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A szív saját vénás rendszere

• A szív vénás vérének elvezetése egy nagyobb, a jobb pitvarba benyíló
gyűjtőeres öböl, a sinus coronarius útján bonyolódik le nagyobbrészt, de nem 
kizárólag. Nyílása a VCS és VCI nyílása között található.

• A szív gyűjtőeres vérét három nagyobb véna szállítja:
– Vena cordis magna:

• A szívcsúcson kezdődik, és felszállva a sulcus interventricularis 
anteriorban bal felé kerüli meg a szívet. Hátul a sulcus coronariusban 
mint sinus coronarius folytatódik.

– Vena cordis media:
• A sulcus interventricularis posteriorban halad felfelé, és a sinus 

coronariushoz közvetlenül annak a jobb pitvarba való beömlése előtt 
csatlakozik.

– Vena cordis parva:
• A sulcus coronarius jobb oldalán fut hátrafelé, és a vena cordis media 

benyílása mellett ömlik a sinus coronariusba.
– Ezen utóbbi véna rendszerint nem éri el a szív elülső felszínét, 

ugyanis a jobb kamra elülső felszínének vénái mint vena cordis 
anteriores közvetlenül belépnek a jobb pitvarba. 

• Vena obliqua atrii sinistri (Marshall): a sinus coronariusba vezet felülről, a 
bal pitvar falában.

• Venae cordis minimae: a szív üregeibe közvetlenül benyíló kisebb vénák, 
amelyek a szív falának vérét vezetik el.



A szA szíív erei (facies diaphragmatica)v erei (facies diaphragmatica)
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A Thebesius-féle billentyű
elhelyezkedése, nevének eredete

• A jobb pitvar (atrium dextrum) két részből áll: 
▪ Egy hátsó, függőlegesen elnyúlt, sima belfelszínű fülkeszerű

részből, ez a sinus venarum cavarum.
▪ Majd az ettől jobbra eső, majd jobb fülcseként (auricula dextra)

előrefelé kanyarodó, egyenetlen belfelszínű tulajdonképpeni 
pitvarból.

• A sinus venarum cavarumba nyílnak a test nagy gyűjtőerei:
▪ felülről a vena cava superior (VCS)
▪ alulról a vena cava inferior (VCI)

• A vena cava inferior nyílása előtt kissé bal felé a pitvar-kamrai 
határhoz közel nyílik a szív vénás öble, amely a szív vénás vérét vezeti 
el: a sinus coronarius, amelynek benyílása (ostium sinus coronarii 
(OSC) a jobb pitvar hátsó részén helyezkedik el, és amelyet egy 
hártyás billentyű (valvula sinus coronarii, vagy Thebesius-féle 
billentyű (TB) szűkít.

• A Thebesius-féle billentyűt Adam Christian Thebesius (1686-1732) 
tiszteletére nevezték el, aki orvos és anatómus volt.



Adam Christian Thebesius 
(1686-1732)

•• SzilSzilééziai szziai szüületletééssűű nnéémet orvos.met orvos.

•• Leidenben doktorLeidenben doktoráált 1708lt 1708--ban.ban.

•• Doktori disszertDoktori disszertáácicióójjáát a szt a szíív sajv sajáát ereirt ereirőől l íírta.rta.

•• NevNevéét viselik mt viselik méég a venae cordis minimae: g a venae cordis minimae: 
ThebesiusThebesius--ffééle vle véénnáák.k.
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A probléma jelentősége

• A különböző orvosi beavatkozásoknál, amelyek a szív katéterezésével járnak 
együtt, nehézséget okozhat a sinus coronarius nyílásánál levő billentyű, a 
Thebesius-féle billentyű.

• A szív sinus coronariuson keresztül történő katéterezése szükséges olyan 
beavatkozások esetében, mint például:
– elektrofiziológiai vizsgálatok: katéteres technikával, vénás úton 

felmennek a sinus coronariusig és ott ritmuszavar térképezést végeznek.
– a szívritmuszavar műtéti kezelése katéter ablációs módszerrel: ha 

provokálható az előző procedúra során a ritmuszavar, akkor azt, ott 
radiofrekvenciás eszközzel megszüntetik, azaz tönkreteszik az aritmogén 
gócot.

