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Հապավումների  ցանկ 

 

ԱԱԾ1՝ արագացած արտաշնչման ծավալ առաջին վարկյանում 

Արագացած ԹԿՏ՝ արագացած թոքերի կենսական տարողություն 

ԹԸԾ՝ թոքերի ընդհանուր ծավալ 

ԹԿՏ՝ թոքերի կենսական տարողություն 

ՄԾ՝ թոքերի մնացորդային ծավալ  

ՄՌՇ՝ մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն 

ՀՇ՝ համակարգչային շերտագրություն 

ՇԻՀ՝ շրջանառող իմուն համալիրներ  

APC (antigen presenting cell)` հակածին ներկայացնող բջիջ  

AV (atrioventricular) ՝ ատրիովենտրիկուլյար 

D4 (claster of differentiation 4)` դիֆերենցիայի կլաստեր 4 

HLA (human leukocyte antigen)՝ մարդկային լեյկոցիտների հակածին 

IFN (Interferon)` ինտերֆերոն  

IL (Interleukin)` ինտերլեյկին  

TNF (tumor necrosis factor)` ուռուցքի նեկրոզի գործոն 
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Առաջաբան 

 

Սարկոիդոզը անհայտ ծագման համակարգային բորբոքային հիվանդություն է,  

որը բնորոշվում է տարածուն էպիթելոիդբջջային գրանուլեմաներով:  

Սարկոիդոզը բավականին տարածված հիվանդություն է: Այն կարող է առաջանալ 

ցանկացած  տարիքում, սակայն առավել հաճախ հիվանդանում են 25-ից 45 տարեկան 

անձինք, իսկ մինչև 18 տարեկան անձանց սարկոիդոզը բնորոշ չէ: Հիվանդության 

տարածվածության երկրորդ տարիքային խումբը շուրջ 60 տարեկան անձինք են: 

Սարկոիդոզը առավելապես է դրսևորվում կանանց շրջանում: Նկարագրված են նաև 

սարկոիդոզի ընտանեկան դեպքեր:   

Տարածվածությունը տարբեր երկրներում տարբեր է: ԱՄՆ-ում 100 000 բնակչից 

դրսևորվում է 10-40-ի մոտ, առավելապես հարավարևելյան շրջաններում բնակվող 

սևամորթների շրջանում, իսկ Եվրոպայում գերակշռում են սպիտակամորթները: 

Շվեդիայում սարկոիդոզը դիտվում է 100 000 բնակչից 64-ի մոտ, Ֆրանսիայում՝ 10-ի, 

Լեհաստանում՝ 3-ի, իսկ Իռլանդիայում՝ 200-ի մոտ: Էսկիմոսները, մաորիները, 

կանադացի հնդիկները և Ասիայի հարավարևելյան բնակիչները հազվադեպ են 

հիվանդանում:   
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Սարկոիդոզը (Բենիե-Բեկի-Շաումանի հիվանդությունը, Besnier-Boeck-

Schaumann) համակարգային բորբոքային հիվանդություն է, որը բնորոշվում է տարբեր 

օրգաններում կազեոզի չենթարկվող, չխոցոտվող, խուղակներ չձևավորող 

գրանուլեմաների առաջացմամբ, որոնք կարող են ներծծվել կամ ենթարկվել ֆիբրոզի: 

Գրանուլեման ոչ կազեոզ էպիթելիոիդբջջային սահմանափակված բորբոքման օջախ է՝ 

որպես տարբեր չափերի կարծր հանգուցիկ, հայտնաբերվում է մանրադիտակային 

հետազոտությամբ և սարկոիդոզի ախտորոշիչ չափանիշներից մեկն է:  

Գրանուլեմաները, բացի սարկոիդոզից, բնորոշ են նաև միկոբակտերիաներով և 

սնկերով պայմանավորված վարակներին, ուռուցքներին և շրջակա միջավայրի 

նյութերի, օրինակ, բերիլիումի ազդեցությամբ պայմանավորված հիվանդություններին: 

Հիվանդների մոտավորապես կեսի դեպքում հիվանդությունն ախտորոշելուց մի քանի 

տարի անց  դիտվում է ռեմիսիա, մնացած դեպքերում զարգանում է քրոնիկական  

սարկոիդոզ, որը տևում է տասնամյակներ:  

Սարկոիդոզի առաջին դեպքը նկարագրվել է 1877 թ. Լոնդոնում վիրաբույժ-

մաշկաբան Ջոնաթան Հատչինսոնի կողմից. 53 տարեկան տղամարդը գանգատվում էր 

ձեռքերի և ոտքերի մաշկի վրա մեծ չափերի դիսկոիդ անցավ ցանավորումից:  

Էռնեստ Բենիեն 1889 թ., նկարագրելով մի հիվանդի, որը քթի շրջանում 

կարմրամանուշակագույն այտուց ուներ, քթի լորձաթաղանթի էրոզիաներ և 

գորշակապտավուն այտուց ականջների ու մատների հատվածում, առաջարկել է lupus 

pernio  տերմինը:  

1889 թ. նորվեգացի մաշկաբան Բեկը մաշկի հյուսվածքաբանական հետազոտման 

արդյունքում հիվանդությունը կոչել է մաշկի բազմակի բարորակ սարկոիդոզ Բեկը 

նկարագրել է նաև մաշկի, լորձաթաղանթների և թոքերի ներգրավումը: Բերինգը 1910 թ. 

մաշկի սարկոիդոզով հիվանդների շրջանում նկատել է իրիտ, իսկ նույն ժամանակ 

դանիացի օֆթալմոլոգ Հեյերֆորդտը նկարագրել է ուվեիտի, մարմնի բարձր 

ջերմաստիճանի, հարականջային գեղձերի մեծացման դասական համակցում՝  

գանգուղեղային նյարդերից VII զույգի կաթվածով կամ առանց դրա: Հեյերֆորդտը 

կարծիք է հայտնել, որ հիվանդությունն արտացոլում է ինֆեկցիոն պարօտիտ, և միայն 

25 տարի անց շվեդ թորակալ բժիշկ Սվեն Լյոֆգրենը (Sven Havlar Löfgren) 

ուվեոպարօտիտային տենդը վերագրել է սարկոիդոզին: Հանգուցային էրիթեմայի և 

թոքարմատների երկկողմանի լիմֆադենոպաթիայի համակցումը սարկոիդոզի վաղ 

շրջանի արտահայտությունն է:  

Էթիոլոգիան անհայտ է, սակայն քննարկվում է մի շարք ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն 

գործոնների դերը հիվանդության առաջացման մեջ: Սարկոիդոզի զարգացմանը կարող 

են նպաստել բակտերիալ ինֆեկցիան՝ պայմանավորված Propionibacter acnes ավշային 

հանգույցներում, ոչ բնորոշ միկոբակտերիաները, վիրուսները, սնկերը, պարազիտները, 

շրջակա միջավայրի նյութերը, օրինակ, ինսեկտիցիդները, որոնք սարկոիդոզի 

զարգացման մեջ բարձր ռիսկի գործոն են, դեղորայքը (ցիտոստատիկները, 
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սուլֆանիլամիդները), նաև ժառանգական նախատրամադրվածությունը (HLA-A1, B8, 

B13 հակածինների հայտնաբերումը սարկոիդոզով հիվանդների շրջանում): Մի շարք  

գիտական  աշխատանքներում կան տվյալներ, որ սարկոիդոզի զարգացմանը 

նպաստում է  շրջակա միջավայրի մի քանի գործոնների ազդեցությունը այն դեպքում, 

երբ առկա է ժառանգական նախատրամադրվածությունը:  

 Պաթոգենեզը. սարկոիդոզը դիտվում է որպես առաջնային իմունային 

հիվանդություն, որի դեպքում զարգանում է ալվեոլիտ, ձևավորվում են ոչ կազեոզ, 

էպիթելիոիդբջջային գրանուլեմաներ, որոնք հետագայում ներծծվում կամ ենթարկվում 

են ֆիբրոզի: 

Սարկոիդային գրանուլեմաները գոյանում են ցիտոկինների կասկադի 

ազդեցությամբ: Գրանուլեմաները կարող են ձևավորվել տարբեր օրգաններում: 

Գրանուլեմաները պարունակում են մեծ քանակությամբ T-լիմֆոցիտներ: Սարկոիդոզով 

հիվանդներին միաժամանակ հատուկ են բջջային իմունիտետի ընկճումը և հումորալ 

իմունիտետի ակտիվացումը: Արյան մեջ T-լիմֆոցիտների քանակը նվազած է, իսկ 

B-լիմֆոցիտներինը՝ նորմալ կամ բարձրացած է (նկ. 1): 

Ի պատասխան ազդող գործոնի՝ ալվեոլներում և ինտերստիցիալ հյուսվածքում 

կուտակվում են ալվեոլյար մակրոֆագեր և իմունկոմպետենտ բջիջներ, որոնք 

գերարտադրում են՝ 

 ինտերլեյկին-1. խթանում է T-լիմֆոցիտները և դրանց հոսքը դեպի բորբոքման 

օջախ, 

 ինտերլեյկին-2, 

 ինտերֆերոն-գամմա, 

 TNF, 

 պլազմինոգենի ակտիվատոր, 

 ֆիբրոնեկտին, որը նպաստում է ֆիբրոբլաստների շատացմանը և դրանց 

ակտիվացմանը, 

 կենսաակտիվ նյութեր, որոնք խթանում են մոնոցիտների, լիմֆոբլաստների, 

ֆիբրոբլաստների, B-լիմֆոցիտների ակտիվությունը: 

Արդյունքում զարգանում է ախտահարված օրգանի լիմֆոիդամակրոֆագային 

ինֆիլտրացիա: Թոքերում զարգանում է ալվեոլիտ: Հետագայում ակտիվացած 

T-լիմֆոցիտների և մակրոֆագերի կողմից արտադրվում են մեդիատորներ, որոնք և 

տարբեր օրգաններում (ավշային հանգույցներ, թոքեր, մաշկ, փայծաղ, լյարդ, սիրտ, 

մկաններ, ոսկրեր, կենտրոնական և պերիֆերիկ նյարդային համակարգ, աղիքներ) 

ձևավորում են էպիթելիոիդբջջային գրանուլեմաներ: Առավելապես ներգրավվում են 

ներկրծքային  ավշային հանգույցները  և թոքերը:  
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Գրանուլեմայի կենտրոնական հատվածը կազմված է էպիթելիոիդ և հսկա 

բազմակորիզային Պիրոգով-Լանգերհանսի բջիջներից, իսկ եզրով տեղակայված են 

լիմֆոցիտներ, մակրոֆագեր, պլազմատիկ բջիջներ, ֆիբրոբլաստներ: 

Հակածին ներկայացնող բջիջները, օգտագործելով HLA-CD4 համալիրը, T-

հելպերներին են ներկայացնում անհայտ հակածինը: Ապացուցված է, որ HLA-

DRB1*1101 առկայությունը սարկոիդոզի զարգացման բարձր ռիսկի գործոն է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 1.  Սարկոիդոզի սկզբնական շրջանում կատարվող փոփոխությունները 

APC (antigen presenting cell)` հակածին ներկայացնող բջիջ  

IL (Interleukin)` ինտերլեյկին, IFN (Interferon)` ինտերֆերոն,  TNF (tumor necrosis 

factor)` ուռուցքի նեկրոզի գործոն 

 
Հակածինը ներկայացնող բջջից և T-հելպերից կազմված համալիրը նպաստում է բազմաթիվ 

ցիտոկինների ձերբազատմանը, որի արդյունքում ձևավորվում է գրանուլեմա: Ժամանակի 

ընթացքում գրանուլեման կարող է ներծծվել, վերածվել քրոնիկական տեսակի կամ ֆիբրոզի: 

 

