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� Anatoomiast

� Ülemise õõnesveeni kuvamise meetodid.

� Kaasasündinud ja omandatud ülemise õõnevseeni
anomaaliad.



� Vena cava superior algab parema ja vasaku vena
brachiocephalica ühinemisega.

� Kulgeb paremal keskmises mediastiinumis

� Vena cava superior’ist vasakul kulgeb trahhea ja 
ülenev aort.

� Vena cava superior suubub paremasse kotta

� V. azygos on SVC üks põhilisi kõrvalharusid
› Ülejäänud kõrvalharud on oluliselt väiksemad.
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� SVC pikkus on 7,1±1,4 cm.

� Max diameeter täiskasvanutel 2,1±0,7cm 
(Mahlon et al)

� SVC on tihti ebaregulaarse kujuga (Lin et al)
› Pikema telje normi vahemik on ~ 1,5-2,8 cm

› Lühema telje normi vahemik on 1-2,4 cm

� SVC ristläbilõike pindla vähem kui 1,07 cm² 
võiks olla SVC obstruktisooni/kompressiooni 
läveks. (Lin et al)



� SVC moodustab parema ülemise mediastiinumi
piiri

� Selle piiri nihkumine lateraalsele viitab:
› SVC laienemisele.

› Mediastinaalsele massile (lümfadenopaatia, 
bronhogeenne tsüst, kopsust/trahheast/pleurast lähtuv 
pahaloomuline protsess).



Sonavane et al. Radiographics 2015;35 (7): 1873-92

SVC normaalne asetsus 
rindkere otseülesvõttel. 
Näha on normaalne SVC 
parempoolne piir 
(noolepead ja v. Azygos’e 
terminaalne osa (nool).



� Rindkere otseülesvõtted (ja ka lateraalsed ülesvõtted) 
on peamiseks tsentraalveenikateetri (CVC) asendi 
määramiseks kasutatavaid kuvamise meetodeid.

� U.S. Food and Drug Administration soovitab CVC 
otsa asetada ülemisse õõnesveeni vähemalt 2cm 
kavoatriaalsest üleminekust
› Et vältida tüsitusi (südame perforatsioon, arütmia, kateeter 

indutseeritud trombi moodustumine)

� SVC ja parema koja üleminek asub umbes 4 cm 
allpool kariini.
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� Natiiv KT uuringul võib näha:
› SVC duplikatsiooni, kitsenemist, suurenemist

› CVC asendit

› Kaltsifikaate mööda SVC kulgu, mis võivad olla 
põhjustatud
� Kaltsifitseerunud trombidest

� Fibriinkestadest (fibrin sheath)

� Säilinud kateetri või südamestimulaatori juhtme 
fargmentidest



� SVC-d saab uurida rindkere rutiinse kontrastainega KT 
uuringul

� On olemas ka spetsiaalsed KT protokollid SVC 
uurimiseks

� Rutiinne kontrastainega KT uuring rindkerest teostatud 
60-75 sekundit pärast kontrastaine süstimist annab hea 
ühtlase SVC kontrasteerumise

� SVC hindamine kopsuarterite, aordi ja koronaararterite 
KT angiograafial on piiratud
› Tihedast kontrastainest tingitud artefaktide tõttu
› Segunemis artefaktide tõtt

� mitte kontrasteerunud veri kontralateraalsetest veenidest ja azygos 
veenist võivad meenutada trombe



� Konventsionaalse venograafiaga saab 
visualiseerida striktuuride lokalisatsiooni ja 
ulatust, valendikusiseseid trombe, kollateraale.

� Võrreldes konventsionaalse venograafiaga on 
MR venograafia tsentraalse venoosse 
obstruktsiooni hindamisel sarnase sensitiivsuse ja 
spetsiifilisusega. 



� Hea akustilise akna puudumise tõttu on otsene 
SVC visualiseerimine UH uuringul raskendatud.

� Kaudselt võib Doppler UH uuringul SVC 
obstruktioonile viidata:
› Monofaasiline voolukõver

› Või normaalse respiratoorse faasilisuse puudumine v. 
brachiocephalica’s, v. jugularis interna’s, v. 
subclavia’s.



