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Manifestacja sarkoidozy na szyi
Manifestation of sarcoidosis in the neck region
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STRESZCZENIE:    Sarkoidoza jest chorobą układową o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się powstawaniem ziarniniaków, które 
nie ulegają martwicy. Typowe dla sarkoidozy zmiany zapalne mogą wystąpić w każdym narządzie, ale najczęściej 
zajmują węzły chłonne i płuca. Bardzo rzadką lokalizacją sarkoidozy są narządy w rejonie głowy i szyi. Opisywane 
przypadki dotyczą węzłów chłonnych, ślinianek, krtani, zatok. Analizie poddano dwa przypadki sarkoidozy gruczołów 
ślinowych (podżuchwowego i przyusznego), dwa przypadki sarkoidozy krtani i jeden przypadek z zajęciem węzłów 
chłonnych szyi. Pacjenci – 4 kobiety i 1 mężczyzna w wieku 26–76 lat – zostali skierowani do kliniki z podejrzeniem 
nowotworu ślinianki lub krtani oraz limfadenopatią szyjną. Jedna pacjentka miała rozpoznaną wcześniej sarkoidozę 
płucną. Badania diagnostyczne wykonane przedoperacyjnie u pozostałych chorych (ultrasonografia, biopsja, RTG 
klatki piersiowej) nie nasunęły podejrzenia sarkoidozy we wstępnej ocenie. Resekcja chirurgiczna zmienionych 
tkanek i badanie histopatologiczne potwierdziły rozpoznanie sarkoidozy pozapłucnej. Tylko u jednej chorej, u której 
występowało zajęcie ślinianki podżuchwowej, na podstawie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej potwi-
erdzono współistnienie zmian w miąższu płuc.

SŁOWA KLUCZOWE:   sarkoidoza pozapłucna, guz ślinianki przyusznej, guz ślinianki podżuchwowej, limfadenopatia, guz krtani

ABSTRACT:   Sarcoidosis is a systemic disease of unknown etiology. It is characterized by a formation of lumps known as noncase-
ating granulomas, which are not affected by necrosis. Typical collections of inflammatory cells may be found in any 
organ tissues but mainly in the lungs, skin or lymph nodes. Head and neck organs involvement is rare, although sar-
coidosis can be found in lymph nodes, salivary glands, larynx and sinuses. A search was performed based on medi-
cal records of patients admitted to the Department of Otolaryngology within four previous years. We analyzed two 
cases of sarcoidosis of salivary glands (parotid and submandibular), two cases of larynx involvement and one case of 
lymphadenopathy due to sarcoidosis. Patients (4 women and 1 man), age range 26–76 years old, were directed to the 
Otolaryngology Department with neck lymphadenopathy or a suspicion of a neoplastic tumor of salivary gland or 
larynx. Only one patient had previous diagnosis of pulmonary sarcoidosis. Preoperative diagnostic procedures such 
as ultrasonography, biopsy, chest radiography did not suggest sarcoidosis on the initial assessment in other patients. 
Surgical removal of the pathological findings and histopathological examination confirmed extrapulmonary sar-
coidosis. The computed tomography of lungs confirmed coexisting pulmonary sarcoidosis in only one patient.

KEYWORDS:   extrapulmonary sarcoidosis, submandibular gland tumor, parotid gland tumor, cervical lymphadenopathy, laryngeal tumor

WSTĘP

Sarkoidoza, czyli choroba Besniera-Boecka-Schaumanna, jest 
chorobą układową o nieznanej etiologii, która charakteryzuje 
się powstawaniem ziarniniaków nieserowaciejących [1]. Ty-
powe dla choroby zmiany mogą pojawić się w niemal każdym 

narządzie, jednak najczęściej rozpoznaje się je w płucach, wę-
złach chłonnych i na skórze [2, 3]. Zmienność lokalizacji wią-
że się także z dużym zróżnicowaniem objawów, które mogą 
towarzyszyć sarkoidozie. Najczęściej zgłaszanymi przez cho-
rych objawami są: zmęczenie, suchy kaszel, suchość oczu, za-
mazane widzenie oraz zmiany skórne [3]. Dość rzadko zdarzają 

Renata_Kozak
Przekreślenie

Renata_Kozak
Wstawiony tekst
Karolina Anna 



17

artykuł oryginalny / original article

POLSKI  PRZEGLĄD  OTORYNOLARYNGOLOGICZNY, TOM 7, NR 2 (2018), s. 15-20

Ryc. 1.  Obraz ultrasonograficzny sarkoidozy w śliniance przyusznej pod postacią zmiany ogniskowej o zatartych granicach, hypoechogenicznej, niejednorodnej, o 
wymiarach: 1a. podłużnym – 23 mm 1b. poprzecznym – 11mm i 1c. wzmożonym unaczynieniem w opcji power Doppler.

