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Резюме
Въведение: Саркоидозата е мултисистемно заболяване с неясна етиология, засилен  Th 1 

имунен отговор и вариабилно клинично протичане, но с преобладаващо засягане на бял дроб 
и лимфни възли.

Цел: Да се анализират диагностичните методи, резултатите от приложеното лечение и въз-
можността за проследяване на  пациенти с белодробна саркоидоза.

Материали и методи: Ретроспективно са проучени 20 пациенти (10 жени и 10 мъже) с бело-
дробна саркоидоза, лекувани в МБАЛ „Св. Марина”, Варна за  периода 2010 – 2011 година.

Резултати:  При анализираните 20 пациенти със саркоидоза диагнозата е поставена чрез: хи-
рургична биопсия (при 13 болни), ФБС и трансбронхиална щипкова биопсия (при 4), биопсия на 
образувание на клепача (при 1) и по данни от образната диагностика (при 2). От диагностицира-
ните болни седем не са проследени в клиниката. 

При останалите 13 пациенти е започната терапия като седем от тях са били само на корти-
костероиди, а шест –  на комбинирана терапия с кортикостероиди и Азатиоприн.

В хода на клиничното проследяване, продължило средно 25 месеца (от 2 до 70 месеца), про-
гресия на заболяването е регистрирана при 2-ма от болните, а рецидив – при 3-ма. 

Заключение: Данните от анализа показват,че липсва политика за контрол и проследяване на 
болните със саркоидоза.

Възможностите на кортикостероидната терапия в лечението на саркоидозата са ограничени.
Оптималната продължителност на лечението остава неясна. 
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Abstract
Introduction: Sarcoidosis is a multisystem disease with unknown etiology, increased Th 1 immune 

response and variable clinical course. Most commonly, the lung and lymph nodules are affected.
Aim: To analyze diagnostic methods, results of treatment in patients with sarcoidosis and the 

opportunity of their follow up.
Materials and methods: This is retrospective research of 20 patients with pulmonary sarcoidosis 

(10 women and 10 men) which were admitted in ”St. Marina” hospital, Varna for the period from 2010 
to 2011year.

Results: 20 patients had been reviewed. The diagnosis was confirmed with surgical biopsy (13), 
fiberbronchoscopy and transbronchial biopsy (4), biopsy of eyelid formation (1), radiographic 
presentation (2). Seven of all patients were not followed up in the clinic. Treatment was initialized 
in the other 13 patients: seven of them were on corticosteroids and six – on combined therapy with 
corticosteroids and Azathioprine.

 At the time of observation which continued mean 25 months (2 – 70 months) progression was 
registered in 2 patients and relapse – in 3 of them. 

Сonclusion: The data from analysis show that there is a lack of control policy and follow up of 
sarcoidosis. Possibilities of corticosteroid treatment in sarciodosis are limited.

Optimal length of therapy is not defined. 

Key words: sarcoidosis, follow – up, progression, relapse
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Въведение
Саркоидозата е мултисистемно заболява-

не с неясна етиология, повишен Th1 имунен 
отговор и вариабилно клинично протичане, 
но с преобладаващо засягане на бели дробо-
ве и лимфни възли (2). Клиничната картина 
зависи от активността на грануломатозния 
процес, броя и степента на засегнатите орга-
ни, продължителността на протичане, расата 
(1). Включва общи конституционални (отпад-
налост, фебрилитет, отслабване на тегло) и 
специфични според локализацията симптоми 
(кашлица, задух, кожни лезии, ставен оток и 
болка, и други). Може да протича остро, подос-
тро и хронично. Целта на лечението при сарко-
идозата е потискане на грануломатозната въз-
палителна реакция, ограничаване органното 
засягане и последващата фиброза. Трудността 
при определяне на терапевтичното поведение 
произтича от разнообразната клинична карти-
на, прогноза и еволюция на болестта, а от там и 
липсата на точни критерии за подбор на болни 
за дадена лечебна схема (4). Липсват и кате-
горични доказателства за дозировките и про-
дължителността на приложение на медика-
ментите (5) . Тъй като маркерите за активност 
са недостатъчно изяснени, проследяването на 
пациентите често е неадекватно.
Цел

Да се анализират диагностичните методи, 
резултатите от приложеното лечение и въз-
можността за проследяване на пациенти с бе-
лодробна саркоидоза.
Материали и методи

Ретроспективно са проучени 20 пациенти 
(10 жени и 10 мъже) с белодробна саркоидоза, 
лекувани в МБАЛ „Св. Марина” – Варна за пери-
ода 2010-2011 година.
Резултати

Данните от прегледа и образните изследва-
ния при поставяне на диагнозата „саркоидоза” 
са представени на Таблици 1, 2 и 3. 

