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Məqalədə etioloji amili müəyyən olunmamış xəstəlik – sarkoidoz, o cümlədən dalaq sarkoidozu, 

onun dünyada yayılması və klinik hadisələrdə təsviri haqqında məlumatlar verilib. Məqalədə 

göstərilən nümunələr belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, zədələnmiş dalağın çıxarılması çox 

vaxt remissiyaya gətirib çıxarır. Sarkoidoloqlar ultrasəs müayinəsi, maqnit rezonans 

tomoqrafiyası müayinəsi, biopsiyadan başqa, sitokinlərin, xemokinlərin, qələvi fosfatazanın, 

lizosimin, angiotenzin çevirici fermentlərin artmalarını, hiperkalsiemiya (xüsusilə də sidikdə), 

sitopeniya, pansitopeniya və s. kimi laborator göstəricilərin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini 

göstərmişlər. Splenomeqaliya zamanı sarkoidozlu xəstələr başlanğıcda steroidlər, sitostatiklər və 

aminoxinolin preparatları ilə müalicə olunmalıdır, belə ki, splenoektomiya tez-tez fəsadlar verir.  
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Daxili orqanlarda bir çox səbəbdən baş verən xəstəliklər arasında sarkoidoz 

xüsusi yer tutur. Bu, etioloji amili müəyyən olunmamış bir xəstəlikdir, çox zaman 

latent başlayır, diaqnostikası gec aparılır, spontan sağalma təsadüflərin böyük 

faizində mümkün olur, lakin həkim səhvlərinin (diaqnostik və müalicəvi) də faizi 

yüksəkdir [1,4]. 

Tənəffüs sisteminin sarkoidozu zamanı ağciyərlərin, bronxopulmonal, 

traxeobronxial, döşdaxili limfa düyünlərinin zədələnməsi 90% hallarda aşkarlanır. 

Həmçinin kifayət qədər tez-tez sarkoid zədələnmələrə dəri (48% – dərialtı 

düyünlər, düyünlü eritema), göz (27% – keratokonyuktivit, iridosiklit), qaraciyər 

(12%), dalaq (10%), sinir sistemi (4-9%), qulaqyanı ağız suyu vəziləri (4-6%), 

oynaq və sümüklər (3% – artrit, ayaq və əlin barmaq falanqalarının çoxsaylı 

kistaları), ürək (3%), böyrək (1% – nefrolitiaz, nefrokalsinoz) və digər orqanlarda 

rast gəlinir [2-4]. 



Sarkoidozun təsnifatı. Sarkoidoz Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı X 

baxışda (XBT-10-da) III sinfə – “Qan, qanyaradan orqanların xəstəlikləri və 

immun mexanizmin cəlb olunduğu ayrı-ayrı pozulmalar”a daxil edilmişdir: D86 – 

Sarkoidoz. 

Rusiyada Wurm təsnifatı ilə yanaşı, А.Г.Хоменко və А.В.Александровa-

nın  (1982) təsnifatları da geniş işlədilir [1,4].  

Epidemiologiya. Sarkoidoz dünyanın hər yerində, həm qadınlar, həm də 

kişilərdə (qadınlarda bir qədər çox olur) təsadüf edir, eləcə də bütün irqlərdə və yaş 

dövrlərində rast gəlinir. Böyüklər çox vaxt 40 yaşına kimi xəstələnirlər, xəstəliyin 

pik həddi 20-29 yaşlarında olur. Uşaqlarda sarkoidoz zamanı orqanların 

zədələnməsi  böyüklərdə olduğu kimidir. Sarkoidoz diaqnozunu dərisində səpkilər, 

uveit, limfadenopatiya və ağciyərlərin zədələnməsi olan uşaqlarda istisna etmək 

vacibdir. Uşaqlarda proqnoz böyüklərə nisbətən daha optimist görünür [7,11,13]. 

Sarkoidozun yayılması 100000 əhaliyə 1-40-a kimi təsadüf edir. ABŞ-da 

populyasiya tədqiqatında kişilər arasında 100000 nəfərdən 5,9 və qadınlar arasında 

6,3 təşkil etmişdir. Dünyada sarkoidoz ən çox İsveç, Danimarka və ABŞ-ın 

qaradərili sakinləri arasında qeydə alınıb. Eyni zamanda İspaniya, Portuqaliya, 

Hindistan, Səudiyyə Ərəbistanı və Cənubi Amerikada sarkoidoza nadir hallarda 

rast gəlinir (bu, onun aşkar olunması üzrə proqramın olmamasından irəli gəlir və 

vərəmin geniş yayılmasına görədir). Sarkoidozdan ümumi ölüm halları 1-5% təşkil 

edir) [11,12]. 

