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MEDIASTINUMIN 
ANATOMIAA, 
NORMAALILÖYDÖKSIÄ 
JA VARIAATIOITA 



Sidonnaisuudet kahden viimeisen 2 vuoden ajalta 

• LT, radiologian erikoislääkäri 

• Päätoimi  
• TAYS radiologia, ayl 

• Sivutoimet 
• ei 

• Koulutustoiminta 
• Luento Rochen koulutuksessa syksyllä 2016 

 



Mediastinumin anatomiaa 
• Perinteisesti jaetaan etu- keski- ja 

takamediastinumiin 

• Helpottaa leesioiden 
erotusdiagnostiikassa  

• Eri osien välillä ei ole kudosrajoja 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1556086415333311


Mediastinumin osat  
• Etumediastinum  

• Sternumin takana 

• Pericardiumin, nousevan aortan ja vena cava superiorin etupuolella  

• Thymus, kilpirauhasen alaosa, imusolmukkeita, a. ja v. mammaria, rasvaa 

• Keskimediastinum  

• Sisältää sydämen ja suuret suonet, sentraaliset trakeobronkiaalirakenteet, 
imusolmukkeita 

• Pericardiumin recessit 

• Takamediastinum  

• Laskeva aortta, esofagus, ductus thoracicus, azygos-hemiazygos venat, 
imusolmukkeita, paravertebraalialue 

 



Etumediastinum  

Keskimediastinum  

Takamediastinum  



Lymfooma Pericardiumkysta 





A subclavia 

A carotis comm sin 

Truncus brachiocephalica 

Vena brachiocephalica 

Aorta  

Kilpirauhanen  

A carotis comm sin 

A carotis comm dex 

A subclavia 

Truncus brachiocephalica 



Azygos  

Truncus  
pulmonalis 

Yläcava  

Mammariasuonet 

Esofagus  

Trachea  



Truncus pulmonalis 

Vasen eteinen 

A pulmonalis sin 

Esofagus  

Nouseva aortta 

Oikea eteinen 

Yläcava  

Bronchus  



Mammariasuonet 

Laskeva aortta 

Azygos  

Hemiazygos 
 

Esofagus  

Alacava  

Oikea kammio 

Vasen kammio 



IASLC imusolmukekartta 
• International Association for the Study of Lung Cancer 

• Julkaistu 2009 

• Imusolmukekartta, jota käytetään keuhkosyvän TNM luokituksessa 

• International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 
Lymph Node Map: Radiologic Review with CT Illustration. 
RadioGraphics 2014; 34:1680–1691 

 



Figure 1 Illustration shows the IASLC lymph node map. L. = left, R. = right. 

 

RadioGraphics,  

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.346130097 
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www.radiologyassistant.nl/en/p4646f1278c26f/mediastinum-lymph-node-map.html 

1. Low cervical, supraclavicular and 

sternal notch nodes 

2R.Upper Paratracheal 

2L.Upper Paratracheal 

3A. Pre-vascular 

3P.Pre-vertebral 

4R. Lower Paratracheal  

4L. Lower Paratracheal  

5. Subaortic 

6. Para-aortic 

7.Subcarinal 

8. Paraesophageal 

9. Pulmonary Ligament 

Hilar, Lobar and (sub)segmental 

Nodes 10-14 

These are all N1-nodes. 

10. Hilar nodes 

 



2R 





Tymooma 

Thymus 20v Thymus 15v 

Thymus pienenee ja rasvoittuu iän myötä. Yleensä 40-50 vuotiaalla thymus on jo 
pääosin rasvaa 

Thymus 30v 



Kilpirauhanen 



Recessit 
• Pericardium koostuu ulommasta 

fibroottisesta osasta ja sisemmästä 
kaksikerroksisesta seröösistä 
pussista, joka ympäröi sydäntä 

• Seröösin pussin aukot 
muodostavat recessejä 

• Pericardiumissa on normaalisti 
vähäinen (15-25ml) määrä nestettä 

• Nestetäyteiset recessit ja sinukset 
voi sekoittaa 
imusolmukepatologiaan 

Published in: Reinhard 
Groell; Gottfried J. 
Schaffler; Rainer 
Rienmueller; 
Radiology  1999, 212, 69-73. 
DOI: 
10.1148/radiology.212.1.r99jl
0969 



Superior aortic recess 



Pericardiumrecessejä: 

Sinus transversus 

Sinus oblique 



Nestettä oik 
pulmonaali 
laskimon 
ympärillä 
olevassa 
recessissä. Neste 
tyypillisesti 
ympäröi 
laskimoa. 

imusolmukkeita 





Suurten verisuonten normaalivariaatioita 
• VALTIMOT 
• Tavallinen variaatio on 

aberrantti oik subclavia, joka 
lähtee aortan kaaren takaosasta 
ja kulkee trakean ja 
esofaguksen  takaa oikealle 

• Oikean puoleinen aortankaari 
esiintyy 1-2% väestöstä. Tähän 
voi liittyä myös muita verisuoni 
variaatioita 
• Vasen a subclavia voi kulkea 

trakean ja esofaguksen takaa 
• Aortan kaaren duplikaatio on 

harvinainen, voi aiheuttaa 
dysfagiaa, stridoria ja toistuvia 
pneumonioita 
 

• LASKIMOT 

• Vasen vena brachiocephalica voi 
kulkea aortan takaa 

• Vasen ylempi interkostaali vena voi 
kulkea aortan kaaren vasenta 
reunaa 

• Persistentti vasen vena cava 
superior (0.3%:lla), voi olla yhdessä 
oikean vena cavan kanssa, mutta 
harvinaisemmin niin, että oik puoli 
puuttuu 

• Joskus vena azygos kulkee 
ylimääräisessä lohkorajassa ja 
muodostuu lobus venae azygos. Ei 
ole todellinen ylimääräinen lohko, 
vaan ylälohkon osa 

 



Aberrantti oikea a. subclavia. Voi 
aiheuttaa dysfagiaa. 

Aortan kaaren duplikaatio 



Oikeanpuoleinen aortta.   
Vas a. subclavia kulkee trakean takaa.  
Persistentti vas  vena cava superior yhtyy suoraan  oikeaan eteiseen 

Vas 
vena 
cava 



Vasen vena brachiocephalica 
kiertää nousevan aortan takaa 

Vasemman puoleinen yläcava. Laskee 
oikeaan eteiseen  



Vena azygos. Puuttuva 
intrahepaattinen alacava. 

Vena azygos, ei imusolmuke 



Lobus venae azygos 



Mediastinumin anatomiasta 
• Opettele perusanatomia 

• Coronaali ja sagittaalisuunnan kuvat auttavat hahmottamisessa 

• Imusolmukekartta keuhkosyövän TNM luokituksessa 

• Muista recessit ja muut hämäävät normaalirakenteet 

• Suurten verisuonten variaatiot tavallisia 