Գրանուլեմաները կարող են ներծծվել առանց բուժման, սակայն առնվազն 20% 

դեպքերում զարգանում է հիվանդության քրոնիկական ձևը, որը պայմանավորված է  IL-

8 բարձր մակարդակով:  

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

HLA 

II դաս 
 

 

T- բջիջների 

հակածինի 

ընկալիչ 
 

 

APC 
 

 

T-բջիջների 

ակտիվացիա 
 

 

Ներծծում 
 

 

Ֆիբրոզ 
 

 

http://www.accessmedicine.com/
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Գրանուլեմաները սարկոիդոզի դեպքում նման են տուբերկուլյոզային 

գրանուլեմաների, սակայն դրանց բնորոշ չէ կազեոզ նեկրոզը: Գրանուլեմաներում 

արտադրվում են կենսաակտիվ նյութեր, օրինակ, լիզոցիմ և անգիոթենզին 

փոխակերպող ֆերմենտ: Վերջինս բարձրացնում է անգիոթենզին II քանակը և խթանում 

ֆիբրոզը: Ապացուցված է ախտաբանական վիճակի ակտիվության և անգիոթենզին 

փոխակերպող ֆերմենտի մակարդակի միջև ուղիղ կապը: 

Սարկոիդոզի դեպքում խանգարվում է նաև կալցիումի նյութափոխանակությունը, 

որն արտահայտվում է հիպերկալցիեմիայով, կալցիուրիայով, ինչպես նաև  

երիկամներում, ավշային հանգույցներում և այլ օրգաններում կալցինատների 

ձևավորմամբ: Ենթադրվում է, որ հիպերկալցիեմիայի զարգացման մեջ մեծ դեր ունի D-

վիտամինի ալվեոլյար մակրոֆագերով և այլ բջիջներով խթանված գերարտադրությունը: 

Գրանուլեմաներում բարձրացած է նաև հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվությունը, 

որը սովորաբար նախորդում է գրանուլեմայի ֆիբրոզացման փուլին: 

Սարկոիդոզային գրանուլեմաները կարող են լիովին ներծծվել կամ ֆիբրոզացվել՝ 

առաջացնելով դիֆուզ ինտերստիցիալ ֆիբրոզ (թոքերի սարկոիդոզի III, IV շրջան)՝ 

ձևավորելով «մեղվաբջջի» պատկեր:  

Առաջարկված են թոքային սարկոիդոզի մի շարք դասակարգումներ: 

Ամենատարածված դասակարգումը հիմնված է թոքերի ռենտգենաբանական 

հետազոտությունների տվյալների վրա, և հաշվի չեն առնվում կլինիկական նշանները, 

հիվանդության ծանրությունը, թոքային և արտաթոքային արտահայտությունները: 

Ըստ Տ.Ռ. Հարիսոնի (Harrison T.R.)՝ տարբերում են թոքային սարկոիդոզի չորս 

շրջան (աղ. 1), իսկ ըստ Կ.Վուրմի (K.Wurm)՝ հիվանդության երեք շրջան (աղ. 2): 

Աղյուսակ 1. 

Թոքային սարկոիդոզի դասակարգումը 

Շրջան Ախտահարումը 

Առաջին միայն հարարմատային ադենոպաթիա՝  հաճախ աջ  

հարշնչափողային (պարատրախեալ)  ընդգրկմամբ 

Երկրորդ ադենոպաթիա և ինֆիլտրատներ 

Երրորդ միայն ինֆիլտրարտներ 

Չորորդ ֆիբրոզ 

Աղյուսակ 2. 

Դասակարգումը ըստ Կ.Վուրմի, 1958 

Թոքերի 

սարկոիդոզի 

շրջան 

Ռենտգենաբանական նշաններ 

Առաջին ներկրծքային ավշային հանգույցների մեկուսացված մեծացում 

(միջնորմի լիմֆադենոպաթիա) 

Երկրորդ թոքերի և ներկրծքային ավշային հանգույցների համակցված 

ախտահարում 

Երրորդ միջնորմի լիմֆադենոպաթիայի համակցումը արտահայտված  

թոքային ֆիբրոզի և խոշոր,  ձուլվող բնույթի գոյացությունների հետ 
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Կլինիկան 

Սարկոիդոզի կլինիկական ախտանիշները և դրանց արտահայտվածության 

աստիճանը բավականին բազմազան են՝ սկսած ախտանիշների բացակայությունից 

մինչև տվյալ օրգանի անբավարարությունը: Հիվանդների մեծ մասի  վիճակը բավարար 

է՝ չնայած միջնորմի լիմֆադենոպաթիային և թոքերի  տարածուն ախտահարմանը: Թե 

քանի տոկոս են կազմում անախտանիշ դրսևորմամբ հիվանդները, պարզաբանված չէ, 

սակայն այն երկրներում, որտեղ իրականացվում է կրծքավանդակի օրգանների 

պարբերաբար ռենտգենաբանական հետազոտություն, սարկոիդոզի թոքային ձևը 

հայտնաբերվում է անախտանիշ հիվանդների 20% – 30%-ի շրջանում: 

Սարկոիդոզը ինֆեկցիոն հիվանդություն չէ և չի փոխանցվում հիվանդից: 

Սարկոիդոզը երկար ժամանակ կարող է ընթանալ առանց ախտանիշների և 

հայտնաբերվել պատահական, օրինակ, կրծքավանդակի օրգանների 

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ կամ ֆլյուորոգրաֆիայով (նկ. 2):    

Առավել հաճախ ախտահարվում է շնչառական համակարգը, հիվանդները 

գանգատվում են 2-4 շաբաթ շարունակվող հազից և հևոցից: Շատ դեպքերում 

ռենտգենաբանական հետազոտության արդյունքում սարկոիդոզ ախտորոշումը 

կարելի է միայն ենթադրել: 

Երկրորդ տեղում է մաշկի և աչքերի ախտահարումը:  

Համակարգային ոչ բնորոշ ախտանիշներից են դյուրհոգնելիությունը, մարմնի  

ջերմաստիճանի բարձրացումը, գիշերային քրտնարտադրությունը և քաշի նվազումը: 

Դյուրհոգնելիությունն առավել հաճախ  դրսևորվող համակարգային ախտանիշն է: 

Հետագայում մաշկի, աչքերի և նյարդային համակարգի ախտահարումները ձեռք 

են բերում ավելի արտահայտված բնույթ:  

Հիվանդության զարգացումն ունի երեք ձև՝ անախտանիշ, դանդաղ (ենթասուր) և 

սուր: 

Անախտանիշ սկիզբը դիտվում է 10-15% դեպքերում և բնութագրվում է 

գանգատների ու կլինիկական ախտանիշների բացակայությամբ: Հիվանդությունը 

հայտնաբերվում է պատահաբար՝ կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական 

հետազոտությամբ կամ պրոֆիլակտիկ ֆլյուորոգրաֆիայի ժամանակ: 

Հիվանդության դանդաղ սկիզբը դիտվում է մոտավորապես 50-60% դեպքերում: 

Հիվանդները նշում են ընդհանուր թուլություն, դյուրհոգնելիություն, 

աշխատունակության անկում, արտահայտված քրտնարտադրություն հատկապես 

գիշերային ժամերին: Հաճախ դիտվում է չոր կամ քիչ քանակությամբ լորձային խորխով 

հազ: Հիվանդները կարող են նշել նաև ցավեր միջթիակային հատվածում: Հիվանդության 

զարգանցման հետ մեկտեղ ի հայտ է գալիս հևոց նույնիսկ չափավոր ֆիզիկական 

լարման դեպքում: 



 10 

 

 

Նկ. 2. Սարկոիդոզի դեպքում ախտահարվող օրգանները  

և համակարգերը 

Նյարդային 

համակարգ 

համակարգ Ավշային հանգույցներ 

Թոքեր 

Լյարդ 

Մաշկ 

Սիրտ 

Փայծաղ 

Հոդեր 

Շնչառական 

համակարգ 

Ոսկրային 

համակարգ 



 11 

Օբյեկտիվ քննությամբ կարելի է հայտնաբերել շրթունքների թույլ արտահայտված 

ցիանոզ, պերկուտոր՝ պարզ թոքային հնչյուն, իսկ որոշ հիվանդների մոտ 

աուսկուլտատիվ՝ կոշտացած վեզիկուլյար  շնչառություն և չոր խզզոցներ:  

Սարկոիդոզի սուր սկիզբը դիտվում է 10-20% դեպքերում: Սուր ձևի հիմնական 

դրսևորումներն են՝ 

 մարմնի ջերմաստիճանի կարճատև բարձրացումը՝ 4-6 օր, 

 ցավերը գերազանցապես խոշոր, հաճախ՝ սրունքթաթային հոդերում, 

 հևոցը, 

 ցավը կրծքավանդակում, 

 չոր հազը 40-50% դեպքերում, 

 քաշի նվազումը, 

 միջնորմի լինֆադենոպաթիան՝  հաճախ երկկողմանի, 

 erythema nodosum (60% դեպքերում),  

 Լյոֆգրենի համախտանիշը սարկոիդոզի սուր ընթացքի հատուկ ձև է, որին 

բնորոշ են բրոնխապուլմոնալ և պարատրախեալ ավշային հանգույցների 

երկկողմանի մեծացում, սուր արթրիտ, erythema nodosum, ուվեիտ, մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացում, ԷՆԱ մեծացում: Համախտանիշը նկարագրվում է 

որպես սուր ներկրծքային սարկոիդոզի դրսևորում: Կանխատեսումը 

բարենպաստ է, 90%-ից ավելի դեպքերում երկու տարվա ընթացքում դիտվում է 

առողջացում: Ապացուցված է, որ  HLA-DQB1*0201 առկայությունը բարձր ռիսկի 

գործոն է Լյոֆգրենի համախտանիշի զարգացման համար: Լյոֆգրենի 

համախտանիշը գերազանցապես դրսևորվում է մինչև 30 տարեկան կանանց 

շրջանում: 

 Հեյերֆորդտ–Վալդենստրեմի (Heerfordt Christian Frederick, Waldenström Jan Gosta) 

համախտանիշը, ուվեոպարօտիտային տենդը` ներառում է միջնորմի 

լիմֆադենոպաթիա, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, պարօտիտ, 

առաջային ուվեիտ, դիմային նյարդի պարեզ: 

 Աուսկուլտատիվ՝ չոր խզզոցներ բրոնխների ախտահարման պատճառով: 

Սարկոիդոզի սուր ձևի 70-80% դեպքերում ախտանիշները ենթարկվում են 

հետաճի, և դիտվում է առողջացում: 

Սարկոիդոզի ենթասուր սկիզբը հիմնականում ունի նույն նշանները, ինչ սուրը, 

սակայն ախտանիշներն ավելի քիչ են արտահայտված և դրանք ի հայտ են գալիս 

աստիճանաբար: 
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Ընթացքը 

Սարկոիդոզի ամենաբնորոշ ընթացքը առաջնային քրոնիկականն է (80-90% 

դեպքերում): Այս ձևը որոշ ժամանակ կարող է թաքնված (լատենտ) ընթանալ, առանց 

ախտանիշների կամ արտահայտվել ոչ ինտենսիվ հազով: Ժամանակի ընթացքում 

առաջանում են հևոց և արտաթոքային արտահայտություններ: Թոքերում լսվում են 

տարածուն չոր խզզոցներ, կոշտ շնչառություն: Հիվանդության այս ընթացքի դեպքում 

հիվանդների կեսի մոտ հնարավոր է ախտանիշների  հետզարգացում և առողջացում:  

Ամենաանբարենպաստ ընթացքն ունի թոքերի սարկոիդոզի երկրորդային 

քրոնիկական ձևը, որը զարգանում է հիվանդության սուր ձևի տրանսֆորմացիայից: Այս 

ձևի դեպքում դիտվում են ինչպես թոքային, այնպես էլ արտաթոքային արտահայտու-

թյուններ, զարգանում են շնչառական անբավարարություն և բարդություններ: 