Etiologiya. Sarkoidozun inkişaf etməsinin səbəbləri hələ də bilinmir, lakin 

epidemioloji və laborator tədqiqatlardan belə təxmin etmək olar ki, xəstəliyin 

genetik cəhətdən meyilli olduğu fərdlərdə etioloji agentə qarşı immun iltihabi 

cavab əks olunur. Sarkoidozun irqi özəllikləri və ailədə xəstəliyə təsadüf olunması 

onun inkişafında genetik meyilliyi göstərir. Sarkoidozun inkişaf riski ehtimal ki, 

poligen tip üzrə, daha çox Н1А-А1, В8 və ОR3 genotiplərinin tezlikləri üzrə  

ötürülür [1,3,4].   

Patogenez və morfologiya. Sarkoidozun morfoloji substratı epiteloid və 

nəhəng hüceyrələrdən əmələ gələn çoxsaylı qranulemalardır. Sarkoid 



qranulemaları böyümə ölçüsünə görə çoxlu sayda iri və kiçik ocaqlara açılırlar. 

Hər hansı bir orqanda qranulematoz yığımların ocaqları onun funksiyasını pozur və 

sarkoidoz simptomatikasının  meydana çıxmasına səbəb olur. Sarkoidozun nəticəsi 

qranulemaların sorulması və ya zədələnmiş orqanın fibroz dəyişikliklərinin baş 

verməsidir [1,2]. 

Etioloji agent öz işini gördükdə erkən sarkoid reaksiya inkişaf etməkdə olan 

iltihabın yerində, çox vaxt ağciyərlərdə  aktivləşmiş T-hüceyrələr və makrofaqların 

toplanması ilə səciyyələnir. Makrofaqlarda əmələ gələn sitokinlərin (IL-1, IL-6, 

IL-8, IL-15, TNF-a, IFN-γ, GM-CSF) və xemokinlərin (RANTES, MIP-1a, IL-16) 

artıq miqdarda çıxması qranulemanın əmələ gəlməsinə və ağciyərlərin 

zədələnməsinə səbəb olur [10,13].  

Sarkoidozun xarakter patoloji əlaməti diskret, kompakt, kazeifləşməyən 

epitelioid-hüceyrəvi qranulemalardır. O, yüksək diferensasiya etmiş mononuklear 

faqositlərdən (epitelioid və nəhəng hüceyrələr) və limfositlərdən ibarətdir. Nəhəng 

hüceyrələrdə sitoplazmatik törəmələr olur – asteroid cisimciyi və Şauman 

cisimciyi. Elektron mikroskopiyası zamanı yaxşı inkişaf edən epitelioid 

hüceyrələrdə çoxsaylı endoplazmatik çıxıntılar qismən genişlənməsi ilə müəyyən 

olunur [3,4].   

Limfa düyünləri (xüsusilə döşdaxili), ağciyərlər, qaraciyər, dalaq sarkoidli 

qranulemanın lokalizasiyasının tipik yerləridir.  Sarkoidli qranulema ya sorulur, ya 

da fibroz dəyişikliyə məruz qalır. Ağciyər sarkoidozunun son mərhələsində 

parenximanın  fibrozu və “ pətəkvari ağciyərlər ”in formalaşması müşayiət olunur. 

Fibrozun inkişaf etməsinə təsir göstərən amillər hələ ki, tamamilə aydın deyil.  

Müvafiq klinik görünüş olduqda ilk addımda ağciyərlərin transbronxial  

biopsiyası tövsiyə olunur.  Xəstəni diqqətlə müayinə etdikdə bioptatın götürülməsi 

üçün başqa yerləri – dəri, dodaq (qranulema olduqda) və ya üstdə yerləşən 

böyümüş limfa düyünləridir. Videotoraksoskopik biopsiyanın üstünlüyü bioptatın 

ağciyərlərdən götürüldüyü kimi, həm də limfa düyünlərindən almağa imkan verir. 

Bəzi xəstələr biopsiyadan imtina edirlər, digərlərində manipulyasiyanın aparılması 

üçün ağciyərlərin zədələnməsi olduqca ağırdır.  



Bəzi hallarda bronxo-alveolyar lavaj (BAL) mayesinin götürülməsi və 

limfositlərin subpopulyasiyasının (CD4/CD8) tədqiq olunması kömək edir. Başqa 

sözlə, CD4/CD8>3,5 qiyməti, hətta biopsiya qeyri-informativ olarsa belə, 

sarkodiozu 94% ehtimalla diaqnozlaşdırmağa imkan verir [3,10]. 

Əlbəttə, videotorakoskopiya və başqa ciddi metodlar olmadan sarkoidozu 

təkcə laborator tədqiqatlara görə etibarlı dürüst müəyyən etmək daha rahat olardı. 

Yəqin ki, vəziyyəti belə üsulla təsdiq etmək olmaz, lakin sarkoidoz zamanı adi qan 

analizi həkimə diaqnostik yolların axtarılmasında düzgün istiqamətə yönəldə bilir. 