się przypadki występowania zmian typowych dla sarkoidozy 
w obrębie narządów głowy i szyi [4]. Pozapłucne postacie tej 
choroby imitują najczęściej objawy guza w narządzie, w któ-
rym są zlokalizowane. W tych przypadkach zmiany w tkance 
płucnej i śródpiersiu mogą być wykryte wtórnie po postawieniu 
diagnozy histopatologicznej. Sarkoidoza jest rzadko uwzględ-
niana we wstępnej diagnostyce różnicowej guzów głowy i szyi 
ze względu na sporadyczne występowanie oraz niespecyficzne 
objawy w zakresie zajętych narządów [5].

W pracy zostanie przedstawionych 5 chorych z sarkoidozą w 
narządach szyi o różnej lokalizacji.

Przypadek 1.
 
Czterdziestodwuletnia kobieta, dotychczas zdrowa, została 
przyjęta do Kliniki Otolaryngologii w celu leczenia operacyj-
nego guza ślinianki podżuchwowej po stronie prawej. Wcze-
śniej pacjentka zgłosiła się do poradni laryngologicznej z po-
wodu narastającego od około miesiąca niebolesnego obrzęku 
w okolicy prawego kąta żuchwy. Podczas badania palpacyjne-
go stwierdzono również limfadenopatię szyjną prawostronną. 
Chora otrzymała skierowanie do kliniki, gdzie początkowo po-
brano biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC), która okazała 
się niediagnostyczna. Wykonane badanie ultrasonograficzne 
szyi uwidoczniło hipoechogeniczną, niejednorodną, dobrze 
odgraniczoną zmianę w śliniance podżuchwowej prawej o wy-
miarach 21 mm × 18 mm. U chorej wykonano resekcję ślinianki 
podżuchwowej wraz z guzem, który makroskopowo był twar-
dy i dobrze odgraniczony od otaczającego miąższu ślinianki. 
W badaniu histopatologicznym w obrębie guza rozpoznano 
zmiany typowe dla sarkoidozy, pozostały miąższ ślinianki był 
prawidłowy. Wykonano tomografię komputerową płuc, która 
potwierdziła obustronne zmiany drobnoguzkowe w miąższu 
narządu, liczniejsze w płucu prawym. Badanie spirometryczne 
nie wykazało odchyleń od normy. Wykonane przedoperacyj-
nie badanie RTG klatki piersiowej nie uwidoczniło patologicz-

nych zmian w płucach. Chora została skierowana do poradni 
pulmonologicznej celem dalszej opieki. Obraz kliniczny odpo-
wiadał sarkoidozie typu II. Nie zdecydowano wówczas o włą-
czeniu leczenia. Chora od 18 miesięcy pozostaje pod obser-
wacją ambulatoryjną. W kontrolnym badaniu USG szyi loża 
po śliniance podżuchwowej pozostaje bez wznowy, pozostałe 
ślinianki są prawidłowe, stwierdzono natomiast powiększone 
do 2 cm węzły chłonne rejonu II i III szyi po stronie prawej o 
prawidłowej strukturze anatomicznej.

Przypadek 2.
 
Dwudziestosześcioletnia kobieta, zdrowa dotychczas, zgłosiła 
się do poradni laryngologicznej z powodu niebolesnego obrzęku 
w okolicy kąta żuchwy po stronie lewej. Badanie USG ujawniło 
powiększony węzeł chłonny w II rejonie po stronie lewej o wy-
miarach 18 mm × 24 mm, hypoechogeniczny, niejednorodny 
ze wzmożonym przepływem. Objawy pojawiły się 2 miesiące 
wcześniej, a obrzęk według chorej stopniowo narastał. Wyko-
nana BAC nie była diagnostyczna. Pacjentka została skiero-
wana do Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego celem pobrania węzła chłonnego okolicy kąta 
żuchwy. Po wykonaniu selektywnej limfadenektomii materiał 
przesłano do badania histopatologicznego, w którym rozpo-
znano sarkoidozę w usuniętym węźle. Wykonane badanie TK 
płuc nie wykazało zmian patologicznych. Chora pozostaje pod 
kontrolą pulmonologiczną i laryngologiczną.

Przypadek 3.
 
