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Περίληψη
Παρουσιάζεται περιστατικό κυκλωπίας με προβοσκίδα και
αστομία. Συζητούνται τα υπερηχογραφικά ευρήματα που οδη-
γούν σε πρώιμη προγεννητική διάγνωση. Οι συγγραφείς θεω-
ρούν ότι κατά τον συνήθη έλεγχο του εμβρύου στις αρχές του
πρώτου τριμήνου με «περιορισμένο» ή έστω και «βασικό» υπε-
ρηχογράφημα εύκολα μπορεί να διαφύγουν ελάσσονες υπερηχο-
γραφικοί δείκτες των γεννητικών ελλειμμάτων και ανωμαλιών
του προσώπου και του εγκεφάλου. Καθίσταται, επομένως, σα-
φής η αναγκαιότητα επιμονής στη διενέργεια λεπτομερούς
πρώιμου υπερηχογραφικού προγεννητικού ελέγχου και ειδικό-
τερα της μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας και της αναζήτη-
σης του ρινικού οστού. 

Λέξεις - κλειδιά: κυκλωπία, προβοσκίς, αστομία, ολοπροσεγκεφαλία

Εισαγωγή
Η μελέτη των ανωμαλιών του σπλαγχνικού κρανίου, παρό-
λο ότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ειδικά στο
σκέλος της διάγνωσης, δεν παύει να αποτελεί κλινική πρό-
κληση για τον εμβρυομητρικό ιατρό, τόσο διότι οι ανωμα-
λίες αυτές συνοδεύουν ένα μεγάλο φάσμα λειτουργικών
διαταραχών, όσο και γιατί η προσπάθεια ένταξης μιας συ-
γκεκριμένης περίπτωσης στο πλαίσιο μιας κλινικής συνδρο-
μής είναι συχνά επίπονη ή και ανέφικτη. Εξίσου σημαντικό

35

TSAPANOS  21/5/2007  01:00 μμ  Σελίδα35



Τσάπανος και συν.Κυκλωπία με προβοσκίδα και αστομία

36

είναι και το γεγονός ότι λόγω της συνύφαν-
σης του «εγώ» με την εικόνα του προσώπου,
και της ελάχιστης ανεκτικότητας που δείχνει -
ίσως δικαιολογημένα- ο μελλοντικός γονιός
ακόμη και σε ελάχιστες δυσμορφίες του προ-
σώπου, η ευθύνη του ιατρού για λεπτομερή
και έγκαιρη ενημέρωση είναι τεράστια. Πόσο
μάλλον, όταν οι δυσμορφίες αυτές φθάνουν
στο όριο σχεδόν μυθικών καταστάσεων, όπως
η συνδυασμένη παρουσία προβοσκίδας και
κυκλωπίας της παρούσας περίπτωσης. 
Η ολοπροσεγκεφαλία προκύπτει από τη διά-
σπαση της φυσιολογικής επαγωγής και δια-
μόρφωσης του ραμφικού νευρικού σωλήνα
κατά τη διάρκεια της πρώιμης εμβρυογένε-
σης. Τα αρχέγονα κυστίδια του εγκεφάλου -
ο προσωεγκέφαλος, ο μεσεγκέφαλος και ο
ρομβοεγκέφαλος, - είναι ευδιάκριτα μέχρι
την τρίτη εμβρυική εβδομάδα. Χωριστές
πλευρικές τελεγκεφαλικές και διεγκεφαλικές
δομές αναπτύσσονται από ένα ενιαίο προσε-
γκεφαλικό κυστίδιο, αρχίζοντας κανονικά μέ-
χρι την πέμπτη εμβρυική εβδομάδα της κύη-
σης.  Επομένως, η  ολοπροσεγκεφαλία χαρα-
κτηρίζεται από ατελή διαχωρισμό του πρό-
σθιου εγκεφάλου σε δεξιό και αριστερό ημι-
σφαίριο, σε διεγκέφαλο και τελεγκέφαλο,
και σε οσφρητικούς και οπτικούς βολβούς.
Διακρίνεται σε τρεις τύπους (από τη βαρύτε-
ρη προς την ηπιότερη μορφή): 
1. Αλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία, ή καμία δι-
αίρεση στη μέση γραμμή του πρόσθιου εγκε-
φάλου που έχει σαν συνέπεια μονήρη κοιλία
και ενοποιημένα εγκεφαλικά ημισφαίρια, 
2. Hμιλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία, ή ατελής
διαίρεση του πρόσθιου εγκεφάλου που έχει
σαν συνέπεια τον μερικό διαχωρισμό των
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, τυπικά στην οπί-
σθια περιοχή, και 
3. Λοβιακή ολοπροσεγκεφαλία, ή πλήρης
κοιλιακός διαχωρισμός με εστιακές περιοχές
ατελούς διαίρεσης του φλοιού.
Στην ολοπροσεγκεφαλία υπάρχει και μεγά-
λος βαθμός φαινοτυπικής διαφοροποίησης.
Ανάλογα με τα αλλογονίδια (othergenes)
(και πιθανώς περιβαλλοντικούς παράγοντες),
το ίδιο αδρανοποιημένο αλληλόμορφο γονί-
διο μπορεί να δώσει μια ευρεία ποικιλία φαι-

νότυπων. Η μικροκεφαλία είναι γενικά ο κα-
νόνας ενώ μακροκεφαλία σημαίνει πιθανή
ύπαρξη υδροκεφάλου. Ο βαρύτερος τύπος,
όπου διαμορφώνεται μια ενιαία κυστική κοι-
λότητα του πρόσθιου εγκεφάλου χωρίς καμία
ένδειξη διαίρεσης σε αριστερό και δεξιό ημι-
σφαίριο, είναι η Κυκλωπία. Στους αρχαίους
χρόνους, ο Όμηρος παρουσίασε τον μονό-
φθαλμο Κύκλωπα ως τρομακτικό και μυστή-
ριο τέρας. Σήμερα τα νεογνά που έχουν γεν-
νηθεί με ένα ενιαίο μεγάλο μάτι αναγνωρίζο-
νται ως θύματα αυτής της γεννητικής ανωμα-
λίας, κατά την οποία διαταράσσεται η κανο-
νική ανάπτυξη του εγκεφάλου και του προ-
σώπου. Φυσιολογικά, υπεύθυνος για την πρό-
κληση  ανάπτυξης των οφθαλμικών κόγχων
είναι ο πρόσθιος εγκέφαλος του εμβρύου. Η
κυκλωπία είναι μια σπάνια μορφή  Ολοπρο-
σεγκεφαλίας και είναι συγγενής ανωμαλία
(ατελής δημιουργία) που χαρακτηρίζεται από
την αποτυχία του εμβρυϊκού  πρόσθιου εγκέ-
φαλου να διαιρέσει κατάλληλα  τους οφθαλ-
μικούς κόγχους σε δύο κοιλότητες. Οι περι-
πτώσεις κυκλωπίας συνήθως συνδυάζονται
με μια ή περισσότερες μείζονες ανωμαλίες
της διαίρεσης του πρόσθιου εγκεφαλικού κυ-
στιδίου, του τύπου της ολοπροσεγκεφαλίας.
Στην κυκλωπία, η προβοσκίς προβάλλει από
το κατώτερο τμήμα του πρόσθιου εγκέφαλου,
πάνω από ένα μονήρη κεντρικό οφθαλμικό
κόγχο ενώ η μύτη απουσιάζει.1 Παρεμφερής
με την κυκλωπία κατάσταση είναι και η Συνο-
φθαλμία που σημαίνει την τήξη δύο οφθαλμι-
κών βολβών σε ένα κεντρικό οφθαλμικό κόγ-
χο Η Αρινεγκεφαλία είναι επίσης συναφής
κατάσταση που ανήκει στο σύμπλεγμα της
Ολοπροσεγκεφαλίας.2 Στην Αρινεγκεφαλία η
μύτη  είτε ελλείπει είτε έχει υποκατασταθεί
από μια μη λειτουργική μύτη με τη μορφή
προβοσκίδας.
Ο αμέσως ελαφρύτερος βαθμός ολοπροσε-
γκεφαλίας ονομάζεται Ηθμοκεφαλία.  Στην
Ηθμοκεφαλία υπάρχουν δύο οφθαλμικοί
κόγχοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (υπο-
τελορισμός) ώστε να δημιουργείται στενό
(ηθμός), και παρουσία προβοσκίδος.
Το τρίτο επίπεδο ολοπροσεγκεφαλίας είναι η
Σεβοκεφαλία (ή Κηβοκεφαλία). Στη Σεβοκε-