Daha sonra pasiyentdə pozulmaları dəqiqləşdirən proseduralar (kompüter 

tomoqrafiyası, bronxoskopiya və s.) lazımdır.  

Belə ki, xəstəliyin təməlində iltihab durur, müvafiq olaraq da ağciyərlərin 

sarkoidozu zamanı qan analizi iltihab tərəfə olacaq: pasiyentlərin üçdə birində 

hemoqlobin aşağı düşür; leykositlər çox vaxt artır, bəzən isə azalır; limfositlərin 

səviyyəsi leykositlərə müvafiq olaraq artır ya da azalır; eozinofillər adətən artır; 

monositlər artır; eritrositlərin çökmə sürəti (EÇS) hadisələrin təxminən yarısında 

artmış olur. 

Sarkoidozlu pasiyentlərin qanında lizosim – antibakterial fermentin 

səviyyəsi yüksək olur! 

Qanın biokimyəvi analizində nəinki iltihabı, hətta daxili orqanların prosesə 

cəlb olunduğunu da görmək olur: seromukoid, haptoqlobin, sial turşusu artır, 

prosesə qaraciyər qoşulduqda alaninaminotransferaza (ALAT), 

aspartataminotransferaza (ASAT), bilirubin yüksək nəticə verir. 

Sarkoidoz zamanı əmələ gələn qranulemalar angiotenzin çevirici fermenti 

(AÇF) hasil edir və onun səviyyəsini artırırlar, həmçinin kalsiumun miqdarı adətən 

artır, hər şeydən əvvəl, sidikdə daha çox olur. 

Sarkoid qranulemaları dərhal bir neçə orqanda da büruzə verir. Onlardan biri 

də dalaqdır. 

Dalaq tək orqandır, qarın boşluğunda yerləşir. Onun əsas funksiyalarından 

biri  immun cavabda iştirak etməsidir, ona görə də qəribə hal olar ki, dalaq 

sarkoidoz zamanı intakt qalsın. Xatırladaq ki, splenomeqaliya – bu, dalağın 



böyüməsidir, hipersplenizm isə sümük iliyində dalağın böyüməsinin hüceyrə 

elementlərinin sayının artması ilə birgə olması və periferik qanda formalı 

elementlərin  azalmasıdır. 

Dalağın sarkoidozunun yayılması kifayət qədər öyrənilməmişdir. 

Rus alimləri dalağın zədələnmə tezliyinin 15-25% hüdudunu göstərirlər. 

Hyustonda (ABŞ) 6074 sarkoidoz hadisələrinin təhlili göstərmişdir ki, 

splenomeqaliyanın  tezliyi  yalnız 10 %  təşkil edir, kütləvi splenomeqaliya -  təkcə 

3%-dir. Britaniya alimləri belə hesab edirlər ki, sarkoidoz zamanı 

splenomeqaliyanın tezliyi 1-40%-ə kimi olur. Türk alimləri də sarkoidoz zamanı 

splenomeqaliyanın tezliyinin 1-40% olduğunu  qeyd edirlər, dalağı götürmək çox 

az hallarda lazım gəlir. Onlar qeyd edirlər ki, hipersplenizmin səbəbinin diferensial 

diaqnostikasında sarkoidozu nəzərə almaq vacibdir [11,12]. 

Ədəbiyyatda dalağın sarkodiozuna çox vaxt ayrı–ayrı klinik hadisələrin 

təsviri şəklində rast gəlinir.  

Dalağın iynəli biopsiyasının kompüter tomoqrafiyası və ya  ultrasəslə  təsviri 

xüsusən də dəyişmiş hissələrin ölçüləri kiçik olduqda çətinlik yaradır. Əgər 

zədələnmə qapıya yaxın yerləşərsə ya da periferiyada lokallaşıbsa o, təhlükəli ola 

bilir. London Kraliçasının hospitalının (Böyük Britaniya) əməkdaşları dalaq 

patologiyası olan 12 xəstədə endoskopik biopsiyanı nazik iynə ilə patologiyanın 

vizualizasiyasının bilavasitə ultrasəs təsvirini (EUS-FNA) almışlar. Metodun 

informativliyi 83% təşkil edib (12 nəfərdən 10-da). 2 təsadüfə vərəm, Xockin 

xəstəliyi, sarkoidoz, abses və birinə yoğun bağırsağın xərçənginin metastazı və 

dalaq infarktı düşür [5,7,14]. 

