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Sarkoidoosi definitsioon I - mõiste
• Lõplikult selgitamata etioloogiaga 

multisüsteemne haigus• Haigestuvad noored ja keskealised 
täiskasvanud• Sagedamini bilateraalne kopsuväratite 
lümfadenopaatia, kopsuinfiltraadid, naha ja 
silmade haaratus• Ka muude organite haaratus: maks, põrn, 
lümfisõlmed, süljenäärmed, süda, 
närvisüsteem, lihased, luud jt. organid

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Yamamoto et al. Sarcoidosis 1992 



Sarkoidoosi definitsioon II - diagnoos
Diagnoos kindel, kui:• Kliinilis-radioloogilist leidu toetab 

mittekaseoossete epitelioidrakuliste 
granuloomide leid histoloogilises materjalis• Teised haigused, mis on võimelised andma 
sarnast kliinilist ja patohistoloogilist pilti, on 
välja lülitatud 

 Diagnoos peab olema seega histoloogiline
 Biopsia (välja arvatud fikseeritud 

eriolukorrad)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Yamamoto et al. Sarcoidosis 1992 



Sarkoidoosi definitsioon III 
– patoloogiline leid

• Sageli täheldatavaks immuunpatoloogiliseks 
leiuks on aeglast (IV) tüüpi 
hüpersensitiivsusreaktsiooni pidurdus ja 
CD4+/CD8+ T-lümfotsüütide suhte tõus 
kahjustuse piirkonnas• Leitakse ka tsirkuleerivaid immuunkomplekse 
ja B-lümfotsüütide hüperaktiivsuse tunnuseid

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Yamamoto et al. Sarcoidosis 1992 



Sarkoidoosi definitsioon IV
– kulg ja prognoos

• Haiguse kulg ja prognoos võivad 
korreleeruda haiguse alguse ägeduse ja 
haiguse ulatusega:• Äge algus sõlmelise erüteemi ja 
asümptomaatilise kopsuvärati lümfisõlmede 
suurenemisega (nn. hilaarne 
lümfadenopaatia) seostub iselimiteeruva 
haigusega• Märkamatu algus, eriti koos hulgipaikmelise 
kopsuvälise haiguse korral võib järgneda 
pöördumatu kopsu jt. organite fibroos

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Yamamoto et al. Sarcoidosis 1992 



Sarkoidoosi epidemioloogia I
• Haigestumus: <1…40 juhtu per 100 000 el. aastas• Haiguse levimus, kliiniline pilt ja raskus varieerub 

tugevasti etniliste ja rassiliste gruppide ning ka 
riikide vahel• Suurim esinemissagedus (5…40/100 000) 
Skandinaaviamaades (Pietinalho et al., 1995) ja 
(35/100 000) USA tumedanahaliste seas (James et al., 
1994) ja 10,9/100 000 USA valgenahaliste seas 
(Pietinalho et al., 1995) • USA mustanahalistel on sarkoidoosi kulg raskem, 
algus hilisemas eas, enam on kroonilisi vorme, sealh. 
lupus pernio jt. raskeid nahavorme, kaukaaslastel 
(valgetel europiididel) on sagedamini 
asümptomaatilist kulgu või hea prognoosiga ägedat 
algust • Vähem on sarkoidoosi Kesk- ja Lõuna-Ameerikas• Jaapanis 1-2/100 000 (Pietinalho et al., 1995) 

Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi epidemioloogia II
• Sarkoidoosi esinemisele on iseloomulik perekondlik 

(sugukondlik), sesoonne ja areaaliline 
kontsentreerumine – viitab geneetilistele ja/või 
(töö)keskkonnategurite rollile haiguse (ekspressiooni) 
etioloogias ja patogeneesis• Otsest sotsioökonoomilist seost ei ole• Sarkoidoosile on iseloomulik <40-aastaste inimeste 
haigestumus (tipnemine 20-29 a.)• Esineb kerge naissoo ülekaal (1,2-1,75:1)• Skandinaavias, Saksamaal, Jaapanis on seas 
täheldatud ealise haigestumise “teist tippu” >50 
aastaste naiste seas (Hunninghake et al., 1999)• Olemas ka nõrk “kolmas tipp” >60-aastastel• Keskmine suremus on 1-5% (Hunninghake et al., 1999)• Esineb harva lastel ja vanuritel (<15 ja >70 a.)

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



Sarkoidoosi epidemioloogia III
• Enamasti sporaadiline (perekondlik 3,6-9,6%)• Õdedel-vendadel kõrgem risk haigestuda kui vanematel 

(retsessiivne pärandumine)• 80% risk monosügootsetel kaksikutel• Ekspositsioon:•Tahkekütuse põlemissuitsule (k.a. tuletõrjujad, 2001. 
a. WTC katastroofiga seoses)•Orgaanilistele ainetele•Põlumajanduskemikaalidele, hallitustele jne.

Sarkoidoosi esinemise kontsentreerumine•Varakevadisele ajale•Teatud geograafilistesse piirkondadesse•Tööga seotud haigestumine meditsiiniõdede jm. med. 
personali seas;•Sarkoidoosi kandumine edasi transplantaadiga• Viitab infektsioosse etioloogia võimalusele (Hunninghake

et al. 1999)
A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



Sarkoidoosi etioloogia I• Teadmata etioloogia, pole infektsioonhaigus• Tegemist võimendatud immuunvastusega patogeenidega 
seotud molekulaarsetele mustritele, surnud või elusatele 
mükobakteritele ja propioonibakteritele, aga ka muudele 
orgaanilistele ja anorgaanilistele ainetele (Valeyre et al. 2014)

Kaasaegne kontseptsioon:• Geneetiliselt determineeritult “vastuvõtlike” indiviidide 
ekspositsioon spetsiifilistele keskkonna agensitele

Seega sarkoidoosi tekkeks vaja 2 asjaolu koosesinemist 
(Verleden et al., 2001):• Indiviidid “sarkoidse konstitutsiooniga” (HLA-DQB1 
assotsiatsioon, Iannuzzi et al. 2003)• Ekspositsioon• Infektsioossed (viirused: herpesviirus, Epstein-Barr, 

retroviirused; bakterid: Propionibacterium acnes, 
Borrelia burgdorferi, Mycoplasma, Chlamydia, 
mittetuberkuloossed ja rakuseinata mükobakterid,
Mycobacterium tuberculosis’e antigeenid: katG, Heat
shock protein (Hsp)70, mükolüültransferaasi antigeen 
85A)

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



“Sarkoidne konstitutsioon”
Geneetiliselt determineeritud• Perekondlik esinemine (HLA-DQB1 assotsiatsioon, 

Iannuzzi et al. 2003)

• I klassi antigeenid HLA A1/B8/Cw7/DR3 – hea prognoos • II klassi DRB1*0301/DQB1*0201 seos Löfgren’i 
sündroomi olemasoluga (Sato et al., 2002)• HLA DRB13 (Jaapan), DRB15 ja DRB16 (USA 
mustanahalised) – seos kroonilise sarkoidoosiga• GWAS: ei ole seoseid leitud (BTNL2, ANXA11 etc.)• Geenide polümorfism – ei ole leitud kindlat seost:•Proinflammatoorsed tsütokiinid •(TNF-) •ACE •Vitamiin D retseptor

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Costabel et al. 2008; Valeyre et al. 2014



Sarkoidoosi etioloogia II
• Immunoloogiliselt on sarkoidoos võimendatud vastus teadmata 

antigeenidele• Tervete isikutega võrreldes on sarkoidoosiga patsientide 
makrofaagid suurenenud antigeenide presenteerimise võimega•Tänu suurenenud MHC-2 molekulide ekspressioonile ja 

funktsioonile ning kostimulaatoritele (CD86, CD80, ICAM,
CD40 (Zissel et al. 2010)•Tänu tugevnenud TNF-α vastusele pärast molekulaarseid 
mustreid äratundvate retseptorite (TLR4) stimulatsiooni 
(Wiken et al. 2009)

• Sarkoidoos kandub edasi transplantaadiga – südame või luuüdi 
transplantaadi retsipient on haigestunud sarkoidoosi, kui 
doonor on olnud sarkoidoosihaige (Heyll et al., 1994)

• Mingit tõestust konkreetse infektsioosse agensi osas ei ole, 
vaatamata täpsete ja keerukate molekulaarsete meetodite 
rakendamisele:•Ühtegi patogeeni ega muud agensit ei ole õnnestunud 

süstemaatiliselt isoleerida ega kultiveerida
A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. Lancet 2014 



Sarkoidoosi immunopatogenees I• Granuloomid tekivad makrofaagide interaktsioonist ja 
akumulatsioonist põletikukoldes• Granulomatoosne põletik – püüd piirata patogeene, vältida 

põletiku levikut ja kaitsta ümbritsevaid kudesid• Sarkoidoosipuhused granuloomid on kompaktsed, kontsentriliselt 
organiseerunud makrofaagide ja epitelioidsete rakkude 
kogumikud, ümbritsetud lümfotsüütide poolt ega sisalda 
kaseoosset nekroosi• Kroonilise tsütokiinse stimulatsiooni tulemusel:• Makrofaagid diferentseeruvad epitelioidseteks rakkudeks• Makrofaagid suurendavad sekretoorset ja bakteritsiidset võimet• Antigeeni(de) stimulatsiooni tulemusena suureneb antigeeni 
presenteeriv võime• Makrofaagidel langeb fagotsütaarne võime• Makrofaagid liituvad multinukleaarseteks hiidrakkudeks (IFN-γ, 
mis pärineb Th1-tüüpi CD4+ T-lümfotsüütidest) on peamine nn. 
“fusioonitegur”)• Hiljem tekivad sidekoelised ümbrised ja vaheseinad, 

võib kujuneda fibroos, mis mõjutab ka organi 
arhitektoonikat, kus granuloomid on (tsirroos)

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



Sarkoidoosi immunopatogenees II• Aktiveeritud CD4+ T-lümfotsüüdid diferentseeruvad Th1-tüüpi 
rakkudeks ja sekreteerivad IL-2 ja IFN-γ, millega stimuleerivad TNF-α
produktsiooni makrofaagides ja Th1-rakkude juurdevoolu (Zissel et al. 
2007; 2010)• Th1-rakkude juurdevoolu tingib CXCR3 kemokiinide produktsioon
(CXCL10) (Pignatti et al. 2006)• Th1-rakud stimuleerivad taas TNF-α produktsiooni makrofaagides ning 
võimendavad lokaalset immuunvastust (Zissel et al. 2007; 2010)• NK T-rakkude roll: nende rakkude arvu langus on seotud sarkoidoosi 
püsimise ja granuloomide moodustumisega• Treg rakkude osa sarkoidoosi patogeneesis on oluline• Immuunparadoks: esineb väljendunud põletikureaktsioon 

kombineerub perifeerse anergiaga: tuberkuliinreaktiivsuse
mahasurumine (Miyara et al. 2006): CD25bright FOXP3+ Treg
rakkude toimel• Kroonilise persistentse sarkoidoosi korral võib toimuda lülitumine Th1 

tsütokiinidelt Th2 tsütokiinide ülekaalule: Th2 tsütokiinid (IL-13) 
suurendavad edasist TGF-β produktsiooni• On leitud mükobakterite antigeenide-spetsiifilisi Th17-rakke (Richmond 
et al. 2013), kuid nende roll on ebaselge

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al. 2007; Loke et al. Int J Chronic Dis 2013; Valeyre et al. Lancet 2014



Sarkoidoosipuhuse organfibroosi (ja tsirroosi) 
patogenees

• Granuloomid reeglina resorbeeruvad, kui põletik kaob• IL-1, IL-6, TNF- jt. vastutavad granuloomide formeerumise ja 
alalhoiu eest• 20-25´%-l juhtudest areneb fibroos• Maatriksi metalloproteinaasid (MMP8, MMP9) tõusnud 
kontsentratsioonis hingamisteede materjalides• MMP koeliste inhibiitorite (TIMP) kompensatoorne ekspressioon 
puudub• Tulemuseks ekstratsellulaarse maatriksi remodelleerumine• Nihe Th1-spetsiifiliste tsütokiinide (IL-2, IFN-γ) Th2 tsütokiinidele 
(IL4, IL-10, IL-13 jt.) omab rolli fibroosi patogeneesis• Th2-tsütokiinid tõstavad CCL18 jt. fibrogeensete mediaatorite 
produktsiooni makrofaagides• CCL18 suurendab kollageenide sünteesi fibroblastides, mis 
omakorda stimuleerib makrofaage – positiivne tagasiside fibroosi 
tekkeks

Iannuzzi et al., NEJM 2007 A. Altraja ©2017



Põletikurakkude vaheline kooperatsioon
sarkoidoosi patogeneesis
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Sarkoidoos: haiguse alguse ja kliinilise 
kulgemise põhitüübid

A. Altraja ©2017

1. Äge sarkoidoos järsu algusega
2. Krooniline, ägenemistega kulgev sarkoidoos 
aeglase, veniva algusega•Võimalik variant: “krooniline aktiivne 

sarkoidoos”*

Costabel, Eur Respir J 2001; *Spagnolo et al. 2011; Valeyre et al. Lancet 2014** 

• Nende fenotüüpide haiguskulu kestusperspektiiv**: 
•Äge: ≤2 years
•Krooniline ≥3-5 years



Sarkoidoosi kliinilises töös kasutatavad 
põhitüübid

• „Sarkoidoos Löfgren’i sündroomiga“ (”Löfgren 
sarcoidosis”): vastab ligikaudu ägedale 
sarkoidoosile järsu algusega (vt.) (sarkoidoos 
võib olla äge ka mõne Löfgren’i sündroomi 
komponendi puudumisel)

• „Sarkoidoos ilma Löfgren’i sündroomita“ (”Non-
Löfgren sarcoidosis”): vastab ligikaudu 
kroonilisele sarkoidoosile veniva algusega

A. Altraja ©2017



Äge sarkoidoos järsu algusega
• Esineb enam kaukaaslastel
• Esineb sageli Löfgren’i sündroomina (4 tunnust):