TSAPANOS  21/5/2007  01:00 μμ  Σελίδα36



ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.4, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 35-51, 2007

φαλία υπάρχουν δύο οφθαλμικοί κόγχοι σε
πρόσθιο προσανατολισμό και  υποτελορισμό
(μικρή εσωτερική απόσταση των οφθαλμικών
κόγχων) ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από
κεντρική ή αμφοτερόπλευφη σχιστία. Συνή-
θως υπάρχει έλλειψη ρινός ή υποτυπώδης μύ-
τη με ένα ρουθούνι ή δύο ρουθούνια εντόνως
αποκλίνοντα, ώστε στη σεβοκεφαλία το πα-
ραμορφωμένο πρόσωπο του εμβρύου μοιάζει
με αυτό των μακρύουρων καπουτσίνων πιθή-
κων του γένους Cebus (υποοικογένεια
Cebinae, οικογένεια Cebidae των πιθήκων
του Νέου Κόσμου, από το ελληνικό Κήβος =
γένος πλατύρρινων πιθήκων της οικογένειας
των Κηβιδών).3,4,5 Η Αστομία, είναι συγγενής
απουσία στόματος και υποδηλώνει απλασία
του πρώτου  βραγχιακού τόξου.6
Στους επόμενους (ηπιότερους) βαθμούς ολο-
προσεγκεφαλίας, ο πρόσθιος εγκέφαλος έχει
χωρίσει σε ένα ποικίλο αλλά όχι ακόμα κανο-
νικό, βαθμό. Στο τέταρτο επίπεδο ολοπροσε-
γκεφαλίας, οι οφθαλμοί είναι ακόμα κοντά ο
ένας στον άλλο, η μύτη είναι επίπεδη, και
υπάρχει μια μέση σχιστία στο χείλος. Στο πέ-
μπτο επίπεδο, υπάρχει αμφίπλευρη σχιστία,
μικρή διακογχική απόσταση, και μια επίπεδη
διάμεση επεξεργασία που αντιπροσωπεύει το
Φίλτρο. Οι μικρότεροι βαθμοί ολοπροσεγκε-
φαλίας περιλαμβάνουν διάφορες ανωμαλίες
της «μέσης γραμμής» συμπεριλαμβανομένων
οφθαμών ευρισκόμενων είτε σε μικρή είτε σε
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους καθώς και
οδοντικές ανωμαλίες όπως ένας μονήρης κε-
ντρικός τομεύς. [Εικόνες 1,2].
Κλινικές εκδηλώσεις που συνοδεύουν την
ολοπροσεγκεφαλία περιλαμβάνουν καθυστέ-
ρηση της ανάπτυξης ανάλογη με τον βαθμό
βαρύτητας, νευρολογικές βλάβες-σπασμοί,
υποτονία ή υπερτονία, εξωπυραμιδικές εκδη-
λώσεις (δυστονία, χορεία), υδροκεφαλία,
υποθαλαμική και υποφυσιακή δυσλειτουργία,
και δυσλειτουργία του στελέχους του εγκεφά-
λου και του αυτόνομου νευρικού συστήματος
που οδηγεί  σε  δυσκολίες κατάποσης και σί-
τισης, με μειωμένη επιβίωση.
Η ολοπροσεγκεφαλία θα πρέπει να διαφορο-
διαγνωσθεί από την Υδρανεγκεφαλία που εί-
ναι συνδυασμός υδροκεφαλίας και ανεγκε-

φαλίας με την έννοια της παντελούς έλλειψης
του εγκεφαλικού φλοιού και των βασικών
γαγγλίων.
Σε περίπτωση ολοπροσεγκεφαλίας θα πρέπει
να λογίζονται καταστάσεις που σχετίζονται
με αυτή, όπως η Υδροκεφαλία, το Υδροθανα-
τηφόρο σύνδρομο (Hydrolethalus syndrome),
τα σύνδρομα  Meckel, Pallister-Hall, Smith-
Lemli-Opitz, Edward (τρισωμία 18), Patau
(τρισωμία 13), η Ψευδοτρισωμία 13, η δια-
φραγματική-οπτική δυσπλασία, και η κοιλιο-
μεγαλία.

Παθοφυσιολογία - ανασκόπηση 
της Βιβλιογραφίας
Οι περιγραφές, είτε μεμονωμένης εμφάνισης