Amerikan sarkoidoloqlarının təsvirini verdikləri klinik hadisələr xüsusilə də 

maraqlı faktları ortaya çıxarmışdır [10-12]. Şimali Karolinadan (ABŞ) 

rentgenoloqlar 5 pasiyentin dalaq və qaraciyərində xırda düyünlü dəyişiklikləri 

müşahidə etmişlər, bu, dinamik RKT kontrastla və ya ultrasəs müayinəsi (USM) 

tədqiqatları, ya da qadoliniyadan  istifadə etdikdə ya da onsuz maqnit rezonanas 

tomoqrafiya (MRT) zamanı aşkar olunmuşlar. Bu dəyişikliklər ölçülərinə görə 

nisbətən universaldır və 0,5-1,5 sm hüdudunda olmuşlar. Kəsiyin RKT-də onlar bir 



qədər kipdır, nəinki onu əhatə edən parenximada. Zədələnmiş sahələrdə siqnalın 

çox güclənməsi müəyyən edilməyib, halbuki kontrast tətbiq edildikdən sonra 

alınan kəsiklərdə onları görmək zaman keçdikcə az-az olur. Daha güclü təsvir T2-

ölçülü rejimdə piyin basılması ilə (T2FS), həm də kontrastla gücləndirilmiş təsvirin 

erkən fazasında olur. 5 pasiyentdən 3-də abdominal adenopatiya 

diaqnozlaşdırılmış, təsviri T2FS rejimində qaraciyərə nisbətən hiperintensiv və 1 

pasiyentdə mötədil intensiv olmuşdur.  

Luiziana universitetinin (Nyu Orlean, ABŞ) tibb mərkəzinin rentgenoloqları 

kontrastla spiral RKT vasitəsi ilə hepatolienal sarkoidozu olan  5 qadını müayinə 

ediblər. Hamısında zədələnmiş orqanlarda düyünlü törəmələr aşkarlanıb. 

Tədqiqatın müəllifləri sarkodiozlu xəstələrin qarın boşluğunun RKT-tədqiqinin 

yüksək informativliyini göstərmişlər. Bununla belə, dalaq rentgenoloqların nadir 

hallarda diqqətini çəkir. Kontrastın qeyri-bərabər paylanması və anomaliyalarla 

əlaqəli olduqda daha tez-tez maraq doğurur, lakin bəzi iltihabi, infeksion və 

neoplastik xəstəliklər dalağa təsir göstərə bilir. RKT və USM tədqiqi dalaqda 

dəyişikliklərin skrininq metodlarıdır. Mübahisəli məsələlərin həlli üçün tam təsvir 

verdiyinə görə MRT müayinəsindən və yüksək dərəcədə cavab alındığına görə 

kontrastlı MRT istifadə edirlər. Dalağın angioqrafiyasını diaqnostika vasitəsi kimi, 

RKT, USM və MRT tədqiqatları sıxışdırdı və hazırda xronik idiopatik 

trombositopeniyası olan xəstələrin və ya dalağın travmasının müayinələri zamanı 

işlədilir. 

Detroyt (ABŞ) cərrahları inanırdılar ki, etiologiyası müəyyən edilməyən 

splenomeqaliya zamanı diaqnostik və müalicə məqsədi ilə splenoektomiya 

uyğundur, çünki dalağın ilkin limfomasının tezlləşməsi yüksəkdir. 1994-2001-ci 

illər ərzində 81 splenomeqaliya hadisəsini təhlil etdikdə 18 nəfərdə dalağın 

böyüməsi idiopatik olub. Onların hamısında şikayətlər və sitopeniyanın müxtəlif 

dərəcələri vardı, sitopeniyanın diaqnostikası və müalicəsi üçün həmin orqan 

çıxarılmışdır. Çıxarılmış dalağın orta ölçüsü 21 sm (14-34 sm), orta kütləsi 996 q 

(320-1840 q) olmuşdu. 7 xəstədə (39%) limfoma diaqnozlaşdırılıb (onlardan 2-də 

B-hüceyrə limfoması), 6 xəstədə xoşxassəli hipersplenizm vardı, burada hər hansı 



bir hərəkətə ehtiyac qalmadı (hamısında sitopeniya yox oldu), 4 xəstədə sarkoidoz 

və 1 nəfərdə Kastleman xəstəliyi vardı. 

Hyuston alimləri kütləvi splenomeqaliya hadisəsini dərc etdirdilər. Əvvəlcə 

pasiyent  belə təxmin edirdi ki, onda limfomadır, lakin aparılmış əməliyyatdan 

sonra dalağın zədələnməsi ilə sarkoidoz diaqnozlaşdırılıb. Çıxarılmış orqanın 

kütləsi 2250 q təşkil edir, ədəbiyyatda daha böyük rəqəmə rast gəlinməyib. 