• Mõlemapoolne kopsuvärati lümfisõlmede suurenemine
• Hüppeliigese artriit/turse
• Sõlmeline erüteem (erythema nodosum):

• On mittespetsiifiline tunnus!
• Esineb rohkem naistel
• Meestel enam hüppeliigeste turset ilma sõlmelise erüteemita

• Üldsümptomid (palavik, müalgia, kaalukaotus, halb 
enesetunne) 

• Löfgren’i sündroomi esineb 9-34%-l patsientidest
• Ägeda sarkoidoosi prognoos on hea – tavaliselt saabub 

spontaanne remissioon kuni 2 aasta jooksul: äge sarkoidoos on 
iselimiteeruv haigus

• Äge sarkoidoos retsidiveerub harva, siiski võib sõlmeline 
erüteem retsidiveeruda

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Erythema nodosum

•19-aastane naispatsient ägeda 
sarkoidoosiga•Sõlmeline (nodoosne) erüteem 
alajäsemete sirutuspindadel•Lisandunud hüppeliigese turse

A. Altraja ©2017



Erythema nodosum

Äge sarkoidoos:•Sõlmeline (nodoosne) erüteem alajäsemete sirutuspindadel•Lisandunud hüppeliigese turse

A. Altraja ©2017



Krooniline sarkoidoos veniva algusega

• Organkahjustusest esineb sageli kopsukahjustus
•Kopsuinfiltraadid, köha, hingeldus• Nahakahjustusest võib esineda lupus pernio• Sõlmeline erüteem (erythema nodosum) ei ole 

iseloomulik• Üldsümptomeid tunduvalt harvem kui ägeda 
sarkoidoosi korral• Kulg on retsidiveerumistega• Iseeneslik haiguse taandumine ei ole iseloomulik 
või on see märkimisväärselt protrahheeritud

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi kulg kokkuvõttes
Kõiki vorme statistiliselt kokku võttes:• 2/3-l patsientidest tekib kuni kümneaastane 

remissioon ilma tagajärgedeta või väheste 
jääksümptomitega• Retsidiiv pärast vähemalt 1-aastast remissiooni 
on harv (<5%), kuid võib tekkida mistahes ajal ja 
mistahes organis• 1/3-l patsientidest jääb aktiivne haigus püsima 
tuues kaasa olulisi organkahjustusi• Suremus kokku <5%:

•Kopsufibroos hingamispuudulikkusega•Südamekahjustus•Närvisüsteemi haaratus

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Sarkoidoosi kliiniline väljendus haaratud organite järgi

• Multiorganhaaratusega haigus – patsiente satub 
väga erinevate erialade arstide vaatevälja

• Haiguspilt on väga variaabelne, sõltub etnilistest, 
paikkondlikest teguritest, haiguse kestusest, 
granulomatoosse protsessi aktiivsusest ja 
organ(ite) haaratuse ulatusest

Costabel, Eur Respir J 2001

Sarkoidoosil on 3 erinevat kliinilist presentatsiooni:•Asümptomaatiline sarkoidoos•Mittespetsiifiliste üldsümptomitega sarkoidoos•Sarkoidoos, mille sümptomid tulenevad kindla(te) 
organi(te) haaratusest

A. Altraja ©2017



Asümptomaatiline sarkoidoos

•Esinemissagedus täpselt teadmata –
30…50% (Winterbauer et al., 1973; 
Siltzbach et al., 1974)

•Avastatakse rindkere rutiinsetel 
röntgenuuringutel

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



Mittespetsiifiliste üldsümptomitega sarkoidoos
• Üldsümptomeid (kaalukaotus, nõrkus, palavik, 

öine higistamine) esineb ja organspetsiifiliste 
manifestatsioonidega sarkoidoosijuhtude korral• Üldsümptomid on ca kolmandikul patsientidest 
(USA mustanahalistel enam kui teistel)

•Madalapoolne palavik (siiski kuni 40ºC)•Kaalukaotus (2-6 kg 10-12 nädalaga enne 
pöördumist)•Halb enesetunne ja nõrkus•Öine higistamine

Alati kaaluda sarkoidoosi diagnoosi, kui patsiendil 
on “palavik teadmata põhjustel”

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014



Sarkoidoosipuhune kurnatuse sündroom
• Oluline ja häiriv konstitutsionaalne probleem• Esineb kuni 70% patsientidest• Mõõdetav valideeritud skaala abil (De Vries et al. 

2004)• Põhjused komplekssed, seotud granulomatoosse
põletiku koormuse, kehakaalu tõusu, steroiddiabeedi, 
depressiooni, unehäirete, kilpnäärme alatalitluse, 
kaltsiumiainevahetuse jt. teadaolevate teguritega• On kliiniliselt sarkoidoosi aktiivsusest sõltumatu• Sündroomi võimendavad düspnoe, 6-min. 
kõnnidistantsi lühenemine ja ligasvalu• Raviks on proovitud deksmetüülfenidaati

A. Altraja ©2017 Valeyre et al. Lancet 2014



Sarkoidoos, mille sümptomid tulenevad 
kindla(te) organi(te) haaratusest

•Eri organite kahjustust esineb erineva 
sagedusega, tulenev kliiniline leid ja selle 
ulatus on varieeruvad ja sõltuvad sellest, 
kuivõrd neid uuringutega avastatakse

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi kõige sagedasemad 
manifestatsioonid kokkuvõtlikult• Sarkoidne granulomatoosne põletik võib haarata 

mistahes organit• Kopsuvälised manifestatsioonid võivad tekkida 
esimesena või ka hiljem, võivad anda isoleeritud 
organtekkest sümptomaatikat või mitte; memde
muutuste diagnoos võib olla kindel, tõenäoline või 
võimalik• >90% juhtudest:•Kopsude haaratus (vt. staadiumid)•Intratorakaalsete lümfisõlmede suurenemine•Nahamuutused (vt. edaspidi)•Silmade muutused (vt. edaspidi)•Nimetatud muutuste mitmesugused 

kombinatsioonid•Enamasti intratorakaalsete lümfisõlmede ja 
kopsude muutuste osalusega

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014



Eri organite haaratuse esinemine sarkoidoosi puhul
Organ % patsientidest
Keskseinandi ja kopsuvärati lümfisõlmed 95-98
Kopsud >90
Maks 50-80
Põrn 40-80
Silmad 20-50
Perifeersed lümfisõlmed 30
Nahk 25
Närvisüsteem 10
Süda (kliiniliselt) 5
Süljenäärmed 3-10
Neerud 2-5
Luud 0-3
>2 kopsuvälise organi haaratus 9-48

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Spagnolo et al. 2011; Valeyre et al. Lancet 2014 



Sarkoidoosi kopsumanifestatsioonid• Nn. radioloogilised “staadiumid” iseloomustavad 
radioloogilise leiu vorme ega korreleeru haiguse 
kroonilisuse ega kopsufunktsiooni muutustega• Kõiki radioloogilisi staadiume kokku võttes olemas >90% 
sarkoidoosi juhtudest •Sagedamad sümptomid (30-50%)•Düspnoe•Kuiv köha•Rindkerevalu või hajutatud rindkeredüskomfort•Vahel vilistav hingamine• Veriköha ei ole iseloomulik• Erinevalt paljudest teistest difuussetest 
parenhümatoossetest kopsuhaigustest (nn. 
“interstitsiaalsetest kopsuhaigustest”) ei esine sarkoidoosi 
korral trummipulksõrmi ega peeni räginaid auskultatsioonil• Sarkoidoosi esineb sagedamini mittesuitsetajatel (Veleyre
et al., 1988)

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



Kopsude sarkoidoosi radioloogilised staadiumid

Costabel, Eur Respir J 2001; *DeRemee, Chest 1983

*Staadium Leid rindkere röntgenogrammil % juhtudest
*0 Normaalne 5-10%
I Mõlemapoolne kopsuvärati 

lümfisõlmede suurenemine
50%

II Mõlemapoolne kopsuvärati 
lümfisõlmede suurenemine ja 
parenhüümi infiltraadid

25%

III Parenhüümi infiltraadid ilma 
kopsuvärati lümfisõlmede 
suurenemiseta

15%

IV Kopsufibroosi tunnused (väratite 
liikumine kraniaalsele, traktsiooniektaasid ja 
–bullad, diafragma deformatsioonid)

5-10%

A. Altraja ©2017



Kopsude sarkoidoosi radioloogilised staadiumid

Staadium Leid rindkere röntgenogrammil Skemaatiline kuju

0 Normaalne

I Mõlemapoolne kopsuvärati 
lümfisõlmede suurenemine

II Mõlemapoolne kopsuvärati 
lümfisõlmede suurenemine ja 
parenhüümi infiltraadid

III Parenhüümi infiltraadid ilma 
kopsuvärati lümfisõlmede 
suurenemiseta

IV Kopsufibroosi tunnused

A. Altraja ©2017



Kopsude sarkoidoosi I radioloogiline staadium

• Kahepoolne, täiesti sümmeetriline kopsuvärati 
lümfisõlmede suurenemine ilma 
kopsuparenhüümi haaratuseta radioloogiliselt• Keskseinand ei ole laienenud• Kopsubiopsial leitakse sarkoidoosile 
iseloomulikke muutusi vaatamata 
radioloogilisele normleiule 80%• Unilateraalne (rohkem vasakpoolne) hilaarne 
lümfadenopaatia on äärmiselt harv• Lümfisõlme kaltsifikaate ca 5% juhtudest, esineb 
munakoore fenomeni (mis muidu on iseloomulik 
silikoosile) – viitab pikka aega kestnud 
protsessile

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



I staadiumi 
sarkoidoos

Bilateraalne 
sümmeetriline 
hilaarne 
lümfadenopaatia 
ilma 
parenhüümi 
haaratuseta

• 26-aastane noormees oluliste kaebusteta

A. Altraja ©2017



I staadiumi 
sarkoidoos

Bilateraalne 
sümmeetriline 
hilaarne 
lümfadenopaatia 
ilma 
parenhüümi 
haaratuseta, kuid 
olemas suurenenud 
keskseinandi 
lümfisõlmed 

• Sama 26-aastane noormees oluliste kaebusteta (CT-uuring 
kontrastainega)

A. Altraja ©2017



I staadiumi 
sarkoidoos

Bilateraalne 
sümmeetriline 
hilaarne 
lümfadenopaatia 
ilma 
parenhüümi 
haaratuseta, kuid 
olemas suurenenud 
keskseinandi 
lümfisõlmed 

• Sama 26-aastane noormees oluliste kaebusteta (CT-uuring 
kontrastainega)

A. Altraja ©2017



I staadiumi 
sarkoidoos

Bilateraalne 
sümmeetriline 
hilaarne 
lümfadenopaatia 
ilma 
parenhüümi ja 
ülamediastiinumi 
haaratuseta

A. Altraja ©2017



Kopsude parenhüümimuutused sarkoidoosi korral 
(staadiumid II ja III)

• Difuusne, retikulonodulaarne infiltratsioon 
ülekaaluga kopsutippudes• Leidub õhkbronhogramme• HRCT leid:•Peensõlmelised infiltraadid bronhovaskulaarse 

ja subpleuraalse paiknemisega•Paksenenud interlobulaarseptid, arhitektoonika 
deformatsioon ja konglomeraadid, mis on 
moodustunud sõlmekeste liitumisel 
perihilaarses, peribronhovaskulaarses või 
subpleuraalses regioonis•Harvem kärgjas deformatsioon, tsüstide 
moodustumine, bronhiektaasid, mattklaasi 
tüüpi alveolaarne konsolidatsioon

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



II staadiumi 
sarkoidoos

Bilateraalne 
sümmeetriline 
hilaarne 
lümfadenopaatia 
koos 
parenhüümi 
haaratusega

A. Altraja ©2017



II staadiumi 
sarkoidoos

19-aastane 
naispatsient:

mõõdukalt 
väljendunud 
sümmeetrilisele 
hilaarsele 
lümfadenopaatiale 
näha bilateraalselt 
võrkjas-sõlmelist ja 
peenkoldelist 
varjustust

A. Altraja ©2017



II staadiumi sarkoidoos

Sama 19-aastane naispatsient:
CT uuring samal ajal - näha 
peamiselt mõnemillimeetrise 
läbimõõduga sõlmekesi, mis 
vastavad 
sarkoidoosispetsiifiliste 
granuloomide agregaatidele ja 
paiknevad iseloomulikult 
bronhide/bronhioolide-
veresoonte kimpe saatvates ning 
vistseraalses pleuras ja septides 
paiknevates lümfiteedes – leid
on nn. ”perilümfaatiline”

A. Altraja ©2017



A. Altraja ©2017

I staadiumi sarkoidoosi üleminek II staadiumi

38-aastane meespatsient, äge haigus, kuid alanud ilma sõlmelise erüteemita
•Vasakul: bilateraalne sümmeetriline hilaarne lümfadenopaatia, algul praktiliselt 
ilma kopsuparenhüümi haaratuseta – I staadiumi leid
•Paremal: 3 nädalat hiljem – II staadiumi leid (lisandunud on kopsuparenhüümi
haaratus, paremal näha ka kollete koondumine väikese interloobiumi piirkonda)



A. Altraja ©2017

„Sarkoidoossed galaktikad“ kopsusarkoidoosi II-III 
staadiumi radioloogilises leius

Sama 38-aastane meespatsient, äge haigus, kuid alanud ilma sõlmelise 
erüteemita: II staadiumi leid, näha on granuloomide esinemine nn. 
„sarkoidoossete galaktikatena“ (→)



A. Altraja ©2017

II staadiumi sarkoidoosi HRCT leid

Sama 38-aastane meespatsient, II staadiumi leid, näha on granuloomide
iseloomulik kontsentreerumine paraseptaalsele (→)



III staadiumi 
sarkoidoos

CT-leid 27-aastasel 
naispatsiendil:

Kopsuparenhüümi 
haaratus ilma 
kopsuväratite 
lümfadeno-paatiata

A. Altraja ©2017



Kopsumuutused sarkoidoosi IV staadiumis
• Fibrootiline staadium• Kopsude kootumine, eeskätt ülasagarate osas• Kopsuväratite retraktsioon (üles)• Parenhüümi deformatsioonid• Diafragmaalsed ja kostaalsed pleuraliited• Bullade, tsüstide, bronhiektaaside ja/või kopsukoe 

kärgja deformatsiooni teke

• HRCT leid:•Leid enam ülaväljades ja rohkem tsentraalsel•Rohke fibroos•Võimalik kärgjas deformatsioon•Tsüstide moodustumine•Traktsioonibronhiektaasid
Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



IV staadiumi 
sarkoidoos

• Fibrootiline 
staadium• Parenhüümi 
deformatsioonid• Diafragmaalsed 
ja kostaalsed 
pleuraliited

A. Altraja ©2017



IV staadiumi 
sarkoidoos

• Fibrootiline 
staadium• Rohke fibroos• Parenhüümi 
deformatsioonid

A. Altraja ©2017



IV staadiumi 
sarkoidoos

• 69-aaastane 
naispatsient• Fibrootiline 
staadium• Kopsuväratite 
traktsioon 
kraniaalsele• Parenhüümi 
fibrootilised 
deformatsioonid

A. Altraja ©2017



IV staadiumi 
sarkoidoos

• Sama 69-
aaastane 
naispatsient• Fibrootiline 
staadium• Kopsuväratite 
traktsioon 
kraniaalsele• Parenhüümi 
fibrootilised 
deformatsioonid

A. Altraja ©2017



IV staadiumi sarkoidoos: CT ja HRCT leid

A. Altraja ©2017

Sama 69-aaastane naispatsient. Kopsuväratite traktsioon kraniaalsele, 
parenhüümi fibrootilised deformatsioonid enam tsentraalsel ja kopsude 
ülemistes osades (NB! Erinevused näit. idiopaatilise kopsufibroosiga
(IPF) või ka kroonilise hüpersensitiivsuspneumoniidiga (cHP) võrreldes!)