37

Εικόνα 1: Το φαινοτυπικό φάσμα της ολοπροσε-
γκεφαλίας (Muenke, 1995). Α,Β=Κυκλωπία με
Προβοσκίδα, C=Ηθμοκεφαλία,  D=Σεβοκεφαλία
(Κηβοκεφαλία),  E,F=Μέση σχιστία, G=Υπερτε-
λορισμός, H=Υποτελορισμός, I=Μονήρης κεντρι-
κός τομεύς [45].
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κυκλωπίας είτε σε συνδυασμό με προβοσκί-
δα, αφθονούν στη βιβλιογραφία. Αν και κατά
μερικούς η παρουσία προβοσκίδας είναι εκ
των ουκ άνευ για τη διάγνωση της κυκλωπίας,
η συνδυασμένη εμφάνιση των δύο αυτών δο-
μικών ανωμαλιών φαίνεται να είναι αρκετά
σπανιότερη.7 Ακόμη σπανιότερος φαίνεται
ότι είναι ο συνδυασμός των ανωτέρω με
αστομία, για τον οποίο πολύ λίγες αναφορές
υπάρχουν.
Όσον αφορά την παθοφυσιολογία της οργα-
νογένεσης, ο McGrath κάνει στο άρθρο του
μια προσεκτική δισδιάστατη ανατομική μελέ-
τη πάνω στη δομή της προβοσκίδας και της
συμμετοχής της στην οροφή του μέσου
οφθαλμικού κόγχου στην ανθρώπινη κυκλω-
πία. Το ανατομικό υπόβαθρο της κυκλωπίας
κατ' αυτόν αποτελείται από τη σύζευξη τεσ-
σάρων διαιρεμένων εμβρυϊκών κεφαλών με
ένα  κυκλώπειο κρανίο. Ο σκελετός της προ-
βοσκίδας δημιουργείται από το ρινικό θύλα-
κα. Η βάση της προβοσκίδας βρίσκεται στο
έδαφος του πρόσθιου κρανιακού βόθρου, γε-
μίζοντας την επιμηκυσμένη ηθμοειδή εγκοπή,
και συμβάλλει στην οροφή του μέσου οφθαλ-
μικού κόγχου προσθίως των ενωμένων ελασ-
σόνων αποφύσεων του σφηνοειδούς. Ο αυλός
της προβοσκίδας επικαλύπτεται με πλακώδες
επιθήλιο, αναπνευστικό και οσφρητικό βλεν-
νογόνο. Οσφρητικές ίνες διέρχονται από την
προβοσκίδα στον επισκληρίδιο χώρο της ηθ-
μοειδούς εγκοπής, δημιουργώντας μια συλλο-

γή ιστού αντίστοιχη με το εσωτερικό κάλυμμα
του φυσιολογικού οσφρητικού βολβού. Ο
συγγραφέας συμπεραίνει ότι η προβοσκίδα
ίσως αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη του άνω
και πρόσθιου τμήματος της φυσιολογικής ρι-
νικής κοιλότητας επί απουσίας των συστατι-
κών της μέσης γραμμής, και εισηγείται ότι το
κυκλώπειο προσωπείο αποτελεί ένα μοντέλο
μελέτης του φυσιολογικού προσώπου.8
Οι Leperchey και συν. στο άρθρο τους κά-
νουν επίσης κάποια σχόλια για την οργανο-
γένεση της προβοσκίδας όταν αυτή εντοπίζε-
ται σε παράμεση θέση, και τις συσχετιζόμε-
νες με αυτήν ανωμαλίες του τύπου της κυκλω-
πίας και των λοιπών δομών του οσφρητικού
επιθηλίου.9
Οι Guion-Almeida και συν. ανακοίνωσαν
πρόσφατα την ανασκόπηση έξι περιστατικών
με προβοσκίδα και κυκλωπία τα οποία εκεί-
νοι εντάσσουν σε σύνδρομο διαταραχής της
οργανογένεσης του πρώτου βραγχιακού τό-
ξου.10

Σχεδόν σύγχρονα, ο Worku περιέγραψε τη
θνησιγενή περίπτωση τελειόμηνου θήλεος νε-
ογνού με συνδυασμένη εμφάνιση προβοσκί-
δας και κυκλωπίας.11

Λίγο νωρίτερα οι Chen και συν. αναφέρουν
την προγεννητική διάγνωση περίπτωσης συν-
δυασμένης εμφάνισης κυκλωπίας και προβο-
σκίδας σε νεογνό με μερική τρισωμία
3p(3p23-->pter) και μονοσωμία 7q(7q36--
>qter) το οποίο επίσης παρουσίαζε μικροκε-
φαλία και αλοβιδιακή ολοπροσεγκεφαλία.12

Αρκετά παλαιότερα οι Martinez-Frias και
συν. ανέφεραν την ασυνήθη περίπτωση κυή-
ματος με αλοβιδιακή ολοπροσεγκεφαλία,
υπογναθική κυκλωπία και την ύπαρξη δύο
προβοσκίδων, ενώ κάνουν μια ανασκόπηση
των τεσσάρων γενικών τύπων ανάπτυξης
προβοσκίδας, του ολοπροσεγκεφαλικού, πλά-
γιου ρινικού, επικουρικού και διασπαστικού
τύπου.13 

Την ίδια περίπου περίοδο, οι Rolland και
συν. με αφορμή δικό τους περιστατικό στο
οποίο προγεννητικά διαγνώσθηκε κύημα που
εμφάνιζε IUGR με απλασία της γνάθου, ολο-
προσεγκεφαλία, κυκλωπία και προβοσκίδα,
παρατηρούν ότι ενώ η συνδρομή αυτή είναι
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Εικόνα 2: Συνοφθαλμία και Κυκλωπία με Προβοσκίδα.
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συνήθως σποραδική, δεν αποκλείεται να κλη-
ρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολειπό-
μενο χαρακτήρα, καθώς έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις οικογενούς συρροής.14

Οι Kramer και συν. περιγράφουν μια ακόμη
περίπτωση με συνωτία, αστομία και υποτυπώ-
δη προβοσκίδα, για να καταλήξουν ότι μάλ-
λον κατ' αυτούς επρόκειτο για περίπτωση
διαταραχής της διάπλασης της κρανιακής
νευρωνικής ακρολοφίας.15

Ο McGrath περιγράφει τρία ακόμη περιγεν-
νητικά περιστατικά με κυκλωπία και προβο-
σκίδα, κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις για
την εμβρυογένεση των αντίστοιχων δομών.16

Ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση
που περιγράφεται από τους Urioste και συν.
ενός νεογέννητου με τρισωμία 21 και ολο-
προσεγκεφαλία, όπου τα περισσότερα χαρα-
κτηριστικά ευρήματα της τρισωμίας 21 συ-
σκοτίζονταν από την παρουσία προβοσκίδας
και κυκλωπίας, ενώ και εδώ οι συγγραφείς
τονίζουν την σημασία της εκτέλεσης του χρω-
μοσωμικού ελέγχου.17

Οι Schinzel και συν. παρουσιάζουν δύο ακό-
μη περιστατικά με παρουσία προβοσκίδας
και κυκλωπίας18, ενώ οι Lev-Gur και συν. πε-
ριγράφουν τα υπερηχογραφικά ευρήματα
μιας όψιμης κύησης 33 εβδομάδων με ύπαρξη
προβοσκίδας και κυκλωπίας, όπου παρατη-
ρήθηκε συγχρόνως και υδράμνιο.19

Οι Kokich και συν. στο δικό τους άρθρο ανα-
φορικά με δύο περιπτώσεις συνδυασμού κυ-
κλωπίας - προβοσκίδας όπου γίνεται ενδελε-
χής εμβρυολογική και ιστοπαθολογική τεκμη-
ρίωση, διαπιστώνουν απουσία ανάπτυξης
όλων των σκελετικών παραγώγων του ηθμο-
ειδούς χόνδρου.20

Αρκετά νωρίτερα, η Kozhukharova είχε περι-
γράψει μια ακόμη περίπτωση συνδυασμού
κυκλωπίας και προβοσκίδας.21

Η αστομία έχει επίσης περιγραφεί σε συν-
δυασμό με άλλες ανωμαλίες ή ελλείμματα του
προσώπου και του κρανίου, συνήθως κυκλω-
πία, προβοσκίδα και συνωτία. 
Οι δημοσιευμένες αναφορές όμως είναι ελά-
χιστες.6,14,15,22,23 Υποδηλώνει απλασία του
πρώτου  βραγχιακού τόξου. 