– a szív újraszinkronizációs terápiája: ez pacemaker terápiát jelent, mely 
mindkét kamrában helyez el elektródát, és a pacemaker vezérli mindkét 
kamra működését = szinkronizálja azt. Ezt a kezelést súlyos 
szívelégtelenségben alkalmazzák.

– a mitrális billentyű anuloplasztikája: katéteres technikával tágítják meg 
a mitralis anulust, nem nyitott szívműtétet végeznek.

•  így a Thebesius-féle billentyű variációinak, rendellenességeinek a részletes 
tanulmányozása nagy gyakorlati jelentőséggel bír.

• A Thebesius-féle billentyű anatómiai struktúráinak megismerése segít 
azonosítani és megoldani a klinikai szívbeavatkozások potenciális nehézségeit.



Bevezetés

• A cikk szerzői 50, felnőtt humán, mindkét nemből származó szíven 
végeztek boncolást.

• A felnőttek életkora 18-74 év volt.

• Egyik vizsgált alany szíve sem mutatott makroszkópikus patológiás 
elváltozást, és nem volt ismert szívbetegségük. 

• Az ostium sinus coronarii minden esetben jelen volt.

• A Thebesius-féle billentyű az esetek túlnyomó többségében, 88%-ban volt 
megtalálható.

• A billentyű morfológiája nagyon változatos volt: a pár szövetszáltól 
elkezdve a sinus coronarius nyílását jelentősen befedő hártyáig. 

• Az esetek jelentős számánál (20%), a Thebesius-féle billentyű a sinus 
coronarius nyílását több, mint 65%-ban elfedte  potenciális komplikációs 
tényező a szív sinus coronariuson való katéterezésekor.



Módszerek

• A jobb pitvart két, egymásra merőleges metszéssel nyitották fel az elülső
falán, majd kihajtották a jobb pitvar elülső falát  láthatóvá vált a 
Thebesius-féle billentyű és a sinus coronarius nyílása.

• Ezt követően vizsgálták a katéterezhetőség könnyedségét, hogy milyen 
ellenállást tanúsít a Thebesius-féle billentyű a struktúrájától függően.

• Vernier tolómérő segítségével megmérték az ostium sinus coronarii 
méreteit.

• Jellemezték:
– a billentyű alakját 
– a billentyű csatlakozási pontjait
– sinus coronarius nyílásának lefedettségét %-ban kifejezve



Eredmények

• Lsd  Táblázat
• A Thebesius-féle billentyű morfológiája:

– A billentyű morfológiája nagyon változatos:

néhány szövetszáltól kezdve a sinus coronarius nyílását jelentősen 
befedő, endocardiumból, kötőszövetből és szívizomrostokból álló
képletig. 

– A vizsgált szívekben az OSC átlagos átmérői (Vernier tolómérő segítségével 
történt mérések során):

• Superoinferior átmérő: 8 mm ± 2,5 mm
• Transversalis átmérő: 6,5 mm ± 1,9 mm

– Mivel nagyon különbözik a Thebesius-féle billentyű alakja, mérete, így 
nem játszhat nagy szerepet a normál felnőtt szív hemodinamikájában.

– *Megjegyzés: Ezen méréseknek csak relatív értéke van, mivel a tartósítás 
formalinban történt, így a szervek zsugorodáson mentek át. Élő szívben ezek 
a mért adatok kétségtelenül nagyobbak.



Hány %-ban fedi el a Thebesius-
féle billentyű a sinus coronarius 

nyílását

Esetek száma (%)

> 65 10  (20) 

50-65 5  (10) 

10-49 20  (40) 

<10 9  (18) 

A billentyű hiányzott 6  (12) 

Kiegészítés:

Nem tapasztaltak a Thebesius-féle billentyű által 70%-nál nagyobb 
mértékben lefedett OSC-t ebben a tanulmányban.