Kopsude sarkoidoosi haruldasemad vormid

• Kopsude vaskuliit (sarkoidootilis-
granulomatoosne)• Sõlmed lagunemisega• Mütsetoomid – tekivad tühikutesse• Lobaarne atelektaas• Trahhea ja bronhide stenoos• Ülemise õõnesveeni (sulguse) sündroom• Pleuriit (sageli pleuraefusiooniga)• Õhkrind

• Pulmonaalhüpertensioon sarkoidoosi korral
(Grupp 5 PH klassifikatsioonis)

Moller, Eur Respir Mon 2005A. Altraja ©2017



Kopsude sarkoidoosi puhune funktsionaalne leid

• Juhtiv muutus (65%-l patsientidest) on 
restriktiivset tüüpi ventilatsioonifunktsiooni 
langus (langenud nii FVC kui FEV1)• Vähemalt 50%-l patsientidest on ka lisaks 
obstruktsioon (FEV1/FVC <70%) (arvat. peente 
juhtehingamisteede sarkoidoossest põletikust)• Hingamisteede hüperreaktiivsust 5-83%-l• Valdaval osal juhtudest (80%) paranevad
spiromeetrilised muutused hästi 
(normaliseeruvad 2 aastaga)

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Pulmonaalhüpertensioon (PH) sarkoidoosi korral
• Kuulub PH klassifikatsioonis V gruppi• Sarkoidoosi tuntud ja raske tüsistus: olemasolu korral 

on PH halva prognoosi markeriks (Shorr et al., 2003) • Tõstab surma riski 10,39 × (Baughman et al. 2010)
Levimus• 5-28% kõikidest sarkoidoosipatsientidest (Baughman et 

al. 2011)• 5,7% ambulatoorselt ravitavatest (Handa et al., 2006)• Sagedasem ulatuslike radioloogiliste muutuste korral• Sagedasem mustanahalistel
• 78,3% kopsusiirdamise ootel olevate 

sarkoidoosipatsientide seas (Shorr et al., 2002):•PAH on sarkoidoosi korral sagedasem kui IPF 
haigetel•PAP on sarkoidoosist tingitud PAH korral kõrgem 
kui IPF’st tingitud PAH korral

A. Altraja ©2017 Palmero & Sulica, 2012



Pulmonaalhüpertensiooni mehhanismid sarkoidoosi korral
• Multifaktoriaalsed mehhanismid, mis viivad kopsuringe veresoonte 

kahjustuse ja remodelleerumiseni• PAH-sarnane haigus:• Oluline endoteliini rada (ET-1 konts. on kõrgem granuloomides) 
(Foley & Metersky, 2005), BAL vedelikus, uriinis)•Sarkoidoosispetsiifiline granulomatoosne põletik arterites, 

veenides (69-100%-l patsientidest)•Primaarne arterite haigus pleksiformsete lesioonidega•PVOD•Portopulmonaalne hüpertensioon (PPH)• PH kopsuparenhüümi destruktsioonist ja hüpokseemiast:• Parenhüümi distorsioon ja fibroos, veresoonte destruktsioon• Äge ja krooniline hüpokseemia• Suurte kopsuveresoonte väline kompressioon:• Kopsuarterite kompressioon suurenenud lümfisõlmede poolt –
põhjustab kopsudes perfusioonidefekte sarnaselt CTEPH-ga•Postkapillaarne pulmonaalhüpertensioon:•PH, mille tingib vasaku südamepoole kahjustus (kontraktiilse

müokardi haaratus, rütmihäired jne.): 
A. Altraja ©2017 Palmero & Sulica, 2012



PH sarkoidoosi korral: suurenenud tekkerisk
• Kõrge radioloogiline staadium (IV)• Meessugu• Mustanahaline rass• Oluline kopsude difusioonivõime (DLco) langus: >50% 

eeldatavast ilma kopsufibroosita või <30% kopsufibroosi 
olemasolul viitab vaskulaarsele haigusele (Sulica et al. 
2005)• Madal SpO2, hapniksõltuvus• Madalam sooritusvõime: 6 min. kõnnidistants (6MWD) 
<280…300 m• Rohkem sümptomeid (kopsukahjustuse suhtes 
„ebaproportsionaalne“ düspnoe)• Kopsufibroosi ulatus – seosed PH-ga on vastuolulised ja 
korrelatsioon halb (kopsude arhitektoonilised 
distorsioonid ei ole kõige olulisemad ega ainsad PH teket 
põhjustavad mehhanismid)

A. Altraja ©2017 Palmero & Sulica, 2012



PH sarkoidoosi korral – kõrge suremuse riskitegurid

• Mustanahaline rass• Pikaajalise hapnikravi vajadus• NYHA IV funktsionaalne klass• Parema koja rõhk (RAP) ≥15 mmHg• SaO2 <60 mmHg• mPAP >35 mmHg• Südameindeks (CI) <2 L/min/m2

• Prekapillaarne PAH (võrreldes postkapillaarse PH-ga)

Suremusega ei ole seotud:• Kopsufunktsioon (spiromeetriline)

A. Altraja ©2017 Nunes et al., Thorax 2006; Palmero & Sulica, 2012



Sarkoidoosipuhuse PH diagnoos
• Baseerub PH või PAH sümptomitel ja tunnustel, mis esinevad 

kinnitatud diagnoosiga sarkoidoosihaigel• Esialgne diagnostiline lähenemine on identne PAH puhusega:
I. Kliiniline kahtlus PH esinemisele
II. PH kindlakstegemine
III. PH raskusastme ja funktsionaalse klassi määramine 
IV. PAH hindamine (tüüp, funktsionaalne staatus, 

hemodünaamika)• Parema südamepoole kateteriseerimine (RHC), eriti kui 
desaturatsioon tekib füüsilisel pingutusel (SpO2<88%):•Kinnitamaks PH diagnoosi•Viimaks läbi akuutset pulmonaalset vasoreaktiivsustesti•Vasoreaktiivsustestist loobumine kõne alla ainult siis, kui 

EhhoKG järgi normaalne kopsuarteri rõhk (PAP)• Südame haaratuse kindlakstegemine •Südamekahjustus võib mõjutada koormustestimist•EhhoKG•MRI (MRI-juhitud biopsia)
A. Altraja ©2017



Sarkoidoosipuhuse PH diagnostiline algoritm
1. Kliiniline kahtlus: • Püsiv või progresseeruv düspnoe vaatamata adekvaatsele sarkoidoosi ravile• Düspnoe teke uue sümptomina, eeskätt kopsuparenhüümi haiguse 

puudumisel• Düspnoe , mille raskus on „ebaproportsionaalne“ kopsukahjustuse suhtes• PH füüsikaline leid (tugev P2 toon, trikuspidaalregurgitatsioonile viitav 
kahin)• Parema vatsakese düsfunktsiooni tunnused• Koormusaegne või rahuolekuhüpokseemia

2. Lisauuringud:• Radioloogiliselt laienenud kopsuarterid, alveolaarne mattklaasvarjustus, 
interlobulaarseptide paksenemine jne.)• EhhoKG: tõusnud RV süstoolne rõhk (>35 mmHg), septaalne deviatsioon, 
laienenud parempoolsed südameõõned, RV düsfunktsioon, 
perikardiefusioon jt.• Kopsufunktsiooni uuringud: düsproportsionaalne kopsude difusioonivõime 
langus (DLco <50% normaalse spirogrammi juures; DLco <30% 
kopsuparenhüümi haiguse korral)• 6MWD <280…300 m

3. Diagnostiline kinnitus:• Parema südamepoole kateteriseerimine koos vasoreaktiivsustestiga

A. Altraja ©2017 Palmero & Sulica, 2012



Sarkoidoosipuhuse PAH ravi
• Süsteemsed glükokortikosteroidid ei anna sarkoidoosi 

korral PH osas efekti

• Sarkoidoosipuhust PH võib proovida edukalt ravida
samade ravimiklasside esindajatega, mis on efektiivsed
iidopaatilise PAH (IPAH) ja süsteemset sidekoehaiguste 
puhuse PAH (CTD-PAH) korral• Olemasolevad ravijuhtnöörid (Galié et al. EHJ 2015) 
siiski ei toeta PAH-spetsiifiliste ravimite kasutamist
sarkoidoosi korral• Uuringuandmeid veel vähe, lisandub•Endoteliini retseptorite antagonistid (ETRA) 

(bosentaan, ambrisentaan)•Prostanoidid (prostatsükliini analoogid) 
(inhaleeritav iloprost, i.v. epoprostenool•PDE5 inhibiitorid (PDE5I) (sildenafiil)

A. Altraja ©2017 Sharma et al. 2005; Palmero & Sulica, 2012; Seeger et al. 2013



PAH sarkoidoosi korral kokkuvõttes

• Küllaldaselt teadvustamata probleem• Erinevad tekkemehhanismid ja PH vormid• Võib esineda sõltumata kopsuparenhüümi kahjustusest 
ja kopsufibroosist• Olemasolu korral halvendab PH oluliselt sarkoidoosi 
prognoosi (suremuse riski tõus 10,4 ×)• Diagnostiline lähenemine suuresti sama, mis IPAH 
korral• Patogeneetilised ravimid, mis töötavad IPAH korral, on 
ilmselt efektiivsed ka sarkoidoosipuhuse PH korral• Hea vasoreaktiivsus sarkoidoosipuhuse PH korral on 
suhteliselt parema prognoosi marker

A. Altraja ©2017 Palmero & Sulica, 2012



Ülemiste hingamisteede, kõri, hingetoru, bronhide ja 
pleura sarkoidoos

Ülemised hingamisteed:• Muutused harvad, kuid aladiagnoositud• Ninakinnisus, krooniline limaeritus, verejooksud, 
neelamisraskus, hääle kähedus• Ninavaheseina või suulae defekt (histoloogiline 
diagnoos)

Kõri, hingetoru, tsentraalsed bronhid:• Striidor, hingamisteede obstruktsioon ja 
bronhiektaasid• Bronhiaalse hüperreaktiivsuse (BHR) tõenäosus on 
suur

Pleura:• Harva esineb pleuraefusiooni, õhkrinda ja 
pleurapaksendeid (Lunch et al., 1997)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. Lancet 2014 



Sarkoidoosi nahamanifestatsioonid
• Väheohtlikud, ent olulise tähtsusega muutused• Esinevad kokku ca 25-35%-l juhtudest •Väikestest purpursetest laikudest ja paapulitest naastudeni, 

isoleeritult või kogumikena•Sõlmed nahaaluses koes • Eelistatumad kohad: kael, turi, jäsemed, kehatüvi• Väikesed makulopapuloossed lööbeelemendid tekivad ja kaovad 
vastavalt haiguse aktivatsioonile-remissioonile, tumedanahalistel 
jätab depigmenteerunud laike• Teised muutused on veniva kuluga•Armisarkoidoos – lokaliseerub armide (k.a. tätoveeringute) 

piirkonda, teeb kaasa aktivatsiooni-remissiooni tsüklid• Lupus pernio – ninal, põskedel, huultel ja kõrvadel violetjas-sinakas 
induratiivne lööve – viitab kroonilisele sarkoidoosile, halvale 
prognoosile, teistele kopsuvälistele muutustele; võib penetreeruda
kõhre ja luudesse, esineb enam naistel• Nahamuutused on kättesaadavaks biopsia sihtkohaks (50% kiirem 
diagnoos kui kopsusarkoidoos üksi)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Sarkoidoosi nahamanifestatsioonid kokku võttes
• Lupus pernio• Granulomatoossed naastud nahal• Maakulo-paluloossed lööbed• Alopeetsia• Mittespetsiifilised hüperpigmentatsioonid• Hüpopigmentatsioonid (vitiligo)• Haavandiline nahasarkoidoos• Keloidid ja granuloomid (“kõrvarõnga granuloomid”)• Nahaaluse koe sõlmed• Ihtüoos• Armisarkoidoos ja võõrkehasarkoidoos• Psoriasiformne sarkoidoos• Annulaarne sarkoidoos• Erythema nodosum – ei ole olemuselt sarkoidoos

Moller, Eur Respir Mon 2005A. Altraja ©2017



Lupus pernio

•Lupus pernio kroonilise nahasarkoidoosi väljendusena
A. Altraja ©2017



Granulomatoossed naastud nahal

A. Altraja ©2017



Maakulo-paluloossed lesioonid

A. Altraja ©2017

•Rindkere piirkonnas 65-aastasel naispatsiendil kopsuväliste paikmetega 
sarkoidoosiga



Armisarkoidoos

•Veeni prepareerimise arm seoses aortokoronaarse šunteerimisega

A. Altraja ©2017



Depigmentatsioonid nahasarkoidoosi korral

•Säärepiirkonnas 73-aastasel naispatsiendil kroonilise hulgipaikmelise 
sarkoidoosiga

A. Altraja ©2017



Sarkoidoos ja sõlmeline erüteem

•Sõlmeline erüteem (erythema nodosum) 
esineb ägeda sarkoidoosi korral ca 10%-l 
patsientidest, taandareneb tavaliselt 3 
(täielikult 6-8) nädalaga•Ei sisalda granuloome•Ei ole sarkoidoosile ainuiseloomulik 
(spetsiifiline)•Ei ole seetõttu sobiv biopsia sihtkohaks!

