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Περίληψη

Η ιγνυακή φλέβα είναι μονοφυής και σχηματίζεται στο ύψος του 
κάτω χείλους του ιγνυακού μυός από τη συμβολή των προσθίων 
και των οπισθίων κνημιαίων φλεβών που είναι διφυείς και συνο-
δεύουν τις αντίστοιχες αρτηρίες. Δέχεται, επίσης, την εκβολή της 
ελάσσονος σαφηνούς, των γαστροκνημιαίων και των αρθρικών 
φλεβών του γόνατος. Στον ιγνυακό βόθρο φέρεται επιπολής και 
επί τα εκτός της ομώνυμης αρτηρίας και στο τρήμα του μεγάλου 
προσαγωγού μυός μεταπίπτει στη μηριαία φλέβα.

Κατά την ανατομική παρασκευή πτώματος ανδρός 69 ετών πα-
ρατηρήθηκε αμφοτερόπλευρα ανατομική παραλλαγή των αγγείων 
του ιγνυακού βόθρου. Συγκεκριμένα στον αριστερό ιγνυακό βόθρο 
υπήρχαν τρεις μεγάλες ιγνυακές φλέβες, μία επί τα εντός, μία επί 
τα εκτός και μία επιπολής της ιγνυακής αρτηρίας. Στο δεξιό ιγνυα-
κό βόθρο, η ιγνυακή φλέβα ήταν μονοφυής, αλλά από το μέσο του 
ιγνυακού βόθρου και μέχρι το τρήμα του μεγάλου προσαγωγού 
μυός ακολουθούσε ανώμαλη πορεία εν τω βάθει και επί τα εντός 
της ιγνυακής αρτηρίας. Η μεγάλη κλινική σημασία της περιγρα-
φείσας παραλλαγής και ιδιαίτερα της ύπαρξης υπεράριθμων αλλά 
και έκτοπων ιγνυακών φλεβών μέσα στον ιγνυακό βόθρο, έγκειται 
στον κίνδυνο τρώσης τους κατά την οπίσθια προσπέλαση της άρ-
θρωσης του γόνατος. Η οπίσθια προσπέλαση σε ένα γόνατο με πα-
ρόμοια πληθώρα αγγειακών στελεχών κρίνεται εξαιρετικά δύσκο-
λη και επικίνδυνη. Επίσης, εμφανίζει κλινική σημασία κατά την 
ολική αρθροπλαστική του γόνατος καθώς και την αρθροσκόπηση 
και ιδιαίτερα στην αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική του οπισθίου 
χιαστού συνδέσμου.
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Εισαγωγή – Σκοπός

Η ιγνυακή φλέβα είναι μονοφυής και σχηματίζε-
ται στο ύψος του κάτω χείλους του ιγνυακού μυός 
από τη συμβολή των προσθίων και των οπισθίων 
κνημιαίων φλεβών που είναι διφυείς και συνοδεύ-
ουν τις αντίστοιχες αρτηρίες. Οι περονιαίες φλέβες 
είναι επίσης διφυείς και εκβάλλουν στην οπίσθια 
κνημιαία αρτηρία, λίγο πριν το σχηματισμό της 
ιγνυακής φλέβας. Η ιγνυακή φλέβα δέχεται την 
εκβολή της ελάσσονος σαφηνούς, των φλεβών της 
γαστροκνημιαίας* και των αρθρικών φλεβών του 
γόνατος. Σε όλο το μήκος του ιγνυακού βόθρου 
φέρεται επιπολής της ιγνυακής αρτηρίας, ενώ στο 
κάτω τμήμα του φέρεται επί τα εκτός και στο άνω 
επί τα εντός της αρτηρίας. Στο τρήμα του μεγάλου 
προσαγωγού μυός μεταπίπτει στη μηριαία φλέβα.