Επιδημιολογία
Η ολοπροσεγκεφαλία εμφανίζεται σε ηλικία
κύησης 3-4 εβδομάδων. Κατά τα πρώιμα στά-
δια της εμβρυογένεσης η συχνότητά της αγγί-
ζει το  1:25024 αλλά προοδευτικά μειούται λό-
γω της αυξημένης εμβρυϊκής θνησιμότητας
και λόγω των επιλεκτικών διακοπών κύησης,
ώστε τελικά η επίπτωσή της  στις ΗΠΑ και
διεθνώς να είναι 1 ανά 10000-20000 νεογνά
κατά τον τοκετό.25

Κατά τον τοκετό, η αναλογία των θήλεων ως
προς τα άρρενα με ολοπροσεγκεφαλία είναι
2:1. Η σχέση αυτή αυξάνεται με την αύξηση
της βαρύτητας της νόσου, για άγνωστους λό-
γους. Στην αλοβιακή,  ή σχέση είναι  3:1 ενώ
στη λοβιακή η σχέση γίνεται 1:1. Επιπλέον,
τα θήλεα συχνά έχουν πιο βαρειές ανωμαλίες
προσώπου. Οι Blaas et al σε προοπτική μελέ-
τη τους στον πληθυσμό της Νορβηγίας κατά
το διάστημα 1987-2000 διέγνωσαν προγεννη-
τικά 30 περιπτώσεις ολοπροσεγκεφαλίας. 
Η επίπτωσή της στην υγειονομική περιοχή
μελέτης της Νορβηγίας ήταν  1.26 : 10 000 και
η κατανομή της στα δύο φύλα ήταν 1.4 άρρε-
να προς 1.0 θήλυ.  Ένα ποσοστό 37% (11/30)
είχε ανιχνεύσιμες χρωμοσωμικές παρεκκλί-
σεις και ένα ποσοστό 23% (7/30) δεν οφείλο-
νταν σε χρωμοσωμικό σύνδρομο.26

Υπάρχει αυξημένη πρώιμη νοσηρότητα και
θνησιμότητα. Περιγράφεται όμως και μακρο-
χρόνια επιβίωση με όλους τους τύπους ολο-
προσεγκεφαλίας. Η θνησιμότητα είναι ανά-
λογη της βαρύτητας των ανωμαλιών του προ-
σώπου. Σε άτομα με κυκλωπία ή ηθμοκεφα-
λία η επιβίωση είναι σπάνια μετά την πρώτη
εβδομάδα. Οι ασθενείς με αλοβιακή ολοπρο-
σεγκεφαλία έχουν ένα ποσοστό επιβίωσης
περίπου 50% μέχρι την ηλικία των 4-5 μηνών
και περίπου 20% μέχρι την ηλικία των12 μη-
νών. Μεμονωμένες ημιλοβιακές και λοβιακές
ολοπροσεγκεφαλίες έχουν εμπειρικά ποσο-
στά επιβίωσης περίπου 50% μέχρι την ηλικία
των12 μηνών.27

Αίτια
Μερικές περιπτώσεις ολοπροσεγκεφαλίας εί-
ναι σποραδικές, αλλά υπάρχουν μερικές οι-
κογένειες στις οποίες η ολοπροσεγκεφαλία
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είναι κληρονομούμενη. Τα γενετικά αίτια
μπορεί να είναι είτε χρωμοσωμικά είτε μονο-
γονιδιακά. Διάφορα γονίδια έχουν εμπλακεί
στην πρόκληση αυτής της κατάστασης, και τα
«άγρια» μη μεταλλαγμένα αλληλόμορφα που
βρίσκονται σε αυτούς τους γενετικούς τόπους
υποτίθεται ότι παίζουν κρίσιμο ρόλο για την
κανονική ανάπτυξη του πρόσθιου εγκεφάλου.
Τα προϊόντα τους περιλαμβάνουν την πρω-
τεΐνη  Sonic Hedgehog (Shh), τις πρωτεΐνες
Patched (Ptc) και Smoothened (Smo) που με-
τατρέπουν τα σήματα Hedgehog, και πρω-
τεΐνες της οικογένειας Gli και των οδών βιο-
σύνθεσης της χοληστερόλης.28

Πολλές μονογονιδιακές ανωμαλίες ή μεταλ-
λάξεις (18-25%) μπορούν να οδηγήσουν σε
σύνδρομα με μια ποικίλη επίπτωση ολοπρο-
σεγκεφαλίας. Τα παραδείγματα περιλαμβά-
νουν τα σύνδρομα Pallister-Hall, Rubinstein-
Taybi, Kallmann, Smith-Lemli-Opitz, Meckel,
Hydrolethalus, την ψευδοτρισωμία 13, και το
σύνδρομο μικρωτία-ανωτία. Οι ταυτότητες
αυτών των γονιδίων καθορίζονται με την
κλωνοποίηση και τη χαρτογράφηση των ελεγ-
χόμενων γονιδίων. Μια μετάλλαξη στο  γονί-
διο Shh είναι η συχνότερη αιτία μονογονιδια-
κής οικογενούς ολοπροσεγκεφαλίας μη σχε-
τιζόμενης με σύνδρομο. Επίσης έχουν ενοχο-
ποιηθεί και τα γονίδια ZIC2, SIX3, και
TGIF. Εντούτοις, μαζί με  τις μεταλλάξεις του
Shh, οι αλλοιώσεις σε αυτά τα γονίδια αποτε-
λούν μόνο τη μειονότητα των περιπτώσεων
ολοπροσεγκεφαλίας. Σε διάφορες οικογένει-
ες, η ολοπροσεγκεφαλία συσχετίζεται με ένα
σπασμένο χρωμόσωμα. Ένα από αυτά τα
σπασίματα είναι στη θέση 2p21, ενώ ένα άλ-
λο είναι στη θέση 7q36. Θεωρείται ότι αυτά
τα σπασίματα αναστέλλουν τη δράση των
υπεύθυνων γονιδίων  για τη φυσιολογική
ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα.
Το γονίδιο στο χρωμόσωμα 2 έχει αποδειχθεί
ότι είναι το SIX3 γονίδιο.29 Αυτό το γονίδιο
είναι ομόλογο στο γονίδιο «oculis sina» στη
Drosophila, το οποίο επίσης συμμετέχει στο
σχηματισμό των ματιών. Όταν το Six3 υποεκ-
φράζεται στα ποντίκια, προκαλεί το σχηματι-
σμό  έκτοπων αμφιβληστροειδών. Το γονίδιο
στο χρωμόσωμα 7 αποδείχθηκε ότι είναι γο-

