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Sissejuhatus
Venoosne hüpertensioon, mis on enamasti tingitud pindmiste veenide klappide 
puudulikkusest.

Kroonilist venoosset puudulikkust esineb 16%-l täiskasvanud inimestest. 
Esinemissagedus tõuseb koos vanusega.

Alates kosmeetilisest probleemist kuni elukvaliteeti oluliselt halvendava haiguseni 
Sageli esitavad patsiendid kaebusi: torkimistunne, põletav tunne, raskustunne, 
sügelus, turse, valu, lihaskrambid, rahutud jalad või alajäseme väsimine.

Venoosse geneesi puhul on turse tavaliselt hüppeliigese piirkonnas, kuid turse ei 
haara labajalga.





Ultraheli uuring
Soovitatakse teha kõigil enne invasiivset ravi, et planeerida operatsiooni mahtu ja 
vähendada korduva operatsiooni riski. C2–C6 patsiendid.

Enne invasiivse ravi planeerimist tehtavas uuringus hinnatakse nii süva- kui ka 
pindmisi veene ja uuringumaht on suurem võrreldes tavapärase alajäseme 
veenide ultraheli uuringuga. Kuni 45 min ühe jala peale.

Ravijuhendi alusel suunab uuringule kirurg. Perearsti saadetud patsiendile tuleks 
teha tavapärane lühem SVT-d välistav uuring.



Anatoomia
Pindmiste veenide süsteem koosneb v. saphenadest, nende harudest ja 
väiksematest nahaalustest kollektorveenidest.

Pindmiste veenide anatoomias on palju variatsioone, mis on tingitud enamasti 
sellest, et mõni veen on rohkem või vähem
arenenud.

Pindmised veenid jäävad väljapoole lihaste fastsiaid, 
aga v. saphenad on pindmise fastsia sees.



vSM anatoomia
V. saphena magna algab jalalaba dorsaalosast 
ning kulgeb mediaalse pekse eest mööda sääre 
ja reie mediaalset külge kuni ühise reieveenini 
kubemevoldi kõrgusel.

Enamus lisaharusid on ilma nimeta ning 
terminoloogia on varieeruv.



vSM anatoomia
vSM-iga paralleelselt kulgevad põhilised 
lisaharud nimetatakse vastavalt nende 
asendile ja seotusele fastsiaga:
1) eesmine lisa vSM - algab vahetult 
saphenofemoraalsest ühendusest kaudaalsemal 
ning kulgeb süvasüsteemist eespool. Võib uuesti 
ühineda vSMiga või asendada vSM-i juhul kui see 
on hüpoplastiline. Tüüpiliselt selle puudulikkus 
põhjustab sääre ja reie eesosas laienenud veene. 

2) pindmine lisa vSM -  tavaliselt paikneb 
reie kesk- ja alaosas ning sääre ülaosas. Võib 
samuti asendada vSM-i juhul kui see on 
hüpoplastiline. Võib segi ajada vSM-iga.



Anatoomia
vSM-iga põiki kulgevad lisaharud 
nimetatakse eesmiseks või tagumiseks 
circumflex veeniks (vena circumflexa femoris 
posterior/anterior).

SFJ - Sapheno‐femoral junction GSV - great saphenous vein 
A/PASV - anterior/posterior accessory saphenous vein A/PTCV - anterior/posterior thigh circumflex vein 
SPJ - sapheno-popliteal junction SSV - small saphenous vein
TE SSV - thigh extension of small saphenous vein



vSP anatoomia
V. saphena parva algab jalalaba 
lateraalosast ning kulgeb lateraalse pekse 
tagant sääre keskosa kaudu 
kraniaalsemale. Suubumine on varieeruv: 
klassikaliselt (⅔ juhtudest) vPopliteasse,
aga ka siis võib see olla mediaalsel, 
lateraalsel või kraniaalsemal. 

vSP-l on sageli ühendus reie tagaosas 
paikneva pindmise veeniga, mis võib olla 
dominantne verevoolu tee. See omakorda 
võib suubuda vSM-i, süvasüsteemi või 
tuhara veenidesse.



Perforantveenide anatoomia
~ 150 veeni, mis viivad verd pindmisest süsteemist 
süva süsteemi. 

