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:: Zespół Hugesa i Stovina 

 

Orpha number: ORPHA228116 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
Zespół Hugesa i Stovina (HSS) to choroba zagrażająca życiu, uważana za sercowonaczyniowy, kliniczny 
wariant choroby Behçeta (BD, sprawdź ten termin). Charakteryzuje się występowaniem mnogich 
tętniaków tętnicy płucnej i zakrzepicą żył obwodowych. 

 
Epidemiologia: 
Częstość występowania nie jest znana, a w literaturze od pierwszego opisu w 1959 roku przez Hugesa i 
Stovina przedstawiono mniej niż 30 przypadków. 
 

Obraz kliniczny: 
U pacjentów (głównie mężczyzn w wieku 12-40 lat) najczęściej występują niespecyficzne objawy 
tętniaków tętnicy płucnej ( krwioplucie, kaszel, duszność, bóle w klatce piersiowej i objawy nadciśnienia 
płucnego), a następnie historia zakrzepicy żył obwodowych. Inne towarzyszące objawy mogą obejmować 
gorączkę oraz nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.Tętniaki najczęściej występują w tętnicach płucnych i 
tętnicach oskrzeli, a ich następstwem jest krwioplucie. Jednakże tętniaki mogą pojawić się w dowolnym 
miejscu układu krążenia. Nawracające zapalenie żył, często obejmujące duże naczynie prowadzi do 
powstawania zakrzepów. Najczęściej istnieją predyspozycje do tworzenia się zakrzepów w żyłach 
obwodowych. Opisywano także zakrzepicę żyły głównej i prawego przedsionka.  

 
Etiologia: 
Etiologia zespołu Hugesa i Stovina nie jest znana, jednakże uważa się, że HSS jest formą zapalenia 
naczyń, która ma podobny patomechanizm, obserwowany też w chorobie Behçeta. 
 

Metody diagnostyczne: 
Rozpoznanie zespołu Hugesa i Stovina stawiane jest na podstawie obrazu klinicznego (występowanie 
zakrzepicy żylnej i tętniaków tętnicy płucnej u młodych pacjentów), przebiegu choroby i badań 
obrazowych ( RTG klatki piersiowej, konwencjonalna angigrafia lub spiralna tomografia komputerowa) w 
celu wykrycia i oceny tętniaków tętnicy płucnej. W badaniu histopatologicznym stwiredza się uszkodzenie 
ściany naczyń oraz okołonaczyniowe naciek limfo- i monocytów wokół naczyń kapilarnych i żyłek. 

 
Diagnostyka różnicowa: 
Objawy płucne zespołu Hugesa-Stovina i choroby Behçeta są identyczne, ale te dwa zespoły mogą być 
rozróżniane na podstawie braku objawów na błonach śluzowych i skórze w HSS. 
 

Opieka i leczenie: 
Wstępne leczenie HSS obejmuje podawanie kortykosteroidów, najczęściej w połączeniu z lekami 
cytotoksycznymi ( dożylne podawanie cyklofofamidu, następnie doustne azatiopryny) aby ustabilizować 
zmiany tętniakowante tętnicy płucnej. Pomimo występowania zakrzepicy antykoagulanty nie są wskazane 
ze względu na ryzyko zagrażającego życiu pęknięcie tętniaków tętnicy płucnej. Dla pacjentów z 
jednostronnymi lub zlokalizowanymi tętniaki tętnicy płucnej efektywnym leczeniem jest ich usunięcie 
chirurgiczne, a w niektórych przypadkach możliwe jest wykorzystanie mniej inwazyjnej metody takiej jak 
przezcewnikowa embolizacja. 

 
Rokowanie: 
Większość pacjentów z zespołem Hugesa i Stovina diagnozowanych jest w zaawansowanym stadium 
choroby, z zespołem wiąże się wysoka śmiertelność spowodowana masywnym krwiopluciem w wyniku 
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pęknięcia tętniaków tętnicy płucnej lub przerostu tętnicy oskrzelowej wtórnie do niedokrwienia 
spowodowanego niedrożnością tętnicy płucnej. 
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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. 

 

 

 