νίδιο Sonic Hedgehog.30 Το γονίδιο Shh είναι
κρίσιμο για τον διαχωρισμό του αρχικού πρό-
σθιου οπτικού πεδίου σε δύο πλευρικά οπτι-
κά πεδία. Μια άλλη ομάδα ασθενών με ολο-
προσεγκεφαλία  αποδείχθηκε ότι έχει έλλειμ-
μα στο γονίδιο SMAD2 (TGIF) που είναι κα-
τωφερικό της σηματοδότησης Nodal.31

Ολοπροσεγκεφαλία μπορεί επίσης να προκύ-
ψει από χρωμοσωμικές ανωμαλίες (στο 25-
50% των ασθενών). Η τρισωμία 13 (στο 40%
των περιπτώσεων) και η τρισωμία 18 είναι οι
πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες που
έχουν ανιχνευθεί και μπορούν να διαταρά-
ξουν τη  φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης
του εγκεφάλου και του προσώπου, τόσο
στους ανθρώπους όσο και στα ζώα.32 Με ολο-
προσεγκεφαλία έχουν συνδεθεί επίσης και
ένα πλήθος χρωμοσωμικών διαγραφών, δι-
πλασιασμών, και διαμεταθέσεων.
Η ολοπροσεγκεφαλία έχει επίσης θεωρηθεί
ως τμήμα ενός συνδρόμου αποκαλούμενου
Smith-Lemli-Opitz (SLO) που είναι διαταρα-
χή της ανάπτυξης κληρονομούμενη με υπολει-
πόμενο αυτοσωμικό τρόπο, που σημαίνει ότι
αλλοιώνονται δύο ζεύγη του γονιδίου σε κά-
θε κύτταρο. Συχνά οι γονείς ενός ατόμου με
αυτοσωμική υπολειπόμενη ανωμαλία φέρουν
ο καθένας ένα ζεύγος του αλλοιωμένου γονι-
δίου αλλά δεν εμφανίζουν σημεία ή συμπτώ-
ματα της νόσου. Αυτό το σύνδρομο έχει βρε-
θεί ότι προκαλείται από μεταλλλάξεις  του
γονιδίου (μη λειτουργικά αλληλόμορφα) που
κωδικοποιεί και παράγει το ένζυμο «ρεντουκτά-
ση της 7 - δεϋδρο - χοληστερόλης (DHCR7)»,
ένζυμο που μετατρέπει την 7DHC σε χολη-
στερόλη στο τελικό στάδιο της σύνθεσης της
χοληστερόλης. Η χοληστερόλη είναι λιποει-
δής ουσία που ανευρίσκεται σε μερικές τρο-
φές αλλά παράγεται και στο σώμα. Είναι βα-
σικό συστατικό, απαραίτητο για τη φυσιολο-
γική ανάπτυξη του εμβρύου. Επιπλέον είναι
δομικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρα-
νών και σχηματίζει την προστατευτική ουσία
που καλύπτει τα νευρικά κύτταρα (μυελίνη).
Τέλος, παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγω-
γή ορισμένων ορμονών και πεπτικών οξέων.
Οι μεταλλάξεις αυτού του γονιδίου μειώνουν
ή εξουδετερώνουν τη δραστηριότητα του εν-
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ζύμου DHCR7 και έτσι εμποδίζουν τα κύττα-
ρα να παράγουν αρκετή χοληστερόλη. Τα
προσβληθέντα άτομα δηλαδή έχουν χαμηλά
επίπεδα χοληστερόλης αλλά έχουν και υψηλά
επίπεδα 7DHC και 8DHC, προδρόμων ου-
σιών της παραγωγής χοληστερόλης. Επί πλέ-
ον, η απουσία του ενζύμου DHCR7 επιτρέπει
σε δυνητικά τοξικά υποπροϊόντα της παρα-
γωγής χοληστερόλης να συγκεντρώνονται στο
αίμα και άλλους ιστούς. Αυτός ο συνδυασμός
των χαμηλών επιπέδων χοληστερόλης και της
συγκέντρωσης άλλων ουσιών παρεμποδίζει
την αύξηση και ανάπτυξη πολλών συστημά-
των του σώματος. Η χοληστερόλη είναι ισο-
σθενώς συνδεδεμένη στην εμβρυική πρωτεΐνη
σηματοδότησης Sonic Hedgehog (Shh) σε ένα
απαραίτητο βήμα της αυτομετατροπής των
προδρόμων ουσιών σε ενεργό μορφή, που
στον άνθρωπο εμφανίζεται μέχρι την 7η
εβδομάδα κύησης. Η Shh διαδραματίζει ένα
κρίσιμο ρόλο σε διάφορους εμβρυολογικούς
τομείς σχετικούς με το σύνδρομο (π.χ., εγκέ-
φαλος, πρόσωπο, καρδιά, άκρα). Επομένως,
η χοληστερόλη είναι ουσιαστικός παράγο-
ντας πυροδότησης στο πρώιμο αναπτυξιακό
πρόγραμμα του ανθρώπου. Επειδή η 7DHC
μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει την Shh, η
ανεπάρκεια χοληστερόλης που οδηγεί στη
μειωμένη ενεργοποίηση της Shh δεν είναι πι-

θανώς η μόνη εξήγηση για τις σύμφυτες δια-
μαρτίες σε αυτό το σύνδρομο. Η αστάθεια
των κυτταρικών μεμβρανών και η κακή μυελί-
νωση των νευρικών ινών από την ανεπάρκεια
χοληστερόλης καθώς και η συσσώρευση
7DHC και άλλων δυνητικώς τοξικών πρόδρο-
μων ουσιών της χοληστερόλης είναι επίσης
πιθανό να συμβάλουν στο φαινότυπο του συν-
δρόμου SLO. Πρόσφατα, οι Koide και συν.
έδειξαν ότι το DHCR7 λειτουργεί ως αρνητι-
κός ρυθμιστής της σηματοδότησης Hh στο
επίπεδο της κατωφέρειας της πρωτεΐνης
Smoothened (Smo) και έχει επιπτώσεις στην
ενδοκυτταρική σηματοδότηση Hh.  Θεωρούν
επίσης πιθανό ότι το σύνδρομο SLO στον άν-
θρωπο προκαλείται όχι μόνο από τη διάσπα-
ση του ενζυματικού ρόλου της DHCR7 ως ρε-
ντουκτάσης στη βιοσύνθεση της χοληστερό-
λης, αλλά μπορεί επίσης να περιλάβει βλάβες
της DHCR7 με συνέπεια την αναστολή της
σηματοδότησης Shh.33

Εκτός από το γενετικό στοιχείο της ολοπρο-
σεγκεφαλίας, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
είναι επίσης κρίσιμοι. Την ίδια αναπτυξιακή
διαδικασία μπορούν να διαταράξουν επίσης
και ορισμένες τοξίνες, μερικές από τις οποίες
βρίσκονται σε άγρια φυτά όπως  το Veratrum
Californicum.34

Τα φυτά αυτά ανήκουν στην οικογένεια των
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Εικόνα 3: Veratrum californicum Dur. var. Califo-
rnicum [California False Hellebore] (ή Western
False Hellebore ή Veratrum Speciosum ή Wild Corn
ή Corn Lily).

