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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Autorzy przedstawili przypadek 32-letniego pacjenta z sarkoidozą płuc. 

Pomimo leczenia choroby podstawowej pacjent zgłaszał narastającą duszność i spadek 

tolerancji wysiłku. Przeprowadzono diagnostykę kardiologiczną i na podstawie badania serca 

metodą rezonansu magnetycznego rozpoznano u pacjenta sarkoidozę serca. Do leczenia 

włączono sterydoterapię doustną w dawce 60 mg prednizonu/dobę, co 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 Kliniki pacjent był w stanie ogólnym dobrym. W badaniu 

fizykalnym bez odchyleń od normy. 12 odprowadzeniowe EKG zapis w granicach normy. W 

24-godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera bez istotnych zaburzeń rytmu i 

przewodzenia. Wyniki badań laboratoryjnych w normie. Dystans w 6-minutowym teście 

marszu wyniósł 615 metrów, bez spadku saturacji. W teście ergospirometrycznym zużycie 
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tlenu na szczycie wysiłku 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. Sarkoidozę 

serca stwierdza się u 5 % chorych z sarkoidozą układu oddechowego [1]. Wyniki badań 

autopsyjnych wskazują jednak, że zajęcie serca przez proces chorobowy może być częstsze i 

dotyczyć  78% chorych [2-4].  Zmiany w przebiegu sarkoidozy najczęściej lokalizują się w 

wolnej ścianie lewej komory, przegrodzie międzykomorowej, a rzadziej w wolnej ścianie 

prawej komory, lewego i prawego przedsionka, wsierdzia czy osierdzia [3-6]. Z uwagi na 

początkowo bezobjawowy przebieg u większości chorych sarkoidoza serca pozostaje 

nierozpoznana. Najczęstszą manifestacją sarkoidozy z zajęciem serca są zaburzenia rytmu i 

przewodzenia [1]. Pozostałe to kardiomiopatia rozstrzeniowa, niewydolnośc serca, 

nadciśnienie płucne, zapalnie osierdzia, wady zastawkowe [1, 7- 9]. Ryzyko zgonu wśród 

pacjentów z objawowym zajęciem serca jest duże. Przeżycie 5-letnie waha się wg różnych 

doniesieniach między 60–90% [10].  

 

OPINIA EKSPERTA 
Skuteczność leczenia sterydami w postaci redukcji objawów kardiologicznych oraz 

zmian strukturalnych w sercu u tego chorego jest obiecująca. Z tego względu leczenie to 

powinno zostać utrzymane przez około 1 do 2 lat. Optymalna dawka sterydów u tych chorych 

nie jest znana, i w praktyce jest wypadkową obserwowanego efektu i skutków ubocznych. 

Zaleca się stopniową redukcję do dawki podtrzymującej 10 do 15 mg/dzień przez okres roku. 

W przypadku braku nawrotu objawów karidologicznych wydaje się że sterydoterapię można 

zakończyć. Konieczna jest regularna kontrola chorego. W razie nawrotu lub nasilenia się 

dolegliwości należy zwiększyć dawkowanie sterydów. W chwili obecnej wydaje się, że nie 

ma wskazań do rozpoczęcia terapii niewydolności serca odpowiednimi lekami. Nie ma 

również wskazań do elektroterapii. Pacjent powinien pozostawiać pod stałą opieką ośrodka 

wyspecjalizowanego w leczeniu sarkoidozy serca. Ocena kliniczna, echokardiografia 

elektrokardiografia oraz testy wysiłkowe należy wykonywać co 6-12 miesięcy. 
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