Մաշկի ախտահարման, երբ նկատվում է lupus pernio, նյարդային համակարգի 

ներգրավման և սրտի մեկուսացված ախտահարման դեպքում ռեմիսիա դիտվում է 

խիստ հազվադեպ:   

Ավշային հանգույցների ախտահարումը 

Ամենից շատ ախտահարվում են ներկրծքային ավշային հանգույցները` միջնորմի 

լիմֆադենոպաթիա 80-100%-ի դեպքում: Գերազանցապես մեծանում են 

հարարմատային, բրոնխաթոքային, տրախեալ, վերին և ստորին տրախեաբրոնխային 

հանգույցները: Սարկոիդոզով հիվանդների 25%-ի դեպքում մեծանում են նաև 

պարանոցային, վերանրակային և հազվադեպ՝ անութափոսային, արմնկային և 

աճուկային ավշային հանգույցները: 

Մեծացած հանգույցներն անցավ են, ձուլված չեն հյուսվածքին և իրար, պինդ 

կոնսիստենցիա ունեն, երբեք չեն խոցոտվում, չեն թարախակալվում, չեն քայքայվում և 

չեն առաջացնում խուղակներ: 

Ծայրամասային ավշային հանգույցների ախտահարումը հազվադեպ ուղեկցվում է 

նշիկների, քիմքի և լեզվի ախտահարմամբ: Առաջանում են կոշտ հանգույցներ՝ 

ծայրամասային հիպերեմիայով: Հնարավոր է նաև սարկոիդոզային գինգիվիտի 

զարգացում՝ բազմակի  գրանուլեմաներով: 

Բրոնխաթոքային համակարգի ախտահարումը 

Թոքերն ընդգրկվում են ախտաբանական պրոցեսում  70-90% դեպքերում: Առավել 

վաղ փոփոխությունը թոքերում լիմֆոցիտար ալվեոլիտն է: Այն հավանաբար 

պայմանավորված է ալվեոլյար մակրոֆագերով և T-հելպերներով, որոնք արտազատում 

են ցիտոկիններ: Ալվեոլի խոռոչում կուտակվում են ալվեոլյար մակրոֆագեր, 

լիմֆոցիտներ: Տեղի է ունենում  միջալվեոլյար միջնապատերի ինֆիլտրացիա: 

Հետագայում թոքերի  պարենքիմում ձևավորվում են գրանուլեմաներ, իսկ քրոնիկական 

շրջանում զարգանում է հյուսվածքի ֆիբրոզ: 
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Սկզբնական շրջանում հիվանդության զարգացմանը զուգընթաց առաջանում են 

չոր կամ քիչ քանակությամբ լորձային խորխով հազ, ցավ կրծքավանդակում, հևոց, որն 

ավելի է արտահայտվում թոքերի էմֆիզեմայի և ֆիբրոզի զարգացման դեպքում: Լսվում 

է խիստ թուլացած վեզիկուլյար շնչառություն: 

Սարկոիդոզի դեպքում ախտահարվում են նաև բրոնխները: Գրանուլեմաները 

բրոնխներում տեղակայվում են սուբէպիթելիալ: Հիվանդները նշում են քիչ 

քանակությամբ լորձային խորխով հազ:  Օբյեկտիվ քննությամբ հայտնաբերվում են 

տարածուն չոր, հազվադեպ մանրբշտիկային թաց խզզոցներ: 

Պլևրայի ախտահարումն արտահայտվում է չոր կամ էքսուդատիվ պլևրիտով: 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական քննությունը հնարավորություն է 

տալիս հայտնաբերելու պլևրայի հաստացում, կպումներ` հիմնականում միջբլթային և 

արպատային (պարիետալ): Պլևրալ հեղուկում սովորաբար շատ են լիմֆոցիտները: 

Մաշկի ախտահարումը նկատվում է 30% դեպքերում: Դասական 

ախտահարումներն են erythema nodosum, մաշկի գրանուլեմատոզ սարկոիդոզը, 

մակուլապապուլային  ախտահարումը, հիպեր- և հիպոպիգմենտացիան, կելոիդների 

ձևավորումը,  Դարյե-Ռուսոյի սարկոիդը: 

Ալերգիկ վասկուլիտն արտահայտվաում է որպես erythema nodosum և  բնորոշ է 

սարկոիդոզի սուր ձևին, անցողիկ բնույթ ունի ու կարող է համակցվել թոքարմատային 

ադենոպաթիայի և ուվեիտի հետ (Լյոֆգրենի համախտանիշ): Այն տեղակայվում է 

գերազանցապես սրունքի, հազվադեպ ազդրերի, նախաբազկի ետևի մակերեսին: 

Հանգուցային էրիթեման բնորոշվում է մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի տարբեր 

չափերի, երբեք չխոցոտվող, ցավոտ, կարմիր հանգույցներով: Բնորոշ է հանգույցի գույնի 

փոփոխումը կարմրից կամ կարմրամանուշակագույնից դեպի կանաչ, այնուհետև՝ 

դեղին: Հանգուցային էրիթեման կարող է անհետանալ ինքնին 2-4 շաբաթ անց: 

Մաշկի գրանուլեմատոզ սարկոիդոզի դեպքում առաջանում են 

տելեանգիէկտազներով ծածկված մանր կամ խոշոր էրիթեմատոզ վահանիկներ, որոնք 

առավելապես տեղակայվում են ափերի, ոտնաթաթի ետևի մակերեսին, դեմքին և հին 

սպիների շրջանում: 

Մակուլապապուլային ախտահարումը սկզբում սովորաբար բնորոշվում է որպես 

մինչև 1 սմ կամ 3 սմ-ից փոքր տրամագծով վարդագույն պապուլաներ (նկ. 3): Քանի որ 

դրանք քրոնիկական բնույթ ունեն և ցավոտ չեն, ուստի սովորաբար անտեսվում են: 

Հետագայում կարող են միավորվել և գրավել մաշկի ավելի մեծ հատվածներ: Բուժման 

ընթացքում կարող են գունաթափվել և փափկել: Քանի որ տվյալ ախտահարումը 

պայմանավորված է կազեոզի չենթարկվող գրանուլեմաներով, ուստի սարկոիդոզի 

ախտորոշումը կարող է հաստատվել բիոպսիայի միջոցով: 
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Նկ. 3. Իրանի (ա, բ)  և ծնկահոդի (գ) մաշկի մակուլապապուլային ախտահարումը  

սարկոիդոզի դեպքում: 

Դարյե-Ռուսոյի սարկոիդ. հազվադեպ կարող են առաջանալ ենթամաշկային պինդ 

կոնսիստենցիայի անցավ, գնդաձև, 1-3 սմ չափերի հանգուցիկներ: Ի տարբերություն 

հանգուցային էրիթեմայի՝ մաշկի գույնի փոփոխություն չի նկատվում:  

Հատկանշական է էրիթեմայի և մաշկի ինդուրացիայի համաչափ տեղակայումը 

ճակատին, քթի շուրջ, պերիօրբիտալ, այտերին, ականջներին, ինչպես նաև մատների 

շրջանում, որը պայմանավորում է lupus pernio և ախտորոշիչ նշանակություն ունի 

քրոնիկական սարկոիդոզի համար (նկ. 4):  

Աչքերի ախտահարում 

Աչքերի ախտահարումն ախտորոշվում է հիվանդների ¼-ի դեպքում և 

արտահայտվում  առաջային և հետին ուվեիտով, կոնյունկտիվիտով, կատարակտով, 

եղջերաթաղանթի պղտորումով, ծիածանաթաղանթի փոփոխմամբ, գլաուկոմայի 

զարգացմամբ: 

Առավել հաճախ ախտորոշվում է առաջային ուվեիտ, իսկ 25% դեպքերում 

զարգանում են pars planitis և ռետինիտ: Հիվանդները կարող են գանգատվել 

ֆոտոֆոբիայից, մշուշոտ տեսողությունից և արցունքահոսությունից, իսկ որոշ, նույնիսկ 

ակտիվ բորբոքման  դեպքերում գանգատները բացակայում են: Այսպիսով, աչքերի 

սարկոիդոզի սկզբնական շրջանում գանգատ չներկայացնող հիվանդի մոտ հետագայում 

կարող է զարգանալ կուրություն: Այդ պատճառով  խորհուրդ է տրվում սարկոիդոզով 

բոլոր հիվանդներին ենթարկել ուղղորդված օֆթալմոլոգիական հետազոտման: 

Քրոնիկական սարկոիդոզի  մոտ 50% դեպքերում որպես արցունքագեղձի նախկինում 

ա 
բ 

գ 
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տարած ախտահարման հետևանք նկատվում է աչքերի չորություն: Այս դեպքում 

կիրառում են արհեստական արցունքներ: 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 4. Ճակատի մաշկի (ա, բ), քթի շուրջ, պերիօրբիտալ և այտերի (գ), մատների (դ) 

քրոնիկական բորբոքային ախտահարումը որպես lupus pernio: 
 

 

Լյարդի  ախտահարում 

Լյարդի ընդգրկումն ախտաբանական պրոցեսում դիտվում է մոտ 70% հիվանդների 

շրջանում: Հիվանդներին անհանգստացնում են ծանրության զգացումը աջ թուլակողում, 

չորությունը և դառնությունը բերանում: Դեղնուկ սովորաբար չի դիտվում: Մոտ 40% 

դեպքերում հայտնաբերվում է հեպատոմեգալիա: Որովայնի պալպացիայով լյարդի 

կոնսիստենցիան պինդ է, մակերեսը` հարթ: Չնայած ախտանիշները կարող են 

բացատրվել հեպատոմեգալիայով, սակայն առավելապես դրանք ներլյարդային 

խոլեստազից առաջացած պորտալ հիպերտենզիայի արդյունք են: Այս դեպքում կարող է 

զարգանալ ասցիտ և ձևավորվել որկորային երակների վարիկոզ լայնացում: Լյարդի 

ա բ 

գ 

դ 

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

http://www.accessmedicine.com/
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տրանսպլանտացիա սարկոիդոզի դեպքում հազվադեպ է պահանջվում, քանի որ այս 

դեպքում ձևավորված ցիռոզը կարող է ենթարկվել համակարգային բուժման:  

Լյարդի ֆունկցիայի խանգարումն արտահայտվում է արյան շիճուկում հիմնային 

ֆոսֆատազայի մակարդակի բարձրացմամբ, հնարավոր է նաև տրանսամինազների 

մակարդակի բարձրացում: Առավել ծանր դեպքերում բարձրանում է բիլիռուբինի 

մակարդակը: Սակայն բուժում պահանջվում է ընդամենը 5% դեպքերում: Այս 

համակարգի այլ օրգանները հազվադեպ են ախտահարվում:  

Ախտորոշման հարցում օգտակար է լյարդի բիոպտատում ոչ կազեոզ 

գրանուլեմաների հայտնաբերումը: 

Սարկոիդոզին բնորոշ է հարականջային թքագեղձերի ախտահարումը, որն 

արտահայտվում է դրանց մեծացմամբ և ցավոտությամբ: 

 Ոսկրածուծի և փայծաղի ախտահարում 

Առավելապես դրսևորվում է լիմֆոպենիա, որն արտացոլում է բորբոքման 

օջախներում լիմֆոցիտների սեկվեստրացիան: 20% դեպքերում հայտնաբերվում է 

անեմիա, լեյկոպենիան դրսևորվում է երբեմն:  Մոտավորապես 30% դեպքերում 

ոսկրածուծի քննությամբ հայտնաբերվում են գրանուլեմաներ: Փայծաղի բիոպսիայի 

միջոցով 60% դեպքերում հայտաբերվում են գրանուլեմաներ, սակայն սպլենոմեգալիան 

հաստատվում է 5-10% դեպքերում:  

Փայծաղի ընգրկումն ախտաբանական պրոցեսում հաստատելու նպատակով 

կատարվում է ՀՇ (նկ. 5):   