Εικόνα 4: Veratrum californicum Dur. var.
caudatum (Heller) C.L  [California false hellebore]
(ή Cascade False Hellebore).
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Κρίνων (Liliaceae). Το γένος Veratrum περι-
λαμβάνει 11 είδη (album/white hellebore,
fimbriatum/fringed false hellebore,  inso-
litum/siskiyou false hellebore,  maackii
parviflorum/small - flowered false hellebore,
nigrum/black hellebore, tenuipetalum/colorado
false hellebore,  viride/green false hel-
lebore/american false hellebore/indian
poke/skunk cabbage/cow cabbage) από τα
οποία μερικά εμφανίζουν επί μέρους παραλ-
λαγές ή ποικιλίες. Το πλέον γνωστό και μελε-
τημένο είδος Veratrum Californicum εμφανί-
ζει δύο ποικιλίες, την Californicum
(California false hellebore) και την Caudatum
(Cascade false hellebore) [Εικόνες 3 και 4].
Περί τα 60 τοξικά στεροειδή αλακαλοειδή
έχουν απομονωθεί από  τα είδη Veratrum.
Πολλά έχουν ισχυρές υποτασικές ιδιότητες.
Τρία από τα αλακαλοειδή είναι τερατογόνα,
η γερβίνη (jervine), η κυκλοποζίνη
(cycloposine) και ιδίως η κυκλωπαμίνη
(cyclopamine). Τα αλακαλοειδή αυτά έχουν
μελετηθεί για περισσότερο από 30 έτη ως
ικανά να προκαλέσουν κυκλωπία και άλλα
γεννητικά ελλείμματα. Οι προβατίνες που
τρώνε αυτά τα φυτά γεννούν ένα υψηλό πο-
σοστό αρνιών που πάσχουν από κυκλωπία. Η
εκ λάθους κατάποση του φυτού Veratrum
Californicum κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης οφείλεται συχνά στο γεγονός ότι  ο «αλη-
θής Ελλέβορος», ένα άλλο φυτό με το οποίο
εύκολα συγχέεται το πρώτο, συστήνεται ως
φυσική θεραπεία του εμετού, των κραμπών
και της πτωχής κυκλοφορίας, τρεις καταστά-
σεις που είναι αρκετά κοινές στις  έγκυες  γυ-
ναίκες. Πιθανή ίσως είναι και η μεταφορά
των τοξικών αυτών ουσιών από τα ζώα που
βοσκούν το Veratrum, στον άνθρωπο, με την
τροφική αλυσίδα. Έχει δειχθεί ότι η τερατο-
γόνος κυκλωπαμίνη και τα αλκαλοειδή παρό-
μοιας δομής παρεμποδίζουν τη μεταβίβαση
των ενδοκυττάριων αναπτυξιακών σημάτων
που άγονται από μία πρωτεΐνη που ονομάζε-
ται  «sonic hedgehog (SHH)». Αρχικά είχε
υποτεθεί ότι η δράση αυτή επιτυγχάνεται μέ-
σω μιας διατάραξης στη μεταφορά της χολη-
στερόλης  μέσα στα κύτταρα. Υπήρξαν ενδεί-
ξεις ότι η χοληστερόλη, πολύ γνωστή ως δομι-

κό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών και
ως πρώτη ύλη που το σώμα μετατρέπει σε
στεροειδείς ορμόνες και χολικά οξέα, μπο-
ρούσε να επηρεάσει τις οδούς σηματοδότη-
σης που προάγουν την ανάπτυξη. Αυτές οι το-
ξίνες δηλαδή, μπορούν να διακόψουν ένα
κρίσιμο αναπτυξιακό σήμα, ίσως επειδή πα-
ρεμποδίζουν την κανονική κυκλοφορία της
χοληστερόλης στα κύτταρα.35, 36 Η χοληστε-
ρόλη όμως είναι συμπαράγοντας (cofactor)
στην παραγωγή και την υποδοχή της πρω-
τεΐνης sonic hedgehog (Shh) που άγει ορισμέ-
να αναπτυξιακά σήματα που μεταβιβάζονται
ενδοκυτταρίως. Η χοληστερόλη δηλαδή βοη-
θά τη διάσπαση της πρωτεΐνης Shh σε ώριμη
μορφή και βοηθά την πρωτεΐνη Patched να
διαβιβάσει το αναπτυξιακό σήμα. Επομένως
η έλλειψη χοληστερόλης μπορεί ουσιαστικά
να διακόψει τη μεταβίβαση αναπτυξιακών
σημάτων και να παράγει τους ίδιους τύπους
φαινότυπων που παράγει και η έλλειψη της
πρωτεΐνης Shh . Πράγματι, η χρήση φαρμά-
κων για αποστέρηση των έγκυων ποντικών
από τη χοληστερόλη, προκαλεί τέτοια σύν-
δρομα στους απογόνους τους.37, 38, 39

Αργότερα όμως διευκρινίστηκε ότι η αναστο-
λή που προκαλεί η κυκλωπαμίνη στη μεταφο-
ρά σημάτων της οδού «sonic hedgehog
(SHH)», δεν προκαλείται μέσω επιδράσεων
στη μεταφορά της χοληστερόλης.40

Τελευταίες μελέτες ενοχοποιούν για την εμ-
φάνιση της κυκλωπίας τους αναστολείς της
βιοσύνθεσης της χοληστερόλης, το μητρικό
διαβήτη,  το αλκοόλ ή και άλλους παράγο-
ντες.41 Η αιθανόλη, όπως και άλλα τερατογό-
να, θεωρείται ότι επηρεάζει το προχορδιακό
μεσόδερμα κατά τη διάρκεια της γαστριδίω-
σης ή/και τον νευρικό δίσκο κατά τη διάρκεια
του πρόωρου σχηματισμού του νωτιαίου νευ-
ρικού σωλήνα.42

Επίσης έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ της
ανάπτυξης  ολοπροσεγκεφαλίας και της ανε-
πάρκειας του φυλικού οξέος κατά τη διάρ-
κεια των πρώτων εβδομάδων της εγκυμοσύ-
νης. Τέλος, λοιμώξεις όπως ο μεγαλοκυττα-
ροϊός, η τοξοπλάσμωση και άλλες, μπορούν
να οδηγήσουν σε ολοπροσεγκεφαλία.
Ο μηχανισμός της τερατογένεσης πιστεύεται
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ότι σχετίζεται με υπολειμματική χονδρογένε-
ση που προκαλείται από την αναστολή της
σύνθεσης πρωτεογλυκάνης. Ο παθολογικός
σχηματισμός χόνδρου προκαλεί τις δυσμορ-
φίες της κεφαλής, της τραχείας και των επι-
φύσεων των οστών των κάτω άκρων.43, 44