� Persisteeruv vasak SVC
› Kõige sagedasem kaasasündinud venoosne anomaalia 

torakaalosas
› Levimus on alla 0,5% üldpopulatsioonist
› Levimus kuni 10% kaasasündinud südamehaigustega 

patsientidel
› Parem SVC võib olla normaalne, väike või üldse puududa
› Enamasti on patsiendid asümptomaatilised ning seetõttu 

seisund avastatakse juhuleiuna.
› Kaasasündinud südame anomaaliate arv kasvab kui parem 

SVC on puudu (kodade vaheseina defekt, vatsakeste 
vaheseina defekt, Fallot tetraad, bikuspiidne aordiklapp, 
aordi koarktatsioon, mitraal artreesia, cor triatriatum)



Rindkere KT uuring kontrastainega 39 aastasest naispatsiendist, MIP 
kujutis koronaaris. Juhuleiuna persisteeruv vasak ülemine õõnesveen 
(nool). Parem ülemine õõnesveen on säilinud, läbimõõdult tavapärasest 
pisut kitsam.  Paremal pleuraempüeem.

PERH



Rindkere kontrastainega KT uuring 67 aastasest mehest. 
Vasakpoolne persisteeruv ülemine õõnesveen. Parem 
ülemine õõnesveen puudub.  Parempoolne pleuraefusioon. 
Südame parempoolsed õõned laienenud (pole siin selgelt 
näha).

TÜK



Sama patsiendi rindkere PA röntgenülesvõte. Persisteeruv 
vasakpoolne ülemine õõnesveen (nooled).

TÜK



Diagrams show embryologic development of the 
SVC. The embryologic components are shown in the 
same shades of blue as their adult counterparts. (a) 
Paired anterior (ANT), posterior, and common 
cardinal veins drain into the sinus venosus in the 5th 
week of embryologic development. (b) The right 
anterior cardinal vein caudal to the anastomosis 
between the right and left brachiocephalic veins (RT 
BCV, LT BCV), along with the right common cardinal 
vein and right horn of the sinus venosus, forms the 
normal right SVC. The right posterior cardinal vein 
forms part of the azygos vein (AZYGOUS V). Part of 
the left anterior cardinal vein forms the left superior 
intercostal vein and adjacent left brachiocephalic 
vein. The left common cardinal vein (v. cardinalis 
communis) regresses to form the ligament of 
Marshall. The left posterior cardinal vein regresses, 
whereas the left horn of the sinus venosus forms the 
coronary sinus. RA = right atrium. (courtesy of 
Anthony Zagar, BFA, University of Alabama at 
Birmingham, Birmingham, Ala.)

Vena precardinalis – anterior cardinal vein
Vena cardinalis communis – common cardinal vein 
Sinus venosus cordis – sinus venosus
Vena postcardinalis – posterior cardinal vein
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� Persisteeruva vasakpoolse SVC põhjuseks on 
persisteeruv vasak vena precardinalis,  sinus 
venosus cordis’se vasak sarv ja vasak vena 
cardinalis communis.
› Persisteeruv vasak ülemine õõnesveen suubub 

paremasse kotta laienenud koronaarsiinuse kaudu –
seega otsi persisteeruvat SVC-d kui aksiaalkujutisel 
näed laienenud koronaarsiinust.
› Tihti on selle anomaalia esimeseks vihjeks CVC 

ootamatu kulg mõõda vasakut mediastiinumi kontuuri 
rindkere ülesvõttel.



Persisteeruv vasak ülemine 
õõnesveen rindkere 
röntgenülesvõttel. Esile tuleb 
paremalt perifeerselt asetatud 
tsentraalne kateeter (PICC), 
mis jookseb üle keskjoone ja 
kulgeb mõõda vasakut 
mediastiinumit
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� Parema ülasagara osaline anomaalne pulmonaarne venoosne 
tagasivool
› Osaline anomaalne pulmonaarne venoosne tagasivool (PAPVR) on 

seisund kus üks või mitu kopsuveeni dreneeruvad süsteemsesse 
vereringesse või paremasse kotta, selle asemel et suubuda vasakusse 
kotta.

