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Özet 
Sarkoidoz kronik, multisistemik. sebebi 
bilinmeyen, bütün vücutta yaygın olarak 
bulunan nonkazeöz granulomlarla karak-
terize. 20-40 ya˛ları arasında daha sık gö-
rülen selim gidi˛li bir hastalıktır. Akcier-
ler ba˛ta olmak üzere bütün organları tu-
tabilir. Dier romatizmal hastalıkları tak-
lit edebilir. Bu olguda ate˛. artralji. bilate-
ral hilerlenfadenomegali. eritema nodo-
sumu olan bir Löfgren sendromlu hasta 
sunulmu˛tur. 

Anahtar Sözcükler: Eritema nodosum. Hi-
ler lenfadenomegali. Löfgren sendromu 

Summary 
Sarcoidosis is multisystemic. chronic, be-
nign, disease of unknown cause characte-
rized by non caseating granulomas of the 
body and mainly occurs in 20-40 years. It 
involves all the body but mostly lungs. It 
can imitates other connective tissue disor-
ders. This case is about a patient with 
Löfgren 's sydrome: and has fever, arthral-
gia, bilateral hilar adenopathy, erythema 
nodosum. 

Key words: Erythema nodosum. Hilar 
adenopathy. Löfgren 's syndrome 
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Olgu Sunumu 
36 ya˛ında bayan hasta, her iki ayak bile-
inde arı. bacaklarında kızarık arılı sert-
likler ve ˛i˛lik, halsizlik, öksürük, kilo kay-
bı, gece terlemesi yakınması ile ba˛vurdu-
u poliklinikten akut eklem romatizması 
ön tanısı ile ileri tetkik ve tedavi amacı ile 
servisimize yatırıldı. Öyküsünden 5 yıldır 
süregelen eklem arılarının olduu, zaman 
zaman bu arılarının arttıı, daha önce 
ba˛vurduu hekim tarafından eklem roma-
tizması te˛hisi konularak aspirin ve penisi-
lin tedavisi ba˛landıı, bu tedaviye aralıklı 
olarak devam edildii fakat son bir haftadır 
özellikle her iki ayak bileindeki arıların 
ve bacaklarındaki arılı kızarıklıkların art-
tıı örenildi. Bunun dı˛ında öz ve soy geç-
mi˛inde özellik yoktu. ›laç. sigara, alkol vb. 
alı˛kanlıı yoktu. Fizik muayenede genel 
durumu iyi. tansiyon arteriyel 130/80 mm 
Hu. nabız dakikada 86 ritmik bulundu. Sis-
tem muayenelerinde 3 cm hepatomegali ve 
bacaklarda dizlerden a˛aı kısımlarda 5-10 
cm çaplarında eritemli. hassas, sıcak, bazı-
ları hiperpigmente. multipl. iyi lokalize no-
düller dı˛ında bir özellik yoktu. Palpabl 
lenfadenomegali saptanmadı. Asiller ate˛ 
38.3 C idi. 

Laboratuvar incelemesindeki sonuçlar ˛u 
˛ekildeydi: 

Glukoz: 109 mg/dl 
Üre: 29 mg/dl 
Kreatinin: 1.0 mg di 
Total kolesterol: 166 mg/dl 
Trigliserit: 274 mg/dl 
Total protein: 6.5 gr/dl 
Albumin: 3.6 gr/dl 
Clobulin: 2.8 gr/dl 
ALP: 315 U/L 
AST: 18 U/L 

ALT: 25 U/L 
LDH: 402 U L 
CPK: 25 U/L 
Ca++: 9.0 mg/dl 
Na+: 136 mmol/L 
K>: 4.5 mmol/L 
Lökosit: 9000 mm 
Eritrosit: 4510000 mm 
Hemoglobin: 11.5 gr/dl 
Hematokrit: %37.9 
MCV: 80.8 fl/dl 
MCHC: 33.4 gr/dl 
Trombosit: 354000 gr/dl 
Sedimentasyon: 116 mm h 
PPD: negatif 
Paterji: negatif 
ANA: + 

