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Słowa kluczowe
Ziarninujące zapalenie błony naczyniowej, surowicze 
odwarstwienie siatkówki, zespół naczyniówkowo-opo-
nowy, bielactwo, zaburzenia słuchu.

Streszczenie
Zespół Vogta-Koyanagiego-Harady jest schorzeniem 

wielonarządowym obejmującym objawy oczne, skórne, 
neurologiczne i laryngologiczne. Rozwój tego schorze-
nia związany jest głównie z odpowiedzią autoimmunolo-
giczną przeciw melanocytom. Występuje na całym świe-
cie z predylekcją do ras o wysokiej zawartości pigmentu 
oraz u pacjentów predysponowanych genetycznie.

Główne objawy oczne obejmują ziarninujące zapale-
nie błony naczyniowej z towarzyszącymi wysiękowymi 
odwarstwieniami siatkówki. Dość typowe są symptomy 
związane z utratą barwnika, pojawiające się w później-
szych fazach schorzenia, takie jak objaw Sugiury czy ob-
jaw ,,zachodzącego słońca”. Ze strony innych układów 
charakterystyczne są: bielactwo, łysienie, siwienie, szu-
my i dzwonienie w uszach oraz objawy przypominające 
podrażnienie opon mózgowych.

Diagnostyka opiera się głównie na wywiadzie (brak 
urazu), angiografii fluoresceinowej oraz dodatkowo na 
badaniach, takich jak: ultrasonografia, optyczna kohe-
rentna tomografia, angiografia indocyjaninowa, rezonans 
magnetyczny czy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. 
Różnicowanie obejmuje wiele jednostek chorobowych, 
z których najistotniejszą jest zapalenie współczulne.

Leczenie musi być włączone niezwłocznie, w posta-
ci agresywnej steroidoterapii z następczą terapią pod-
trzymującą. Ma to na celu prewencję postępu choroby 
i ewentualnych komplikacji, które są główną przyczy- 
ną obniżenia ostrości wzroku. Wykorzystuje się le-
czenie immunosupresyjne jako terapię dodatkową lub  
podtrzymującą. W niektórych przypadkach związanych 
z brakiem kontroli progresji choroby czy niektórymi  
powikłaniami wskazane jest leczenie inwazyjne. Szyb- 
kie rozpoznanie i niezwłoczne włączenie leczenia po-
zwala uzyskać dobre rokowanie.
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Summary
Vogt-Koyanagi-Harada syndrome (VKHS) is a mul- 

tiorgan condition causing ocular, dermal, neurological 
and laryngological symptoms. Its development is ma-
inly linked with an autoimmune response against me-
lanocytes. Although it occurs around the world, it is 
more common among the more heavily pigmented ra- 
ces and patients with genetic susceptibility.

The main ocular manifestations include granuloma- 
tous panuveitis with serous retinal detachments. Symp-
toms associated with a loss of pigment, occurring in the 
later stages, such as Sugiura’s sign and “sunset glow” 
fundus are quite typical. The following symptoms are 
characteristic for the remaining body systems: vitiligo, 
alopecia, poliosis, tinnitus, and symptoms similar to me-
ningism.

Diagnostics is based mostly on patient history (lack of 
trauma), fluorescein angiography and also other imaging 
methods such as ultrasound, optical coherence tomogra-
phy, indocyanine green angiography, magnetic resonance 
imaging or cerebrospinal fluid test. Differential diagnosis 
encompasses a broad spectrum of nosological entities, of 
which the most significant is sympathetic ophthalmia.

Aggressive steroid treatment should be started im-
mediately, followed by maintenance therapy. This will 
prevent the disease from progressing or causing possi-
ble complications which are the main cause of decline 
in visual acuity. Immunosuppressive treatment is applied 
as an auxiliary therapy or maintenance therapy. Invasi-
ve treatment is indicated in some cases connected with 
failure to control progression or selected complications. 
Early diagnosis and immediate treatment enable a posi-
tive prognosis.
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