Az OSC nagyobb, mint 65%-át 
elfedő Thebesius-féle billentyű

• Az ábrán látható az atrium 
dextrum belseje az 
eltávolított VCI-ral  így 
látható a Thebesius-féle 
billentyű teljes kiterjedése 

• A katétert a VCS-on keresztül 
vezetik be az OSC-ba

IVC: inferior vena cava
SVC: superior vena cava
TV: Thebesian valve 



Az OSC közel 40%-át elfedő Thebesius-féle 
billentyű

• A katétert a VCS-on 
keresztül vezetik be az OSC-
ba

IVC: inferior vena cava

SVC: superior vena cava

TV: Thebesian valve 

FO: fossa ovalis



Az OSC kevesebb, mint 10%-át 
elfedő Thebesius-féle billentyű

• Az ábrán látható az atrium 
dextrum belseje az 
eltávolított VCI-ral

• A katétert a VCS-on 
keresztül vezetik be az OSC-
ba

IVC: inferior vena cava
TV: Thebesian valve 
FO: fossa ovalis
STL: septal leaflet of 

tricuspid valve  
(tricuspidalis billentyű
septalis vitorlája)



A sinus coronarius VCI felől való
katéterezése

• Az ábra azt mutatja, hogy a 
katétert a VCI felől vezetik 
be a sinus coronariusba a 
Thebesius-féle billentyűn 
keresztül

IVC: inferior vena cava

SVC: superior vena cava

TV: Thebesian valve 

FO: fossa ovalis



A Thebesius-féle billentyű szövettani 
struktúrája

• Bal oldali ábra: Jól fejlett Thebesius-féle billentyű látható, folytonos 
myocardium izomrostokkal

• Jobb oldali ábra: Kevésbé fejlett Thebesius-féle billentyű látható, 
amelyben csak néhány izomrost található, az ilyen billentyűre a kollagén és 
elasztikus rostok túlsúlya jellemző

M: muscle fibers



Következtetés

Az intervenciós kardiológia gyors fejlődése szükségessé
teszi, hogy a katéterezést végző orvos ismerje és 

megértse a Thebesius-féle billentyű anatómiai 
variációit. 



A gerinc vénás vérellátása:
a plexus venosus vertebralis

anatómiája

Mark D. Stringer, Matthew 
Restieaux, Amanda L. Fisher and 

Brynley Crosado

Clinical Anatomy 25:609-618 (2012)



A hA háátstsóó testfal vtestfal véénnááinakinak
rendszere:rendszere:

1.1. Vena azygos (jobb oldal)Vena azygos (jobb oldal)
2.2. Vena hemiazygos (bal oldal)Vena hemiazygos (bal oldal)
3.3. Vena hemiazygos accessoriaVena hemiazygos accessoria
4.4. Vena subcostalisVena subcostalis
5.5. Venae lumbalesVenae lumbales
6.6. Vena lumbalis ascendensVena lumbalis ascendens

A vena azygos a VCSA vena azygos a VCS--ba, aba, a
vena lumbalis ascendens avena lumbalis ascendens a
vena iliaca communisbavena iliaca communisba
öömlik. A 2. mlik. A 2. éés a 3. a venas a 3. a vena
azygosba vezetazygosba vezetőődik. dik. ÍÍgy egygy egy
jjóól ll lááthatthatóó anasztomanasztomóóziszis--rendszerrendszer
keletkezik, amely a felskeletkezik, amely a felsőő éés azs az
alsalsóó testftestféél vl véénnááit kit kööti ti öössze.ssze.



Plexus venosus vertebralis (PVV)

• A gerinc területén két fontos vénás fonat alakul ki, melyek vérét részben 
közvetlenül, részben a segmentális vénák hátsó ágai közvetítésével vezeti 
el a v. azygos és hemiazygos.

• Ezek a következők:
– Plexus venosus vertebralis externus (PVVE) anterior et posterior 

• Elöl, a csigolyák teste és hátul a csigolyaívek- és nyúlványok külső
oldalát körülvevő vénás fonat.

– Plexus venosus vertebralis internus (PVVI) anterior et posterior
• A gerinccsatornán belül a keményhártya (dura mater spinalis) és a 

csonthártya között elhelyezkedő vénás fonat.
• Különösen erős a csigolyatestek hátsó felszínén a hátsó hosszanti 

szalagtól részben fedetten, ahol nagy ágakat vesz fel a 
csigolyatestekből (venae basivertebrales).