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Silmasarkoidoos
• Esineb ca 20-50 (80%) sarkoidoosijuhtudest, tavaliselt 

asümptomaatiline • Sage ja ohtlik, kuna võib viia nägemise kaotuseni (James & Angi, 1994)• Seetõttu vajalik kõikidel sarkoidoosipatsientidel läbida rutiinselt 
silmaarsti kontroll: pilulambiga vaatlus ja fundoskoopiline uuring

• Mistahes silma osa võib olla kahjustatud• Sagedaim kahjustus on eesmine uveiit (esineb 65%-l 
silmasarkoidoosiga patsientidest) • Äge eesmine uveiit paraneb lokaalse glükokortikosteroidraviga

(vahel ka spontaanselt)• Uveiidi kroonilised vormid võib viia glaukoomi, katarakti ja 
nägemise kaotuseni• Krooniline eesmine uveiit, sageli asümptomaatiline, on ägedast 
tavalisem ja võib olla glaukoomi ning nägemise kaotuse 
põhjuseks• Tagumise uveiidiga (~30-35% silmasarkoidoosiga patsientidest) 
kaasneb sageli kesknärvisüsteemi sarkoidoos• Mistahes uveiit tuleb lugeda sarkoidootiliseks, kui patsindil on 
sarkoidoos kui selline• Kuivsilmsus ja konjunktiviit esinevad sarkoidoosi korral, kuid on 

vähem ohtlikud

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Silmasarkoidoosi haruldasemad vormid

• Nägemisnärvi neuriit
• Võrkkesta vaskuliit
• Silmakoopa granulomatoosne põletik

Moller, Eur Respir Mon 2005A. Altraja ©2017



Südame sarkoidoos
• Esineb kliiniliselt ca 5%-l juhtudest, lahangul ilmneb aga granuloome 

tunduvalt sagedamini (25-50%) (Iwai et al., 1994)
2 mehhanismi:• Primaarne granulomatoossest põletikust tingitud kahjustus:

granuloomid difuusselt või tumoroidselt, kõige sagedamini vasaku 
vatsakese vabas seinas, seejärel vatsakeste vaheseinas (võib haarata 
nii kontraktiilset müokardi kui juhtesüsteemi)• Rütmihäired• Südame paispuudulikkus• Armistunud kopsust johtuv krooniline parema poole 
ülekoormus/puudulikkus

Sümptomid sõltuvalt kahjustuse lokalisatsioonist:• Kardiomüopaatia lihasfunktsiooni kaoga• Erutusjuhteteede kahjustus  kõik arütmiate tüübid on võimalikud 
(palpitatsioon, bradü- ja tahhüarütmiad, südameseiskus)• Võimalik kardiaalne äkksurm• Kahjustust esinev ka veresoonte intimas ja veresoonte ümber• Klappide kahjustus, perikardiit

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Moller, Eur Respir Mon 2005; Iannuzzi et al. NEJM 2007



Südameuuringud sarkoidoosi puhul• EKG kohustusliku uuringuna sarkoidoosiga patsientidel !• Kui ilmnevad EKG muutused  näidustatud 24-t. Holter-
monitooring• Doppler-ehhokardiograafia näitab hästi südame düsfunktsiooni, 
eriti diastoolset, ent on vähetundlik koldelise haiguse 
diagnoosimisel• Südame MRI-uuring (CMRI) Gd-võimendusega• PET-uuring: 18F-FDG PET on parim uuring näitamaks müokardi
granulomatoosset haaratust (Soussan et al. 2013• Hübriidmetoodika: kardiaalne MRI (CMRI) + PET (Hulten et al. 2016)• Tallium-201 (201Tl) stsintigraafia: 201Tl akumuleerub normaalsetesse 
müokardirakkudesse, seetõttu viitavad “defektid” Tl kogunemisel 
sarkoidoosile ja vastavad granulomatoosse põletiku aladele• Erinevalt isheemiatõve puhustest defektidest need vähenevad 

suuruselt koormuse ajal ”nn. pöördjaotumus” (Mana, 1997)• Koronarograafia koronaararterite haaratuse väljalülitamiseks, kui
eelbevad uuringud on näidanud südame sarkopidoosi olemasolu

Muud uuringud:• Endomüokardiaalne biopsia: vaid <20% tulemuslik, sest südame
haaratus on koldeline (vasak vatsake, septumi basaalosa, kus 
granuloomide esinemistihedus suurim)

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



Südamesarkoidoosi ravi
• Sarkoidoosi kui sellise süsteemne ravi (vt. edaspidi)• Tehisrütmur (totaalse blokaadi korral)• Implanteeritav automaatne kardioverter – defibrillaator

(vatsakeste fibrillatsiooni, tahhükardia ja oluliselt
vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni (LVEF) 
korral; oluline suremuse vähendamine)• Õige(aegne) patsientide järelkontroll

Costabel, ERJ 2001; Moller, Eur Respir Mon 2005; Iannuzzi et al. NEJM 2007A. Altraja ©2017



Närvisüsteemi sarkoidoos (neurosarkoidoos)
• Sümptomaatiline 10%-l juhtudest, lahanguleiuna kuni 25%• Neuroloogiline leid eelneb sarkoidoosi diagnoosile 74%-l juhtudest• 10-17%-l patsientidest on neurosarkoidoos ainus 

sarkoidoosimanifestatsioon• ~50%-l neurosarkoidoosiga patsientidest tekib parenhümatoosne
ajuhaigus, eelistatud asukohaga ajupõhimikul (Terushkin et al. 2010)

Varased manifestatsioonid (esinemissageduse langevas järjekorras):• Kraniaalnärvide kahjustus (VII ja VIII närv): n. facialis (osa Heerfordt’i
sündroomist), n. vestibulocochlearis) • Peavalu• Ataksia• Kognitiivse funktsiooni häired

Mõnikord ka:• Hüpotalaamilised häired (hüpotalaamiline hüpotüreoos)• Hüpofüüsi kahjustus (diabetes insipidus)
Kroonilise kulu korral:• Mitmesugused psühhiaatrilised manifestatsioonid• Lisamassid ajus (meningiit, meningoentsefaliit, epilepsia)• Perifeersed neuropaatiad• Neuromuskulaarne haaratus

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Terushkin et al. 2010; Valeyre et al. 2014 



Närvisüsteemi sarkoidoosi puhused uuringud
• Tserebrospinaalvedeliku analüüs: •Mittespetsiifiline lümfotsütaarne põletik•Tõusnud proteiinisisaldus•Tõusnud ACE aktiivsus (ACE diagnostiline väärtus on 

vastuoluline)•1/3-l patsientidest oligoklonaalne immunoglobulinopaatia
(sclerosis multiplex’i diferentsiaaldiagnostika vajalik)• CT ja eeskätt MRI Gd-võimendusega• PET-uuring erinvate märkainetega• Elektromüograafia (EMG), erinevad närvijuhtivuse uuringud 

(NCS)• Optiline koherentstomiograafia

• Diagnoos põhineb sageli kliinilisel leiul, teadmisel, et isik põeb 
sarkoidoosi üldse (teistes organites) ja muude neuroloogiliste 
haiguste väljalülitamisel; täpsemad diagnostilised kriteeriumid 
on avaldatud• Diagnoosi täpsuskriteeriumid: võimalik, tõenäoline ja kindel 
diagnoos (põhinevalt närvisüsteemi biopsia tulemustel)

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Terushkin et al. 2010 



Neurosarkoidoosi diagnostilised kriteeriumid

Võimalik• Kliiniline sündroom ja senine diagnostika käik viitab 
neurosarkoidoosile. Infektsioon ja maligniteet ei ole välistatud või 
süsteemsel sarkoidoosil puudub morfoloogiline kinnitus.

Tõenäoline• Kliiniline sündroom ja senine diagnostika käik viitab 
neurosarkoidoosile. Alternatiivsed diagnoosid on välja lülitatud. 
Süsteemne sarkoidoos on morfoloogiliselt kinnitatud.

Kindel• Haiguse kliiniline väljendus sobib neurosarkoidoosile, teised 
diagnoosid on välistatud ning on olemas närvisüsteemi sarkoidoosile
sobiv patoloogia või on “tõenäolise” neurosarkoidoosi kriteeriumid 
täidetud ning patsient on saanud immunoteraapiast abi vähemalt 
üheaastase jälgimisperioodi jooksul.

A. Altraja ©2017 Zajicek et al. QJM 1999 



Närvisüsteemi sarkoidoosi ravi

• Agressiivne ravi glükokortikosteroidide ja 
immunosupressantide (metotreksaat, 
mükofenolaatmofetiil, asatiopriin, klorokiin, 
tsüklofosfamiid või anti-TNF-α ravimite) 
kombinatsiooniga• MRI-l nähtavate lesioonide korral peaks ravi jätkuma
kuni püsiva resolutsiooni saavutatamiseni (kontroll-
võrdlusuuring sama visualiseerimistehnikaga)

A. Altraja ©2017 Terushkin et al. 2010 



Närvisüsteemi sarkoidoosi muud 
manifestatsioonid• Nägemisristmiku (chiasma opticum’i) haaratus• Tserebrovaskulaarne oklusioon• Corpus callosum’i haaratus• Hüdrotsefaalia• Horner’i sündroom, Argyll-Robertson’i või Adie pupilli 

sündroom• Väikeaju kahjustus• Aju pseudotuumor• Ajutüve kahjustus• Transversne müeliit• Mononeuritis multiplex

• Diferentsiaaldiagnoos: sclerosis multiplex, 
infektsioonid, kasvajad

A. Altraja ©2017 Moller, Eur Respir Mon 2005; , Valeyre et al. Lancet 2014 



Väikeaju sarkoidoos

•MRI kujutis: lesioon paremal pedunculus cerebelli projektsioonis 36-aastasel 
meespatsiendil ()

A. Altraja ©2017



Lümfisüsteemi sarkoidoos
• Perifeersete lümfisõlmede suurenemine (ca 1/3 

patsientidest) – hea biopsiakoht (terve lümfisõlme 
eemaldamine (Rizzati & Montemorro, 2000)•Kaela- või supraklavikulaarpiirkond, samuti

kubeme-, aksillaar-, epitrohleaar- ja 
submandibulaarpiirkond: lümfisõlmed on valutud
ja liikuvad•(Kopsuväratid)• Põrn haaratud 40-80% juhtudest (CT-uuringul näha

kõigest 15%-l juhtudest)•Splemomegaalia: sümptomid (lokaalne
survetunne, hüpersplenismiga seotud
hematoloogilised muutused jt.) on harvad•Põrna ruptuur (iseeneslik või traumaatiline) on 
sarkoidoosi korral väga haruldane)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. Lancet 2014 



Põrna sarkoidoos

•Hüpodenssed koldelise kahjustusega alad kõhupiirkonna CT-uuringul
A. Altraja ©2017



Seedetrakti manifestatsioonid 
sarkoidoosi korral

• Suurte süljenäärmete põletik, näit. parotiit (tavaline)• Sage ka suuõõne väikeste süljenäärmete haaratus (hea 
biopsia sihtkoht morfoloogilise diagnoosi saamiseks)• Heerfordt’i sündroom:•Palavik•Näonärvi halvatus•Silma soonkesta põletik•Parotiit• Maksakahjustus ca (50-80% juhtudest)• Lisamass kõhunäärmes• Mao haaratus• Apenditsiit

Costabel, Eur Respir J 2001 Moller, Eur Respir Mon 2005A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi maksamanifestatsioonid
• CT-uuringul maksa- ja põrnaleidu 5-15%-l patsientidest• Maksa tegelik haaratus mustanahalistel 2 sagedasem valgetest

• Ca 60%-l maksa haaratusega patsientidest on üldsümptomid: 
palavik, öine higistamine, isutus, kaalulangus• Tavaliselt kerge maksaensüümide aktiivsuse tõus seerumis ilma 
muude kliiniliste tunnusteta esineb ca 10%-l kõikidest
sarkoidoosipatsientidest• Maksa palpeeritav suurenemine ca 20% sarkoidoosiga patsientidest• Mõnikord on maksa haaratus raske – viib intrahepaatilise
kolestaasi, portaalhüpertensiooni, maksapuudulikkuse ja 
maksatsirroosini (1%), samuti portaalse või portopulmonaalse
hüpertensioonini• Sarkoidoosile omaseid granuloome leiab kuni 80%-l patsientidest