Klassifikatsioonid erinevaid. Tuleks nimetada 
lokalisatsiooni järgi. 

Puudulikud perforandid on enamasti üle 3 mm 
diameetriga. Sageli reie mediaalosas ja sääre 
proksimaalses mediaalses/tagumises osas.

1) Reie mediaalne perforant - vSM ja vFS vahel, mis 
paikneb reiel mediaalsel kesk- või alaosas (vana 
klassifikatsiooni järgi Dodd või Hunteri perforandid).

2) Paratibiaalsed perforandid - vSM ja VTP ülaosa vahel 
(Boyd perforant).

3) Tagumised tibiaalsed perforandid - VTP ja sääre 
tagumise circumflex veeni vahel (Cockett 
perforandid).



Mida peab hindama?

1. Süva- ja pindmiste veenide tromboosi hindamine (patsient lamab, istub või seisab): vFC, vFS, vP, 
sääreveenide ülemine kolmandik, vajaduse korral niudeveenid, varikoossete pindmiste veenide 
olemasolul hinnata tromboosi osas.

2. Süvaveenide klappide hindamine, refluksi hindamine (patsient seisab): vFC, vFS proksimaalne osa 
– Valsalva katse; vFS ja vP distaalne osa – sääre kompressioon.

3. Pindmiste veenide hindamine (patsient seisab)
 a. kas varikoos tüveharudel: hinnatakse v. saphena magna ja v. saphena parva läbimõõtu ja 
refluksi. Refluksi hindamiseks sääre kompressioon. Refluksi hindamine v. saphena magna ja v. 
saphena parva proksimaalse klapi osas + vajaduse korral varikoossest kohast või harust 
distaalsemalt
 b. kui esineb varikoosne koht: perforantveeni hindamine (laius > 4 mm), refluksi hindamine 
perforantveenis
 c. tromboosi hindamine pindmistes veenides (patsient lamab, istub või seisab).

Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi (RJ-I/30.1-2019)



Tehnika
Visuaalne vaatlus oluline.

Pindmisi veene tuleks hinnata püstises 
asendis või järsus tagurpidi 
Trendelenburgi asendis, et veenid 
oleksid maksimaalselt täitunud.

Reieveenide hindamiseks on jalg 
väljapoole keeratud ja põlvest kergelt 
painutatud.

Andur suure kalde all doppleri jaoks.



Teostus
Hindamine algab vSM saphenofemoraalsest üleminekust. Kõigepealt mõõta selle 
diameeter ning lisaharude diameetrid. 

Siis liikuda mööda iga haru kaudaalsemale ja jälgida selle diameetrit.
Puuduliku perforandi suubumiskohas tüviharu läbimõõt suureneb.
Puudulikust pindmisest harust kaudaalsemal on tüviharu kitsam ja kraniaalsemal 
laiem.

Ainuüksi diameetri hindamisest ei piisa. Tuleb hinnata harusid refluksi osas.

Sarnaselt toimub vSP ja selle harude hindamine. Lisaks tuleb uurida reie 
distaalset dorsaalset osa, kus enamus inimestel on ühendus vSM-iga.

Lisaks eelpool mainitud süvasüsteemi hindamine.



Refluksi hindamine
Avaldada aeglaselt, aga tugevalt survet säärele ning siis järsul lahti laskmisel hinnata tagasivoolu. 
Reieveenide hindamisel võib avaldada survet ka reie distaalosale.

Klapid süvasüsteemis: VFC 1, VFS 2-4, sääreveenides ~12. 
Klapid pindmistes veenides: 2 klappi proksimaalsel, 1-2 reiel, 10-12 vSM ja vSP-s. 

Refluksi peaks hindama iga lisaharu piirkonnas.

Kuigi tüüpiliselt hinnatakse refluksi vaadates 
veeni longitudinaalselt saab suuremates veenides refluksi 
olemasolu lihtsamini ja kiiremini hinnata aksiaalselt kui 
andur on suure kalde all.

Kui refluks on leitud siis tuleks seda 
kvantifitseerida pulsewave-iga.



Refluksi hindamine
Haiguslikuks loetakse refluksi kestusega > 0,5 s pindmistes veenides, > 1 s 
süvaveenides ning > 0,35 s perforantveenides.