– A két fonat a foramina intervertebralia útján közlekedik egymással és 
a segmentalis vénák hátsó ágaival.

– Venae basivertebrales
• Ezek az igen bő vérellátású csigolyatesti vörös csontvelőből vezetik 

el a vért. Felnőttekben ez a vérképzés fő helye.



A gerinc (A gerinc (éés a gerincvels a gerincvelőő))
vvéénnáái:i:
1.1. Plexus venosus vertebralisPlexus venosus vertebralis

externus anterior et posteriorexternus anterior et posterior
2.  Plexus venosus vertebralis2.  Plexus venosus vertebralis

internus anterior et posterior internus anterior et posterior 
3.3. Venae basivertebralesVenae basivertebrales

A vA véénnáákat a szegmentalis vkat a szegmentalis véénnáákk
vezetik el (pl.: v. intercostalis post.)vezetik el (pl.: v. intercostalis post.)



A dura mater spinalisnak epiduralis tere van: az epiduralis A dura mater spinalisnak epiduralis tere van: az epiduralis 
ttéér zsr zsíírszrszöövetet vetet éés a PVVIs a PVVI--t tartalmazza (nyakcsigolyat tartalmazza (nyakcsigolya-- éés s 

gerincvelgerincvelőő metszet)metszet)



A PVVI elrendeződésének és 
kapcsolatainak sematikus ábrája

A: VVPI anterior (anterior 
IVVP)

AL: felszálló lumbális véna 
(ascending lumbar vein)

B: vena basivertebralis 
(basivertebral vein)

I: vena intervertebralis 
(intervertebral vein)

P: VVPI posterior (posterior 
IVVP)



Bevezetés

• Irodalmi adatok szerint a  külső és belső PVV vénáiban nincsenek 
billentyűk, és ezáltal lehetővé teszik a kétirányú véráramlást, azonban így 
elősegítik azon rosszindulatú daganatok elterjedését, amelyek a 
területükön helyezkednek el.

• A metastasisok a mély hátizmokban (m. erector spinae) ritkán fordulnak 
elő, ezért felmerül annak a lehetősége, hogy a hátulsó PVVE vénáiban 
mégis vannak billentyűk.

• A cikk szerzői megvizsgálták a VVP vénáinak belső struktúráját, és 
eredményeiket összehasonlították az irodalmi adatokkal (ezen vénák 
makroszkópikus morfológiájával korábban több tanulmány is foglalkozott).

• Ha a törzs vagy a nyak valamely fő vénája elzáródik, a külső és belső
vénás plexusok alternatív útvonalat nyújtanak a vér visszaáramlásának a 
gerinccsatorna által védett helyen – ezért is fontos a vénabillentyűk 
kérdése.



Módszerek 1

• A kutatást 12 felnőtt cadaveren végezték (7 nő és 5 férfi, átlagéletkoruk 79,5 
év volt).

• Egyik alanynál sem volt ismert gerincbetegség.

• Makro-, és mikroboncolást végeztek. Eltávolították a vizsgálandó vénákat 
szövettani és immunhisztokémiai vizsgálatokhoz.

• A PVVI-ket 4 fő longitudinális résszel jellemezték, amelyek kapcsolódnak 
egymáshoz (anterior vénapár, posterior vénapár), létrához hasonló módon.

• Az elülső PVVI vénáinak átmérője jelentősen nagyobb, mint az ő posterior 
párjaiknak az átmérője.

• Mind az elülső, mind a hátulsó PVVE összeköttetésben van a PVVI-al, és a helyi 
szegmentális vénákkal.

• Mindkét plexus (belső és külső) kapcsolatban áll egymással, és a vena cava-kal 
 összekötik a VCS és a VCI ágait (cavocavalis anastomosis !).



Módszerek 2

• Minden kipreparált vénát longitudinálisan felnyitottak, majd a 
vénák szélét parafatáblára kitűzték, és vizsgálták a vénák lumenét.

– Mért adatok:

• Az adott vénaszakasz hossza, szélessége

• Nagyobb oldalágak hossza

– Minden azonosított vénabillentyű számát és orientációját 
rögzítették (a billentyű cuspisanak szélességével együtt).