• Maksabiopsia ei peaks siiski olema esimese valiku biopsia sihtkoht, 
kuna granuloome moodustub ka muude maksahaiguste korral 
(histoloogiline diferentsiaaldiagnostika saadavast vähesest 
materjalist on raske)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Neerukahjustus sarkoidoosi korral
2 mehhanismi:• Granulomatoosne interstitsiaalne nefriit (harv muutus, viib harva 

neerupuudulikkuseni)• Hüperkaltsieemia ja hüperkaltsiuuria• Hüperkaltsieemia 11-17%-l sarkoidoosiga patsientidest (harvem
kui hüperkaltsiuuria; raske kui >3,5 mmol/L)•Hüperkaltsiuuria 40-62%-l patsientidest)•Seetõttu kaltsiumi eritumise määramine 24 tunni uriinis 

obligatoorne kõikidel sarkoidoosipatsientidel•Defineeritud kui Ca2+ ja kreatiniini ööpäevaste eritumiste
suhe (massiühikutes) >0.2 (Heinle & Chang, 2014 )•Põhjus: 1,25-dihüdroksü-vitamiin D3 (kaltsitriooli) 
suurenenud produktsioon sarkoidsetes granuloomides ja 
aktiveeritud makrofaagides (makrofaagides suurenenud 
25-hüdroksü-vitamiin D-1α-hüdroksülaasi aktiivsus, sealh. 
neerudes) (Sharma, ERM 2005); lisaks ka parathormooni
sarnase peptiidi (PTHrP) vahendusel:•Nefrokaltsinoos (D-vitamiini üleproduktsioon)•Urolitiaas (5-10%)•Neerupuudulikkus• Tagajärjeks võib olla osteoporoos, mis hiljem vajab

eraldi ravi
A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Hilderson et al. 2014 



Luu-, liigese- ja lihasekahjustus sarkoidoosi korral
Luud:• Tsüstlilised luumuutused (distaalsetes lülides) harva ja 

ainult kroonilise sarkoidoosi korral, on ravile resistentsed• Muutused nähtavad MRI ja PET uuringutel, mõnikord ka 
CT-l• Klassikaliselt on haaratud käte ja jalgade luud, samuti
kehatüve skelett• Sageli asümptomaatilised, liigesvalud 25-39%-l• Uuringud: radiograafia, MRI, 18F-FDG PET, biopsia

Liigesed:• Deformeeriv artriit on võimalik, kuid harv
Lihased:• Proksimaalne lihasnõrkus, amüotroofia (tuleb eristada 

kortikosteroidmüopaatiast); intramuskulaarsed sõlmed• Lihasvalud rinna- ja õlavarre lihastes• Uuringud: S-kreatiinfosfokinaas, MRI, 18F-FDG PET, 
elektromüograafia, biopsia

A. Altraja ©2017 Costabel, ERJ 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. Lancet 2014 



Vereloomekahjustus sarkoidoosi korral

Harva raskekujulised:• Leukopeenia 40%-l patsientidest• Mehhanism - perifeerse vere T-lümfotsüütide 
akumuleerumine põletikupiirkonda

Harva:• Hemolüütiline aneemia• Luuüdi üldine kahjustus

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



Endokriinsüsteemi haaratus sarkoidoosi korral

• Kilpnäärme sõlm või lisamass, türeoidiit• Hüpotalaamilised häired (hüpotalaamiline 
hüpotüreoos)• Hüpofüüsi kahjustus (hüpopituitarismi vormid, 
diabetes insipidus)• Kõhunäärme haaratus• Heerfordt’i sündroom

Moller, Eur Respir Mon 2005A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi diagnoos

Sarkoidoos on väga hererogeenne haigus, selle
ilmingud varieeruvad vanuse, rassi ja soo 
järgi;

Sarkoidoosi diagnoos baseerub kolmel 
kriteeriumil:

1. Haigusele vastava kliinilise ja radioloogilise 
pildi olemasolu

2. Olemas mittekaseoossete epitelioidrakuliste 
granuloomide histoloogiline leid

3. Teised haigused, mis on võimelised andma 
sarnast kliinilist ja patohistoloogilist pilti, on 
välja lülitatud

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi diagnostika põhimõtteline ülesehitus
Sarkoidoosi kliinilise või kliinilis-radioloogilise 

kahtluse korral peab edasine diagnostika käik 
olema suunatud järgmise 4 eesmärgi 
saavutamisele:

1. Kinnitada diagnoos histoloogiliselt, sealh. 
Näidates mittekaseoosseid granuloome

Välja arvatud situatsioonid, kus diagnoos on 
lubatav ilma morfoloogiata

2. Hinnata organ(ite) kahjustuse ulatust ja raskust
3. Hinnata, kas haigus on stabiilne või on 

tõenäoliselt progresseeruv
Hinnata sarkoidoosi fenotüüpi ja endotüüpi

4. Hinnata, kas ravi võiks olla konkreetsel patsiendil 
efektiivne (näidustatud)

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi histoloogiline diagnoos (kui se on vajalik):
biopsia koht• Biopsia organist, mis on kõige kergemini kättesaadav

(tavaliselt on üks positiivne biopsia ühest elundist piisav)•Nahk (kõik lesioonid, kuid mitte sõlmeline erüteem!)•Perifeersed lümfisõlmed•Huulte limaskest (väikesed süljenäärmed)•Pisaranäärmed, silma sidekest•Maksabiopsiat ei soovitata mittespetsiifilise leiu suure 
tõenäosuse tõttu• Bronhoskoopia ja BAL• Endobronhiaalse ultraheli-juhitud tansbronhiaalne

nõelaspiratsioon (endobronchial ultrasound-guided
transbronchial needle aspiration, EBUS-TBNA): väga efektiivne
mediastinaalse ja hilaarse lümfadenopatia korral

• Tehakse esimese uuringuna enne transbronhiaalset biopsiat või
transbronhiaalset krüobiopsiat (c-TBB); 87% juhtudest asendab
EBUS-TBNA mediastinoskoopiat (MESK)• Kopsukoe biopsia (videotorakoskoopial – VATS või 

(ajalooliselt) lahtisel meetodil)
A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi diagnoos - bronhoskoopia
• Ilma abimeetoditeta ei ole diagnostiline• Diagnoosi kinnitamine BAL (bronhoalveolaarse lavaaži abil): • Kui on olemas sarkoidoosile iseloomulik kliiniline pilt ja BAL 

materjalis CD4+/CD8+ T-lümfotsüütide arvuline suhe on tõusnud 
3,5; võib sarkoidoosi diagnoosi kinnitada ilma biopsiata 
(spetsiifilisus 94-96%, Costabel, Eur Respir J 1997)• Või kui BAL-s on CD4+/CD8+ T-lümfotsüütide arvuline suhe >2 ja 
neutrofiile ja eosinofiile mõlemaid ≤1% (Winterbauer et al. 1993)• Endobronhiaalse ultraheli juhitud intratorakaalsete lümfisõlmede 

transbronhiaalne nõelaspiratsioon (EBUS-TBNA) annab diagnoosi 
82%-l juhtudest•Sageli välistab EBUS-TBNA mediastinoskoopia vajaduse 

(Annema et al. ERJ 2005)•Kohapealne kiirdiagnostika on võimalik• Transbronhiaalne biopsia (TBB) kopsukoest fiiberoptilise bronhoskoopia käigus (nn. 
“kaugbiopsia”) (ATS/ERS/WASOG 1999):• Tundlikkus 81%, spetsiifilisus 95%, positiivne ja negatiivne ennustav väärtus

mõlemad 95% eristamaks sarkoidoosi muudest haigustest• Diagnostiline “tootlikkus” on kõrge (80-90%), kui võtta protseduuri kohta 
>4…5 biopsiat erinevatest segmentidest (Gilman & Wang, 1989)• Kaasa arvatud I staadiumi sarkoidoosi korral 70-80% (Kopp et al., 1983)• Tsentraalsete bronhide limaskesta tangbiopsia ei ole piisava diagnostilise 

tootlikkusega meetod

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi histoloogiline diagnoos transbronhiaalsel
biopsial (TBB) fiiberbronhoskoobi kaudu 

•Vana meetod•On olnud soovitatav (ATS/ERS/WASOG poolt 1999)

•Diagnostiline “tootlikkus” 80-90% kui võetakse 4-5 biopsiat 
erinevatest segmentidest (Gilman & Wang, 1980)

•Kopp et al., 1983: 5 biopsiaga diagnoos:• 80% I staadiumi haigusega• 85% II staadiumi haigusega• 87% III staadiumi haigusega
Tüsistused:• 5% verejooksu• 5% õhkrinda• TBB on asendanud transbronhiaalne krüobiopsia (c-TBB): 

tüsistused on samad, veidi sagedasemad, kuna võetavad
biopsiatükid on suuremad

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi histoloogiline diagnoos bronhoskoopial

•Transbronhiaalne biopsia siiski seotud õhkrinna ja verejooksu ohuga

Kuna:•Sarkoidoos on süsteemne haigus – tsentraalsete bronhide limaskest 
haaratud•Bronhilimaskesta biopsia on transbronhiaalsega võrreldes turvaline ja 
kerge teostada, ent ei ole diagnostiliselt tootlik

• Histoloogiliselt 37% isegi siis, kui bronhilimaskest on makroskoopiliselt 
normaalne (Armstrong et al., 1981)• Kui biopsia võeti endobronhiaalse turse, laienenud veresoonte või nodulaarse 
struktuuriga limaskestalt, saadi diagnoos 97%• I st. (58%), II st. (62%), III st. (46-47%)• Bronhibiopsia lisamine tõstab diagnostilise väärtuse 73%-lt (ainult 
transbronhiaalne) 88%-le

A. Altraja ©2017 Armstrong et al., 1981



Sarkoidoosi histoloogiline diagnoos – millal 
kopsubiopsia?

• Kui EBUS-TBNA, BAL ega bronhoskoopial võetud 
biopsiad ei ole andnud diagnoosi ning puuduvad 
muud kergelt ligipääsetavad biopsiakohad või on 
muude organite haaratus sarkoidoosist
ebatõenäoline, on näidustatud (sõltuvalt protseduuri 
kättesaadavusest ja sellest, milline on lümfisõlmede ja 
kopsukoe haaratuse vahekord):•Mediastinoskoopia (MESK)•Kopsukoe biopsia (videotorakoskoopial – VATS 

või lahtisel meetodil)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007 



Sarkoidoos – kas alati histoloogiline diagnoos?

•Mitmetel juhtudel ei ole vaja histoloogilist diagnoosi•Mõned patsiendid keelduvad biopsiast•Mõnedel on biopsia seotud suure riskiga•Kaugelarenenud sarkoidoosi korral (IV staadium) ei ole 
ka ravist kasu

Reich et al., 1998 (USA):
33 000 patsienti asümptomaatilise bilateraalse hilaarse lümfadenopaatiaga – mediastinoskoopia:•32 892 (99,95%) I st. sarkoidoos•9 Hodgkini lümfoom•8 tuberkuloos•2 surmajuhtu välditud (maliigse lümfoomi diagnoos ilma mediastinoskoopiata oleks olnud liiga 
hiline)•407 hospitaliseerimist, 204 püsivamat haigestumist•Kulud 100-200 milj. USD

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoos: millal ei vajata morfoloogilist diagnoosi
3 kliinilist olukorda, kus histoloogiline diagnoos ei ole vajalik:
1. Löfgren’i ja Heerfordt’i sündroomi diagnoosimiseks
2. Tüüpilie sümmeetrilise bilateraalse hilaarse 
lümfadenopaatiaga patsientidel, kes 1) on asümptomaatilised
ja normaalse kopsufunktsiooniga või 2) kellel on uveiit
3. Kui on olemas sarkoidoosile iseloomulik kliiniline pilt ja 1) 
BAL materjalis CD4+/CD8+ T-lümfotsüütide arvuline suhe 
tõusnud ≥3,5 (Costabel, Eur Respir J 1997) või 2) kui BAL-s on 
CD4+/CD8+ T-lümfotsüütide arvuline suhe >2 ja neutrofiile ja 
eosinofiile mõlemaid ≤1% (Winterbauer et al. 1993)

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 

Biopsiat on vaja:•Kui hilaarne lümfadenopaatia on asümmeetriline või kaasneb
mediastinaalne (paratrahheaalne) lümfadenopaatia•Kui diferentsiaaldiagnoos on sarkoidoosist tõenäolisem ja
vastava haiguse diagnostilised kriteeriumid eeldavad
morfoloogilist kinnitust



Bilateraalne sümmeetriline hilaarne 
lümfadenopaatia – I st. sarkoidoos (?)

A. Altraja ©2017



Lümfadenopaatia lümfogranulomatoosi korral
Lümfisõlmede 
suurenemise suur 
ulatus
(ülamediastiinumi 
laienemine, paremal 
kesksagara 
ventilatsiooni-
häirete 
põhjustamine), 
lokalisatsioon 
(keskseinandi 
haaratus) ja tugev 
asümmeetria

A. Altraja ©2017



Bilateraalne 
hilaarne 

lümfadenopaatia 
koos 

kopsuparenhüümi 
haaratusega – II st. 

sarkoidoos (?)

A. Altraja ©2017



Bilateraalne kopsuparenhüümi haaratus – perivaskulaarne ja 
paraseptaalne peenkoldeline varjustus – III st. sarkoidoos (?)