Czterdziestoośmioletnia kobieta, niezgłaszająca współistnie-
jących chorób, została przyjęta do Kliniki Otolaryngologii ze 
wstępnym rozpoznaniem guza ślinianki przyusznej po stronie 
lewej. Chora zauważyła guzek około 2 miesięcy wcześniej. W 
badaniu palpacyjnym stwierdzono niebolesny obrzęk w okoli-
cy przedusznej. Ambulatoryjnie wykonane badanie USG ujaw-
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niło zmianę w śliniance przyusznej lewej – o nieregularnych 
zarysach, słabo odgraniczoną od miąższu ślinianki, o wymia-
rach 23 mm × 11 mm, hypoechogeniczną i niejednorodną o 
wzmożonym unaczynieniu. Ponadto w miąższu widoczne były 
3 powiększone węzły wewnątrzśliniankowe o wymiarach 11,5 
mm, 11 mm i 10 mm. Wykonana BAC ujawniła obfity miesza-
ny naciek zapalny, ogniskową martwicę i tworzenie się ropni. 
Czynność nerwu twarzowego była prawidłowa, symetryczna. 
U chorej wykonano parotidektomię powierzchowną. Płat po-
wierzchowny usunięto wraz z guzem o wielkości 20 mm × 15 
mm, który ściśle przylegał do gałązek nerwu twarzowego i wy-
dawał się je naciekać. Doraźne badanie histopatologiczne nie 
potwierdziło komórek nowotworu złośliwego w wycinkach z 
tkanki guza. Na podstawie ostatecznego badania histopatolo-
gicznego rozpoznano sarkoidozę. Badanie TK płuc nie potwier-
dziło zmian w miąższu, a spirometria nie wykazała zaburzeń 
czynnościowych (Ryc 1a, 1b, 1c).

Przypadek 4.
Siedemdziesięciodwuletni mężczyzna z nadciśnieniem tętni-
czym i łagodnym przerostem prostaty w wywiadzie zgłosił się 
do poradni laryngologicznej z powodu chrypki. W badaniu 
krtani lusterkiem rozpoznano wówczas egzofityczny guz pra-
wego fałdu głosowego i chorego skierowano do kliniki celem 
laryngoskopii bezpośredniej. W trakcie zabiegu mikrochirur-
gii krtani wykonano chordektomię typu III laserem CO2. W 

badaniu histopatologicznym materiału z krtani rozpoznano 
sarkoidozę. Pooperacyjnie u chorego zastosowano rehabilita-
cję foniatryczną, uzyskując zadowalającą jakość głosu. W ba-
daniu TK płuc nie wykazano zmian w miąższu. Po 3 latach od 
operacji chory zgłosił się z powodu nawrotu chrypki. Badanie 
wideolaryngoskopowe ujawniło gładkie i blade fałdy głosowe, 
brak przesunięcia brzeżnego na prawym fałdzie głosowym i 
niedomykalność głośni o kształcie owalnym. Zastosowano tera-
pię emisji głosu przez 6 tygodni, niestety bez znaczącej popra-
wy jakości głosu. Badanie TK krtani i płuc nie wykazało zmian 
patologicznych. Zdecydowano o wykonaniu laryngoskopii 
bezpośredniej, w której po wykluczeniu zmian organicznych 
w krtani wykonano laryngoplastykę iniekcyjną prawego fałdu 
głosowego przy użyciu hydroksyapatytu wapnia. Po zabiegu 
uzyskano poprawę jakości głosu (Ryc. 2a i 2b).

Przypadek 5.
Siedemdziesięciosześcioletnia kobieta zgłosiła się w 2011 r. 
do Kliniki Otolaryngologii na ostrym dyżurze z powodu nara-
stających od kilku miesięcy duszności oraz chrypki. Pacjentka 
miała w 2008 r. rozpoznaną sarkoidozę węzłowo-płucną. Po-
zostawała pod stałą opieką poradni pneumologicznej bez le-
czenia glikokortykosteroidami Przy przyjęciu prezentowała 
nasiloną duszność krtaniową, wykonano wówczas tracheoto-
mię oraz mikrodirektoskopię z pobraniem wycinków do ba-
dania histopatologicznego. W badaniu rozpoznano sarkoidozę 

Ryc. 2.  Badanie wideolaryngostroposkopowe głośni u chorego po chordektomii typu III z powodu sarkoidozy prawego fałdu głosowego: 2a. przed laryngoplastyką 
iniekcyjną, 2b. po ostrzyknięciu hydroksyapatytem wapnia.
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biety chorują częściej niż mężczyźni. Choroba ta może pojawić 
się we wszystkich narządach, jednak najczęściej zajmuje płuca 
i węzły chłonne. Znacznie rzadszą lokalizacją zmian typowych 
dla sarkoidozy są śledziona, nerki, serce czy mięśnie. Objawy 
mogą pojawić się nagle, ale najczęściej postępują stopniowo i 
są to zmęczenie, gorączka i bóle stawowe.

