofosfam�d, �fl�x�mab g�b� �laçlar doktorunuzun uygun gördüğü
sürede ve dozlarda ver�l�r.
Depresyon ve anks�yete sarko�doz dah�l olmak üzere herhang� b�r hastalığı olan b�rçok
�nsanı etk�ler. Bu duyguların olup olmadığını doktorunuza söyley�n. Anks�yete ve depresyon
tedav�s� sarko�doz tedav�n�z� olumlu hale get�reb�l�r.
Sarko�doz hastası normal yaşantısını sürdüreb�l�r, hob�ler�n� yapab�l�r, yaşama akt�f
katılab�l�r.
Sarko�doz  hastalığınız �le �lg�l� doktor kontroller�n�, hek�m�n�z�n s�ze b�ld�rd�ğ� sürelerde
yaptırmanız gerek�r.
S�gara �ç�yorsanız derhal bırakmalısınız.
Toz, duman, buhar g�b� solunum yollarınızı etk�leyecek ortamlardan uzak durmalısınız.
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Sarkoidoz nasıl tedavi edilir?