Miçiqan (ABŞ) internistləri gənc qaradərili kişidə sarkoidozun pansitopeniya, 

nəhəng splenomeqaliya və ifadə ediləcək qədər refrakter hiperkalsiemiyanın qeyri-

adi təzahürlərinin meydana çıxmasını təsvir edib. Diqqətlə müayinə edildikdən və 

laparotomiyadan sonra sarkoidoz dalaq, qaraciyər və abdominal limfa düyünlərinin 

zədələnməsi ilə diaqnozlaşdırılıb. Rentgenoqramma, sitratla Ga67 skanirlənmə və 

transbronxial biopsiya ilə bronxoskopiya ağciyərlərin zədələnməsini aşkar 

etməyib. Xəstəyə splenektomiya edildi, bundan sonra onda başqa müalicə 

aparılmadan hiperkalsiemiya yox oldu. Sinay dağları tibb mərkəzinin əməkdaşları 

(Nyu York, ABŞ) simptomsuz gedən sarkoidozun kütləvi splenomeqaliya 

olduğunu yazmışlar. 

Melmo (İsveç) hospitalının müasir rentgenoloqları dalağın anatomiya, 

embriologiyası, splenomeqaliya, dalağın zədələnməsi, infarkt, kista, şiş, abses, 

sarkodioz və qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu ilə (QİÇS) tanışdırlar [14].   

Yunan rentgenoloqlarının fikrincə, dalaq və qaraciyərdə ocaqlı dəyişikliklər 

abdominal sarkodiozun qeyri-adi təzahür etməsidir. Onlar sarkodioz hadisəsini 

təsvir etmişlər, bu vaxt döş qəfəsi orqanlarının  normal rentgenoqrammasında qarın 

boşluğu orqanlarının RKT-də qaraciyər və dalaqda az sıxlıqlı çoxsaylı ocaqlı 

dəyişikliklər olur. Diaqnoz qaraciyərin biopsiyası ilə təsdiqlənib [8]. 

Fransız internistləri retrospektiv analiz aparmış, 17 hadisədə histoloji olaraq 

splenomeqaliya ilə sistem sarkodiozu histoloji sübut edilmişdir. 13 hadisədə 

splenomeqaliya klinik tanındı, 11 pasiyentdə dalaq 4 sm və daha çox qabırğa 

kənarından uzanırdı, 5 nəfərdə ağrılı olmuşdu. 9 xəstədə ikitərəfli limfadenopatiya 

olmuş, 5 nəfərdə ağciyərlərin patologiyası aşkarlanmadı. Qan serumunda AÇF 

təsadüflərin 81%-də artmışdı. 5 xəstədə trombositopeniya və 5 nəfərdə – 



hipersplenizm olmuşdu. Kortikosteroidlər 88% hallarda yaxşı klinik və bioloji 

cavab vermiş, dalağın həcmi kiçilmişdir. Kortikosteroidlərlə müalicə və dalağın 

çıxarılması  (2 xəstədə limfomanı istisna etmək üçün) xəstəliyin nəticəsinə təsir 

göstərməmişdir. 82%-də sarkoidoz xronik gedişatlı olub [9]. Fransız tədqiqatçıları  

bu işi açıqladılar. Anamnezdə mediastinal sarkoidoz olan 45 yaşındakı bir qadın 

müraciət edəndə qarnın sol üst kvadrantında ağrıdan şikayətlənirdi. Əvvəllər o, 6 il 

əvvəl oral kortikosteroidlərlə müalicə almışdı. RKT çoxlu hipovaskulyar ocaqlı 

heterogen splenomegaliyanı müəyyən etdi. 2 il sonra xəstə hələ də bu ağrıdan 

şikayətləndi və dalağın ölçüsü 16-20 sm artmışdır. Laparoskopik splenektomiya 

aparıldı. Patohistoloji tədqiqat dalağın və onun qapısının limfa düyünlərinin 

sarkoidozunu təsdiqlədi. Torakoabdominal RKT-yə görə, növbəti iki il ərzində 

xəstədə sarkoidozun ağırlaşması əlamətləri olmadı, heç bir müalicə tələb olunmadı. 

Macar tədqiqatçıları sarkoidoz zamanı dalağın xəstəliyə cəlb olunmasının 

rolunu və bu zaman  hematoloji dəyişikliklərin  baş verdiyini qeyd etmişlər. Onlar 

1200 sarkoidoz hadisəsini  təhlil etmiş və 2 qadında trombositopeniya purpuru, 

birində  trombo- və leykositopeniya, birində  aqranulositozun olmasını qeyd 

etmişlər. Dördünün də hamısına kortikosteroidlər təyin edilmişdir və bu, 

trombositopeniyanın yox olmasına gətirib çıxarmışdır. Residivlərin olmaması 

qeydə alınıb. Pasiyentlərdən birini 25 il, digərini 20 il müşahidə etmişlər. 

Aqranulositozu olan pasiyent kortikosteroidlər, qranulositlərin konsentratını, 

qamma-qlobulin və antibiotiklər almışdır. Vəziyyəti həmçinin stabilləşmiş və 10 il 

ərzində  ilk dəfə onun müraciətindən sonra residiv qeydə alınmamışdır. Dördüncü 

pasiyent məqalənin yazıldığı vaxt hələ müalicə alırdı [14]. 