– Fényképeket készítettek a vénás billentyűről méretskálát 
elhelyezve a képen



Módszerek 3

• A bőrt és a felszínes hátizmokat már korábban eltávolították.

• A m. erector spinae-t felvágták, hogy felfedjék a csigolyák processus 
spinosusait (tövisnyúlvány) és a lamina arcus vertebrae-ket (csigolyaívek 
hátsó lemeze).

• A PVVE posterior véna részeket kipreparálták.

• Ezt követően a processus spinosust és a lamina arcus vertebrae-t 
eltávolították, hogy felfedjék az epiduralis teret és a PVVI posteriort.

• Azonosították az első thoracalis csigolyát az első bordával való kapcsolata 
alapján, majd a a csigolyák szintjét gombostűvel megjelölték.

• A PVVI posterior szegmentjeit kipreparálták és kimetszették ill. 
eltávolították.

• Ezt követően eltávolították a gerincvelőt is a dura materrel, a lig. 
longitudinale posteriust, s így lehetőség vált az elülső PVVI vénáinak 
mintavételezésére.

• Az elülső PVVE-t nem vizsgálták.



Eredmények 1
• A tanulmányban 2 új eredményt közöltek:

1. Nem az összes PVV véna billentyűmentes, a PVVE vénái 
között vannak billentyűs vénák

– 6 tetemből 56 PVVE posterior véna szakaszt, és ezek főbb mellékágait
preparálták ki. 

• Ezen vénaszakaszok átlaghosszúsága 21 ± 11 mm volt.
– Összesen 26 vénabillentyűt azonosítottak 19 vénaszakaszban.

• A minták száma túl kevés volt ahhoz, hogy jelentős statisztikai 
következtetést lehessen belőlük levonni, de az kijelenthető, hogy:

– A lumbalis regióból a PVVE posterior vénáinak 50%-ában 
azonosítottak billentyűt (12 vénából 6-ban).

– A thoracalis régióból a PVVE posterior vénáinak 25%-ában 
azonosítottak billentyűt (40 vénából 10-ben).

• A 26 billentyűből 23 bicuspidalis volt, és 3 billentyű csak egy cuspist 
tartalmazott.

• A legtöbb billentyűt (69%) azon hátulsó PVVE-ban azonosították, amelyek a 
PVVI-okkal voltak kapcsolatban a lig. flavumon keresztül.

• A billentyűk cuspisai úgy helyezkedtek el, hogy a véráramlás iránya a PVVI 
felé történjen.



• Az ábrán a PVVI posterior 
és a dura mater spinalis 
látható a cervicalis és 
thoracalis régiókban egy 
64 éves férfi cadaveren

• A lamina arcus vertebrae-t 
és a processus 
spinosusokat eltávolították

• Piros gombostű: Th1 
csigolyaszintet jelzi

• Fehér gombostű: bordák 
szintjét jelzi

• A cervicalis részen a 
posterior longitudinális 
vénák laterálisan 
elhajlanak 



• Az ábrán a thoracalis PVVI 
sagittalis nézete látható egy 
87 éves női cadaveren, a 
gerincvelő és a dura mater 
spinalis eltávolítása után

• Figyeljük meg az anterior és 
posterior longitudinalis 
vénákat, és a csigolyatestek 
közepe magasságában a lig. 
longitudinale posterius-tól 
ventralisan futó haránt 
összekötő vénákat (ezekbe 
ömlenek a basivertebralis 
vénák)



• Az ábrán egy vénabillentyű
látható az PVVE posteriorban 
egy 97 éves férfi cadaver 
thoracalis szakaszából 
kipreparálva

• mm-ben feltüntetett 
méretskála látható az ábra 
alatt (1 cm)

– Látható, hogy a véna 
szélessége kihajtva 
megközelítőleg 1cm



A billentyűk eloszlása a PVVE posterior-
ban (fő- és mellékágakban)

Kipreparált vénaszakaszok 
száma

Billentyűt tartalmazó
vénaszakaszok száma

Cervicalis: 4 3

Thoracalis: 40 10

Lumbalis: 12 6



A PVVI elrendeződésének és 
kapcsolatainak sematikus ábrája

A: VVPI anterior (anterior 
IVVP-zöld)

AL: felszálló lumbális véna 
(ascending lumbar vein)

B: vena basivertebralis 
(basivertebral vein)

I: vena intervertebralis 
(intervertebral vein)

P: VVPI posterior (posterior 
IVVP-barna)

A PVVI vA PVVI véénnááiban a jelen vizsgiban a jelen vizsgáálatok nemlatok nem
mutattak ki billentymutattak ki billentyűűket.ket.



