
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

:: Tętniczy zespół górnego otworu klatki piersiowej 

 
 

 

Orpha number: ORPHA 357107 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby:  

Tętniczy zespół górnego otworu klatki piersiowej (ATOS) jest postacią zespołu górnego otworu 

klatki piersiowej (TOS; zob. to hasło), który objawia się jako jednostronne niedokrwienie 

kończyny górnej. 

 

Epidemiologia: 

Trudno jest określić zapadalność ze względu na brak testu potwierdzającego TOS. Tętniczy 

zespół górnego otworu klatki piersiowej stanowi mniej niż 1% wszystkich przypadków TOS. 

 

Opis kliniczny: 

Tętniczy zespół górnego otworu klatki piersiowej pojawia się spontanicznie u pacjentów w 

każdym wieku jako niedokrwienie górnej kończyny, co powoduje ból, bladość, znieczulenie, 

uczucie chłodu i chromanie przystankowe. Rzadko zakrzepica płucna podobojczykowa 

powoduje ruch wsteczny, prowadzący do udaru. 

 

Etiologia:  

Objawy ATOS są spowodowane uciskiem tętnicy podobojczykowej (często przez żebro szyjne) 

lub zatory. Ucisk w tętnicy podobojczykowej w szyi skutkuje postenotycznym rozszerzeniem, 

burzliwym przepływem oraz tworzeniem się zakrzepów.   

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na stwierdzonym w wywiadzie niedokrwieniu górnej kończyny oraz 

słabszym tętnie w dystalnych częściach kończyny lub zmniejszonym ciśnieniu skurczowym krwi 

w kończynie. U ponad 90% pacjentów zidentyfikowano żebro szyjne lub długi poprzeczny 

wyrostek szyjny. Rozpoznanie potwierdza stwierdzenie podobojczykowego zwężenia, 

niedrożności lub tętniaka widzianych w dynamicznym USG, rezonansie magnetycznym lub 

arteriografii.  Pomocne mogą okazać się prowokacyjne badania badania, takie jak test Roosa 
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(wynik testu jest pozytywny, kiedy pacjent nie jest w stanie otwierać i zaciskać w pięść dłoni 

przez 3 minuty, mając podniesione ramiona) i Adsona (wynik testu jest pozytywny, jeśli zanika 

puls na tętnicy promieniowej, kiedy badany po wzięciu głębokiego oddechu zwraca głowę w 

chorą stronę). 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowy obejmuje żylny lub neurogenny zespół górnego otworu klatki piersiowej 

(zob. te hasła), chorobę tętnic obwodowych i innych zaburzeń prowadzących do ucisku tętnic, 

takich jak zewnętrzny ucisk wywierany przez guz. Żylny TOS można wykluczyć robiąc USG żył 

lub flebografię rezonansem magnetycznym. Prawdziwy neurogenny TOS objawia się jako 

pleksopatia ramienna w niższej części tułowia. Pacjenci z PAD są w grupie ryzyka miażdżycy. 

Inne zewnętrzne przyczyny ucisku można wykluczyć za pomocą odpowiednich metod 

obrazowania przekrojowego. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Ostre niedokrwienie tętnic leczone jest trombolizą lub embolektomią. U pacjentów z objawami 

wskazana jest dekompresja chirurgiczna. Może być konieczna rekonstrukcja tętnicza. 

Fizjoterapia zazwyczaj nie pomaga. 

 

Rokowanie: 

Niedrożność tętnic stanowi zagrożenie dla kończyny, ale większość pacjentów przy 

odpowiednim leczeniu odzyskuje pełną sprawność. W 91% przypadków dekompresja ATOS 

skutkuje pełnym ustąpieniem objawów. 

 

Recenzent-ekspert: dr Paul M. Scholten i dr Joseph H. Feinberg 

Data: maj 2013 

Tłumaczenie: listopad 2013 

 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 
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