 

Նկ. 5. Որովայնի ՀՇ  կոնտրաստավորմամբ. ստամոքսը 

ճնշված է մեծացած փայծաղով, փայծաղում հայտնաբերվում են հիպո- և 

հիպերխտության դաշտեր: 
 

 

 

Արտահայտված պանցիտոպենիայի դեպքում ցուցված է սպլենէկտոմիա: 

 

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

http://www.accessmedicine.com/


 17 

Կալցիումի մետաբոլիզմ 

Հիպերկալցիեմիան և կամ հիպերկալցիուրիան դրսևորվում են մոտ 10% 

դեպքերում: Կալցիումի մետաբոլիզմի խանգարումը պայմանավորված է գրանուլեմայի 

կողմից 1,25-դիհիդրոքսիվիտամին D-ի գերարտադրությամբ, որը հանգեցնում է բարակ 

աղիքներում կալցիումի ներծծման ավելացմանը և նպաստում  հիպերկալցիեմիայի և 

պարաթիրեոիդ հորմոնի մակարդակի իջեցմանը: Այդ պատճառով սննդում վիտամին D-

ի բարձր պարունակությունը կամ արևի ճառագայթների տակ լինելը կարող է 

վատթարացնել հիվանդի վիճակը:  

Բոլոր հիվանդների շրջանում հիվանդության սկզբում անհրաժեշտ է որոշել 

կալցիումի քանակը արյան մեջ, և կրկնել հետազոտությունը ամռան ամիսներին, երբ 

բարձր է արևի ճառագայթների ազդեցությունը: Եթե հիվանդն ունեցել է երիկամային 

քարեր, ապա ցուցված է շուրջօրյա մեզում որոշել կալցիումի պարունակությունը: 

Երիկամների ախտահարում 

Երիկամները հազվադեպ են ընդգրկվում ախտաբանական պրոցեսում՝ 5%-ից քիչ: 

Հանդիպում է  թույլ արտահայտված ոչ սելեկտիվ պրոտեինուրիա: Գրանուլեմաների 

ձևավորումը երիկամներում կարող է դրսևորվել նեֆրիտով: Սակայն երիկամների 

ախտահարման առավել հաճախ պատճառներից է հիպերկալցիեմիան, որը կարող է 

ուղեկցվել կալցիուրիայով և նեֆրոկալցինոզի զարգացմամբ, որը հանգեցնում է 

ինտենսիվ պրոտեինուրիայի և մեզի հարաբերական խտության նվազմանը: 

Հիպերկալցիեմիայի հետևանքով 1-2% դեպքերում զարգանում է սուր երիկամային 

անբավարարություն:  

Հիպերկալցիեմիան և/կամ հիպերկալցիուրիան կարող են բարդացնել սարկոիդոզի 

կլինիկական ընթացքը 1,25-դիհիդրօքսիխոլեկալցիֆերոլի [1,25-(OH)2D3] սինթեզի 

բարձրացման հետևանքով: Արյան մեջ կալցիումի մակարդակի վերահսկման 

նպատակով նշանակվում է  բուժում ստերոիդներով:  

Հիպերգլոբուլինեմիան հաճախ համակցվում է երիկամային դիստալխողովակային 

ացիդոզի հետ: Չնայած, որ տվյալներ կան սարկոիդոզով հիվանդների մոտ 

գլոմերուլոնեֆրիտի զարգացման մասին, սակայն իրական սարկոիդոզային 

գլոմերուլոպաթիայի գոյությունը ապացուցված չէ:  

Երիկամների չափերը սովորաբար նորմայի սահմաններում են:  

Նյարդային համակարգի ախտահարում 

Կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի ցանկացած հատված 

կարող է ընդգրկվել ախտաբանական պրոցեսում: Գրանուլեմատոզ բորբոքումը 

հայտնաբերվում է ՄՌՇ հետազոտությամբ: Նեյրոսարկոիդոզի  դեպքում  առավել 

հաճախ  դրսևորվում են գանգուղեղային նյարդերի ախտահարումը, բազիլյար 

մենինգիտը, միելոպաթիան, առաջային հիպոթալամիկ հիվանդությունը՝ համակցված ոչ 
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շաքարային դիաբետով: Նկատվում են նաև գլխապտույտ և կոգնիտիվ խանգարումներ: 

Գանգուղեղային նյարդերից VII նյարդի կաթվածը կարող է լինել անցողիկ, որը պետք է 

տարբերակել VII նյարդի իդիոպաթիկ կաթվածից: Նեյրոսարկոիդոզի այս ձևի դեպքում 

առողջացումը հաճախ տեղի է ունենում շաբաթների ընթացքում: Ախտահարվում է նաև 

տեսողական նյարդը, որը  քրոնիկական բնույթ ունի և պահանջվում է երկարատև 

համակարգային բուժում:   

Առավելապես հաճախ դիտվում է ծայրամասային նեյրոպաթիա՝ սրունքների և 

թաթերի շրջանում զգացողության արտահայտված իջեցմամբ, ջլային ռեֆլեքսների 

նվազմամբ, պարէսթեզիաների առաջացմամբ, մկանային ուժի նվազմամբ: 

Հազվադեպ է դրսևորվում կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումը, 

որն ընթանում է որպես ծանր մենինգիտ: Որոշ դեպքերում կարող է դիտվել ողնուղեղի  

ախտահարում՝ շարժողական  մկանների պարեզի զարգացմամբ: 

Սրտի ախտահարում 

Սրտի ախտահարումը դիտվում է համակարգային սարկոիդոզի դեպքում և 

կազմում է 8-60%: Պրոցեսը կարող է լինել օջախային կամ դիֆուզ: Օջախային 

փոփոխությունները կարող են արտահայտվել ԷՍԳ-ում որպես սրտամկանի 

տրանսմուրալ ինֆարկտ՝  հետագայում ձախ փորոքի անևրիզմի ձևավորմամբ: Դիֆուզ 

ախտահարումն առաջացնում է կարդիոմիոպաթիա՝ սրտի խոռոչների դիլատացիայով: 

Գրանուլեմաներով միոկարդի ինֆիլտրացիայի հետևանքով զարգանում են կանգային 

սրտային անբավարարություն և առիթմիաներ, ինչը հաստատվում  է շուրջօրյա 

մոնիտորինգի  շնորհիվ: Միոկարդի դիֆուզ ախտահարումը կարող է հանգեցնել 

արտամղման ծավալի նվազմանը մինչև 10%-ից ցածր: Եթե գրանուլեմաները 

տեղակայվում են պապիլյար մկաններում, ապա զարգանում է միտրալ  

անբավարարություն: Հիվանդների որոշ մասի շրջանում պերիկարդի խոռոչում կարող է 

հայտնաբերվել քիչ քանակությամբ հեղուկ: Սրտի ախտահարման դեպքում հիմնական 

կլինիկական արտահայտություններն են հևոցը, ցավը սրտի շրջանում, սրտխփոցը, 

առիթմիկ և հաճախակի պուլսը: Օբյեկտիվ քննությամբ կարելի է հայտնաբերել 

առիթմիա, սիստոլիկ աղմուկ սրտի գագաթում, ստորին վերջույթների այտուց, 

հեպատոմեգալիա:  ԷՍԳ փոփոխություններն արտահայտվում են T ատամիկի 

ամպլիտուդի իջեցմամբ, տարբեր առիթմիաներով` նախասրտերի շողացում և թրթռում, 

AV հանգույցի և Հիսի խրձի ոտիկի պաշարում: Փորոքային առիթմիաների և փորոքային 

տախիկարդիայի պատճառով առաջացած հանկարծակի սրտային մահը   սարկոիդոզով 

հիվանդների մահվան պատճառներն են: 

Որոշ դեպքերում կարող են դիտվել թրոմբոէմբոլիկ բարդություններ, աորտայի 

անևրիզմի ձևավորում: 
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Հենաշարժական  համակարգի ախտահարում 

Հոդերի ախտահարումը դիտվում է 20-50% հիվանդների շրջանում: 

Ախտաբանական պրոցեսում ընդգրկվում են հիմնականում խոշոր հոդերը (հոդացավեր 

և ասեպտիկ արթրիտներ), սակայն հոդերի դեֆորմացիա չի զարգանում (նկ. 6): 

 

Նկ. 6. Սարկոիդոզով հիվանդի դաստակի ՄՌՇ, հայտնաբերվել է մեծ չափերի 

կիստա: 
 

 

 

Էնդոկրին համակարգը գրեթե չի ախտահարվում: Սակայն նկարագրված է 

վահանաձև գեղձի մեծացում՝ հիպերթիրեոզի նշաններով, տղամարդկանց դեպքում 

սեռական ֆունկցիայի նվազում, կանանց դեպքում` դիսմենոռեա: 

Այլ օրգանների ախտահարումը. չնայած սարկոիդոզը կարող է ախտահարել 

ցանկացած օրգան, սակայն կրծքագեղձը, ձվարանները և ստամոքսը ներգրավվում են 

հազվադեպ:  

Բարդություններ  

Սարկոիդոզի ամենահաճախակի բարդություններից է շնչառական համակարգի 

ախտահարումը, հատկապես շնչառական անբավարարության զարգացումը, որը կարող 

է մահվան պատճառ լինել: Թոքերի ինտերստիցիալ հյուսվածքի ախտահարումը կարող 

է բարդանալ ինֆեկցիայով, հատկապես սնկերով՝ առաջացնելով ասպերգիլոմաներ՝ 

ձևավորված թոքի հյուսվածքի բուլաներում: Թոքային ինֆեկցիոն բարդություններից է 

միցետոման, որը կարող է առաջացնել զանգվածային արյունահոսություն: Լուրջ 

ինֆեկցիայի պատճառ է նաև իմունասուպրեսիվ  դեղամիջոցների օգտագործումը: 

Սարկոիդոզի հաճախակի արտաթոքային բարդություններից է աչքերի ախտա-

հարումը, որը կարող է ավարտվել կուրությամբ: Այլ բարդություններից անբարենպաստ 

են  կենտրոնական նյարդային համակարգի և սրտի ախտահարումները, որոնք սրտային 

անբավարարության և հանկարծակի մահվան պատճառ կարող են լինել:  

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

http://www.accessmedicine.com/
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Լաբորատոր տվյալներ 

Արյան ընդհանուր քննություն. կարող է դիտվել ԷՆԱ մեծացում և լեյկոցիտոզ սուր 

ձևի դեպքում, իսկ քրոնիկական ձևի դեպքում որոշակի փոփոխություններ չեն լինում, 

20%-ի դեպքում  նշվում է էոզինոֆիլիա, իսկ 50%-ի դեպքում` բացարձակ լիմֆոպենիա: 

Արյան կենսաքիմիական քննություն. սուր ձևի դեպքում հնարավոր է 

սերոմուկոիդի, սիալաթթուների, գամմա-գլոբուլինների և գապտոգլոբինի բարձրացում, 

քրոնիկականի ձևի դեպքում այս ցուցանիշները քիչ են փոխվում: 

Հիվանդների 15-20%-ի շրջանում արյան մեջ բարձր են կալցիումի մակարդակը, 

պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների և հակապրոտեոլիտիկ նյութերի ակտիվությունը: 

Հիվանդության ակտիվ փուլում արյան մեջ բարձր է ընդհանուր կամ կապված 

սպիտակուցի հետ օքսիպրոլինի քանակը, որն ուղեկցվում է մեզով օքսիպրոլինի, 

գլիկոամինոգլիկանների, ուրոգլիկոպրոտեիդների բարձր էքսկրեցիայով: 

Արյան մեջ բարձր են նաև ԱՓՖ-ի և լիզոցիմի մակարդակները, ինչը մեծ 

նշանակություն ունի սարկոիդոզի ախտորոշման գործում: Թոքային այլ  

հիվանդությունների դեպքում ԱՓՖ-ի ակտիվությունը նվազած է: 