A. Altraja ©2017



Bronhoskoopia – patsientide bronhilimaskesta 
makroskoopiline iseloomustus – I st. 

sarkoidoosi kahtlus

A. Altraja ©2017



Bronhoskoopia – patsientide bronhilimaskesta 
makroskoopiline iseloomustus – I staadiumi

sarkoidoosi kahtlus

A. Altraja ©2017



Kopsusarkoidoosi histoloogiline leid

•Suured epitelioidrakulised granuloomid, peamiselt 
lümfisoonte läheduses, näha ka Langhans’i tüüpi hiidrakke 
(värving: hematoksüliin-eosiin); horisontaaljoon = 10 μm

A. Altraja ©2017



Muud obligatoorsed uurimismeetodid sarkoidoosi puhul•Täpsustatud anamnees (ekspositsioonid töökohal, ümbritsevas 
keskkonnas, seos patsiendi sümptomitega)•Füüsikaline uurimine•Posteroanterioorne rindkere röntgenogramm (CT ei ole rutiinselt 
näidustatud)•Spirograafia, bronhodilataatortest ja kopsude difusioonivõime
(DLco, Kco) määramine•Füüsilise sooritusvõime testimine (6 min. kõnnitest)•Perifeerse vere täisanalüüs•Seerumi biokeemilised näitajad (Ca2+, ioniseeritud Ca2+, 1,25-
dihüdroksü-vitamiin D3, ASAT, ALAT, -GT, kreatiniin, uurea, 
lüsotsüüm, ACE)• ACE ei ole spetsiifiline ega piisava tundlikkusega; see, kas patsient 

reageerib ACE aktiivsuse tõusuga, sõltub genotüübist (40-80%)• Valepositiivsust esineb diabeedi, osteoartriidi, tuberkuloosi, leepra, 
seeninfektsioonide, Gaucher’ tõve, kroonilise berüllioosi, silikoosi, 
Hodgkin’i lümfoomi ja hüperparatüreoidismi korral)•Uriini tavaline analüüs•Ca2+ eritumine uriiniga ööpäevas•Elektrokardiogramm•Rutiinne silmade uurimine•Tuberkuliintest ja/või interferoon- vabastamise test (IGRA)

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Costabel et al. 2008; Valeyre et al. 2014 



Biomarkerite roll sarkoidoosi korral
Seerumis leiduv angiotensiini konvertaas (S-ACE):• Kuigi 40-80% sarkoidoosipatsientidest reageerivad 

tõusuga, ei ole S-ACE ei spetsiifiline ega küllalt tundlik 
biomarker, isegi pärast korrektsiooni 
seerumikontsentratsiooni mõjutavate polümorfismidele• Sünteesitakse makrofaagides ja epitelioidsetes rakkudes, näitab 
granulomatoosse protsessi ulatust kogu kehas viitamata konkreetsele organile • S-ACE algsel väärtusel ei ole prognostilist tähendust• S-ACE ei ole kasutatav sarkoidoosi diagnoosimiseks• On kasutatav monitooringuks neil, kes reageerivad• Valepositiivsust esineb: diabeedi, osteoartriidi, 
tuberkuloosi, leepra, seeninfektsioonide, Gaucher’ tõve, 
kroonilise berüllioosi, silikoosi, Hodgkin’i lümfoomi ja 
hüperparatüreoidismi korral

Muud soovitatavad biomarkerid:• Seerumis interleukiin-2 retseptor (sIL-2R), neopteriin, 
kitotriosidaas, lysotsüüm, Krebs von den Lungen-6 (KL-6), 
amüloid A, maatriksi metalloproteinaas-14 (MMP-14), MCP-
1, MIP-1α, TNF-α

A. Altraja ©2017

Costabel, 2001; Costabel et al. 2008; Spagnolo et al. 2011 
Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Muud uurimismeetodid sarkoidoosi puhul
•Kveim-Siltzbach’i nahatest: nahasisene inimese sarkoidse 
koe homogenaadi süstimine•4 nädalat hiljem biopsia tekkinud paapulist –

histoloogiline uurimine•Ei kasutata (kommertsiaalne reaktiiv puudub, 
inimmaterjali injektsiooni turvalisuse probleemid, 
vajadus valideerida in vivo)•Valenegatiivseid ei ole, õigeid positiivseid ca 50%•67Ga-skanneerimine: “panda tunnus” (märkaine 

kogunemine pisaranäärmetesse); “lambda tunnus”
(märkaine kogunemine kopsuväratite ja keskseinandi 
piirkonda)•Talliumiga (204Tl) skanneerimine•Interferoon-γ vabastamise test (IGRA): erinevalt 
tuberkuliintestist (mis võib sarkoidoosi ja tuberkuloosi 
koosesinemisel olla negatiivne) näitab IGRA tuberkuloosse 
infitseerituse olemasolu ka sarkoidoosihaigetel

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Costabel et al. 2008; Valeyre et al. 2014 



PET-(CT)-uuring sarkoidoosi puhul
•18F-fluorodeoksüglükoosiga (18FDG) positronemissioontomograafia 
(PET) • 18FDG-PET näitab glükoosi hüpermetabolismiga piirkondi•Peamiselt ekstrapulmonaalsete manifestatsioonide 

kindlakstegemiseks ja biopsia sihtkohtade määramiseks•L-[3-18F-fluoro]-α-metüültürosiiniga (18FMT) PET: eristab sarkoidoosi 
neoplasmaatilistest muutustest (hüpometabolismist tekivad “defektid”)•Mitmed muud alküültürosiini ühendid on kasutusel
•PET-uuringut kasutatakse praktikas:•Sarkoidoosi aktiivsuse määramiseks, eriti ekstratorakaalsetes

piirkondades•Kardiaalse sarkoidoosi detekteerimiseks (pärast müokardi 
füsioloogilise märkaine sidumise inhibeerimist hepariinisüsti või 
spetsiaalse dieediga)•Aktiivse (ravitava) põletiku detekteerimiseks IV staadiumi 
kopsude sarkoidoosi korral•”Totaalse granuloomikoormuse” kindlakstegemiseks•Biopsia sihtkohtade kindlakstegemiseks

A. Altraja ©2017 Bauhgman et al. 2009; Valeyre et al. 2014 



Ekstrapulmonaalne sarkoidoos

•18FDG PET-CT uuring: oluline aktiivsus vasakul oimuluu nibujätke piirkonnas 
36-aastasel meespatsiendil

A. Altraja ©2017



Kopsude sarkoidoos: 18FDG PET-CT uuring

•18FDG PET-CT uuring: hüpermetabolismi osas kopsudes oluline positiivne 
dünaamika 10-kuulise raviga samal 36-aastasel meespatsiendil

A. Altraja ©2017



18FDG PET kopsuvälise sarkoidoosi korral

•65-aastane naispatsient kopsuväliste paikmetega sarkoidoosiga: 
vasakul lupus pernio paremal põsel (); paremal mõlemapoolne 
sümmeetriline aksillaarsete lümfisõlmede haaratus ()
A. Altraja ©2017



Sarkoidoosipuhused ülduuringud kokkuvõtlikult•Täpne anamnees (sealh. kutse-, keskkonna- ja perekonnaanamnees) 
ja füüsikaline uurimine•Rindkerest röntgenogrammid kahes projektsioonis•Haaratud või kättesaadavast organist biopsia (spetsiifilised 
värvingud)•Kopsufunktsiooni uuringud (spirograafia koos 
bronhodilataatortestiga), kopsude difusioonivõime ja totaalkapatsiteedi 
määramine transfertestiga•Elektrokardiograafia•Täielik silmade kontroll (pilulambiga vaatlus ja fundoskoopiline 
uuring)•Täievereanalüüs SR ja trombotsüütide määramisega•Biokeemilised seerumianalüüsid: Ca2+, uurea, kreatiniin, kreatiniini 
kliirens, fosfaadid, albumiin, aluseline fosfataas, ALAT, ASAT, γ-
glutamüüli transferaas, CRP, 1,25-dihüdroksü-vitamiin D3, 
parathormoon, PTHrP)•Seerumis ACE aktiivsuse määramine (tõusu korral on sobiv marker 
haiguse aktiivsuse monitoorimiseks)•Uriinis: ööpäevane Ca2+ eritumine (k.a. suhtes kreatiniini eritumisse
massi j.); kreatiniinikliirens, proteiini eritumine •Tuberkuliintest, IGRA•Organhaaratusest tulenevalt:•Süda, kopsud, neerud, närvisüsteem, silmad jne.

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al. NEJM 2007, Spagnolo et al. 2011; Valeyre et al. 2014 



Sarkoidoosipuhused organhaaratusest tulenevad uuringud 
kokkuvõtlikult

•Süda (rutiinselt EKG):•Holter-monitooring•Südame elektrofüsioloogilised uuringud arütmiate
avastamiseks•Ehhokardiograafia (TTE: 2-dimensionaalne on vähetundlik
kerge ja koldelise haiguse diagnoosimisel)•Südame PET- ja MRI-uuringud, arütmiate diagnostikaks 
elektrofüsioloogilised uuringud•NT-proBNP, troponiin T•Kardiopulmonaalne koormustest (CPET)• Kopsud (lisaks rutiinsetele uuringutele):•Südame parema poole kateteriseerimine
pulmonaalhüpertensiooni korral•Kesknärvisüsteem:• Liikvori analüüs•MRI-uuring Gd-ga (diagnostiline ja prognostiline väärtus)•Neerud (rutiinselt 24 tunni uriinis kaltsiumi eritumine, 

kreatiniinikliirens, proteiini eritumine): •Sonograafia nefrokaltsinoosi avastamiseks•Neerubiopsia
A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al. NEJM 2007, Spagnolo et al. 2011; Valeyre et al. 2014 



Kopsude sarkoidoosi diferentsiaaldiagnoos

•Infektsioonid: eriti tuberkuloos (intratorakaalsed
lümfisõlmed); muus infektsioonid (kõik mikroorganismid)•Kutsehaigused, keskkonnatekkesed ja ravimindutseeritud
granulomatoosid (krooniline berüllioos, silikoos jt. 
pneumokonioosid)•Üldine variaabelne immuundefitsiit; Blau’ sündroom
(monogeenne granulomatoosne polüartriit, dermatiit ja 
uveiit); sarkoidsed reaktsioonid vähkide ja lümfoomide korral•Muuud idiopaatilised granulomatoosid: süsteemne ja 
kopsude Langerhansi-rakuline histiotsütoos (PLCH), mitte-
Langerhansi-rakuline; granulomatoos polüangiidiga (end. 
(Wegener’i granulomatoos)•Maliigsed haigused: lümfoomid (Hodgkin’i ja mitte-
Hodgkin’i); kartsinomatoos•Teised interstitsiaalsed kopsuhaigused: k.a. idiopaatilised
interstitsiaalsed pneumooniad (IIP); süsteemne skleroos 
(NSIP) jt. •Piltdiagnostilised fenomenid: kopsuarterite anomaaliad jne.

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi kopsuväliste paikmete diferentsiaaldiagnoos
Ülemised hingamisteed:•Tuberkuloos•Leepra•Granulomatoos polüangiidiga (Wegener’i granulomatoos)
Neerud:•NSAID kõrvaltoimed•Granulomatoos polüangiidiga (Wegener’i granulomatoos)•Interstitsiaalne nefriit muudel põhjustel 
Närvisüsteem:•Sclerosis multiplex•Kõik põletikud, infektsioonid•Kasvajad•Vaskulaarsed haigused
Silmad: •Silmade ja näonärvi halvatused (näit. Lyme’i tõve ja herpes 
zoster’i korral)•Uveiit (spondüloartriitide korral)
Soolestik:•Crohn’i tõbi

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Granulomatoossete kopsuhaiguste (patomorfoloogiline) 
diferentsiaaldiagnoos

•Tuberkuloos (intratorakaalsed lümfisõlmed)•Teised infektsioonid (mükobakteritest, bakteritest, seentest, 
algloomadest, viirustest põhjustatud)•Hüpersensitiivsuspneumoniidid•Krooniline berüllioos, silikoos jt. pneumokonioosid
(kopsutolmustused)•Võõrkeha(reaktsioon)•Granulomatoos polüangiidiga (end. Wegener’i 
granulomatoos), eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga
(end. Churg-Strauss’i sündroom)•Lümfomatoidne granulomatoos (angiotsentriline lümfoom)•Bronhotsentriline granulomatoos•Nekrotiseeriv sarkoidne granulomatoos•Langerhansi-rakuline histiotsütoos•Mitte-Langerhansi-rakulised histiotsütoosid•Granulomatoos-lümfotsütaarne kopsuhaigus (GLILD)

A. Altraja ©2017 Ohshimo et al. Eur Respir Rev 2017



Sarkoidoosi aktiivsuse hindamine
•Kliinilise aktiivsuse monitooring: haiguse algus, sümptomite 
persisteerimine või raskenemine, nahamuutuste dünaamika koos 
radioloogilise leiu ja kopsufunktsiooni näitajatega – ravi foonil ja ravi 
muutmisel
•BAL - kõrge aktiivsusega “alveoliit”: >28% lümfotsüüte, mis 
kombineerub positiivse 67Ga skanneerimise tulemus
•Seerumist määratavate markerite pikast nimekirjast vaid ACE 
(angiotensiini konverteeriva ensüümi) aktiivsuse määramine on 
soovitatav rutiinselt (Costabel & Teschler, 1997): madal tundlikkus –
leidub patsiente, kellel ACE aktiivsus sarkoidoosil vaatamata ei tõuse
•KL-6 (Krebs von den Lungen-6): kõrgmolekulaarne glükoproteiin II 
tüüpi alveolaar- ja bronhiepiteelrakkudest (seerumis ja BAL vedelikus)
•Lahustunud interleukiini-2 (IL-2) retseptor (sIL-2R), MCP-1, MIP-1α, 
TNF-α

Costabel, Eur Respir J 2001; Spagnolo et al., 2011A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi kulg ja prognoos
•Reeglina healoomuline haigus, millel on hea prognoos•Kalduvus spontaanseks remissiooniks (60-70% kõikidest 
patsientidest)•Eriti hea prognoos on ägeda haiguse korral: Löfgreni 
sündroomil•10-30% esineb spontaanset remissiooni kroonilise kulu korral•~20%-l patientidest jäävad püsivad sümptomid, peamiselt tänu 
tekkinud/progresseeruvale kopsufibroosile•IV staadiumi patsientidest vajavad 12% pikaajalist hapnikravi, 
mitmetel tekib tüsistusi, sealh. pulmonaalhüpertensioon (29,7%)•Sarkoidoos tingib üldpopulatsiooniga võrreldes lühema eluea; 
suremus näitab tõusutrendi•Suremus: 1-7,6%, peamiselt IV staadiumi kopsuhaigusest 
tingituna (68,7% surmadest)•Surma põhjused: kaugelearenenud kopsufibroos (IV st.), 
pulmonaalhüpertensioon (ilmne surma riskitegur), vähem 
südame, kesknärvisüsteemi ja maksa haaratus•Eluaegne kumulatiivne sarkoidoosi risk afroameeriklastel 2,4% 
(kaukaaslastel 0,8%)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosi kroonilise kulu ja halva prognoosi riskitegurid
•Pöördvõrdeline sõltuvus spontaanse paranemise 
võimalikkuse ja radioloogilise staadiumi vahel 
diagnoosimise hetkel•Tumedanahaline rass•Vanus sarkoidoosi diagnoosimisel >40 a.•Kindlad kliinilised manifestatsioonid: •Keskärvisüsteemi sarkoidoos (muu kui isoleeritud 

närvi haalvatus)•Südame sarkoidoos•Luude sarkoidoos (tsüstilised lesioonid•Sinobasaalne ja nina limaskesta haaratus), •Lupus pernio•Nefrokaltsinoos•Krooniline hüperkaltsieemia•Krooniline tagumine uveiit•Progresseeruv kopsusarkoidoos: bronhide 
stenoosid, IV staadium•Madal sissetulek ja ravi sotsiaalsed barjäärid