Οι συχνότερες ανατομικές παραλλαγές της ι-
γνυακής φλέβας είναι: 1) η μη εκβολή της στη μηρι-
αία φλέβα, αλλά η συνέχειά της προς τα πάνω, στην 
οπίσθια επιφάνεια του μηρού, συνοδεύοντας το 
ισχιακό νεύρο και εκβάλλοντας στην έσω λαγόνια 
φλέβα και 2) η ύπαρξη δύο φλεβών στον ιγνυακό 
βόθρο (Σκλαβούνος 1938, Τσικάρας και συν  2005). 
Μάλιστα η τελευταία σε μία ακτινολογική μελέτη 
(Cross και συν 2000) αποτελεί τον κανόνα παρά 
την εξαίρεση αγγίζοντας το 73%. Ωστόσο 8 από 12 
διεθνή κλασσικά ανατομικά συγγράμματα συμπε-
ριλαμβανομένου των Gray (1985), Moore (1985), 
Williams και συν (1995) περιγράφουν την ιγνυακή 
φλέβα ως μονοφυή. Τέσσερα διεθνή συγγράμματα 
(Anson 1966, Hollinshead 1982, O’Rahilly 1986, 
Woodburne και Burkel 1998) και δύο Ελληνικά 
(Σκλαβούνος 1938, Τσικάρας και συν 2005) αναφέ-
ρουν ότι η ιγνυακή φλέβα μπορεί να είναι διπλή.

Αν και έχει περιγραφεί σε πρόσφατες ακτινολο-
γικές μελέτες η ύπαρξη τριών φλεβών στον ιγνυ-
ακό βόθρο (Cross και συν 2000, Quinian και συν 
2003), υπάρχει μία μόνο ανατομική μελέτη στη 
διεθνή βιβλιογραφία όπου αναβρέθηκε τριπλή 
ιγνυακή φλέβα (Williams 1953). 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μία περίπτωση 
με παραλλαγές των αγγείων του ιγνυακού βό-
θρου αμφοτερόπλευρα και αναλύει την κλινική 

τους σημασία.

Παρουσίαση Περίπτωσης

Κατά την ανατομική παρασκευή πτώματος αν-
δρός 69 ετών παρατηρήθηκε αμφοτερόπλευρη 
ανατομική παραλλαγή των αγγείων του ιγνυακού 
βόθρου. Η ιγνυακή αρτηρία ήταν φυσιολογική αμ-
φοτερόπλευρα. Ωστόσο στο δεξιό ιγνυακό βόθρο 
η σχέση της με την ιγνυακή φλέβα δεν ακολου-
θούσε το φυσιολογικό πρότυπο. Συγκεκριμένα η 
ιγνυακή φλέβα ήταν μονοφυής, αλλά από το μέσο 
του ιγνυακού βόθρου και μέχρι το τρήμα του με-
γάλου προσαγωγού μυός ακολουθούσε ανώμαλη 
πορεία εν τω βάθει και επί τα εντός της ιγνυακής 
αρτηρίας (Εικ. 1). Στον αριστερό ιγνυακό βόθρο 
υπήρχαν τρεις μεγάλες ιγνυακές φλέβες. Οι δύο 
από αυτές πορεύονταν εκατέρωθεν της ιγνυακής 
αρτηρίας συνοδεύοντάς την ως δορυφόρες φλέ-
βες. Η τρίτη ιγνυακή φλέβα φερόταν επιπολής 
της ιγνυακής αρτηρίας και μετέπιπτε στο τρήμα 
του μεγάλου προσαγωγού μυός στη μηριαία φλέ-
βα, στην οποία εκβάλλανε και οι άλλες δύο δο-
ρυφόρες φλέβες της ιγνυακής αρτηρίας (Εικ. 2). 
Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι υπήρχε 
επιπολής και τέταρτη φλέβα, δηλαδή η ελάσσων 
σαφηνής φλέβα, η οποία δεν εξέβαλλε στην ιγνυ-
ακή φλέβα αλλά πορευόταν επιπολής όλων των 
αγγείων και των νεύρων του ιγνυακού βόθρου και 
μετέπιπτε στη μηροϊγνυακή φλέβα, η οποία ανα-
στομωνόταν με τη μείζονα σαφηνή φλέβα. 

Συζήτηση

Η ύπαρξη τριών ιγνυακών φλεβών στον ιγνυακό 
βόθρο έχει περιγραφεί σε δύο πρόσφατες ακτινο-
λογικές μελέτες. Συγκεκριμένα, οι Cross και συν 
(2000) σε σύνολο 63 φλεβογραφιών παρατήρησαν 
μία φλέβα σε 4 ιγνυακούς βόθρους (6,3%), δύο 
φλέβες σε 46 (73%), τρεις φλέβες σε 11 (17,5%) και 
τέσσερις φλέβες σε 2 ιγνυακούς βόθρους (3,2%). 
Οι Quintan και συν (2003) σε μία εκτενή μελέτη 
808 φλεβογραφιών βρήκαν ότι 452 ιγνυακοί βό-
θροι διασχίζονταν από μία φλέβα (55,9%), 337 
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* Ο όρος γαστροκνημιαίος έχει επιφυλαχθεί από την Ελληνική Βιβλιογραφία για το λατινικό όρο suralis (αγγλ. sural) 
από τον 19ο αι. (Μαυροκορδάτος κλπ).