Εναλλακτικά, έχει προταθεί ότι η τερατογό-
νος δράση της κυκλωπαμίνης προκαλείται
από την ανασταλτική της δράση  στην απε-
λευθέρωση κατεχολαμίνης από τους χολινερ-
γικούς υποδοχείς στο εμβρυϊκό νευροεπιθή-
λιο που διαταράσσει έτσι την κανονική του
ανάπτυξη.
Κατά συνέπεια, η ολοπροσεγκεφαλία παρου-
σιάζει φαινοτυπική ετερογένεια (ένα γονίδιο
που προκαλεί διαφορετικούς φαινότυπους
που εξαρτώνται από τα άλλα γονίδια στον
οργανισμό), γενετική ετερογένεια (διαφορε-
τικοί γενετικοί τόποι που είναι σε θέση να
δημιουργήσουν τον ίδιο ανώμαλο φαινότυ-
πο), και περιβαλλοντική αιτιολογία (όπου
διάφορα τερατογόνα είναι σε θέση να κατα-
στρέψουν τις γενετικές διαδικασίες που
απαιτούνται για να διαμορφωθεί ο κανονικός
φαινότυπος).45

Απεικονιστική προγεννητική διάγνωση
Επί του ζώντος, η απεικονιστική εξέταση επι-
λογής για τη διάγνωση και ταξινόμηση της
ολοπροσεγκεφαλίας είναι η μαγνητική τομο-
γραφία (μαγνητικός συντονισμός - MRI) του
κρανίου.
Η επόμενη καλύτερη απεικονιστική μέθοδος
είναι η υπερηχογραφία του κρανίου. Η υπε-
ρηχογραφία μπορεί να περιοριστεί σε περι-
πτώσεις μικροκεφαλίας εάν υπάρχει μία πο-
λύ μικρή κρανιακή πηγή. Μπορεί όμως να
διενεργηθεί και διακρανιακό υπερηχογράφη-
μα από τα λεπτότερα βρεγματικά οστά του
κρανιακού θόλου. Αυτή η τεχνική συχνά
απαιτεί έναν μετατροπέα χαμηλών συχνοτή-
των που έχει καλύτερη διείσδυση, παρόλη την
απώλεια ανάλυσης στα κοντινά πεδία. Μετά
τον τοκετό, η αλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία
παρουσιάζει ενιαία κοιλία, σύντηξη θαλά-
μων, και ένα λεπτό, συνήθως μικρής διαφο-
ροποίησης, φλοιώδη μανδύα. Μπορεί επίσης
να ανιχνευθεί μια ραχιαία κύστη ή ένα κοι-

λιακό υπόλειμμα. Η ημιλοβιακή ολοπροσε-
γκεφαλία ανιχνεύεται με την αναγνώριση του
μερικού σχίσματος των ινιακών κεράτων και
της παρουσίας ενός οπισθίου δρεπάνου και
ενός οπισθίου τμήματος του τυλώδους σώμα-
τος.  Προσθίως, υπάρχει χαρακτηριστικά σύ-
ντηξη των κοιλιών και των ημισφαιρίων, με
συνακόλουθη απουσία του τυλώδους σώμα-
τος και του διαφανούς διαφράγματος. Η λο-
βιακή ολοπροσεγκεφαλία είναι μια συνέχεια.
Σε μερικούς ασθενείς, οι εικόνες παρουσιά-
ζουν σύντηξη των προσθίων κεράτων και των
τμημάτων των μετωπικών λοβών. Οι ηπιότε-
ρες μορφές μπορούν να εκδηλώνονται μόνο
με την απουσία του διαφανούς διαφράγμα-
τος. Το υπερηχογράφημα της μέσης διαημι-
σφαιρικής σύντηξης που είναι μια παραλλαγή
της ολοπροσεγκεφαλίας στην οποία οι οπί-
σθιες μετωπιαίες και βρεγματικές περιοχές
δεν έχουν διαχωρισμό στη μέση γραμμή ενώ
πιο πολικές περιοχές του εγκεφάλου δια-
σπούνται πλήρως, καταδεικνύει φυσιολογική
σχισμή προσθίως και οπισθίως, με σύντηξη
των ημισφαιρίων και απουσία του κύριου
κορμού του τυλώδους σώματος στην οπισθία,
μετωπική και βρεγματική περιοχή.46

Οι αξονικές τομογραφίες μπορούν να τεκμη-
ριώσουν μια διάγνωση ολοπροσεγκεφαλίας
με την παροχή εικόνων της ανατομίας του
εγκεφάλου, είναι όμως καταλληλότερες για
την απεικόνιση των οστέϊνων δομών του κρα-
νίου.  Η αξονική τομογραφία συγκρινόμενη
με τη μαγνητική MRI, δίδει λιγότερες λεπτο-
μέρειες του εγκεφαλικού παρεγχύματος και
δεν απεικονίζει καλά τον οπίσθιο λοβό και το
στέλεχος. Γι'αυτό, μερικές περιπτώσεις ήπιας
ολοπροσεγκεφαλίας και ορισμένες συνοδοί
ανωμαλίες από το ΚΝΣ μπορούν να μη δια-
γνωσθούν από την αξονική τομογραφία. Επι-
πλέον, η εξέταση εκθέτει τον ασθενή σε ιονί-
ζουσα ακτινοβολία και επομένως έχει σχετι-
κή αντένδειξη στην προγεννητική διάγνωση.
Η απλή ακτινογραφία μπορεί να αποκαλύψει
ορισμένες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, εί-
ναι όμως εξέταση μη ειδική και ανεπαρκής
να διαγνώσει την ολοπροσεγκεφαλία.
Εξετάσεις της πυρηνικής ιατρικής δεν βοη-
θούν στην τεκμηρίωση της διάγνωσης της
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ολοπροσεγκεφαλίας.
Η αγγειογραφία δεν ενδείκνυται, δεδομένου
ότι δεν είναι απαραίτητη  στην τεκμηρίωση
της διάγνωσης της ολοπροσεγκεφαλίας.
Προγεννητικά, οι περισσότερες μορφές αλο-
βιακής ή ημιλοβιακής ολοπροσεγκεφαλίας
μπορούν να διαγνωσθούν με τη βοήθεια της
διακοιλιακής ή και της διακολπικής υπερηχο-
γραφίας. Το υπερηχογράφημα όμως είναι
ακατάλληλη μέθοδος για τη διάγνωση των
ήπιων μορφών ολοπροσεγκεφαλίας, όπως η
λοβιακή, λόγω των υψηλών ψευδώς αρνητι-
κών αποτελεσμάτων. Ψευδώς θετική διάγνω-
ση ολοπροσεγκεφαλίας έχει αναφερθεί σε
περιπτώσεις υδροκεφαλίας, υδρανεγκεφα-
λίας,  αραχνοειδών ή πορεγκεφαλικών κύστε-
ων, σε διαμαρτίες  Dandy-Walker με κοιλιο-
μεγαλία, σεπτο-οπτική δυσπλασία, και άλλες
δυσμορφίες του ΚΝΣ. Επιπλέον δεν μπορεί
πάντα να διαφοροδιαγνώσει την αλοβιακή
από την ημιλοβιακή μορφή της ολοπροσεγκε-
φαλίας. Η διάγνωση της ολοπροσεγκεφαλίας
πριν την 16η εβδομάδα κύησης με διακοιλια-
κό μετατροπέα, είναι δύσκολη.47 Έτσι, εάν η
κεφαλή του εμβρύου δεν είναι εύκολα προ-
σπελάσιμη με τους υπερήχους ή δεν είναι
ικανοποιητικός ο υπερηχογραφικός ανατομι-
κός έλεγχος, μπορεί να εκτελεσθεί μαγνητική
τομογραφία.48