Alman terapevtləri qaraciyər funksiyasının pozulması səbəbi ilə xəstəxanaya 

qəbul edilən 54 yaşında olan xəstəni təsvir etdilər. Səbəbi qaraciyərin sarkoidozu 

idi, lakin  onda ağciyərlərin funksiyasının  pozulması – lazım olduğundan 60%-ə 

qədər DLco azalmışdır, halbuki rentgenoqramma, AHT (ağciyərlərin həyat 

tutumu) və  FVH1 (forsir nəfəsvermənin həcmi) patologiyası aşkarlanmadı. 

Xəstəliyin gedişatı ağciyər funksiyasının proqressiv azalması və ümumi əhvalın 

(çəki itkisi, zəiflik, həyata marağın azalması) aşağı olması ilə xarakterizə 



edilmişdir. Daha sonra onda yoğun bağırsağın, dalaq və böyrəklərin zədələnməsi 

inkişaf edir, hiperkalsiemiya, pansitopeniya və hipersplenizm aşkar olundu. 

Prednizolon ilk günlər sutkada 30 mq, azaldılmaqla 9 həftədən sonra 7,5 mq-a 

qədər təyin edildi. Kəskinləşmə dövründə gündə 40 mq-a qədər doza artırıldı və 

ümumi vəziyyətin və funksional testlərin müvəqqəti yaxşılaşmasına nail olundu. 

Lakin  fatal nəticənin qarşısını almaq, hətta kütləvi böyümüş dalaq çıxarıldıqdan 

sonra da mümkün olmadı. Xəstə diaqnozun qoyulmasından 4 il keçdikdən sonra 

vəfat etdi. Ölüm səbəbi, multisistem sarkoidozda geniş qranulematoz qaraciyərin 

zədələnməsi nəticəsində ağır hepatik ensefalopatiya idi. Müəlliflər hesab edirlər ki, 

poliorqan zədələnməsi halında hormonlarla eyni anda ikinci immunsupressiv 

dərman, məsələn, azatioprin təyin etmək məqsədəuyğundur [14]. 

Qranulyomalar sümük iliyinin biopsiyasında çox vaxt tapılmır və geniş 

spektrli infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklərlə əlaqəli ola bilər. Bu kontekstdə 

sarkoidoz sümük iliyindəki qranulyomanın ən çox səbəbidir. Eyni zamanda, 

hərtərəfli difdiaqnostika lazımdır. Qranulyomalar dərman qəbulundan (toksiki 

mielopatiya), habelə HİV infeksiyasının səbəb olduğu mielopatiya zamanı ikincili 

olaraq yarana bilər. Bu hallarda qranulyomalar kiçik olur, əsas xəstəliklə əlaqəli 

olur və onların təsbit edilməsi çətindir. Mikroorqanizmlərin aşkarlanması üçün 

xüsusi boyanma lazımdır. Fibrin halqavari qranulyomalar (qapaq kimi 

qranulyomalar) Ku-qızdırması üçün xarakterdir, lakin reaktiv hallarda, dərman 

vasitələrindən sonra və Laym xəstəliyi kimi digər infeksion xəstəliklər zamanı baş 

verə bilər. Bu baxımdan geniş seroloji testlər aparmaq məsləhətdir. Kölnün 

patologları (Almaniya) vurğulayırdılar ki, çox hallarda, sümük iliyindəki morfoloji 

dəyişikliklər qeyri-spesifikdir və yalnız histoloji, klinik və seroloji tədqiqatlar da 

daxil olmaqla skrininq yanaşma düzgün diaqnozu təmin edir.  

Alman tədqiqatçıları növbəti hadisəni təsvir etdilər. 66 yaşındakı bir xəstə 

çəki itkisi və hepatomeqaliya səbəbi ilə xəstəxanaya qaldırıldı. Müayinə edildiyi 

zaman, qan serumunda qələvi fosfatazanın mühüm artması ilə qranulematoz 

hepatit diaqnozlaşdırıldı. Hər hansı bir səbəb (dərman, yoluxucu amillər, 

autoimmün pozulmalar) istisna edilmişdir. Retroqrad endoskopik 



xolangiopankreatoqrafiya ilə ödçıxarıcı yollar və qaraciyərdaxili kiçik axarlar 

normal idi. Xəstə biliyar sirroz diaqnozu ilə xəstəxanadan çıxdı. Yarım ildən sonra 

pansitopeniya nəticəsində ağır bağırsaq qanaması səbəbi ilə xəstə yenidən 

xəstəxanaya qaldırıldı. Sümük iliyinin biopsiyası bolluca qranulyoma ortaya 

çıxardı. Histioz-X istisna edildi və ağciyərxaric sarkoidozun diaqnozu qoyuldu. 