ιγνυακοί βόθροι από δύο φλέβες (41,7%) και 19 
ιγνυακοί βόθροι από τρεις φλέβες (2,4%). Ωστό-
σο, τα υψηλά αυτά ποσοστά ύπαρξης πολλαπλών 
φλεβών στον ιγνυακό βόθρο δεν αντιστοιχούν πά-
ντοτε σε υπεράριθμη ιγνυακή φλέβα και γι’ αυτό το 
λόγο και οι δύο συγγραφείς αποφεύγουν τον όρο 
διπλή ή τριπλή ιγνυακή φλέβα και περιγράφουν 
τις παραλλαγές ως ύπαρξη δύο, τριών ή τεσσάρων 
φλεβών στον ιγνυακό βόθρο. Μάλιστα, στη μελέτη 
των Quintan και συν (2003) αναφέρεται ότι γνήσια 
διπλή ιγνυακή φλέβα υπήρχε μόνο σε 41 περιπτώ-
σεις (5,1%), ενώ δεν αναφέρεται ύπαρξη γνήσιας 
τριπλής ιγνυακής φλέβας. Όλες οι υπόλοιπες περι-

πτώσεις ύπαρξης δύο ή τριών φλεβών στον ιγνυ-
ακό βόθρο προέρχονταν από την υψηλή συμβολή 
των προσθίων και οπισθίων κνημιαιών ή / και των 
περονιαίων φλεβών σ’ αυτά.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι μία ακτινολο-
γική μελέτη προσφέρει μικρότερη ακρίβεια στην 
περιγραφή μιας ανατομικής παραλλαγής από ό-
τι μία ανατομική μελέτη. Έτσι, οι Cross και συν 
(2000) συνόδευσαν την ακτινολογική τους με-
λέτη με ανατομική παρασκευή 52 ιγνυακών βό-
θρων, όπου δεν παρατηρήθηκε καμία τριπλή ιγνυ-
ακή φλέβα. Η μοναδική ανατομική μελέτη, στην 
οποία έχει περιγραφεί τριπλή ιγνυακή φλέβα είναι 
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Εικόνα 1. Δεξιός ιγνυακός βόθρος. Η ιγνυακή φλέβα 
(ΙΦ) ήταν μονοφυής, αλλά από το μέσο του ιγνυακού 
βόθρου και μέχρι το τρήμα του μεγάλου προσαγωγού 
μυός ακολουθούσε ανώμαλη πορεία εν τω βάθει και επί 
τα εντός της ιγνυακής αρτηρίας (ΙΑ). (ΠΝ: Περονιαίο 
Νεύρο, ΚΝ: Κνημιαίο Νεύρο).

Εικόνα 2. Αριστερός ιγνυακός βόθρος. Υπάρχουν τρεις 
ιγνυακές φλέβες, μία επί τα εντός (α), μία επί τα εκτός 
(β) και μία επιπολής (γ) της ιγνυακής αρτηρίας (ΙΑ). Η 
επιπολής φλέβα μεταπίπτει στο ύψος του τρήματος του 
μεγάλου προσαγωγού μυός στη μηριαία φλέβα, στην 
οποία εκβάλλουν και οι άλλες δύο φλέβες. (ΕΣ: Ελάσ-
σων Σαφηνής φλέβα, ΠΝ: Περονιαίο Νεύρο, ΚΝ: Κνη-
μιαίο Νεύρο).



αυτή του Williams (1953), ο οποίος παρατήρησε 
ότι η ιγνυακή φλέβα ήταν μονοφυής σε 13 από τα 
50 γόνατα (26%), διφυής σε 33 γόνατα (66%) και 
τριφυής σε 4 γόνατα (8%).

Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι πα-
ρόλο που η ύπαρξη τριών ιγνυακών φλεβών δεν 
είναι εξαιρετικώς σπάνια παραλλαγή, στη διεθνή 
βιβλιογραφία υπάρχει μόνο μία ανατομική μελέτη 
που την περιγράφει (Williams 1953). Σύμφωνα με 
αυτή τη μελέτη υπάρχει πιθανότητα 8% να εμ-
φανιστεί η παραλλαγή αυτή στην κλινική πράξη 
και να αιφνιδιάσει τον ιατρό. Έτσι, η μεγάλη κλι-
νική σημασία των ανατομικών παραλλαγών που 
περιγράψαμε στην παρούσα μελέτη, δηλαδή της 
ύπαρξης υπεράριθμων ιγνυακών φλεβών αλλά 
κυρίως της τριπλής ιγνυακής φλέβας, έγκειται 
στον κίνδυνο τρώσης τους κατά την οπίσθια προ-
σπέλαση της άρθρωσης του γόνατος. Η οπίσθια 
προσπέλαση σε ένα γόνατο με παρόμοια πληθώ-
ρα αγγειακών φλεβικών στελεχών κρίνεται εξαι-
ρετικώς δύσκολη και επικίνδυνη. Οι παραλλαγές 
αυτές εμφανίζουν, επίσης, κλινική σημασία κατά 
την ολική αρθροπλαστική του γόνατος, την αφαί-
ρεση κύστης Baker καθώς και την αρθροσκόπηση 
και ιδιαιτέρως στην αρθροσκοπική συνδεσμοπλα-
στική του οπισθίου χιαστού συνδέσμου. Επιπλέ-
ον είναι σημαντικές κατά τις αγγειοχειρουργικές 
επεμβάσεις στην περιοχή, όπως η αντιμετώπιση 
αθηροσκλήρωσης ή ανευρύσματος της ιγνυακής 
αρτηρίας αλλά και σε περιπτώσεις τραυματισμού 
των αγγείων. Στην τελευταία περίπτωση, η ύπαρ-
ξη υπεράριθμων ιγνυακών φλεβών επιτρέπει την 
απολίνωση της τραυματισμένης φλέβας, ενώ όταν 
η ιγνυακή φλέβα είναι μονοφυής η απολίνωσή 
της μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα ή / και ισχαιμία 
(Cross και συν 2000). Τέλος, η ύπαρξη υπεράριθ-
μων ιγνυακών φλεβών αυξάνει τις πιθανότητες 
να μείνει αδιάγνωστος ένας θρόμβος κατά την 
εξέταση με χρήση υπερήχων, σε περίπτωση που 
αναγνωριστεί μόνο η μία ιγνυακή φλέβα. Στη βι-
βλιογραφία υπάρχουν δύο αναφορές θρόμβωσης 
υπεράριθμης ιγνυακής φλέβας (Liu και συν 1986, 
Rose και συν 1994) και οι Gillot και Gillot (1991) 
στις οποίες αναφέρεται ότι ο διπλασιασμός της 
ιγνυακής φλέβας επηρεάζει τις συνθήκες της φλε-
βικής επαναφοράς. Ωστόσο, η συσχέτιση ύπαρξης 

πολλαπλών ιγνυακών φλεβών και θρομβοφλεβί-
τιδας απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

Abstract

Bilateral anatomical variation of the vessels of 
the popliteal fossa and its clinical significance 
for the posterior knee approach and knee 
arthroscopy.

K. Natsis, G. Paraskevas, T. Totlis, G. Godolias, 
P. Gigis
Department of Anatomy, Medical School, Aris-
totle University of Thessaloniki

The popliteal vein is single usually lies within the 
popliteal fossa and courses superficially and later-
ally to the popliteal artery. In the present study we 
describe a bilateral anatomical variation of the pop-
liteal vessels on a 69-years old male cadaver. In the 
left popliteal fossa there were three large popliteal 
veins. In the right popliteal fossa the popliteal vein 
was single, but above the midpoint of the fossa it 
pursued an abnormal course deeply and medially to 
the popliteal artery. The major clinical implication 
of the above mentioned variations is that a poste-
rior knee approach on a knee with such a plethora 
of vessels is extremely dangerous. Moreover these 
variations is of paramount clinical in total knee re-
placementes and the arthroscopic reconstruction of 
the posterior cruciate ligament.

key words: multiple popliteal reins, variation.
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