ASO: 200 Todd Ünitesi 
CRP: +++ 
RF: negatif 

Akut eklem romatizması (AER) ön tanısıy-
la servise yatırılan hastada bu tanıyı doru-
lamak amacıyla anamnez ve fizik muayene 
bulguları tekrar gözden geçirildi. AER ma-
jor kriterleri yoktu lartrit, kardit, eritema 
marginatum, korea, subkutan nodüller). 
Minor kriterlerden artralji. ate˛. sedimen-
tasyon yükselmesi, pozitif C - reaktif prote-
in testi mevcut: anemi. lökositoz ve yüksek 
Antistreptolizin (ASO) titrajı yoktu. Elekt-
rokardiyografide PR intervali normaldi. 
Boaz kültüründe normal boaz florası 
üredi. Bacaklardaki lezyonun multipl, arı-
lı, hassas, iyi lokalize, eritemli. deriden ha-
fif kabarık ve sadece bacaklarda olmasıyla 
eritema nodosum olarak deerlendirildi. 
Yuvarlak, arısız, hareketli, sert, el-ayak 
ekstansor yüzlerde gruplar halinde bulu-
nan subkutan nodüllerden ayrıldı. Bacakta-
ki nodülden alınan biyopsinin histopatolo-
jik incelemesinde eritema nodosumla 
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uyumlu granulomatöz dermatit görüldü. 
Eritema nodosumun e˛lik ettii gebelik, 
inflamatuar barsak hastalıkları, streptoko-
kal infeksiyon, yersinia enterokolitis. siste-
mik mantar infeksiyonları. özellikle oral 
kontraseptifler olmak üzere ilaç kullanımı, 
anamnez, fizik muayene ve laboratuvar de-
erlendirmesi ile dü˛ünülmedi. Hastanın 
kronik öksürük yakınması ayrıca eritema 
nodosumun e˛lik ettii tüberküloz ve sar-
kodioz da dü˛ünülerek çekilen akcier gra-
fısinde akcier parankiminde infiltratif lez-
yon saptanmadı. Her iki hilusta sagdakiler 
daha belirgin olmak üzere lobule konturlu 
lenfadenomegalilerle uyumlu görünüm 
saptandı. 

Bilateral hiler lenfadenomegali yapan tü-
berküloz, sarkoidoz. lenfoma. sistemik 
mantar enfeksiyonu, akcier karsinomu. si-
likozis. berillozis, metastatik tümör, yaban-
cı cisim, eozinofılik granuloma arasında 
ayırıcı tanıya gidildi. Toraks BT'de prevas-
küler. aortapulmoner ve bilateral hiler len-
fadenomegali saptandı. Batın USG'de hepa-
tomegali dı˛ında bulgu yoktu. Balgamda 3 
kez farklı zamanlarda bakılan aside rezis-
tan bakteri direkt mikroskobisinin negatif 
gelmesi, akcier grafısi ve torax BT'de ka-
vite, infiltrasyon olmaması. PPD'nin nega-
tif olması nedeniyle hastada tüberküloz dü-
˛ünülmedi. Transbron˛ial biyopside non-
nekrotizan kronik granulomatöz iltihap 
saptanması ayrıca anamnez, fizik muayene, 
laboratuvar bulguları ile hastada sarkoidoz 
dü˛ünüldü. Serum kalsiyumu normal olan 
hastada Anjiotensin converting enzim dü-
zeyi de normal bulundu. Kweim -Siltzbach 
testi enjekte edilecek sarkoid dokusunun 
teminindeki güçlük nedeniyle yapılamadı. 
Oftalmolojik muayene normal bulundu. 
Ate˛. artralji, eritema nodosum, bilateral hi-
ler adenomegali ayrıca sedimentasyon hızı-

nın beklenenden çok yüksek olmasıyla 
akut sarkoidoz. Löfgren sendromu dü˛ü-
nüldü. 
Oral nonstreoid antiinfiamatuvar ilaçlarla 
tedaviye ba˛landı, cilt lezyonları için lokal 
steroidli pomatlar verildi, klinik ve radyolo-
jik takibe alındı. 

Tartı˛ma 
Akut sarkoidozun karakteristik formu olan 
Löfgren sendromu bilateral hiler lenfade-
nomegali. periferik artrit, artralji. üveit, eri-
tema nodosum ile seyreder. (1.2) Ate˛. kilo 
kaybı, halsizlik gibi yapısal belirtiler e˛lik 
eder. En sık otuzlu ve kırklı ya˛larda, ka-
dınlarda biraz daha sık görülür. (3.4) 
Sarkoidozun etyolojisi bilinmemekle birlik-
te, esas olarak hücresel immun cevapla il-
gili bir hastalıktır. Patogenezde henüz bi-
linmeyen bir antijenik uyaranla makrofajla-
rın hücresel immun cevapta dei˛iklik 
olu˛turmasının önemli olduu dü˛ünül-
mektedir. Hastalıkta yaygın ve kazeöz ol-
mayan granulomatöz yapılar karakteristik-
tir. (5) 