Prednizolonla müalicənin 6 həftəsindən sonra hemoqramma normala döndü. 

Qələvi fosfatazanın səviyyəsi 18 aydan sonra normallaşdı, sümük iliyi bioptatında 

isə qranulyoma yox idi [14]. 

Yapon internistləri daima proteinuriya və hematuriyası olan 49 yaşlı 

pasiyenti müşahidə etmişlər. Arterial təzyiq, böyrəklərin funksiyası, fiziki 

məlumatlar və döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqramması patologiya aşkar etmədi, 

lakin qanın analizində mötədil trombositopeniya, qan serumunda AÇF aktivliyi, 

lizosim və IgA qatılığının artması qeydə alınmışdır. Qarın boşluğunun USM və 

RKT-si dalaqda çoxlu düyünlər müəyyən etdi. Diaqnostik məqsədlə (hər şeydən 

əvvəl, bədxassəli limfoma və ya metastazları istisna etmək üçün) splenektomiya və 

eyni zamanda böyrəklərin açıq biopsiyası aparıldı. Dalaq preparatının işıq 

mikroskopiyası zamanı sarkoidoza müvafiq gələn xarakter kazeifləşməyən 

qranulema aşkarlanmışdı. Böyrəklərin biopsiyası IgA-ya müsbət boyanma ilə 

diffuz proliferativ qlomerulonefriti, ən çox da mezangial sahədə  lokallaşan, IgA 

nefropatiyaya uyğun olmasını göstərdi. Təqdim edilən hadisə sarkoidoz və IgA 

nefropatiyası arasında patogenetik əlaqə haqqında fikir söyləməyə əsas verdi. 

Sarkoidozla ağırlaşmış IgA nefropatiyasına az hallarda rast gəlinir, bu da 

tədqiqatçılarda hər iki vəziyyətin immunoloji təbiətli olmasına xüsusi maraq 

oyatdı. Göstərilən uyğunluğu müəlliflər diaqnostika və difdiaqnostika zamanı 

nəzərə almalıdırlar. Yapon internistlərinin digər qrupu hepatolienal sarkoidoz 

hadisəsini təsvir etmişlər. 51 yaşlı yapona 4 il əvvəl sarkoidoz diaqnozu qoyulmuş, 

o, hospitala quru öskürək, anoreksiya və çəki itkisi ilə müraciət etmişdir. Onda 

mötədil hepatosplenomeqaliya  olmuşdu. Abdominal RKT və MRT qaraciyər və 

dalaqda sıxlığı  az olan  çoxlu sahələr aşkarlamışdı. Laparoskopiya zamanı 



qaraciyərin səthində çoxlu ağımtıl düyünlər və dalaqda bir neçə şişəoxşar düyünlər 

göründü [9,14]. 

Terapevtlər, əvvəlki illərdə mənşəyi bilinməyən qızdırması olan 25 yaşında 

bir xəstəni müşahidə etmişlər, son hərarətin qalxması ilə olan epizod ağciyərlərə və 

mediastinaya təsir etmədən hepatosplenomegaliya, abdominal adenopatiya və 

kranial osteolizlə müşayiət edilmişdir. Sözügedən limfoproliferativ xəstəliklə 

əlaqədar olaraq, 1500 q kütləsi olan bir splenektomiya aparıldı və toxumasında, 

eləcə də limfa düyünlərində, qaraciyərdə kazeifləşməyən qranulema tapıldı. 

İntratoratik zədələnmə olmadan atipik sarkoidoz diaqnozu qoyulmuş, nəhəng 

splenomeqaliya və kəllə sümüyünün sarkoidozu təzahür etmişdir [14]. 

İtaliyalı alimlərin fikrincə, sarkoidoz zamanı splenomeqaliya intratorotik və 

ekstratoratik sarkoidozun daha geniş təzahür etməsi ilə müşayiət olunur. 

Kataniyada klinisistlər sarkoidozlu xəstəni, sistemli təzahürlər olmadıqda, nəhəng 

dalaq və qarın ağrısı ilə müşahidə etmişlər. Onların fikrincə, splenomegaliya 

zamanı sarkoidoz həmişə diferensial diaqnostika üçün nəzərə alınmalıdır. Çox vaxt 

splenomeqaliyanı  xəstələrdə narahatlıq hissləri ilə aşkar edirlər. Sarkoidozun təbii 

gedişatı  splenomegaliyadan  sonra dəyişməzsə də, dalağın çıxarılmasından sonra 

Kataniya xəstəsində müşahidə edilən qarın ağrısı tamamilə yox olub və başqa bir 

müalicə tələb olunmur [10,14]. 