› Parema ülasagara PAPVR puhul parema kopsu ülasagara kopsuveen 
dreneerub otse ülemisse õõnesveeni

› Levimus 0,5-0,7% üldpopulatsioonist
› Nendel patsientidel esineb tihedamini kodade vaheseina defekti 

(pediaatrilistes uuringutes 80-90%, täiskasvanutel ~47% )
› Paljud patsiendid PAPVR-ga püsivad asümptomaatilised
› Mõndadel võib hilisemas eas tekkida sümptomid seoses vasakult-

paremale šundi, parema poole südamepuudulikkuse ja pulmonaar
hüpertensiooniga.



Rindkere KT KATE uuring 64 
aastasest naispatsiendist. Parema 
kopsu ülasagara ja kesksagara 
veenid suubuvad ülemisse 
õõnesveeni (nool) mitte vasakusse 
kotta. KT-s jäi kahtlus ka kodade 
vaheseina defektile. Kopsuarteri 
peatüvi ja mõlemad kopsuarterid 
on laienenud. Parem koda ja 
vatsake on laienenud.

PERH



Kontrastainega KT 
KATE uuring 77 
aastasest naispatsiendist 
aksiaalis. Juhuleid –
parem ülemine 
kopsuveen suubub 
ülemisse õõnesveeni.

PERH



� Väga harv asümptomaatiline seisund

� Leitakse enamasti juhuslikult

� Põhjuseks on kas kaasasündinud SVC seina 
nõrkus või longitudinaalse lihaskihi puudumine 
tunica adventitia’s

� Puuduvad kindlad suuruse kriteeriumid

� On kirjeldatud nii kotjat kui fusiformset tüüpi.



Rindkere kontrastainega KT 
uuringul 52 aastasel patsiendil 
juhuleiuna SVC aneurüsm. 
Koronaal tasapinnas on näha 
fusiformne SVC aneurüsmaatiline
laienemine ~3 cm (nool). Alaosas 
on SVC normaalse diameetriga 
(noolepea).
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� SVC striktuur
› Sisemiste faktorite poolt põhjustatud

� Pikaaegne CVC

� Transvenoosne südamestimulaator

� Postoperatiivsed või kiiritusjärgsed efektid

› Väliste faktorite poolt põhjustatud
� Pahaloomulised protsessid (kõige sagedasem)

� Kompressioon mediastinaalse massi poolt

� Fibroseeriv mediastiniit



Sisemiste faktorite poolt põhjustatud SVC striktuur 55 aastasel naisel. Koronaarsel (a) ja 
aksiaalsel (b) kontrastainega MIP kujutistel on näha CVC (asetatud parema v. jugularis
interna kaudu), mis on põhjustanud raske seina paksenemise, striktuuri ja täieliku SVC 
proksimaalse osa oklusiooni (nool). Moodustunud on mitmed rindkereseina ja 
mediastinaalsed venoossed kollateraalid (noolepea).
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SVC striktuur põhjustatud välisest kompressioonist. (a) Kontrastainega KT uuring, 
aksiaalne lõik. 42 aastane naine metastaatilise lümfadenopaatiaga (nool), mis 
põhjustab mõõdukat SVC kompressiooni (noolepea).
(b) Kontrastainega KT uuring, aksiaalne lõik. 72 aastane mees StanfordA tüübi 
dissektsiooni ja üleneva aordi aneurüsmiga (nool), mis põhjustab rasket SVC 
kompressiooni (noolepea).
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� Ülemise õnesveeni kitsenemine/oklusioon võib 
põhjustada ülemise õõnesveeni sündroomi
› venoosse äravoolu häire -> ülajäsemete, kaela ja näo 

turse.

� SVC sündroom tekib kõige sagedamini lõpp-
staadiumi neerupuudulikkusega haigetele 
paigaldatud CVC tekitatud striktuurist.



� SVC obstruktsiooni puhul tekivad laiaulatuslikud 
kollateraalid.

� Raptopoulos on kirjeldanud nelja peamist venoossete 
kollateraalide mustrit.

Ia ja Ib aste: vähene kuni 
mõõdukas SVC 
ahenemine, ilma 
kollateraalideta

II aste: Raske SVC 
ahenemine ülalpool 
v. azygos’t. V. azygos
toimib kui osaline 
kollateraal

III aste: SVC 
obstruktsioon 
allpool v. 
azygos taset

IV: aste SVC 
obstruktsioon
v. azygos’e
tasemel
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Kontrastainega KT uuring 69 
aastasest meespatsiendist. 
Tümoomist lähtunud tuumori 
tromb paremas kojas ja 
ülemises õõnesveenis. 
Rindkereseinas arvukad  
kollateraalid.