Արյան իմունաբանական քննությամբ հայտնաբերվում է T-հելպերների քանակի և  

ֆունկցիայի նվազում սարկոիդոզի սուր և քրոնիկական ձևերի սրացման փուլում: 

Նվազում է նաև T-հելպեր - T-սուպրեսոր  ինդեքսը: Հիվանդության ակտիվ փուլում 

դիտվում են լեյկոցիտների ֆագոցիտար ֆունկցիայի նվազում, B-լիմֆոցիտների 

բացարձակ քանակի ավելացում, IgA, IgG  և  շրջանառող իմունային համալիրների (ՇԻՀ) 

ավելացում: 

 Մեզի և խորխի քննությունները փոփոխված չեն: 

 Բրոնխիալ լավաժային հեղուկի հետազոտությամբ կարող են հայտնաբերվել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

• բջջաբանական հետազոտություն. բջիջների, հատկապես լիմֆոցիտների, 

ընդհանուր քանակի շատացում, հիվանդության զարգացումն  ուղեկցվում է  

ֆիբրոզի խորացմամբ և նեյտրոֆիլների քանակի ավելացմամբ, 

• իմունաբանական հետազոտություն. IgA, IgM շատացում ակտիվ փուլում, T-

հելպերների ավելացում և T-սուպրեսորների նվազում, T-հելպեր – T-սուպրեսոր 

հարաբերությունը կտրուկ բարձրացած է, 

• կենսաքիմիական հետազոտություն. ԱՓՖ-ի, պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների 

ակտիվության բարձրացում: 

Քվեյմի փորձը ամենազգայունն է սարկոիդոզը ախտորոշելու համար: Ստանդարտ 

սարկոիդային հակածինը ներմուծվում է 0,15-0,2 մլ քանակով նախաբազկային 

շրջանում, 3-4 շաբաթ անց հակածնի ներմուծված հատվածը մաշկով և ենթամաշկային 

ճարպաբջջանքով կտրվում է և բիոպտատը՝ հետազոտվում: Արդյունքը դրական է 

սարկոիդային գրանուլեմայի զարգացման դեպքում: Փորձի զգայունությունը  60-70% է: 
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Գործիքային հետազոտությունները 

 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությամբ հայտնաբեր-

վում են ստորև թվարկված փոփոխությունները: 

• Ներկրծքային ավշային հանգույցների մեծացում, որը երկկողմանի է (նկ. 7, նկ. 8): 

 

          

 

Նկ. 7. Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությամբ 

հայտնաբերվել է երկկողմանի հարարմատային ադենոպաթիա. հիվանդության 

առաջին շրջան: 

 
 

 

 

Նկ. 8. Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությամբ 

հայտնաբերվել է երկկողմանի հարարմատային ադենոպաթիա. հիվանդության 

երկրորդ շրջան: 

 
 

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

http://www.accessmedicine.com/
http://www.accessmedicine.com/
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• Սկզբնական շրջանում դիտվում է թոքանկարի ուժեղացում՝ ի հաշիվ 

պերիբրոնխիալ և պերիվասկուլյար ցանցային ստվերների: Հետագայում 

ձևավորվում են երկկողմանի, տարբեր չափերի օջախային կլորավուն ստվերներ, 

որոնք ցրված են թոքադաշտերով (II-III շրջան ըստ Վուրմի): Օջախները սիմետրիկ 

են, գերազանցապես թոքերի միջին և ստորին հատվածներում: Արտահայտված 

հարարմատային ախտահարումն ավելի բնորոշ է, քան ծայրամասային 

հատվածների ընդգրկումը: 

• Օջախների ներծծման դեպքում թոքային պատկերն աստիճանաբար 

վերականգնվում է, իսկ զարգացող ընթացքի ժամանակ դիտվում են ցանցային 

հանգուցավոր պատկեր և շարակցական հյուսվածքի ինտենսիվ աճ. ձևավորվում է 

դիֆուզ պնևմոսկլերոզ «մեղվաբջջի» պատկերով  (նկ. 9): 

•  

 

Նկ. 9.  Կրծքավանդակի օրգանների ՀՇ. ցանցային հանգուցավոր պատկեր թոքերում: 

 

 

 

Թոքերի ռադիոիզոտոպային սկանավորման հիմքում ընկած է գրանուլեմատոզ 

օջախների Ca67 իզոտոպի (Ca67ցիտրատ)` տարբեր օրգաններում կուտակելու 

ունակությունը: Իզոտոպը կուտակվում է ախտահարված օրգաններում և ավշային 

հանգույցներում: 

 Բրոնխասկոպիա: Բոլոր  դեպքերում սուր շրջանում և քրոնիկական ձևի սրացման 

փուլում բրոնխներում դիտվում են փոփոխություններ. զարգանում են լորձաթաղանթի 

անոթների լայնացում, հաստացում և տարբեր չափերի (ցորենի հատիկից մինչև 

սիսեռահատիկ) հանգուցային թմբիկավոր ցանավորում: Գրանուլեմաների 

ֆիբրոզացման շրջանում բրոնխների լորձաթաղանթի վրա հայտնաբերվում են իշեմիկ 

բծեր` անոթներից զրկված գունատ տարածքներ: 

Sourse: Fausi AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition: http://www.accessmedicine.com 

Copyright  The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

http://www.accessmedicine.com/
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 Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի (ԱՇՖ) գնահատումը:  Սարկոիդոզի I 

շրջանում ԱՇՖ փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում: Ախտաբանական պրոցեսի 

զարգացմանը զուգընթաց դրսևորվում է ռեստրիկտիվ համախտանիշ, որն 

արտահայտվում է թոքերի կենսական տարողության (ԹԿՏ), թոքերի դիֆուզիոն 

ունակության և թթվածնի պարցիալ ճնշման (PaO2) նվազմամբ: 

Բիոպսիա: Ախտահարված օրգանների (ավշային հանգույցներ, մաշկ) 

բիոպտատում հյուսվածքաբանական հետազոտությամբ առանց նեկրոզի 

էպիթելոիդբջջային գրանուլեմաների հայտնաբերումը հաստատում է ախտորոշումը 

(նկ. 10):  

 

 

Նկ. 10. Էպիթելոիդբջջային գրանուլեմաների պատկեր: 

 

Թորակոսկոպիա կատարվում է, եթե առկա է պլևրայի ընդգրկումը 

ախտաբանական պրոցեսում: 

ԷՍԳ փոփոխությունները դիտվում են, եթե սիրտը ընդգրկվել է ախտաբանական 

պրոցեսում: Բնորոշ են էքստրասիստոլիկ առիթմիաները, ատրիո-վենտրիկուլյար և 

ներփորոքային հաղորդականության խանգարումները, աջ նախասրտի 

գերբեռնվածության նշանները` P-pulmonale, T ատամիկի ամպլիտուդի իջեցում: 

Ախտաբանական պրոցեսի ակտիվության որոշումը  մեծ նշանակություն ունի, 

քանի որ հնարավորություն է տալիս որոշելու գլյուկոկորտիկոիդներով բուժման 

անհրաժեշտությունը: 

Ըստ լոսանջելեսյան (1993 թ.) կոնֆերանսի տվյալների` ամենաինֆորմատիվ 

թեստերը, որոնք հնարավորություն են տալիս ախտորոշելու ախտաբանական պրոցեսի 

ակտիվությունը, հետևյալն են. 
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• հիվանդության կլինիկական ընթացքը (մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, 

պոլիարթրալգիա, պոլիարթրիտ, մաշկի ցանավորում, հանգուցային էրիթեմա, 

ուվեիտ, սպլենոմեգալիա, հևոցի և հազի ուժեղացում), 

• թոքերի ռենտգենաբանական պատկերի բացասական դինամիկան, 

• ԱՓՖ ակտիվության բարձրացումը արյան մեջ, 

• թոքերի վենտիլյացիոն ունակության խանգարումը, 

• T-հելպեր – T-սուպրեսոր  փոփոխությունը: 

Նաև պետք է հաշվի առնել ԷՆԱ մեծացումը, ՇԻԿ-ի բարձր մակարդակը, 

բորբոքման համախտանիշը: 

 

 

Ախտորոշումը 

 

Հանդիպելով թոքերի դիսեմինացիայի խնդրով հիվանդին, բժիշկը սովորաբար 

առնչվում է ախտորոշման լուրջ դժվարությունների հետ, քանի որ հիվանդությունների 

մեծ մասը տարբերվելով տարբեր փուլերում մորֆոլոգիական արտահայտություններով, 

ունի միանման կլինիկական և ռենտգենաբանական նշաններ: Իսկ ուշ ֆիբրոզի փուլում 

նոզոլոգիական ախտորոշումը հնարավոր չէ նույնիսկ հիստոլոգիական 

հետազոտությամբ:  

Այդ պատճառով անհրաժեշտ է հիվանդի համալիր հետազոտում, ընդգրկելով ոչ 

միայն կլինիկական, լաբորատոր, ռենտբենաբանական քննությունները, այլ նաև մի 

շարք լայն կիրառվող հատուկ մեթոդներ:  

- Արտաքին շնչառության քննություն, որը թույլ է տալիս որոշել վենտիլացիայի 

խանգարման բնույթը: Թոքերի դիսեմինացված հիվանդությունների դեպքում 

դիտվում են թոքային հյուսվածքի ախտահարմամբ պայմանավորված 

ռեստրիկտիվ փոփոխություններ, ի տարբերություն արտաթոքային 

ռեստրիկցիայի, որը բնորոշ է պլևրայի, կրծքավանդակի և նյարդամկանային 

ապարատի ախտահարումներին:  

Ինտերստիցիալ փոփոխությունները իջեցնում են թոքային հյուսվածքի էլաստիկ 

ձգումը, ինչի արդյունքում նվազում է թոքերի առաձգականությունը, և հիվանդը չի 

կարողանում կատարել խորը ներշնչում, իսկ արտաշնչումը սովորաբար ազատ է: 

Ռեստրիկցիայի դեպքում թոքային բոլոր ծավալները՝ ԹԸԾ, ԹԿՏ, ԱԱԾ1, ՄԾ 

հավասարաչափ նվազում են, սակայն ԱԱԾ1/ԹԿՏ հարաբերությունը կամ նորմալ 
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է, կամ նորմայից բարձր, որը պայմանավորված է  ԹԿՏ ավելի արտահայտված 

նվազմամբ: Որոշ դիսեմինացված հիվանդությունների դեպքում կարող են դիտվել 

խառը տիպի փոփոխություններ՝ ռեստրիկցիայի գերակշռմամբ:  

- Որպես արդյունք, ինչպես վենտիլացիայի և պերֆուզիայի 

անհավասարաչափության, այնպես էլ դիֆուզիայի խանգարման դեպքում 

զարգանում է զարկերակային հիպօքսեմիա, ինչը ախտորոշվում է PaO2 

նվազմամբ: Այս պատճառով պարտադիր է որոշել PaO2 արյան մեջ, PaCO2 և 

թթվահիմնային հավասարակշռությունը:  

- Բրոնխոսկոպիան թույլ է տալիս գնահատել լորձաթաղանթի վիճակը, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում վերցնել ինչպես բրոնխների լորձաթաղանթից,  

այնպես էլ տրանսբրոնխիալ ճանապարհով թոքային հյուսվածքից և  ներքրծքային 

ավշային հանգույցներից բիոպտատ:  

- Ախտորոշման, տարբերակիչ ախտորոշման, բուժական և բուժման 

արդյունավետության գնահատման նպատակով բավականին լայն կիրառում է 

ստացել բրոնխաալվեոլար լավաժը: Ստացված նյութում գնահատում են բջիջների 

ընդհանուր քանակը, դրանց քանակական հարաբերությունները, 

փոփոխությունները: Լավաժը օգտագործվում է նաև վարակային պրոցեսների 

ախտորոշման նպատակով, հատկապես իմունդեֆիցիտային վիճակների 

ժամանակ:  