Türk patoloqları və internistləri hypersplenismlə əlaqədar sarkoidozda 

dalağın çıxarılmasının iki halını açıqladılar. Birincisi, 56 yaşında bir qadın hərarəti 

ilə  əlaqədar müraciət etmişdi. Hpersplenizm səbəbindən dalağı laparoskopik 

olaraq çıxarılmışdı. Patoloji tədqiqat nəticə vermədi. Sol qoltuqaltı limfa 

düyünlərinin biopsiyası ilə əlaqəli olaraq vərəməleyhinə müalicə təyin edildi. Bu 

anda bütün fiziki məlumatlar normal idi və EÇS - 80 mm/saata çatdı. Döş qəfəsinin 

rentgenoqrammasında ağciyər köklərinin limfa düyünləri böyümüş idi. RKT 

böyümüş limfa düyünlərini təsdiqlədi və ağciyər parenximasındakı dəyişiklikləri 

tapdı. Fibrobronxoskopiyada bronxların selikli qişasında daş aşkar edildi. Lavaj 

mayesi alındı və bronxial biopsiya edildi. CD4/CD8 nisbəti 2 idi. Mukosal 

biopsiyada sarkoidoza uyğun, nekroz əlamətləri olmayan qranulematoz iltihab 



müəyyən  edildi. Adrenal korteks hormonları ilə müalicə aparıldı. İkinci halda, 

öskürək, təngnəfəslik və eritema nodosumu ilə əlaqədar 60 yaşlı qadın qəbul edildi. 

Əvvəllər hipersplenizmlə bağlı splenektomiya aparılıb. Əməliyyat preparatının 

patohistoloji tədqiqatında sarkoidoz aşkarlandı. Sağ ayağında düyünlü eritema 

istisna olmaqla, fiziki müayinənin bütün nəticələri normal idi. EÇS – 50 mm/saat 

idi. Rentgenoqramma patologiyanı aşkar etmədi, baxmayaraq ki, RKT genişlənmiş 

mediastinal və paratraxeal limfa düyünlərinin böyüdüyünü aşkar etməyə imkan 

verir. Paratraxeal limfa düyünlərinin biopsiyası sarkoidoz əlamətləri aşkar etdi. 

Steroidlərlə müalicəyə başlanıldı [6]. 

Yuxarıda göstərilən nümunələr belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, 

zədələnmiş dalağın çıxarılması çox hallarda remissiyaya gətirib çıxarır. Eyni 

zamanda, sarkoidozda dalağın böyüməsinin müalicəsi prednizolon, metotreksat və 

ya malyariya əleyhinə dərman preparatları ilə təyinatdan ibarətdir, 

splenektomiyaya son tədbir kimi baxırlar, çünki cərrahi müdaxilə zamanı 

ağırlaşma mümkündür. Tanınmış sarkoidoloqlar splenektomiyaya göstərişlərini 

qiymətləndirməyə və bu orqanların çıxarılmasında ağırlaşmanın olması hadisəsini 

üzə çıxarmağa çalışmışlar. 

Beləliklə, dalağın zədələnməsi multisistem sarkoidozun təzahürlərindən biri 

ola bilər. Sarkoidoz şiş proseslərinə, vərəmə aid deyil, o, sərbəst bir xoşxassəli 

xəstəlikdir  və  sarkoidozun  insanın  müxtəlif orqanlarını  zədələyə bilməsi bütün 

həkimlərdən onu bir daha yada salmağı tələb edir.  
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В статье представлена информация о саркоидозе, включая саркоидоз селезенки, его 

распространение по всему миру и описание клинических случаев. Указанные в статье 

клинические примеры приводят к таким выводам, что удаление поврежденной селезенки 

часто сопровождается ремиссиями. В диагностике саркоидоза, наряду с такими 

инструментальными методами исследования как ультразвуковое исследование, 

магниторезонансная томография, взятие биоптата, актуальность представляет 

определение следующих лабораторных показателей: цитокинов, щелочной фосфатазы, 

лизоцима, кальция в крови и моче и ангиотензинпревращающегося фермента и др. 

Больным саркоидозом при спленомегалии желательно назначать стероиды, цитостатики, 

поскольку часто она чревата развитием осложнений. 

Ключевые слова: саркоидоз, саркоидоз селезенки, спленэктомия. 
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The article presents information on sarcoidosis, including sarcoidosis of the spleen, its spread 

throughout the world and a description of clinical events. The examples given in the article lead 

to the following conclusions: removal of a damaged spleen often leads to remission. In the 

diagnosis of sarcoidosis, along with instrumental methods of ultrasound, MRI, biopsy, the 

following laboratory indicators are important: cytokines, alkaline phosphatase, lysozyme, 

calcium in blood and urine and angiotensin converting enzyme, etc. In splenomegaly, it is 

desirable to prescribe steroids, cytostatics and sarcoidosis since splenectomy is often fraught 

with complications. 
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