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. 2014



Sarkoidoosi spontaanse remissiooni võimalikkus 
sõltuvalt radioloogiliselt staadiumist

•Ükski BAL ega seerumi marker ei ole parem spontaanse 
paranemise “ennustaja”•Ca 50%-l juhtudest laheneb haigus spontaanselt 2 aasta 
sees; paljudel juhtudel kuni 5 aasta jooksul•Pärast 5 aasta möödumist on remissiooni tõenäosus palju 
väiksem•Remissiooni tõenäosus kopsude staadiumite j.:•I staadium – 55-90%•II staadium – 40-70%•III staadium – 10-30%•IV staadium – 0-5%•Remissiooni oodatakse tavaliselt 1-3 aasta jooksul•Taandarengu puudumine 24 kuu jooksul tähendab reeglina 
kroonilist persistentset kulgu•Patsientidel, kellel esines spontaanne remissioon või 
stabiliseerumine, esineb hilisemaid retsidiive ainult 2-8%-l

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. 2014



Sarkoidoos lastel

•Lastel palju haruldasem kui täiskasvanutel:
• 0,06/100 000 vanuses kuni 4 a.• 1.02/100 000 vanuses 14-15 a.•Kliiniline haiguspilt sarnane täiskasvanute omaga•Lastel suhteliselt rohkem nahamuutusi, uveiiti, 

artriiti ja I staadiumi hingamiselundite sarkoidoosi

•Blau’ sündroom (monogeenne haigus, 
perekondlik juveniilne süsteemne granulomatoos) 
on sarkoidoosiga sarnane haigus

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. 2014; Heinle & Chang, 2014 



Sarkoidoosiga patsiendi kliiniline jälgimine
•Füüsikaline uurimine
•Kliinilised tunnused ja sümptomid
•Radioloogiline jälgimine:

•Radioloogiline dünaamika korreleerub halvasti 
kopsufunktsiooni muutustega

•Kopsufunktsiooni korduv testimine
•Kopsusarkoidoosi ravi on kõige paremini 
juhitav kopsufunktsiooni mõõtmistega (Iannuzzi
et al. 2007)

•Organspetsiifilised testid tulenevalt kahjustatud 
organist või organsüsteemist

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. 2014 



Sarkoidoosiga patsiendi kliinilise jälgimise ajakava

•Läbivaatus ja rindkere röntgenogrammid 3-6 kuu tagant•Kopsufunktsiooni testid, EKG ja vereanalüüsid (S-
kreatiniin, S-Ca2+ etc.) iga 6 kuu tagant•Parim test on kopsufunktsiooni uuringute radioloogiliste 
muutuste ja sümptomite samaaegne hindamine•S-ACE regulaarmonitooringul ei ole kindlakstehtud rolli 
sarkoidoosi hindamisel•Jälgimine ravi kõrvaltoimete suhtes•Luu densitomeetria glükokortikosteroidide kasutajatel•Silmade kontroll iga 6 kuu tagant hüdroksüklorokiini 

kasutajatel

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. 2014 



Sarkoidoosiga patsiendi kliinilise jälgimise kestus: kui kaua?

•Retsidiivid/ägenemised tekivad enamasti 2-6 kuud pärast 
glükokortikosteroidravi lõpetamist (sisuliselt sama, mis 
„immuunrekonstitutsiooni inflammatoorne sündroom“ (IRIS))•Kõik patsiendid peavad olema jälgimisel vähemalt 3 aastat 
pärast ravi lõpetamist kinnitamaks tervenemist või püsivat 
remissiooni•Jätkuv jälgimine ei ole vajalik, kui rindkere röntgenogramm on 
normaliseerunud 3 aasta vältel, ei ole uusi sümptomeid, 
olemasolevate ägenemist või ei ole haaratud 
ekstrapulmonaalsed organid•Persisteeriva stabiilse sarkoidoosiga ja raskekujulise 
ekstrapulmonaalse sarkoidoosiga patsiendid peavad olema 
jälgimisel pikka aega•Sama kehtib patsientide kohta, kellel remissioon on 
saavutatud süsteemse glükokortikosteroidraviga (esineb suur 
retsidiivioht)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al. NEJM 2007; Valeyre et al. 2014 



Silma- ja südamesarkoidoosiga patsiendi jälgimine

Silmasarkoidoos•Kopsu- või kopsuvälise sarkoidoosi olemasolu korral silmade suhtes 
kontroll:•Kui probleeme silmadega ei ole (olnud): silmaarsti konsultatsioon

vähemalt kord aastas•Kui on (olnud) probleeme silmadega: silmaarsti konsultatsioon
vähmalt kord 6 kuu tagant

Südame sarkoidoos•Kui biopsial on kinnitatud kopsuväline sarkoidoos:•Vajalik kardioloogi konsultatsioon vajalike uuringute suhtes (EKG, 
EhhoKG, Holter-monitooring etc).

A. Altraja ©2017 Bauhgman, 2016



Sarkoidoosi ravi lähteseisukohad•Sarkoidoosist ei ole tervistumist•Ravi üksnes modifitseerib granulomatoosset protsessi ja selle kliinilist 
tagajärgi•Kasutatavate ravimite toimemehhanismid on ainult osaliselt teada; 
etiotroopne ravi puudub; samuti ei teata, kas ja kuidas mõjutab ravi haiguse 
lõpet •Enamik ravimitest mõjutab TNF-α•Reageerimine süsteemsetele glükokortikosteroididele ei kinnita 

sarkoidoosi diagnoosi; glükokortikosteroidid ei pruugi olla alati 
esmavalik!•Küllalt suurel osal patsientidest on sarkoidoosist tulenevad vaevused ja 

riskid vähesed või puuduvad•Kalduvus spontaanseks remissiooniks (60-70% kõikidest patsientidest) 
sarkoidoos ei vaja alati ravi•20-70% siiski vajab•Raviotsuse määravad (kas kohe või jälgimise jooksul) 3 asjaolu:•Tähtsale organite raske düsfunktsiooni või pöördumatu kahjustuse 

risk•Surmarisk•Oluliste, konstitutsionaalsete sümptomite olemasolu•Näidustused raviks tulenevad tegelikkuses ravi kõrvaltoimete ja saadava 
kasu vahekorrast•Raviotsuste tegemisel, kui puuduvad absoluutsed näidustused (südame, 
silmade jt. haaratus), tuleb arvestada patsiendi vajaduste ja soovidega 
(Baughman, 2016)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007; Baughman, 2016



Sarkoidoosi ravi eesmärgid
Kopsuhaaratuse korral:•Kiire sümptomite leevendamine•Pöördumatu kopsukahjustuse tekke (fibroosi 
kujunemise) ärahoidmine•Sarkoidoosi põhjuseks olevaid agenseid arusaadavalt 
ravimitega mõjustada ei saa
Muude organite haaratuse korral:•Eluohtlike tüsistuste ja püsivate puuete vältimine•Organkahjustuse ärahoidmine•Sümptomite leevendamine
Kuidas alustada sarkoidoosihaige ravikäsitlust?•Teha kindlaks, kas patsiendil on eeldused 
spontaanseks resolutsiooniks•Otsustada ravi üle siis, kui haigus progresseerub 
(paralleelselt nii radioloogiliselt kui funktsionaalselt)

Costabel, Eur Respir J 2001
A. Altraja ©2017



Sarkoidoosi ravi kindlad näidustused 
ekstrapulmonaalse sarkoidoosi korral

Süsteemselt manustatavad glükokortikosteroidid (James, 
1998; Hunninghake, 1999; Johns & Michele, 1999):•Elu või silmanägemist ohustavad organmanifestatsioonid•Südame haaratus•Närvisüsteemi haaratus•Lokaalsele ravile allumatu silmade haaratus•Hüperkaltsieemia•Püsiv neerude düsfunktsioon•Raske maksa düsfunktsioon portaalhüpertensiooni või 
ikterusega•Palpeeritav splenomegaalia või olemasolev 
hüpersplenism•Raske nõrkus ja/või kaalukaotus•Kosmeetiliselt olulised deformeerivad nahakahjustused•Krooniline müopaatia

Costabel, Eur Respir J 2001A. Altraja ©2017



Kopsude sarkoidoosi ravi•Üksnes jälgimistaktika kuni haiguse progresseerumiseni on 
näidustatud (Hunninghake et al., 1994; Gibson et al., 1996; 
Hunninghake, 1999)•Asümptomaatilised patsiendid, kellel on normaalne 

kopsufunktsioon•Patsiendid väheste, hästi talutavate sümptomitega ja üksnes 
kerge kopsufunktsiooni langusega (kuni nende haigus 
progresseerub; NSAID kasutamine sümptomite raviks)

•Teistel (eeskätt sümptomaatilistel isikutel) kaaluda ravi (ennekõike II-
III staadium)• I staadiumi patsiendid, sealh. Löfgren’i sündroomiga 

patsiendid, ei vaja reeglina glükokortikosteroide (sümptomite 
korral on näidustatud mittesteroidsed põletikuvastased 
ravimid)• II-III staadiumi ravivajavad patsiendid vajavad reeglina 
süsteemset glükokortikosteroidravi•Kaugelearenenud fibroosiga patsiendid (IV staadium) ei 
reageeri tõenäoliselt enam glükokortikosteroididele, kuigi 
otsus ravida on individuaalne ja sõltub veel aktiivse 
sarkoidse haigusprotsessi (III staadiumi) leidumisest 
(kopsudes) – selleks visualiseeritakse leidu tavaliselt 18F-FDG 
PET-CT abil)

A. Altraja ©2017 Costabel, 2001; Spagnolo et al. 2011, Baughman et al. 2013



Sümptomid

EI

Staadium 0-1

Jälgida (1A)

Staadium 2-4

Puudub ravi vajav 
ekstrapulmonaalne 

sarkoidoos
Kaaluda 

glükokortikosteroidravi
(2A)

JAH

Ainult glükokortikosteroidid
(1A)

Vähenada glükokortikosteroidide annust <10 mg·päevas
prednisolooniekvivalendi j.

Jah: jätkata ainult 
glükokortikosteroididega

Pole võimalik 
vähendada

Tsütotoksilised ained:
Metotreksaat (1B)

Asatiopriin (2B)
Leflunomiid (2B)

Ebaõnnestumine/toksilisus

Infliximab (1A)
Adalimumab (2B)

Kaaluda teisi raviviise
Golimumab

Ustekinumab
Rituximab
Talidomiid

Uudsed raviviisid
Vasoaktiivne intestinaalne 

peptiid
Aprelimast

Hingamiselundite sarkoidoosi ravi algoritm
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Kopsude sarkoidoosi ravi süsteemselt manustatavate 
glükokortikosteroididega: üldised seisukohad

•Puudub valideeritud protokoll annuste ja ravi kestuse osas, kuid äge
sarkoidoos vajab lühemat, krooniline pikemat ravi•Prednisoloon algannuses 20-40 mg päevas (0,5 mg/kg) 6-12 nädalat, 
seejärel annuse langetamine (5-)10-15 mg-ni päevas•Ülepäeviti annustamine ekvivalentsete kogudoosidega on samuti
efektiivne•Retsidiivide vältimiseks (Hunninghake et al. 1994) peetakse üldjuhul
vajalikuks 12-kuulist ravi•Ravile reageerimist evalueeritakse 1-3 kuu möödudes•Kui 3 kuuga ei ole reageerimist ravile näha, on põhjuseks tavaliselt:• Pöördumatu fibroos• Puudulik ravijärgimus patsiendi poolt• Ebaõige (madal) annus• Mõnede arvates võiks ravi lõpetada 6 kuu möödudes (Judson, 1999)• Ravi(annuse) muudatusi võib teha vastavalt kliinilisele kulule• 3-6-kuuline ravi võib olla adekvaatne ägeda sarkoidoosi korral• Krooniliste vormide raviks võib vaja minna mitme aasta pikkust ravi

säilitusannuses• Glükokortikosteroidide kombineerimine steroidi säästvate ravimitega on 
populaarne:•Metotreksaat, asatiopriin jt.