- Քանի որ դիսեմինացված հիվանդությունների պաթոգենեզում ընկած են 

իմունային  մեխանիզմները, լայն կիրառվում են իմունաբանական թեստերը:  

- Էթե համալիր հետազոտումը հնարավորություն չի տալիս ախտորոշել 

հիվանդությունը, իրականացնում են թոքերի բաց բիոպսիա, կատարելով 

միջկողային թորակոտոմիա: Բիոպտատը օգտագործվում է մորֆոլոգիական, 

բակտերիոլոգիական և իմուն հետազոտությունների նպատակով: Այս մեթոդը 

ինֆորմատիվ է 80-100% դեպքերում, մատչելի և տարբերվում է բարդությունների 

(պնևմաթորաքս, հիդրաթորաքս, հեմաթորաքս, շնչառական անբավարարություն, 

վարակ)  ցածր տոկոսով: 

Սարկոիդոզի ախտորոշման մոտեցումը տրված է ալգորիթմ 1-ում: 
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Սարկոիդոզի կասկած 

 կրծքավանդակի օրգանների R-հետազոտությամբ՝ 

ադենոպաթիա, 

մաշկի ախտահարումներ՝ lupus pernio, erythema nodosum, 

մակուլապապուլային  ախտահարումներ, 

ուվեիտ, տեսողական նյարդի բորբոքում,  

հիպերկալցիեմիա, հիպերկալցիուրիա,  

VII նյարդի կաթված: 

 

Սարկոիդոզի կասկած 

Բիոպսիայով 

հայտնաբերվել է 

գրանուլեմա, 

այլ 

ախտորոշումը 

բացառվում է: 

Սարկոիդոզին հատուկ 

կլինիկական պատկեր 

Սարկոիդոզ 

Սարկոիդոզը հավանական է, 

բացառել այլ հիվանդությունները: 

այո ոչ 

Հնարավորության դեպքում ախտահարված օրգանի բիոպսիա, 

բրոնխասկոպիա, գրանուլեմայի բիոպսիա, 

ասեղային ասպիրացիա, գրանուլեմաներ 

Սարկոիդոզը բացառվում է, 

սակայն չկան այլ ախտորոշման 

օգտին տվյալներ: 

Սարկոիդոզը հաստատվում է, 

այլ ախտորոշումը 

բացառվում է: 

Սարկոիդոզի մեծ հավանականություն. 

ԱՓՖ մակարդակը շիճուկում նորմայի 

վերին սահմանից բարձր է 2 անգամ 

լիմֆոցիտոզ  նորմայի վերին սահմանից 

բարձր  է 2 անգամ 

պանդա – լյամբդա նշանը գալիումով 

սկանավորման դեպքում  

Սարկոիդոզ 
 

ոչ այո 

Ալգորիթմ 1. Հիվանդի վարումը  սարկոիդոզի դեպքում:  
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Տարբերակիչ  ախտորոշումը 

 

Լիմֆագրանուլեմատոզը կամ Խոջկինի հիվանդությունը ավշային համակարգի 

առաջնային չարորակ գոյացություն է, որին բնորոշ է Շտերնբերգ-Բերեզովսկու հսկա 

բջիջներից գրանուլեմատոզ  կառուցվածքը (աղ. 3):  

Աղյուսակ 3. 

Սարկոիդոզի և լիմֆագրանուլեմատոզի տարբերակիչ ախտորոշումը 

 

Նշանները Սարկոիդոզ Լիմֆագրանուլեմատոզ 

Ավշային հանգույցների 

ախտահարում 

75% դեպքերում միջնորմի 

ավշային հանգույցների 

մեծացում 

60-75% դեպքերում 

պարանոցային,  վերանրակային 

հանգույցների մեծացում աջից 

Կոնգլոմերատների առաջացում Բնորոշ չէ: Բնորոշ է: 

Ցավ հանգույցներում Բնորոշ չէ: Առաջանում է որոշ դեպքերում՝ 

ալկոհոլ ընդունելուց հետո: 

Միակողմանի մեծացում Հազվադեպ է: Հաճախակի է: 

Ներկրծքային ավշային 

հանգույցների ախտահարում 

Գերազանցապես 

հարարմատային,  

բրոնխաթոքային 

Հաճախ պարատրախեալ, 

բիֆուրկացիոն 

Լիմֆադենոպաթիայի դինամիկա Հնարավոր է հետզարգացում: Հնարավոր չէ հետզարգացում: 

Կերակրափողի կոմպրեսիա Բնորոշ չէ: Դիտվում է հաճախ: 

Ինտոքսիկացիայի համախտանիշ Բացակայում է: Խիստ արտահայտված է: 

Մաշկի քոր Բնորոշ չէ: Դիտվում է 50% դեպքերում 

Մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացում 

Միայն սուր ձևի և քրոնիկականի 

սրացման փուլում 

Ամենավաղ նշանն է: 

Քրտնարտադրություն Բնորոշ չէ: Բնորոշ է: 

Հանգուցային էրիթեմա Բնորոշ է: Բնորոշ չէ: 

Մաշկի փոփոխություններ Մաշկի սարկոիդոզ Չկա: 

Ծայրամասային արյան 

քննություն 

Բացարձակ լիմֆոպենիա 50%  

դեպքերում,  

30%` լեյկոպենիա,  

սուր ձևի դեպքում` լեյկոցիտոզ 

Նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ` ձախ 

թեքումով,  

բացարձակ լիմֆոպենիա, 

էոզինոֆիլիա 

Սպոնտան առողջացում Բնորոշ է: Բնորոշ չէ: 

Քվեյմի փորձ Դրական է: Բացասական է: 

 

Լիմֆոսարկոմա  

Լիմֆոսարկոման չարորակ արտաոսկրածուծային ուռուցք է` կազմված 

լիմֆոբլաստներից կամ պրոլիմֆոցիտներից: Հաճախ դրսևորվում է 50 տարեկանից 

բարձր տղամարդկանց շրջանում: Առաջնային օջախը, որից սկսվում է ուռուցքային 

սերունդը,  պարանոցային ավշային հանգույցներն են՝ հաճախ մեկ կողմից: Առանձին 

դեպքերում հնարավոր է ուռուցքի տեղակայումը միջնորմի ավշային հանգույցներում: 
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Ավշային հանգույցների բնորոշ հատկություններն են. 

• հիվանդության սկզբնական շրջանում պահպանվում են մեծացած 

հանգույցներին բնորոշ հատկությունները (անցավ, շարժուն են և պինդ 

էլաստիկ կոնսիստենցիայի), 

• արագ աճ, պնդացում, հետագայում կոնգլոմերատների առաջացում, 

• ավշային հանգույցների հյուսվածքների հետ միաձուլման շրջանում  

շարժունակության վերացում հետագա աճի դեպքում: 

Այս հատկությունները բնորոշ չեն սարկոիդոզին: Մեզենտերիալ կամ 

գաստրոինտեստինալ տեղակայման դեպքում որովայնի պալպացիայով միշտ 

հայտնաբերվում է ուռուցքային գոյացություն: Հիվանդները նշում են ցավ որովայնում, 

սրտխառնոց, փսխում, հաճախ՝ արյունահոսություն, կարող են առաջանալ աղիքային 

անանցանելիության նշաններ: 

Հիվանդության ուշ շրջանում դիտվում է ավշային հանգույցների տարածուն 

մեծացում: Դիտվում է թոքերի ախտահարում, որն արտահայտվում է հևոցով, հազով և 

արյունախխմամբ: Որոշ դեպքերում զարգանում են էքսուդատիվ պլևրիտ, 

հեպատոմեգալիա, ախտահարվում են երիկամները, ի հայտ է գալիս հեմատուրիա: 

Լիմֆոսարկոման ուղեկցվում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, առատ 

քրտնարտադրությամբ, նիհարումով: Երբեք չի լինում ինքնաբերաբար առողջացում կամ 

ախտանիշների նվազում: Նման ընթացքը բնորոշ չէ սարկոիդոզին: Սարկոիդոզի 

դեպքում հազվադեպ են ախտահարվում մեզենտերիալ կամ ռետրոպերիտոնեալ 

ավշային հանգույցները: 

Վերջնական ախտորոշումը հաստատվում է ավշային հանգույցի բիոպսիայի 

միջոցով: 

Բրիլ-Սիմերսի  հիվանդությունը ոչ խոջկինյան B-բջջային լիմֆոմա է: Հաճախ 

առաջանում է տղամարդկանց շրջանում միջին և տարեց հասակում: Հիվանդության 

ընթացքում տարբերակում են երկու շրջան` վաղ բարորակ, որը տևում է 4-6 տարի, և 

չարորակ` տևում է 1-2 տարի: Վաղ շրջանում դիտվում է ավշային հանգույցների մի 

խմբի մեծացում, հաճախ պարանոցային, հազվադեպ անութափոսային և աճուկային: 

Մեծացած հանգույցներն անցավ են, ձուլված չեն մաշկին և իրար, շարժուն են: 

Երկրորդ` չարորակ շրջանը ըստ կլինիկական ընթացքի նման է տարածուն 

լիմֆոսարկոմային: Բնորոշ է կոմպրեսիոն համախտանիշը, որի պատճառներն են 

մեդիաստինալ ավշային հանգույցների մեծացումը և մեզենտերիալ ավշային 

հանգույցների ախտահարման  հետևանքով ձևավորված ասցիտը: 

Ախտորոշումը հաստատվում է  ավշային հանգույցների բիոպսիայի միջոցով: 
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Ուռուցքային մետաստազներ ծայրամասային  հանգույցներում 

Չարորակ ուռուցքների դեպքում հնարավոր են նույն խմբի ավշային հանգույցների 

տարածում և մեծացում, որը դիտվում է նաև սարկոիդոզի դեպքում: Պարանոցային 

ավշային հանգույցներում դիտվում են մետաստազներ վահանաձև գեղձի, կոկորդի 

ուռուցքի դեպքում, վերանրակային` կրծքագեղձի, վահանաձև գեղձի, ստամոքսի 

ուռուցքների, իսկ անութափոսային` կրծքագեղձի, թոքերի, աճուկային` միզասեռական 

օրգանների ուռուցքների դեպքում: 

Ախտորոշման համար մեծ նշանակություն ունեն առաջնային ուռուցքի 

կլինիկական նշանները և ավշային հանգույցների բիոպսիայի տվյալները: 

Տուբերկուլյոզ  

Ավշային հանգույցների ախտահարումը կարող է լինել տեղային (գերազանցապես 

մեծանում են պարանոցային, հազվադեպ` անութափոսային, խիստ հազվադեպ` 

աճուկային) կամ տարածուն, երբ ախտաբանական պրոցեսում ընդգրկվում են երեք 

խմբից ավելի ավշային հանգույցներ: 

Ծայրամասային ավշային հանգույցների տուբերկուլյոզի նշաններն են` 

• երկարատև, ալիքաձև ընթացքը, 

• հանգույցների փափուկ կամ չափավոր պինդ կոնսիստենցիան, քիչ 

շարժունակությունը, 

• ցավի բացակայությունը հանգույցների շրջանում, 

• կազեոզ քայքայումը (մաշկը հանգույցի վրա հիպերեմիկ է, բարակ, դիտվում է 

ֆլուկտուացիա, հետագայում պատռվում է, առաջանում է խուղակ, իսկ ելքը՝  

սպիացում, 

• կազեոզ պրոցեսի ավարտից հետո ախտահարված հանգույցների 

փոքրացումը և պնդեցումը (նմանվում են կոնկրեմենտների), 

• կազեոզ քայքայման ռեցիդիվի  հնարավորությունը, 

• խուղակում հնարավոր է միկոբակտերիաների հայտնաբերումը: 

Տուբերկուլյոզը հաստատվում է նաև տուբերկուլինային փորձի և ավշային 

հանգույցի բիոպսիայի միջոցով: 

Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը միշտ ուղեկցվում է ծայրամասային ավշային 

հագույցների մեծացմամբ, որին բնորոշ են հետևյալ ախտանիշները` 

• հետինպարանոցային և ծոծրակային հանգույցների մեծացումը. դրանք պինդ 

կոնսիստենցիայի են, չափավոր ցավոտ, ձուլված չեն, չեն քայքայվում և 

խուղակներ չեն առաջացնում, 

• հանգույցների չափերի ինքնաբերաբար փոքրացումը հիվանդության 10-14-րդ 

օրը, 
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• մարմնի ջերմաստիճանի բաձրացումը  և հեպատոսպլենոմեգալիան, 

• արյան մեջ լեյկոցիտոզը, լիմֆոցիտոզը, մոնոցիտոզը, և բնորոշ նշան է 

սպիտակ մոնոնուկլեար բջիջների (լիմֆոմոնոցիտներ) առկայությունը, 

• Պաուլ-Բուննելիի դրական սերոլոգիական փորձը, Լովրիկ-Վոլների (ոչխարի 

էրիթրոցիտների ագլյուտինացիա) դրական թեստը: 

Քրոնիկական բերիլիումային հիվանդությունը (բիրիլիոզ) կլինիկական ընթացքով 

նույնպես կարող է նմանվել սարկոիդոզին: 

Բերիլիոզը մասնագիտական հիվանդություն է, որն ախտահարում է թոքերի 

շարակցական հյուսվածքը: Սուր բերիլիոզ գրեթե չի հանդիպում: Քրոնիկական 

բերիլիոզի դեպքում բնորոշ է գրանուլեմաների ձևավորումը թիրախ օրգաններում՝ 

թոքերում, մաշկում, մեդիաստինալ ավշային հանգույցներում: 

Բերիլիումը կարող է առաջացնել սուր պնևմոնիտ, սակայն առավել հաճախ 

հանդիպում է քրոնիկական գրանուլեմատոզ բորբոքային հիվանդություն, որը 

պայմանավորված է մասնագիտական նյութերի ազդեցությամբ: Մետաղական 

համաձուլվածքները, բարձր տեխնոլոգիական էլեկտրոնիկայի, միջուկային զենքի, 

ավիացիայի, պաշտպանական միջոցների, մեքենաշինության, կերամիկայի 

արտադրության արտանետումները փոշու կամ գոլորշու տեսքով ներթափանցում են 

շնչուղիներ: Սակայն որոշ դեպքերում նշված ազդեցությունն անամնեզում բացակայում 

է:  

Քրոնիկական բերիլիումային հիվանդությունը սարկոիդոզից տարբերվում է 

բերիլիումի նկատմամբ դանդաղ տիպի գերզգայունության պատասխանով, որը 

հաստատվում է լիմֆոցիտների պրոլիֆերացիայի բերիլիումային թեստով: Այս թեստը 

թույլ է տալիս համեմատել արյան կամ բրոնխաալվեոլյար լավաժային հեղուկից 

առանձնացված լիմֆոցիտների պրոլիֆերացիան բերիլիումական աղերի առկայության 

պայմաններում in vitro չխթանված լիմֆոցիտների հետ: 

Կլինիկական ախտանիշներն են հազը, աստիճանաբար ծանրացող հևոցը, 

ընդհանուր թուլությունը, մարմնի քաշի անկումը, ցավը կրծքավանդակում, գիշերային 

քրտնարտադրությունը, չպատճառաբանված դյուրհոգնելիությունը: 

Ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ բերիլիումի հետ շփումից ամիսներ անց, 

ինչպես նաև գործոնի ազդեցության դադարից 40 տարի հետո: Որոշ դեպքերում 

ախտանիշները բացակայում են: 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոգրաֆիկ փոփոխությունները նույնն են ինչ 

սարկոիդոզի դեպքում, բացի թոքարմատային ադենոպաթիայից, որը հանդիպում է 

հազվադեպ: Հիվանդության վաղ շրջանում ճառագայթային հետազոտման և 

սպիրոգրաֆիկ տվյալները կարող են պահպանվել նորմայի սահմաններում: Ավելի ուշ 
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շրջանում ինչպես և սարկոիդոզի դեպքում, դիտվում են ռեստրիկտիվ և/կամ 

օբստրուկտիվ բնույթի սպիրոգրաֆիկ փոփոխություններ: 

Ախտորոշման նպատակով սովորաբար կիրառվում է բրոնխոսկոպիա թոքի 

տրանսբրոնխիալ բիոպսիայով: Ոչ կազեոզ գրանուլեմաները կամ թոքային հյուսվածքի 

ինֆիլտրացիան մոնոցիտներով և բերիլիումի ազդեցությունն անամնեզում հաստատում 

են ախտորոշումը: 

 

Բուժում 

 

Բուժման ցուցումները կախված են ախտանիշների արտահայտվածությունից: Սուր 

սարկոիդոզի դեպքում, եթե կլինիկական ախտանիշները թեթև են արտահայտված կամ 

բացակայում են, բուժում չի նշանակվում: Եթե ախտահարված է միայն մեկ օրգան, 

գերադասելի է տեղային բուժում: Մի քանի օրգաններ ներգրավված լինելու և տեղային 

բուժման անարդյունավետության դեպքում նշանակվում է համակարգային բուժում: 

Սարկոիդոզի բուժման նպատակով մինչ այժմ օգտագործվում են գլյուկոկորտիկոիդներ: 

Ըստ բուժման տևողության, տանելիության և դեղաչափի` որոշվում է 

գլյուկոկորտիկոիդները շարունակելու կամ դրանց ազդեցությունը պահպանող 

դեղորայքի կիրառման հարցը: Աղյուսակ 4-ում նշված են թոքերի ներգրավման դեպքում 

օգտագործվող դեղամիջոցները:  

Հորմոնալ թերապիան ցուցված է, եթե առկա են աչքերի ախտահարում, կամ 

թոքերի, սրտի, երիկամների, նյարդային և էնդոկրին  համակարգերի ֆունկցիայի զգալի 

անկում: Ստերոիդներով բուժման ցուցում են հանդիսանում թոքերի կենսական 

տարողության նվազումը, գազափոխանակության խանգարումը, կամ դիֆուզիոն 

ունակության ընկճումը: 

Թոքերի ինֆիլտրատիվ անախտանիշ ախտահարման և չափավոր ռեստրիկտիվ 

խանգարումներով հիվանդների դեպքում բուժման տակտիկան պետք է որոշել 

անհատական: Եթե հորմոնալ թերապիա չի նշանակվել, անհրաժեշտ է ուշադիր 

հսկողություն:  Եթե ցուցված է  բուժում ստերոիդներով, ապա նշանակվում է պրեդնիզոն 

20-40 մգ per os օրական 1 անգամ: 4-8 շաբաթ անց բուժման անարդյունավետության 

դեպքում հորմոնները հանում են, աստիճանաբար նվազեցնելով դեղաչափը: 

Եթե բուժումը արդյունավետ է, պրեդնիզոնի դեղաչափը իջեցնում են մինչև 

մինիմալ պահպանող՝ սովորաբար 5-10 մգ օրական, կամ 15 մգ օրը մեջ: Այս բուժումը 

շարունակում են 1 տարի, այնուհետև ստերոիդները  հանում են, աստիճանաբար 

նվազեցնելով դեղաչափը:  Բուժման արդյունավետությունը սկզբում գնահատում են 
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երկու ամիսը մեկ, հետագայում՝ 4-5 ամիսը մեկ: Հորմոնները հանելուց հետո 2 տարվա 

ընթացքում հիվանդը պենք է գտնվի մանրակրկիտ հսկողության տակ:  

Թոքերի սարկոիդոզի բուժման դեպքում ինհալացիոն ստերոիդների և 

իմունասուպրեսիվ դեղամիջոցների օգտավետություն չի նշվում: Սակայն ծանր 

մաշկաթոքային սարկոիդոզի բուժման ժամանակ հաջողաբար կիրառվում են քլորոխին, 

հիդրոքսիքլորոխին և մեթոտրեքսատ: 

Արտաթոքային ախտահարումների դեպքում բուժումը գրեթե նույնն է, քիչ 

փոփոխություններով: Օրինակ` գլյուկոկորտիկոիդների դեղաչափը ավելի բարձր է 

նեյրոսարկոիդոզի և ցածր մաշկի սարկոիդոզի բուժման դեպքում: Կան տվյալներ, որ 

բարձր դեղաչափերն արդյունավետ են սրտի ախտահարման բուժման դեպքում, սակայն 

պրեդնիզոնի >40 մգ/օր սկզբնական դեղաչափը պայմանավորում է անբարենպաստ ելք: 

Հակամալարիային դեղամիջոցները, օրինակ` հիդրոքսիքլորոխինը, ավելի 

արդյունավետ են մաշկի, քան թոքերի ախտահարման դեպքում: Մինոցիկլինը նույնպես 

կարող է օգտագործվել մաշկային սարկոիդոզի բուժման նպատակով, իսկ թոքային և  

արտաթոքային ախտահարումների դեպքում սովորաբար կիրառվում են 

ցիտոստատիկներ: Դրանցից են` մեթոտրեքսատը, ազաթիոպրինը, քլորամբուցիլը և 

ցիկլոֆոսֆամիդը: Որոշ դեպքերում որպես ցիտոկինների մոդուլյատորներ 

օգտագործվում են թալիդոմիդը և պենտոքսիֆիլինը:  

Սարկոիդոզի բուժման նպատակով կիրառվող հակա-TNF դեղամիջոցներից 

ուսումնասիրված է ինֆլիքսիմաբը, որը, գլյուկոկորտիկոիդների և ցիտոստատիկների 

հետ կիրառվելով քրոնիկական սարկոիդոզով հիվանդների բուժման համար, զգալիորեն 

բարելավում է թոքերի ֆունկցիան (աղ. 4):  
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Աղյուսակ 4. 

Սարկոիդոզի բուժման նպատակով կիրառվող դեղորայքը 

 

Դեղամիջոցը 
 

Սկզբնական 
դեղաչափը 

Պահպանող 
դեղաչափը 

Մոնիթորինգ Տոքսիկ էֆեկտը 

Պրեդնիզոն 20 – 40 մգ/օր 5 – 10 մգ գլյուկոզա,  

ԶՃ, 

 դենսիտոմետրիա 

շաքարային 

դիաբետ, 

օստեոպորոզ 

Հիդրոքսիքլորոխին 200 – 400 մգ/օր 400 մգ/օր աչքերի 

հետազոտություն 6 

ամիսը մեկ 

ակնային 

Մեթոտրեքսատ 10 մգ ամեն 

շաբաթ 

2,5 – 15 մգ  

ամեն շաբաթ 

արյան ընդհանուր 

քննություն, լյարդի և 

երիկամների 

ֆունկցիայի 

ցուցանիշներ 2 

ամիսը մեկ 

հեմատոլոգիական, 

սրտխառնոց, 

լյարդային, 

թոքային 

Ազաթիոպրին 50 – 150 մգ/օր 50 – 200 մգ/օր արյան ընդհանուր 

քննություն և 

երիկամների 

ֆունկցիայի 

ցուցանիշներ՝ 

 2 ամիսը մեկ 

հեմատոլոգիական, 

սրտխառնոց 

 

Ինֆլիքսիմաբ 3 – 5 մգ/կգ 3 – 10 մգ/կգ  

4 – 8 շաբաթը 

մեկ 

նշանակելուց առաջ՝ 

տուբերկուլյոզային 

թեստերի որոշում  

ինֆեկցիաներ, 

ալերգիկ 

ռեակցիաներ, 

կարցինոգեն 

 

 

 

Հիվանդի վարումը սուր և քրոնիկական սարկոիդոզի դեպքում ներկայացված է 

ալգորիթմ  2-ում և 3-ում:  
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Սուր  սարկոիդոզով հիվանդի վարումը հիմնված է կլինիկական ախտնիշների 