Tüüpiliselt kliiniliselt olulise refluksi olemasolul kestab see tavaliselt mitu sekundit.

V. saphena magna kuni 5 mm läbimõõduga ja v. saphena parva kuni 3 mm 
läbimõõduga.

Veeni laienemine on korrelatsioonis refluksiga.



Kaudne niudeveenide hindamine
Võrdlevalt vaadata voolugraafikuid mõlemas reieveenis, mida on parem teha pikali 
asendis. Vajadusel sügaval hingamisel.

Normaalse verevoolu puhul on näha hingamisest tingitud variaabelsust. 



Puudulikkuse mustrid/põhjused
a) Saphenofemoraalse või saphenopopliteaalse ülemineku osa puudulikkus (proksimaalne klapp)
b) Puudulik eesmine lisa vSM
c) Puudulikud harud vSP-st
d) Puudulikud  perforantveenid
e) Tuhara veenide puudulikkus
f) Venae pudendae externae (suubuvad vSM-i) puudulikkus

g) Epigastraalsete veenide puudulikkus



vSM refluks alates proksimaalsest 
klapist kuni punktini A, kus puudulik on 
varikoosne lisaharu.
Punktis B ühineb lisaharu uuesti vSM-i 
laienenud ja puuduliku osaga.

Samas A ja B vahelisel lõigul vSM 
puudulik ei ole.



Uuringu lihtsustamine
“It is easy for sonographers who are new to CVI scanning to feel overwhelmed by 
the level of detail, sometimes to the point of diagnostic paralysis.”

Soovitused uuringu lihtsustamiseks:
Refluksil on alati põhjus ja selle leviku tee. Kui põhjus on leitud siis leviku 
hindamine on kergem.
Enne saada ülevaade pindmiste veenide puudulikkuse ulatusest kui hakata 
üksikuid lisaharusid hindama.
Üle 5 mm diameetriga veenides on praktiliselt alati refluks.
Varikoossetes veenides on alati refluks.
Normaalseid lisaharusid ei pea põhjalikult testima.



EVTA ravijärgne UH
Endovaskulaarse termaalse ablatsiooni järgselt hinnatakse ravitud veene esialgu 
paari nädala möödudes, siis paari kuu ja hiljem aastaste intervallidega.

Varases ravijärgses faasis hinnatakse ravitud veenide sulgumist ning trombootilisi 
tüsistusi.  Ravitud veen enamasti sama diameetriga või väiksem võrreldes preop 
leiuga. Verevoolu selles ei tohiks olla, veeni seinad peaksid olema paksud ning 
valendik kitsas ja mitte komprimeeritav. Eristama peaks tromboosist, mille puhul 
on tsentraalne täitedefekt, veen on ravieelsest uuringust laiem ning seal võib 
tekkida rekanalisatsioon.

Kuude kuni aasta möödudes on ravitud veen väga väike ning seda on tõenäoliselt 
raske leida.



EVTA ravijärgne UH
SVT risk 1% vSM ablatsiooni järgselt. Tavaliselt kohtades kus pindmine veen 
ühineb süva süsteemiga.

Klassifitseerimiseks hinnatakse mitu % süvaveeni diameetrist on trombi poolt 
haaratud. 

EHIT (endovenous heat induced thrombosis): 
1 - ei ulatu süva süsteemi
2 - kuni 50% süvaveeni valendikust
3 - üle 50%
4 - 100% 



Ravijärgne UH
Teine võimalik tüsistus on arteriovenoosne fistel. Selle puhul on näha osaliselt 
avatud veen, milles pulseeriv verevool.

Kolmas tüsistus on veeni rekanalisatsioon. Enamasti nähtav esimese paari nädala 
jooksul peale ravi. Osalise rekanalisatsiooni puhul ei pruugi refluksi uuesti tekkida.

Taastekke puhul saab hindamiseks kasutada sama tehnikat, mis esialgsel 
uuringul. Tuleks välja selgitada kas ravi ebaõnnestus, tekkis neovaskularisatsioon 
või haigus progresseerus ja tekkisid uued varikoossed veenid eelnevalt ravimata 
puudulike veenide kaudu.
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