Introduction
Sarcoidosis is a multi-system disease with unclear 

etiology, increased Th1-immune response and vari-
able clinical course, but with prevailing lung and 
lymph node engagement (2). The clinical picture 
depends on the activity of the granulomatous pro-
cess, number and degree of organs affected, dura-
tion of process, race (1). It includes general consti-
tutional (weakness, fever, weight loss) and specific 
according to the localization symptoms (cough, 
dyspnea, skin lesions, joint edema and pain, etc). 
The disease may progress as acute, sub-acute and 
chronic. The aim of treatment in case of sarcoidosis 
is suppression of the granulomatous inflammatory 
reaction, limitation of the organ engagement and 
subsequent fibrosis. The difficulty in therapeutic 
behavior definition derives from the diverse clini-
cal picture, prognosis and evolution of the disease, 
and thence the lack of precise criteria for the selec-
tion of patients for a specific treatment scheme (4). 
There is no explicit evidence for the dosage and 
duration of medicine application (5). As the activ-
ity markers are not absolutely clear, the tracing of 
patients is often inadequate.

Aim
To analyze diagnostic methods, results from ap-

plied treatment and possibility to follow up  pa-
tients with pulmonary sarcoidosis. 

Materials and methods
20 patients (10 women and 10 men) with pulmo-

nary sarcoidosis, treated at Multiprofile Hospital for 
Active Treatment “St. Marina”,  Varna during the pe-
riod 2010 – 2011 have been retrospectively studied.  
Results

The results from medical and image examina-
tions in diagnosing sarcoidosis are presented in 
Table 1, 2 and 3.

Симптоми
Суха кашлица
Задух 
Лесна уморяемост
Кашлица с експекторация
Мускулни и ставни болки
Фебрилитет 
Гръдна болка
Изпотяване 
Промяна на гласа 
Кожен обрив
Отоци по подбедриците
Белодробна физикална находка
• чисто везикуларно дишане
• сухи свиркащи хрипове
• влажни звънливи хрипове
• крепитации

Таблица 1. Честота на клиничните симптоми (n = 20).
Брой пациенти

10
8
5
5
3
3
3
1
1
1
1

15
2
1
1

Symptoms
Dry cough
Dyspnea
Easy tiredness
Cough with expectoration 
Muscle and joint pains
Fever
Chest pain
Diaphoresis
Voice change
Skin eruption
Shank edema
Pulmonary physical finding
• clear vesicular breathing
• dry whistling wheezes
• damp sonorous wheezes
• crepitations 

Table 1. Frequency of clinical symptoms (n=20).
Number of patients

10
8
5
5
3
3
3
1
1
1
1

15
2
1
1

Рентгенологични промени
Увеличени хилусни сенки
Петнисто-ивицести сенки
Огнищна фиброза
Белодробни инфилтрати
Нодулерни сенки
Кухинни сенки

Таблица 2. Промени в конвенционалната рентгено-
графия на гръдна клетка (n=10).

Брой пациенти
8
5
2
1
1
1

X-ray changes
Enlarged hilus shadows
Spotted-stripe shadows
Focus fibrosis
Lung infiltrates
Nodular shadows
Cavity shadows

Table 2. Changes in conventional chest X ray (n=10).

Number of patients
8
5
2
1
1
1
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Както е видно, най-често пациентите се пред-
ставят с оплаквания от кашлица, лесна уморяе-
мост и задух, а на образните изследвания се ус-
тановяват медиастинална лимфаденомегалия, 
ретикуло-нодуларни белодробни лезии и дис-
кретни пневмофиброзни промени (Фиг. 1 и 2).

Стадирането според рентгеновата находка 
е от полза за прогнозата, но показва ниска ко-
релация със симптомите и белодробната функ-
ция. Разпределението по рентгенови стадии 
при диагностициране са представени на Фиг. 3. 

При 18 от анализираните 20 болни, клинико-
рентгенологичните съмнения за саркоидоза 
са потвърдени морфологично. При останалите 
двама диагнозата сме приели само по образни 
данни. 

As the results show most often patients present 
with cough, easy tiredness and dyspnea, while im-
age examinations establish mediastinal lymphad-
enomegaly, reticular-nodular lung lesions and dis-
creet pneumofibrouse changes (Fig. 1 and 2). 

Staging according to the radiographic finding is 
of benefit for the prognosis, but shows low corre-
lation with the symptoms and lung function. The 
distribution by chest radiographic stages in diag-
nosing is presented in Fig. 3. 

The clinical-radiographic doubts about sarcoid-
osis have been confirmed in 18 out of 20 analyzed 
patients. We have accepted the diagnosis for the 
other two patients only on the basis of image data.

КТ промени
Медиастинална и хилусна лимфаденомегалия
Нодулерни лезии
Дискретни фиброзни изменения
Ретикуларни лезии
Паренхимен инфилтрат
Перибронхиални и периваскуларни уплътнения
Плеврални уплътнения
Увеличени мезентериални лимфни възли
Увеличени аксиларни лимфни възли
Туморовидна белодробна маса 
Малък плеврален излив
Паренхимни лезии в черен дроб и слезка
Бронхиектазии 
Промени тип „матово стъкло”

Таблица 3. Промени в компютърната томография на 
бял дроб и медиастинум, и коремна кухина (n-17).

