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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Autorzy przedstawiają przypadek  32-letniego pacjenta ze zdiagnozowaną w 2011 r 

sarkoidozą płuc. Pomimo leczenia choroby podstawowej pacjent zgłaszał narastającą 

duszność i spadek tolerancji wysiłku. Przeprowadzono diagnostykę kardiologiczną i w 

styczniu 2013 roku na podstawie badania serca metodą rezonansu magnetycznego rozpoznano 

u pacjenta sarkoidozę serca. W kwietniu 2013 roku  do leczenia włączono sterydoterapię 

doustną w dawce 60 mg prednizonu/dobę. Leczenie spowodowało zmniejszenie duszności i 

poprawę tolerancji wysiłku. W kontrolnym MRI serca stwierdzono częściową remisje 

opisywanych uprzednio zmian w sercu. Dawka prednizonu została stopniowo zmniejszona do 

20 mg/dobę. 

 Przy przyjęciu do tutejszej Kliniki pacjent był w stanie ogólnym dobrym. W badaniu 

fizykalnym nie stwierdzono odchyleń od normy. Spoczynkowy zapis Ekg był prawidłowy. W 

24-godzinnym monitorowaniu Ekg metodą Holtera nie rejestrowano istotnych 

nieprawidłowści. Wyniki badań laboratoryjnych były także w granicach normy. Dystans w 6-

minutowym teście marszu wyniósł 615 metrów, bez spadku saturacji. W teście 

ergospirometrycznym zużycie tlenu na szczycie wysiłku wyniosło 38 ml/kg/min. W badaniu 

echokardiograficznym przezkaltkowym stwierdzono prawidłową wielkość jam serca, 

zachowaną funkcję skurczową lewej komory, EF 60 %, wzmożone wysycenie w obrębie 

przegrody międzykomorowej, czynność i funkcja zastawek serca w normie, bez płynu w  

jamie osierdzia. W badaniu serca metodą rezonansu magnetycznego z podaniem kontrastu 

(gadolinum) zaobserwowano obszar opóźnionego wzmocnienia w obrębie przegrody 

międzykomorowej. W porównaniu do poprzednich badań zmiany w obrębie przegrody 

międzykomorowej uległy częściowej remisji. 

 

DYSKUSJA 

 Do zajęcia serca w przebiegu sarkoidozy dochodzi stosunkowo rzadko. Objawową 
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sarkoidozę serca stwierdza się u 5 % chorych z sarkoidozą układu oddechowego. Wyniki 

badań autopsyjnych wskazują jednak, że lokalizacja zmian sarkoidalnych w sercu jest 

znacznie częstsza i wynosi, w zależności od populacji, między 20 a 78%.  W przebiegu 

sarkoidozy może dojść do zajęcia każdej struktury serca, ale zmiany dotyczą najczęściej 

mięśnia serca, a dokładniej wolnej ściany lewej komory, przegrody międzykomorowej, 

rzadziej wolnej ściany prawej komory, lewego i prawego przedsionka, wsierdzia czy 

osierdzia [3-6]. Z uwagi na początkowo bezobjawowy przebieg u większości chorych 

sarkoidoza serca pozostaje nierozpoznana. Nie zdiagnozowana i nie leczona sarkoidoza serca 

postępuje uszkadzając struktury mięśnia. Najczęstszą manifestacją choroby w przypadku 

zajęcia serca są zaburzenia rytmu i przewodzenia, a w dalszej kolejności kardiomiopatia 

rozstrzeniowa, niewydolność serca, nadciśnienie płucne, zapalnie osierdzia, uszkodzenie 

zastawek. Ryzyko zgonu wśród pacjentów z objawowym zajęciem serca jest duże, brak 

jednak precyzyjnych danych na temat rokowania. Przeżycie 5-letnie waha się wg dostępnych 

doniesieniach między 60–90%. 

 

 

OPINIA EKSPERTA 
 

 W omawianym przypadku konieczna  jest  regularna kontrola kardiologiczna i 

pulmonologiczna. Należy rozważyć przeprowadzenie  oceny pozostałych narządów i układów 

pod kątem zajęcia przez wyjściowy proces chorobowy. Należy rozważyć włączenie do 

leczenia beta-adrenolityku i inhibitora konwertazy angiotensyny. W przypadku pogorszenia 

stanu ogólnego wskazana jest kontrola w warunkach klinicznych. 

 

PODSUMOWANIE 

 
Zalecana regularna kontrola kardiologiczna i pulmonologiczna, należy rozważyć pogłębienia 

diagnostyki pozostałych układów. 
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