A. Altraja ©2017

Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Spagnolo et al. 2011; Baughman et al. 
2013; Valeyre et al. 2014 



Raviefekti kriteeriumid kopsude sarkoidoosi korral

•Raviefekti kriteeriumid (Spagnolo et al. 2011; Baughman 
et al. 2013): •Kliiniline haiguspilt ja sümptomid•Rindkere radioloogiline uurimine (rindkere

röntgenogrammid, PET)•Kopsufunktsiooni testid, sealh. 6 min. 
kõnnidistants•Elukvaliteet - erinevad küsimustikud: düspnoe 
küsimustikud, SGRQ, Sarcoidosis Health
Questionnaire (SHQ), Fatigue Assessment Scale
(FAS)•S-ACE aktiivsuse dünaamika (selles ei ole 
ühtseid seisukohti)

A. Altraja ©2017

Costabel, 2001; Iannuzzi et al. 2007; Spagnolo et al. 2011; Baughman et al. 2013; 
Valeyre et al. 2014 



Sarkoidoosi ravi süsteemsete 
glükokortikosteroididega: organspetsiifilised 

asjaolud

Eluohtlikes situatsioonides (südame, kesknärvisüsteemi, 
neerude haaratus või oftalmoloogiliste paikmete rasked 
vormid)

•Algannus on 1 mg/kg daily

A. Altraja ©2017 Valeyre et al. 2014 



Alternatiivsed ravimid sarkoidoosi korral
•Kasutatakse pikaaegset glükokortikosteroidravi vajavatel patsientidel:•Kombineeritult viimastega aditiivse toime ja nn. “steroidi säästva 

efekti” saamiseks (uute ravimite lisamine skeemi võimaldab 
langetada glükokortikosteroidi annust)•Glükokortikosteroidide kõrvaltoimete vähendamiseks•Glükokortikosteroidile refraktaarsete haigusjuhtude korral•Ka üksinda, alternatiivina glükokortikosteroidile, 
vastunäidustuste korral glükokortikosteroididele

Valikkombinatsioonid:•Metotreksaat 10-25 mg (tavaliselt 12,5 mg (+ 5 mg foolhapet)) ×1 nädalas
(”1. valiku 2. rea ravim”) (Baughman, 2016) koos 10 mg prednisoloniga ×1 
päevas•Konventsionaalsed „steroidi säästvad ravimid“ on: malaariaravimid 
(klorokiin ja hüdroksüklorokiin), metotreksaat (10-25 mg/nädalas) ja 
asatiopriin (50-200 mg/päevas) •Muud ravimid: tsüklofofamiid (50-150 mg/päevas), mükofenolaatmofetiil
500-3000 mg/päevas, leflunomiid (10-20 mg/päevas), kloorambutsiil (200-
400 mg/päevas) •Malaariavastased ravimid ja tetratsükliinid: on eelistatud 
glükokortikosteroididele kergete nahavormide raviks, malaariavahendid 
ka kerge hüperkaltsieemia raviks

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Spagnolo et al., 2011 



Muud ravimid sarkoidoosi korral•Klorokiin ja hüdroksüklorokiin (200-400 mg/päevas, malaariavastased 
preparaadid)• Kontrollivad hüperkaltsieemiat ja -uuriat (vitamiin D3 prekursorite kaudu)• On soovitatud esmavaliku preparaatideks neerude ja nahasarkoidoosi, 

lupus pernio, teiste kosmeetiliselt oluliste moonutavate nahasarkoidoosi
juhtude, samuti hüperkaltsieemia raviks (Zic et al. 1991) ning 
neurosarkoidoosi raviks• Klorokiin on aktiivsem, hüdroksüklorokiin aga on vähem toksiline ja 
seetõttu eelistatum• Klorokiin on osutunud efektiivseks ka kroonilise kopsusarkoidoosi ravis 
(Baltzan et al. 1999)•Leflunomiid (antimetaboliit): on aktiivne nii üksi kui koos metotreksaadiga

kopsu- ja kopsuvälise sarkoidoosi korral, kui eelnev ravi on olnud ebaefektiivne 
või osutunud toksiliseks•Ketokonasool (600-800 mg päevas, kontrollib hüperkaltsieemiat ja -uuriat)•Tsüklosporiin A (kopsusarkoidoosi ravis efektiivne, Wyser et al. 1997)•Talidomiid (50-200 mg/päevas, steroidi säästev efekt, nahasarkoidoos, 
Carlesimo et al. 1995)•Pentoksüfülliin koos glükokortikosteroididega või ilma (400-2000 mg/päevas, 
Zabel et al. 1997)•Tetratsükliinid (minotsükliin 200 mg/päevas, doksütsükliin 200 mg/päevas): 
maatriksi metalloproteinaaside, angiogeneesi, apoptoosi ja granuloomide
moodustumise inhibeerimine•Kolhitsiin (vähem kasutatud)•TNF- antagonistid (vt. edasi)

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Iannuzzi et al., NEJM 2007; Spagnolo et al., 2011 



TNF-α antagonism sarkoidoosi ravis•~10%-l kroonilise sarkoidoosiga patsientidest püsib haigus aktiivsena 
vaatamata vähemalt 1 immunosupressandile•TNF-α etendab olulist osa granuloomide formeerumisel•TNF-α vabanemist pärsivad talidomiid ja pentoksüfülliin•Apremilast (fosfodiesteraasi 4 inhibiitor) pärsib muuhulgas TNF-α
spontaanset produktsiooni: efektiivne raskesti ravitavate nahalesioonide
korral)

•TNF-α retseptorblokaatorid: • Etanertsept (ei ole efektiivne progresseeruva kopsu- ja 
silmasarkoidoosi korral)• TNF-α retseptoreid blokeerivad monoklonaalsed antikehad: •Infliximab (3-5 mg/kg nädalatel 0, 2, 6; seejärel 4-8-nädalaste

intervallidega): kasutusel kroonilise ja ravile refraktaarse 
sarkoidoosi (eriti kiirelt progresseeruvate juhtude) ning 
teatud ekstrapulmonaalse sarkoidoosi (KNS, silmad, lupus
pernio) ravis (Antoniu, 2010)•Adalimumab (Infliximab’i talumatuse või efekti puudumise
korral) (Crommelin et al. 2016, efektiivne uveiidi puhul)•Biosarnased antikehad•Certolizumab, golimumab•Rituximab (efektiivne ravile refraktaarsete silmasarkoidoosi vormide 

korral)

A. Altraja ©2017
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Sarkoidoosi ravi sõltuvalt organmanifestatsioonist ja kliinilisest leiust

A. Altraja ©2017

Elund Kliiniline leid Ravi
Kopsud Düspnoe + FEV1 <70%

Köha, vilistav hingamine
Prednisoloon 20-40 mg 1
Inhaleeritavad glükokortikosteroidid

Silmad Eesmine uveiit

Tagumine uveiit
N. opticus’e neuriit

Glükokortikosteroidid lokaalselt
+ müdriatikumid
Prednisoloon 20-40 mg 1
Prednisoloon 20-40 mg 1

Nahk Lupus pernio

Sõlmed ja naastud

Sõlmeline erüteem

Prednisoloon 20-40 mg 1
Hüdroksüklorokiin 400 mg 1
Talidomiid 100-150 mg 1
Metotreksaat 10-15 mg nädalas
Prednisoloon 20-40 mg 1
Hüdroksüklorokiin 400 mg 1
Mittesteroidsed antiflogistikumid

Kesknärvi-
süsteem

Kraniaalnärvide halvatused
Aju haaratus

Prednisoloon 20-40 mg 1
Prednisoloon 40 mg 1
Asatiopriin 150 mg 1, kiiritusravi
Hüdroksüklorokiin 400 mg 1

Iannuzzi et al., NEJM 2007; Spagnolo et al., 2011 



Sarkoidoosi ravi sõltuvalt organmanifestatsioonist ja kliinilisest leiust

A. Altraja ©2017 Iannuzzi et al., NEJM 2007; Spagnolo et al., 2011 

Elund Kliiniline leid Ravi
Süda Täielik blokaad

Tahhükardia, vatsakeste 
fibrillatsioon
Langenud vasaku vatsakese 
väljutusfraktsioon

Tehisrütmur
Implanteeritav automaatne 
defibrillaator (AICD)
AICD; prednisoloon 20-40 mg 1
Transplantatsioon

Maks, põrn Kolestaatiline hepatiit 
konstitutsionaalsete 
sümptomitega

Prednisoloon 20-40 mg 1
Ursodiool 15 mg/kg 1

Liigesed ja 
lihased

Artralgiad
Granulomatoosne artriit
Müosiit, müopaatia

Mittesteroidsed antiflogistikumid
Prednisoloon 20-40 mg 1
Prednisoloon 20-40 mg 1
Hüdroksüklorokiin 400 mg 1

Hüper-
kaltsieemia,
Hüper-
kaltsiuuria

Nõrkus, neerukivid Prednisoloon 20-40 mg 1
Hüdroksüklorokiin 400 mg 1
Ketokonasool 600-800 mg päevas
Immunosupressioon, 
neerusiirdamine, vähese Ca- ja D-
vitamiinisisaldusega dieet,



Sarkoidoosi ravi sõltuvalt organmanifestatsioonist ja kliinilisest leiust

A. Altraja ©2017 Spagnolo et al., 2011 

Elund Ravi
Ülemised hingamisteed Alkaalsed pihustid

Lokaalsed glükokortikosteroidid
Süsteemsed 
glükokortikosteroidid
Hüdroksüklorokiin
Metotreksaat

Palavik, öine higistamine,
Artralgiad, sealh. Löfgren’i sündroom

Mittesteroidsed põletikuvastased 
ained
Glükokortikosteroidid üksnes 
raske sümptomatoloogia korral



Toopilised glükokortikosteroidid sarkoidoosi ravis
•Efektiivsed mõnede nahasarkoidoosi vormide, nina 
sarkoidoosi, iriidi/eesmise uveiidi ja hingamisteede 
sarkoidoosi ravis•Inhaleeritavad glükokortikosteroidid: •Leevendavad köha ja bronhiaalset 

hüperreaktiivsust•Koht kopsusarkoidoosi ravis, vähemalt aktiivravi 
faasis, praktiliselt puudub•Uuringutes osutunud algul efektiivseteks, kuid 
toime vähene ja testitud muidu hea prognoosiga 
patsientidel (kelle paranemispotentsiaal oleks 
olnud niigi hea) (Selroos et al., 1994; Alberts et al., 
1995)

Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. 2014A. Altraja ©2017



Muud ravimeetmed sarkoidoosi korral
•Olulised on toetavad ja sümptomaatilised meetmed and•Hüperkaltsieemia korral kaltsiumi tarbimise vähendamine ja 
päikesevalguse vältimine•Südamesarkoidoosi korral implanteeritavad seadmed•Hüpotalaamilis-hüpofüsaarse kahjustuse korral 
hormoonasendusravi•Pikaajaline hapnikravi kroonilise obstruktiivse 
kopsuhaiguse (KOK) kriteeriumite järgi•Pulmonaalne rehabilitatsioon: suure tõenäosusega 
efektiivne krooniliste vormide korral (nagu IPF puhul), ent 
andmeid veel vähe•Sarkoidoosist tingitud pulmonaalhüpertensioon: ravi sõltub 
peamisest tekkemehhanismist•Endobronhiaalsete stenooside stentimine•Bronhodilataatorid spiromeetrilise obstruktsioni korral•Seerumi ja uriini Ca2+ sisalduse monitooring enne kaltsiumi 
ja D-vitamiini manustamist•Bisfosfonaadid: sarkoidoosi ravist indutseeritud 
osteoporoosi promaarseks profülaktikaks

Valeyre et al. 2014A. Altraja ©2017



Sarkoidoos ja kopsutransplantatsioon
•Kopsude, maksa, südame ja neerude siirdamine on 
lõppstaadiumi sarkoidoosi korral põhjendatud ravivõtted•Tulemused sarnanevad siirdamiste tulemustele muudel 
näidustustel•Siirdamisele suunamine üksnes pärast muude ravivõtete 
ammendumist ning pärast haiguse ulatuse, raskuse ja 
aktiivsuse hoolikat hindamist •Kopsu aspergilloom ei diskvalifitseeri potentsiaalseid 
kandidaate kopsusiirdamiseks

• Sarkoidoosi tekke tõenäosus siirikusse on 14-35%; seda 
on raviga raske takistada ja kontrollida

•Ootelehe suremus sarnaneb IPF patsientide omaga•Transplantatsiooni näidustused on tihedalt seotud 
pulmonaalhüpertensiooniga

Valeyre et al. 2014A. Altraja ©2017



Kopsutransplantatsioon sarkoidoosi korral**

•Näidustused kopsusiirdamisele suunamiseks:

•Näidustused reaalseks transplantatsiooniks:

•Ka 2015. a. ILD soovitused on rakendatavad*

•III või IV NYHA funktsionaalne klass

•Koormustaluvuse langus (III või IV NYHA 
funktsionaalne klass) ja mistahes alljärgnevast:•Rahuolekuhüpokseemia•Pulmonaalhüpertensioon•Parema koja rõhk >15 mmHg

**Orens et al., International Guidelines, JHLT 2006
*Weill et al. JHLT 2015A. Altraja ©2017



Sarkoidoosiga seonduvad komplikatsioonid
•Kaugelearenenud fibrotsüstilise sarkoidoosi korral - bronhiektaasid ja 
mütsetoomid (aspergilloom)  massiivne veriköha ja ohtlik verejooks• Seenevastaste preparaatide efekt on vastuoluline• Kirurgiline resektsioon ja bronhiaalarterite embolisatsioon kui võimalik• Bronhiektaasid ja verejooks: köha supressioon, antibiootikumid ja 

glükokortikosteroidid suuremas annuses (Johns & Michele, 1999)• Bronhiaalarteri embolisatsioon on väheinvasiivne ravivõte, kuid tänu 
süsteemsele verevarustusele (rindkereseinast) võib omada vähest efekti• Säilitusravi väikses glükokortikosteroidiannusega vähendab 
kordusverejooksude riski•Pulmonaalhüpertensioon (vt.)•IV staadiumi sarkoidoosi ja cor pulmonale korral:• Lisahapnik, bronhodilataatorid (sealh. pikatoimelised), kui on 
obstruktsioon• Kopsude transplantatsioon on edukas; kuigi sarkoidoosi teke siirdatud 
kopsu on küllalt tavaline, ei ole see kliiniliselt ega radioloogiliselt oluline• Elulemus on sama, mis kopsude transplantatsioonil üldse (Nunley et al., 
1999)•Osteoporoos (pikaajaline glükokortikosteroidravi, hüperkaltsieemia ja 

hüperkaltsiuuria D-vitamiini üleproduktsioonist):• Monitooring• Primaarne profülaktika bisfosfonaatidega• D-vitamiini- ja kaltsiumipreparaadid, samuti kaltsitoniin ja bisfosfonaadid
ainult hüperkaltsieemia ja hüperkaltsiuuria monitooringu foonil

A. Altraja ©2017 Costabel, Eur Respir J 2001; Valeyre et al. 2014



Kopsu aspergilloom sarkoidoosi tüsistusena

•Aspergilloom () vasakus kopsus 47-aastasel naispatsiendil IV staadiumi 
sarkoidoosiga•Ei ole üksinda kopsusiirdamise vastunäidustuseks

A. Altraja ©2017 Foto: Dr. Ineta Grisle, 2015


