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Саркоидоз с поражением паренхимы легких в боль-
шинстве стран мира занимает первое место в структуре 
интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ). В Бельгии 
саркоидоз составляет 27 % всех случаев ИЗЛ [34], в 
Греции — 34,1 % [21], в Италии — 33,7 % [36], во Франции 
саркоидоз и идиопатический легочный фиброз вместе 
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— более 50 % [37]. С 70-х годов прошлого столетия 
наблюдается неуклонный рост заболеваемости саркои-
дозом и смертности больных [13, 15, 35].

Сведения о заболеваемости саркоидозом в мире

Заболеваемость саркоидозом в разных странах 
мира варьирует от 0,125 до 24,0 новых случаев на 
100 000 населения в год (таблица), распространенность 
— от 1 до 64 на 100 000 населения [2].
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Резюме
Проведено порівняльне вивчення захворюваності і роз-

повсюдженості саркоїдозу органів дихання в південному (АР 
Крим) та північному (Житомирська область) регіонах України 
по даними звертаємості та результатам профілактичного рент-
генологічного обстеження у 2011 році.

В АР Крим показник захворюваності становив 1,08 на 100 
000 дорослого населення, показник розповсюдженості — 4,59 
на 100 000. В Житомирськоі області показник захворюваності 
(2,62 на 100 000) перевищував аналогіичний в АР Крим в 2,4 
рази. Розповсюдженість (7,86 на 100 000) була вищою, ніж в АР 
Крим, в 1,7 раза. 

У зв’язку із тим, що кліматичний фактор є одним із визначаль-
них в епідеміології саркоїдозу, показники захворюваності та роз-
повсюдженості в південному та північному регіонах із більшою 
ймовірністю можна вважати крайніми для областей України. Це 
дає основу зробити висновок, що в цілому по Україні захворю-
ваність на саркоїдоз органів дихання становить в середньому від 
1,1 до 2,6 на 100 000 дорослого населення, а розповсюдже ність 
— від 4,6 до 7,9 на 100 000, що відповідає рівню південноєвро-
пейських країн. Якщо врахувати, що доросле населення країни 
становить приблизно 38 млн осіб, то можна зробити висновок, що 
щорічно в Україні реєструється приблизно 700 нових випадків 
саркоїдозу, а загальна кількість хворих із активним саркоїдозом 
становить приблизно 2500 тис. Остання цифра віддзеркалює роз-
повсюдженість лише зареєстрованих випадків саркоїдозу. Це 
пацієнти, які звернулися за медичною допомогою або були вияв-
лені під час профілактичного рентгенологічного обстеження. 
Випадки безсимптомного перебігу хвороби з спонтанним виліко-
вуванням залишаються поза зором лікарів.
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Abstract
We conducted a comparative survey of the incidence and 

prevalence of pulmonary sarcoidosis in Southern (Crimean AR) 
and Northern (Zhitomir oblast) regions of Ukraine by means of 
analysis of self-referred cases and the cases, revealed at prophylac-
tic radiological examination in 2011.

The incidence of sarcoidosis in Crimea was 1.08 per 100 000 
adult inhabitants; the prevalence was 4.59 per 100 000. In Zhitomir 
oblast the incidence value (2.62 per 100 000) exceeded an equiva-
lent value in Crimea by 2.4 times. The prevalence (7.86 per 100 
000) was also higher than in Crimea by 1.7 times.

Taking into account a significant impact of climate factor on 
sarcoidosis epidemiology, the incidence and prevalence of disease 
in Northern and Southern regions should be considered polar as 
for the oblasts of Ukraine. This makes sense to conclude that mean 
incidence of sarcoidosis in Ukraine ranges from 1.1 to 2.6 per 100 
000 adult population, whereas the prevalence — from 4.6 to 7.9 
per 100 000, which is equivalent to the level of Southern European 
countries. Assuming the adult population of Ukraine accounts 
about 38 million people it is easy to calculate that in average 700 
new cases of sarcoidosis are registered annually. A total number of 
patients with active sarcoidosis is about 2500 thousand. The last 
figure reflects only the number of registered cases, i.e. the cases, 
revealed during self-referral of patients and cases, revealed at 
prophylactic radiological examination. The asymptomatic cases 
with spontaneous recovery remain out of medical sight.
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