U większości pacjentów ze zdiagnozowaną sarkoidozą poza-
płucną można dostrzec zmiany również w miąższu płuc, które 
pojawiają się nagle [6]. Manifestacje w rejonie głowy i szyi do-
tyczą 10–15% pacjentów z sarkoidozą pozapłucną, przy czym 
najczęściej zajęte są dla węzły chłonne szyi. Warto wspomnieć, 
że izolowane charakterystyczne objawy z zajętego rejonu są 
rzadkością [7].

Powiększone węzły chłonne są głównym objawem sarkoido-
zy dotyczącej rejonu głowy i szyi. Szacuje się, że limfadenopa-
tia szyjna w przebiegu choroby występuje u 40% pacjentów z 
manifestacją symptomów w tym obszarze [8]. Wymagane jest 
różnicowanie przede wszystkim ze zmianami odczynowymi i 
przerzutami nowotworowymi.

Gruczoły ślinowe są rzadko spotykaną lokalizacją zmian typo-
wych dla sarkoidozy – ich zajęcie dotyczy 5–10% pacjentów z 
sarkoidozą na szyi [8]. W takiej sytuacji jedynym objawem jest 
niebolesny obrzęk, któremu towarzyszy powiększenie gruczołu 
ślinowego. Literatura opisuje niewiele przypadków sarkoido-
zy w obrębie ślinianek, jednak przewaga chorujących kobiet 
jest zauważalna [4].

Zajęcie krtani dotyczy maksymalnie 8% pacjentów z sarko-
idozą narządów szyi [8]. Główne symptomy obejmują dysfa-
gię, duszność, kaszel i zaburzenia głosu. Często towarzyszą im 
objawy choroby układowej.

Leczenie przyczynowe sarkoidozy nie jest możliwe z uwagi na 
nieustaloną etiologię tej choroby [9]. Po postawieniu diagno-
zy i poszerzeniu diagnostyki tak, by wykryć inne potencjalne 
miejsca występowania zmian ziarniniakowych, stosuje się gli-
kokortykosteroidy doustne [10]. W łagodnej postaci choroby 
często praktykowana jest postawa wyczekująca [5].

WNIOSKI

Sarkoidoza bardzo rzadko zajmuje narządy szyi, ale należy 
ją uwzględnić w diagnostyce różnicowej obrzęków ślinianek, 
guzów krtani i limfadenopatii szyjnej, zwłaszcza u kobiet w 
średnim wieku, gdyż może być pierwszym symptomem cho-
roby układowej.

krtani. Po miesiącu leczenia steroidami zmiany patologiczne 
w krtani zmniejszyły się znacznie, co pozwoliło wykonać de-
kaniulację i zamknięcie tracheostomii. W 2012 r. chora miała 
ponownie wykonany zabieg mikrochirurgii krtani z powodu 
ziarniny zapalnej na prawym fałdzie głosowym. Badanie histo-
patologiczne wycinków i tym razem potwierdziło sarkoidozę 
krtani. Po kilkumiesięcznej sterydoterapii zmiany w krtani 
ustąpiły całkowicie.

Niedawno pacjentka zgłosiła się ponownie do poradni laryn-
gologicznej z powodu chrypki bez duszności. Chora jest od 
6 miesięcy leczona sterydami (Encorton 60 mg rano), które 
otrzymuje z powodu zmian w płucach. W wykonanym bada-
niu wideolaryngostroboskopowym stwierdzono zrost w tylnej 
części krtani na wysokości fałdów przedsionkowych istotnie 
zwężający światło krtani oraz zmiany o charakterze ziarniny 
na obu fałdach przedsionkowych wymagające weryfikacji hi-
stopatologicznej. Pacjentka została zakwalifikowana do kolej-
nego zabiegu mikrochirurgii krtani (Ryc. 3).

DYSKUSJA

W Europie i Stanach Zjednoczonych współczynnik chorobowo-
ści przy sarkoidozie wynosi 10 do 40 na 100 000 mieszkańców, 
a jej szczyt przypada na przedział wiekowy 20–40 lat [5]. Ko-

Ryc. 3.  Badanie endoskopowe u chorej z sarkoidozą krtani – widoczna ziarnina na 
fałdach przedsionka i zwężenie światła krtani przez zrosty.
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