արտահայտվածության և ներգրավված օրգանների քանակի վրա: Միջին 

արտահայտվածությամբ ախտանիշներով հիվանդներին բուժում կարելի է չնշանակել՝ 

մինչև սարկոիդոզին բնորոշ ախտանիշների ի հայտ գալը:  

 

 

Ալգորիթմ 2.  Հիվանդի վարումը սուր սարկոիդոզի դեպքում 

Սուր սարկոիդոզ  

Նվազագույն ախտանիշներից 

մինչև ախտանիշների 

բացակայություն 

Մեկ օրգանի 

ախտահարում 

Մի քանի օրգանների 

ախտահարում՝ կլինիկական 

ախտանիշներով 

Այո` փորձել տեղային 

ստերոիդներ: 

Նյարդաբանական, սրտի, 

աչքերի և կալցիումի 

նյութափոխանակության 

խանգարումներ 

Ախտահարված է միայն 

առաջային աչքը,  մաշկի 

ֆոկալ ախտահարում, 

հազ: 

Համակարգային բուժում 

գլյուկոկորտիկոիդներով, 

օր.՝ պրեդնիզոնով 

Ոչ` համակարգային 

բուժում: 

Այո, նշանակվում է 

համակարգային բուժում: 

Ոչ, բուժում չի նշանակ-

վում, անհրաժեշտ է 

հսկողություն: 

6 ամսվա ընթացքում 

դեղաչափը իջեցնել 10 մգ 

ցածր, այնուհետև 

շարունակել: 

6 ամսվա ընթացքում 

հնարավոր չէ իջեցնել 

դեղաչափը 10 մգ ցածր, 

կամ նկատվում է գլյուկո-

կորտիկոիդների  տոքսիկ 

էֆեկտ: 

Կիրառվում են 

մեթոտրեքսատ, 

հիդրոքսիքլորոխին, 

Ազաթիոպրին: 
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Քրոնիկական սարկոիդոզի դեպքում հիվանդի վարումը հիմնվում է 

գլյուկոկորտիկոիդներով բուժման տանելիության վրա: 

 

 

 

Քրոնիկական սարկոիդոզ  

գլյուկոկորտիկոիդների 

տանելիություն 
 

գլյուկոկորտիկոիդների 

անտանելիություն 

 

Գլյուկոկորտիկոիդներն 

արդյունավետ չեն: 

մեթոտրեքսատ, 

հիդրոքսիքլորոխին, 

ազաթիոպրին, 

լեֆլյունոմիդ, 

մինոցիկլին 

դեղաչափը < 10 մգ/օր այլընտրանքային 

դեղամիջոցներ 

 

Փորձել այլընտրանքային 

դեղամիջոցներ: 

 

Շարունակել 

բուժումը: 

Նշանակել 

այլընտրանքային 

դեղամիջոցները: 

Արդյունավետության դեպքում 

նվազեցնել 

գլյուկոկորտիկոիդների 

 դեղաչափը: 

Անարդյունավետության 

դեպքում նշանակել 

ինֆլիքսիմաբ, 

ցիկլոֆոսֆամիդ, թալիդոմիդ: 

այո 

ոչ 

Ալգորիթմ 3. Հիվանդի վարումը քրոնիկական սարկոիդոզի դեպքում 



 36 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

 
 

1. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов, в 10-и томах, том 3,  

Диагностика болезней органов дыхания, М.: Медицинская литература, 2005. 

2. Пульмонология: национальное руководство / под редакцией А.Г. Чучалина. Минск: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 960 с. 

3. Harrison’s Principls of Internal Medicine, 18th Edition, 2012. 

4. Medicine. Allen R. Myers, 2nd Edition, Philadelphia, Harwal Publishing, 1996. 

5. Baughman RP, Selroos O: Evidence-based approach to treatment of sarcoidosis, in PG 

Gibson et al (eds): Evidence-Based Respiratory Medicine. Oxford, BMJ Books Blackwell, 

2005, pp 491–508 

6. Judson MA and the ACCESS Research group: Defining organ involvement in sarcoidosis: 

The ACCESS proposed instrument. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 16:75, 1999 [PMID: 

10207945] 

7. Yeager H et al: Pulmonary and psychosocial findings at enrollment in the ACCESS study. 

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 22:147, 2005  

8. Ziegenhagen MW et al: Exaggerated TNF-alpha release of alveolar macrophages in 

corticosteroid resistant sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 19:185, 2002  

9. Chen T.M. et al. Outdoor air pollution: Overview and historical perspective. Am J Med Sci 

333:230, 2007. 

10. Samuel G., Maier L.A. Immunology of chronic beryllium disease. Curr Opin Allergy Clin 

Immunol 8:126, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Թեստային հարցեր և կլինիկական խնդիրներ 
 

1. Բոլոր պնդումները ճիշտ են բնութագրում սարկոիդոզը, բացի 

ա) համակարգային հիվանդություն է 

բ) կարող է ախտահարվել լյարդը 

գ) թոքերում առաջանում են էպիթելիոիդ-բջջային գրանուլեմաներ 

դ) առավել բնորոշ է պլևրայի քսման աղմուկը 

 

2. Սարկոիդոզի վերաբերյալ բոլորը ճիշտ է, բացի 

ա) բնորոշ է մուրալ ձևը 

բ) կարող է ախտահարվել մաշկը 

գ) առկա է հևոց 

դ) բնորոշ է ալերգիկ վասկուլիտը 

 

3. Սարկոիդոզի ժամանակ գրանուլեմաներն առավել հաճախ տեղակայվում են 

1. կենտրոնական նյարդային համակարգում 

2. ներկրծքային ավշային հանգույցներում 

3. թոքերում 

4. սրտում 

ա) 1.2 

բ) 2.3 

գ) 2.3.4 

դ) 1.2.3 

 

4. Սարկոիդոզի դեպքում մաշկի աշտահարումները դրսևորվում են որպես 

1. erythema nodosum 

2. pyoderma gangrenosum 

3. հիպերպիգմենտացիա 

4. հիպոպիգմենտացիա 

ա) 2.3.4 

բ) 1.2.3 

գ) 1.3.4 

դ) 1.2.4 

 

5. Լյոֆգրենի համախտանիշի բնորոշ նշաններն են 

1. ուվեիտը 

2. արթրալգիան 

3. ռևմատոիդ արթրիտը 

4. լիմֆադենոպաթիան 

ա) 1.2.4 

բ) 1.2.3.4 

գ) 1.3 

դ) 1.4 
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6.  Սարկոիդոզի դեպքում բնորոշ են 

1. արթրալգիան 

2. ասեպտիկ արթրիտը 

3. հոդերի դեֆորմացիան 

4. Ռեյտերի համախտանիշ 

ա) 2.3 

բ) 1.2 

գ) 3.4 

դ) 1.4 

 

7. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ Լյոֆգրենի համախտանիշի դեպքում 

ա) հանդիսանում է սարկոիդոզի ուշ շրջանի դրսևորում 

բ) բնորոշվում է էրոզիվ արթրիտով 

գ) քրոնիկական սարկոիդոզի մաշկային ձևն է 

դ) դրսևորումներից մեկն է erythema nodosum 

 

8. Ո՞ր պնդումն է սխալ աարկոիդոզի դեպքում 

ա) կարող է ախտահարվել ցանկացած օրգան 

բ) գրանուլեման թոքի պարենքիմայում բուժման ցուցում է 

գ) ԱՓՖ բարձր մակարդակը ախտորոշիչ նշանակություն չունի 

դ) առավել հաճախ գանգատները բացակայում են 

 

9. Սարկոիդոզի վերաբերյալ բոլոր թվարկվածները ճիշտ են, բացի 

ա) հաճախ զարգանում են խոռոչներ 

բ) բնորոշ է ինքնաբուխ ախտադադար 

գ) տուբերկուլինային թեստը բացասական է 

դ) երկկողմանի հարարմատային լիմֆադենոպաթիա 

 

10. 45 տարեկան կինը գանգատվում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումից 

մինչև 37,5°C - 37,8°C, չոր հազից 6 շաբաթվա ընթացքում: Թոքերի ռենտգենաբանական 

քննությամբ հայտնաբերվել է երկկողմանի հարարմատային լիմֆադենոպաթիա, 

թոքադաշտերը մաքուր են: 

 

Թվարկված բոլոր հետազոտությունները հնարավորություն կտան կատարել 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բացի 

ա) արյան շիճուկում ԱՓՖ մակարդակի որոշումը  

բ) մաշկային թեստը 

գ) արյան ցանքս 

դ) ավշային հանգույցների տրանսթորակալ բիոպսիա 

 

 

 

11. 42 տարեկան կինը նշում է ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 37,6°C - 37,8°C, 

ձախ հարծնոթային հատվածում այոտւց վերջին երկու ամսվա ընթացքում: Դիմել է 

բժշկի և ախտորոշվել է պարօտիտ: Նշանակված հակաբիոտիկային բուժումից 

լավացում չի դիտվել: Առաջացել է դիմային նյարդի պարեզ: Թոքերի 
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ռենտգենաբանական քննությամբ հայտնաբերվել է երկկողմանի հարարմատային 

լիմֆադենոպաթիա: 

 

Առավել հավանական ախտորոշումն է.  

ա) վարակային մոնոնուկլեոզ 

բ) վասկուլիտ 

գ) սարկոիդոզ 

դ) մենինգիտ 

 

  

12. 68 տարեկան չծխող տղամարդը գանգատվում է չոր հազից, որը շարունակվում է 

վերջին 6 ամիսների ընթացքում, հևոցից, ինչը առաջանում է 2 հարկ բարձրանալիս: 

Երկու տարի առաջ ախտորոշվել է էսենցիալ հիպերտենզիա և սրտի իշեմիկ 

հիվանդություն: Փորաքային տախիկարդիայի էպիզոդների պատճառով 2 տարի առաջ 

հոսպիտալացվել է: Այդ ժամանակ նշանակվել է ամիոդարոն 200 մգ/օր: Մեկ տարի 

առաջ հոսպիտալացվել է կրկնվող առիթմիայի առիթով: Ամիոդարոնի դեղաչափը 
ավելացվել է մինչև 400 մգ/օր:  

Օբյեկտիվ. մարմնի ջերմաստիճանը 37,1°C: Թոքերի աուսկուլտացիայով երկու կողմից 

հայտնաբերվել է կրեպիտացիա: Սրտի տոները և պուլսը ռիթմիկ են:  

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությամբ՝ երկկողմանի 

դիֆուզ ինտերստիցիալ ինֆիլտրատներ:  

Թոքերի ՀՇ՝ ինտերստիցիալ ինֆիլտրատներ և ճափավոր ֆիբրոզ: 

Լաբորատոր քննություն 

Արյան ընդհանուր քննությամբ՝ լեյկոցիտները՝ 10·103 մմ3, ԷՆԱ՝ 50 մմ/ժ: 

Ռևնատոիդ գործոնը՝ բացասական: 

Արտաքին շնչառական ֆունկցիայի հետազոտություն. ԹԿՏ՝ 49,3%, արագացած ԹԿՏ 

44,5%, ԱԱԾ1՝ 43%, ԱԱԾ1/արագացած ԹԿՏ՝ 93%, ԹԸՏ՝ 4,4լ (60%):  

 

Առավել հավանական ախտորոշումն է.  

ա) քրոնիկական սրտային անբավարարություն 

բ) ամիոդարոնի կողմնակի էֆեկտ 

գ) բակտերիալ պնևմոնիա 

դ) սարկոիդոզ 

ե) իդիոպատիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ 

 

Ճիշտ պատասխաներն են. 

 

1 (դ); 2 (ա); 3 (բ); 4 (գ); 5 (ա); 6 (բ); 7 (դ); 8 (բ); 9 (ա); 10 (գ); 11 (գ); 12 (բ) 

 

 

 