Sarkoidoz lezyonu hemen her organda gö-
rülebilir. Hastalık en sık akcierleri ve lenf 
nodullerini tutmaktadır. Görülme sıklıına 
göre göz. karacier, dalak. deri. kemik, 
tükrük bezleri, eklemler, kalp ve böbrekler 
de hastalıa katılabilmektedir.(4,6) Hasta-
lar ba˛lıca 4 semptom ile ba˛vururlar. Bun-
lar; 1- Solunum semptomları (%4()-45). 2-
Yapısal semptomlar (%25). 3- Romatolojik 
yakınmalar ile göz ˛ikayetleri ve cilt lezyo-
nu gibi toraks dı˛ı inflamasyon bulguları 
(%25) ve 4- Akcier grafisinde tesadüfen 
saptanan hiler lenfadenomegalidir. (%5-10) 
En sık tutulan organ akcierdir. Dispne. 
kuru öksürük ve atipik göüs arıları ola-
bilir. Nadiren hemoptizi görülür. 
Cilt lezyonları hastaların ]/3'ünde görü-
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lür. En sık kar˛ıla˛ılan cilt lezyonu eritema 
nodosumdur. Sıklıkla e˛ zamanlı bilateral 
hiler lenfadenomegali ile görülen eritema 
nodosum akut sarkoidozun göstergesidir 
ve iyi prognozla ili˛kilidir. (4) 
Göz lezyonları arasında ba˛ta uveitis ol-
mak üzere optik sinir, retina, konjuntiva 
hastalıkları bulunabilir. 
Hastalıın SSS'ne yerle˛mesi ile uyku hali. 
meninks irritasyon bulguları, konvulsiyon-
lar, his ve motor bozuklukları saptanabilir. 
(Nörosarkoidoz) 

Böbreklerde granülomatoz lezyon nadir-
dir. Nefrokalsinozis. hyalinizasyon. piyelo-
nefrit sonucu böbrek yetmezlii olabilir. 
Kalsiyum nefropatisi geli˛ebilir. Sarkoid 
lezyonlarının 1. 25 dihidroksikolekalsifero-
iu arttırması nedeniyle hiperkalsemi ve hi-
perkalsiüri ortaya çıkabilir. 
Sarkoidozda kemik, eklem ve kaslar etkile-
nebilir. Artrit mono veya poliartrit ˛eklinde 
görülebilir. Akut veya kronik poliartrit ola-
bilir. 

Karacier tutulmasının klinik belirtileri va-
kaların ancak %20'sinde görülür. Buna 
kar˛ılık %75 vakada biyopsi ile tüberküller 
yakalanır. Semptomsuz bir hepatomegali 
sıktır. 
Aktif dönemde bazen sedimentasyon hızın-
da bir artı˛ ve eozinofili saptanabilecekte-
dir. Clobulinler genellikle artmı˛tır. Birçok 
hastada romatoid faktör pozitif olup alkali 
fosfataz artı˛ı ve hiperkalsemi bulunabilir. 
Serum anjiotensin converting enzim sevi-
yelerinin artmı˛ bulunması hem tanı hem 
de aktivite tayininde çok yararlıdır ama 
spesifik deildir ve ba˛ka hastalıklarda da 
görülebilir. (8) Hiperkalsemi olursa hiper-
kalsemi yapan dier nedenlerden ve artrit 
olursa dier romatizmal hastalıklardan 
özelliklede akut eklem romatizmasından 
ayırd edilmesi gerekir. (7.9) 
Sarkoidozda tanı: tüberküloz, sistemik 

mantar hastalıı, silikozis. karsinom. lenfo-
ma gibi granülomatoz hastalıklara ait öz-
gün nedenlerin yokluunda, tipik radyog-
rafik bulgular e˛liinde, özgün klinik tablo 
ile birlikte yerle˛ik nonkazeöz granüloınla-
rın bulunmasına dayanır. Histolojik tanı. 
en çok bronkoskopide edinilen transbron-
˛ial biyopsi ile dorulanır. 
Kesin tanı koyduran bir inceleme de Kwe-
im - Siltzbach testidir ve hastaların % 
80'inde pozitiftir. Ancak enjekte edilecek 
sarkoid dokusunun teminindeki güçlük ve 
test süresinin uzun olması nedeniyle rutin 
kullanılan bir test deildir. 
Hastaların büyük çounluu spontan re-
misyona girer. (5.10) Artrit. nonsteroid an-
tiinflamatuar ilaçlara iyi yanıt verir. Akut 
artrit kol˛isin tedavisine de iyi yanıt verir. 
Cilt lezyonları için klorokin ve lokal stero-
idli pomadlar kullanılabilir. Steroid, ancak 
önemli organ fonksiyon bozukluu ortaya 
çıktıında veya hiperkalsemi geli˛tiinde 
endikedir. (6.8) 
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