Eredmények 2

• 5 tetemből 26 PVVI posterior szakaszt preparáltak ki
(1 cervicalis, 1 cervicothoracalis, 21 thoracalis, 3 lumbalis)
– Ezen vénaszakaszok (mind longitudinalis vénák):

• átlaghosszúsága: 36 mm 
• átlagos átmérője: 3 mm 

• 5 tetemből 12 PVVI anterior szakaszt peraparáltak ki
(2 cervicalis, 2 cervicothoracalis, 1 thoracalis, 7 thoracolumbalis)
– Ezen vénaszakaszok (mind longitudinalis vénák):

• átlaghosszúsága: 103 mm 
• átlagos átmérője: 5,8 mm

• A PVVI anterior vénái valóban nagyobb átmérővel 
rendelkeznek, mint az ő posterior megfelelőjük.
– A PVVI anterior vénáinak átmérője nő a cervicalis  lumbalis 

szegmentumok irányában haladva, a csigolyák méretének 
növekedésével, ezzel ellentétben a PVVI posterior vénáinak 
morfológiája nincs kapcsolatban a csigolyák méretével.



Eredmények 3

• A PVVI vénáinak belső struktúrája jellegzetes: számos áthidaló
trabekulát észleltek, amelyek megjelenési formája különböző volt 
(kötegek, vékony membránok, vastag hidak).

– Ezeket túlnyomórészt a longitudinális vénás szakaszok belsejében
azonosították.

– A trabekulák felépítése:
• kollagén
• simaizom
• kis artériák 
• idegrostok

– Ehhez hasonló belső vénás trabekula hálózat a koponyaüreget 
bélelő kemény agyhártya (dura mater encephali) sinusaiban van.

– Trabekulák funkciója: megakadályozzák a véna túlzott kitágulását, 
vagy összeesését, szabályozzák a véráramlás irányát és sebességét, 
de lehetséges hogy részt vesznek a hőszabályozásban is.



Eredmények 4
A PVVI longitudinalis vénái szokatlanul izmos belső

struktúrával rendelkeznek.

– Az PVVI vénák belsejének morfológiája:

• A cikk szerzői az áthidaló trabekulák változatait fedezték
fel (különösképpen a PVVI anteriorban), amit szövettani 
tanulmányok is alátámasztottak.

– A trabekulák kollagénből és simaizomból álltak
– Továbbá számos kis artéria és néhány idegköteg volt 

látható a trabekulák belsejében.

• A PVVI posterior vénái általában sima vékonyfalú
vénákként jelentek meg, trabekula nélkül.

Megjegyzés: 
Trabekula jelentősége: több párhuzamos kapcsolatot képes   
létesíteni a vénák között.



• Ábrán látható: 

– Egy 79 éves női tetem 
gerincoszlopának 
középső thoracalis 
szakaszából kipreparált 
PVVI anterior 
longitudinális 
vénájában levő áthidaló
trabekula (nyilak).

• Ábra alatt: skála  = 1 cm



A jelen vizsgA jelen vizsgáálatok latok éés s 
az irodalmi adatokaz irodalmi adatok

szerint a vszerint a véénnááss
keringkeringéés lehetss lehetséégesges
iriráányai a PVVE nyai a PVVE ééss
PVVI terPVVI terüületein.letein.



Következtetés

Ellentétben a korábbi állításokkal a cikk szerzői találtak 
vénás billentyűket a PVVE posterior vénáiban.

A vénás billentyű léte a PVVE posterior vénáiban az egyik 
lehetséges oka annak, hogy a m. erector spinae-ben 

ritkán fordulnak elő metastasisok, annak ellenére, hogy a 
csontvelői csigolya áttétek relatíve gyakoriak.