PERH



� Fibriinkestad 
› On trombimassidest, endoteeli rakkudest ja kollageenist koosnev heterogeenne 

maatriks.
› Tekib suure osa hemodialüüsi kateetrite ümber I nädala lõpuks peale 

asetamist.
› Kui fibriinkest ulatub kateetri otsani, võib kateeter lakata korrektselt töötamast 

(kest blokeerib osaliselt augud, moodustades ühesuunalise ventiili)
› Pärast kateetri eemaldamist fibriinkest kipub jääma veeni, selle asemel et 

kateetri külge jääda.
› Krausz et al näitas suhteliselt madalat (13,6%) fibriinkestade levimust pärast 

pikaajalise CVC eemaldamist. Umbes 50% fibriinkestadest on 
kaltsifitseerunud.

› KT-s näha kui lineaarne, ebaregulaarse kujuga madala tihedusega struktuur, 
mis võib olla kaltsifitseerunud.

› Mitte segi ajada KT uuringul süvaveenitromboosi või kateetri fragmentidega.



http://www.israel-radiology.org.il/data/radiology1112/eilat_2012_2-b.pdf
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Kaltsifitseerunud fibriinkest 
röntgenülesvõttel. 57 aastase lõpp-
staadiumi neerupuudulikkusega 
naise, kellel on mitmel korral olnud 
CVC,  otseülesvõttel on näha 
lineaarne katkendlik kaltsifikaatide 
jada (noolepead), mis kulgeb mööda 
v. jugularis interna’t ja v. cava 
superior’it – kaltsifitseerunud 
fibriinkest. Vasakult CVC (nool).



� SVC tromb võib olla tavaline või tuumori tromb
� Infektsioon ja tromboos on kõige sagedasemad 

pikaajalise CVC või implanteeritava tsentraalse 
venoosse vahendi komplikatsioonid.

� Natiiv KT-s on trombi raske eristada, KA KT-s 
ekstsentriline täitedefekt (enamasti CVC või 
südame stimulaatori elektroodide ümber)

� Tromboos SVC-s võib põhjustada sekundaarseid 
komplikatsioone nagu obstruktsioon, infektsioon, 
pulmonaarne embolism.



� Tuumori tromb, mis haarab SVC-d on tavaliselt 
põhjustatud kõrval asuvatest struktuuridest 
lähtuvate pahaloomuliste protsesside invasioonist 
(mediastiinum, trahhea, pleura)

� Pahaloomuliste kasvajate hematogeenne levik 
ülemisse õõnesveeni on harv (rohkem levinud 
IVC puhul)

� Tuumori tromb  on tavaliselt suurem ja 
lobulaarne ja on seotud kõrvalasetseva massiga 
või on näha veeni seina invasioon



� Kõige sagedamini on SVC pahaloomuline 
protsess põhjustatud metastaaside poolt.

� Primaarsed SVC sarkoomid on väga haruldased 
tuumorid, neist kõige sagedasem on 
leiomüosarkoom.



� SVC traumaatilist kahjustust juhtub üliharva
› Tüüpiliselt tekib pigem penertreerivast kui nürist traumast.
› Tõeline levimus ei ole kindlalt teda, sest suur osa 

patsientidest hukkub lühikese aja jooksul peale traumat.
› SVC trauma võib tekkida ka iatrogeenselt

� CVC või stendi paigaldamisel.
� Striktuuri lahendamisel balloon angioplastikaga

› Vigastus tekib tavaliselt SVC ja parema koja ühenduskoha 
piiril, kuna kõige mobiilsem koht.
› Olenevalt sellest kas traumaatiline vigastus on ekstra- või 

intraperikardiaalne võib tekkida
� Hematoom mediastiinumisse
� Hemoperikard



SVC trauma. Aksiaalne kontrastainega KT uuring 58 aastasest mehest 
peale autoõnnetust. Piirdunud mediastinaalne hematoom (noolepead) 
koos väikeste ekstravasatsiooni kolletega (peenike nool), mis asub 
SVC-st (paks nool) eespool.
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