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:: Żylny zespół górnego otworu klatki piersiowej 

 
 

 

Orpha number: ORPHA 357131 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby:  

Żylny zespół otworu klatki piersiowej (VTOS) jest postacią zespołu otworu klatki piersiowej 

(TOS; zob. to hasło), które objawia się jednostronnym (rzadko obustronnym) bólem ramienia i 

sinicą. 

 

Epidemiologia: 

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

górnego otworu klatki piersiowej stanowi 2% - 3%  wszystkich przypadków TOS. 

 

Opis kliniczny: 

VTOS występuje u młodych dorosłych, zwykle po nadwyrężeniu ramienia.  Charakterystyczne 

objawy, spowodowane niedrożnością żył to obrzęk ramienia, sinica, ból i łagodne parastezje. 

Rzadko może wystąpić ból szyi i głowy. Poczucie zmęczenia przedramienia odczuwane jest już 

po kilku minutach jego aktywności. Często widać podskórne żyły na ramieniu i górnej części 

klatki piersiowej. 

 

Etiologia:  

Powtarzalny ruch ramienia oraz ucisk podobojczykowej żyły w szyi (pomiędzy obojczykiem a 

żebrem szyjnym) prowadzi do blizn, które mogą predysponować do zakrzepicy z powodu 

zwężenia naczyń.   

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na objawach: obrzęku ramienia, sinicy i rozdętych żyłach 

powierzchniowych. Zdjęcia rentgenowskie mogą zidentyfikować źródła ucisku, w tym wydłużony 

wyrostek szyjny C7 lub nieprawidłowe pierwsze żebro. Rozpoznanie potwierdza zwężenie lub 

zablokowanie żyły podobojczykowej widoczne w badaniu dynamicznym USG, rezonansie 

magnetycznym lub wenografii w tomografii komputerowej 
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Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje tętniczy zespół górnego otworu klatki piersiowej (ATOS) oraz 

neurogenny TOS (NTOS) (zob. te hasła), które są różnicowane klinicznie. ATOS to 

niedokrwienie kończyny górnej z powodu ucisku tętnicy podobojczykowej lub zakrzepicy i można 

go wykluczyć za pomocą angiografii rezonansu magnetycznego. Prawdziwy neurogenny TOS 

objawia się jako pleksopatia ramienna w niższej części tułowia i jest rozpoznawany za pomocą 

metod elektrodiagnostycznych lub rezonansu magnetycznego. Należy również wziąć pod uwagę 

inne przyczyny niedrożności żył, w tym nowotwory, wady wrodzone oraz zakrzepicę żył 

głębokich górnych kończyn.   

 

Postępowanie i leczenie: 

W ostrej postaci stosuje się leczenie trombolityczne a następnie dekompresję chirurgiczną 

(resekcja pierwszego żebra, uwolnienie mięśnia piersiowego mniejszego lub skalenektomia), by 

zmniejszyć ryzyko nawrotu. Angioplastykę oraz chirurgiczne bypassy wykonuje się, by naprawić 

uszkodzone żyły.  W postaci przewlekłej z ciężką i obrzękniętą kończyną, ale z drożną żyłą 

podobojczykową, zaleca się dekompresję chirurgiczną, angioplastykę lub rekonstrukcję 

naczyniową. Generalnie fizjoterapia nie jest przydatna w leczeniu VTOS, ale może być pomocna 

w mniej poważnych przypadkach. 

 

Rokowanie: 

U ponad 95% pacjentów poddawanych udanej trombolizie a następnie dekompresji obserwuje 

się wtórną drożność żył, choć utrzymujący się obrzęk może ograniczać sprawność. 
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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. 

 

 