Брой пациенти
15
9
9
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

CT changes
Mediastinal and hilus lymphadenomegaly
Nodular lesions
Discreet fibrous changes
Reticular lesions
Parenchymal infiltrate 
Peribronchial and perivascular thickening
Pleural thickening
Enlarged mesenteric lymph nodes
Enlarged axillar lymph nodes  
Tumor-like lung mass
Small pleural effusion
Parenchymal lesions in the lever and spleen
Bronchiectasis
Ground-glass opacities

Table 3. Changes in chest and abdomen computed 
tomography  (n=17).

Number of patients
15
9
9
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Фигура 1. КТ промени при саркоидоза: двустранни 
интралобуларни нодули, повече в десен среден бе-
лодробен дял (1); увеличени бронхопулмонални (2) и 
бифуркационни (3) лимфни възли.

Фигура 2. 
а) КТ при диагностициране (2009г.).
b) КТ след лечение с ГКС  (2010г.) – намален размер на 
хилусните лимфни възли.
c) КТ при рецидив на заболяването (2011г.), наложил 
приложение на лечение с ГКС и Азатиоприн.

Figure 1. CT findings in sarcoidisis: bilateral intralobular 
nodules predominantly in right middle lobe (1); enlarged 
bronchopulmonary (2) and subcarinal (3) limph nodes.

Figure 2. 
a) CT at diagnosing (2009).
b) CT after treatment with glucocorticosteroids (2010) – 
reduced size of hilus lymph nodes.
c) CT in disease relapse (2011), which demanded 
treatment with glucocorticosteroids and Azathioprine.

а) b) 

c)
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Дискусия и заключение: 
Данните от анализа показват,че :
• Липсва политика за контрол и проследяване 

на болните със саркоидоза.
От всички диагностицирани болни девет 

(45%) не са проследени в клиниката и не е ясно 
дали се лекуват и проследяват амбулаторно. 

Саркоидозата е заболяване, което се диаг-
ностицира стационарно, в специализирани 
клиники. Там би трябвало да се осъществява и 
проследяването на тези болни. Тъй като по сега 
съществуващите стандарти няма основание за 
последваща хоспитализация на безсимптом-
ни пациенти с оглед контрол на заболяването, 
много от тях вероятно прекъсват лечението си 
или въобще не го провеждат. Поради тези при-
чини и делът на излекуваните остава неясен. 
• Възможностите на монотерапията с корти-

костероиди при лечението на саркоидоза са 
ограничени.
При 6 (54.5%) от проследените 11 болни се 

налага добавяне на имуносупресор. Азатио-
прин, който може да бъде ефективен като сте-
роид-спестяващ медикамент в някои случаи 
(4), винаги е стартиран в доза 100 mg като до-
пълнение към КС.
• Оптималната продължителност на лечение-

то остава неясна. 
Ремисия или прогресия при анализирани-

те от нас болни са настъпили след различен 
по продължителност период на лечение (от 6 
до 26 мес.). Становището на някои автори, че 
при пациенти с персистиращи повече от две 
години рентгенови и клинични данни за сар-
коидоза лечението не трябва да бъде спирано 
вече се оспорва (6). В някои случаи то се оказ-
ва ненужно тъй като има пациенти, при които 
рецидив никога не се развива или настъпва 
спонтанно оздравяване (3). Липсват обаче кри-
терии за разпознаване на тези болни, както и 
маркери за преценка кога да се преустановят 
медикаментите.

Discussions and conclusion: 
The data analysis shows that: 

• Lack of policy control and monitoring of pa-
tients with sarcoidosis. 
Nine out of all diagnosed patients (45%) have not 

been followed up at the clinic and it is not clear if 
they are under treatment or monitored at an out-
patients’ department.

Sarcoidosis is a disease, which is diagnosed under 
hospitalization at specialized clinics. There should 
be carried out and follow-up of these patients. As 
according to the existing standards there is no rea-
son for subsequent hospitalization of asymptomat-
ic patients with a view to control the disease, many 
of them most probably cease treatment or do not 
carry it out at all. For these reasons the percentage 
of cured patients remains unclear.
• The success of monotherapy with 

corticosteroids for the treatment of sarcoidosis 
is limited. 
The treatment of 6 out of 11 followed patients 

(54.5%) demanded the addition of immunosup-
pressive agent. Azathioprine, which can be effec-
tive as a steroid-saving medication in some cases 
(4), has always been started at a dose of 100 mg as 
additional therapy to glucocorticosteroids.
• The optimal duration of treatment remains un-

clear. 
Remission or progression in the patients, ana-

lyzed by us, has been registered after a different 
period of treatment (from 6 to 26 months).  The 
opinion of some authors that the treatment should 
not be stopped in the case of patients with radio-
graphic and clinical findings for sarcoidosis, persist-
ing more than two years, is already considered to 
be controversial (6). In some cases treatment is un-
necessary since there are patients, who never suffer 
a relapse (3). However there are no criteria for dis-
tinguishing such patients as well as no assessment 
markers when treatment should be stopped. 
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