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) του εμβρύου
μπορεί να παραγάγει τόσο  ψευδώς θετικά
όσο και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα εάν
η εξέταση δεν διεξάγεται σύμφωνα με τα κα-
θιερωμένα πρωτόκολλα και εάν οι εικόνες
δεν ερμηνεύονται από ένα πεπειραμένο άτο-
μο. Η εμβρυϊκή δραστηριότητα μπορεί σημα-
ντικά να υποβαθμίσει τις εικόνες και μπορεί
να χρειασθεί να παρακαμφθεί από επανα-
λαμβανόμενες ακολουθίες. Τεχνικές σύντο-
μης εκπομπής και ταχείας εκτέλεσης της MRI
μπορούν επίσης συχνά να παρακάμψουν αυ-
τό το πρόβλημα.49

Η προγεννητική διάγνωση της κυκλωπίας γί-
νεται ουσιαστικά με το υπερηχογράφημα. Με
την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας των
απεικονιστικών υπερήχων και με μια λεπτο-
μερή και εξαντλητική υπερηχογραφική χαρ-
τογράφηση του προσώπου και του εγκεφάλου

του εμβρύου η κατάσταση μπορεί να ανιχνευ-
θεί νωρίς κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.
Η αλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία έχει ανιχνευ-
θεί ήδη από την 9η - 14η εβδομάδα κύησης, η
ημιλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία από την 13η -
20η και η λοβιακή ολοπροσεγκεφαλία από
την 21η εβδομάδα κύησης με τη χρήση δια-
κολπικού υπερήχου. Ο συμβατικός διακοιλια-
κός μετατροπέας δεν μπορεί να επιτύχει αυ-
τόν τον βαθμό έγκαιρης ανίχνευσης.  Θα πρέ-
πει να ελεγχθεί η δυνατότητα διενέργειας μα-
γνητικής τομογραφίας του εμβρύου για να
τεκμηριωθεί και περαιτέρω να ταξινομηθεί η
ολοπροσεγκεφαλία. Οι Blaas et al έχουν ανα-
φέρει πρώιμη προγεννητική διάγνωση αλο-
βιακής ολοπροσεγκεφαλίας με τη διενέργεια
δισδιάστατης και τρισδιάστατης υπερηχογρα-
φίας ήδη σε ηλικία κύησης (από την τελευ-
ταία εμμηνορρυσία) 9 εβδομάδων και 3 ημε-
ρών.50 Η ολοπροσεγκεφαλία αντιπροσωπεύει
μία ετερογενή οντότητα με διαφορετικές αι-
τιολογίες  και κλινικές εμφανίσεις. Το γεγο-
νός ότι μορφές  ολοπροσεγκεφαλίας συνδέο-
νται με ειδικές καταστάσεις όπως μετωπορι-
νική δυσπλασία (2/30 = 6.7%), αγναθία-ωτο-
κεφαλία (3/30 = 10%), και ανεγκεφαλία
(3/30 = 10%), σημαίνει ότι πιθανώς αυτές εί-
ναι καταστάσεις που δεν έχουν περιγραφεί,
σε άλλες μεγάλες σειρές ολοπροσεγκεφα-
λίας.26 Η ανεύρεση ολοπροσεγκεφαλίας θα
προσανατολίσει τον υπερηχογραφιστή στην
αναζήτηση των ιδιαίτερων σημείων της κυ-
κλωπίας. Η υποψία της βλάβης θα τεθεί κυ-
ρίως κατά τον προγεννητικό υπερηχογραφικό
έλεγχο του πρώτου τριμήνου εφόσον υπάρ-
χουν ύποπτα απεικονιστικά σημεία που θα
καθοδηγήσουν τη διερεύνηση. Η απουσία του
σημείου της «πεταλούδας», π.χ., στην προ-
σπάθεια ελέγχου των χοριοειδών πλεγμάτων
στις πλάγιες κοιλίες, μπορεί να συνιστά προ-
ειδοποιό σημείο ολοπροσεγκεφαλίας.51

Άλλα αξιόπιστα υπερηχογραφικά ευρήματα
για την προγεννητική διάγνωση είναι μονή-
ρης κοιλία, σύντηξη των θαλάμων, και απου-
σία των δομών της μέσης γραμμής. Επίσης,
κατά τον προγεννητικό έλεγχο του ρινικού
οστού με τη δισδιάστατη υπερηχογραφία,
υποψία κυκλωπίας ή ηθμοκεφαλίας εγείρει η
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απουσία του ρινικού οστού, η ανεύρεση επί-
πεδου προσώπου, η διάκριση προβοσκίδας
και βεβαίως η ανεύρεση ολοπροσεγκεφα-
λίας.52 Επί απουσίας του ρινικού οστού θα
πρέπει να ελεγχθεί η πιθανότητα ολοπροσε-
γκεφαλίας και ελλειμμάτων του προσώπου,
ακόμη και όταν η χρωμοσωμική μελέτη έχει
δείξει φυσιολογικό καρυότυπο [Εικόνα 5]. Ο
λαγόχειλος και ο υποτελορισμός φαίνεται να
είναι πιο κοινές διαμαρτίες του προσώπου
στην αλοβιακή ολοπροσεγκεφαλία από την
κυκλωπία και την σεβο(κηβο)κεφαλία.53

Για τη λεπτομερέστερη και ασφαλέστερη διε-
ρεύνηση των ανωμαλιών του εγκεφάλου και
του προσώπου του εμβρύου έχει χρησιμοποη-
θεί και η τρισδιάστατη υπερηχογραφία, τόσο
η διακοιλιακή όσο και η ενδοκολπική.54

Η τρισδιάστατη διακοιλιακή υπερηχογραφία
μπορεί, στη συγκεκριμένη κατάσταση, να δεί-
ξει με μεγάλη σαφήνεια τη χαμηλή θέση των
ώτων, ένα μονήρη οστέϊνο οφθαλμικό κόγχο,
προβοσκίδα και  κυκλωπία [Εικόνα 6]. Η
τρισδιάστατη υπερηχογραφική μελέτη της
μορφολογίας του προσώπου στην αρχόμενη
εγκυμοσύνη μπορεί να πετύχει πρόσθετες
διαγνωστικές απεικονίσεις και να προσθέσει
πιο πειστικές ενδείξεις για την προγεννητική
διάγνωση.55, 56 Η τριδιάστατη υπερηχογραφία
μολονότι δεν άλλαξε την προγεννητική διά-
γνωση της αλοβιακής ολοπροσεγκεφαλίας
που είχε επιτευχθεί με τη δισδιάστατη υπερη-
χογραφία, εν τούτοις βοήθησε στον καθορι-
σμό της βαρύτητας και της έκτασης αυτής της
νόσου.53 Ο συνδυασμός δισδιάστατης και
τρισδιάστατης διακοιλιακής υπερηχογραφίας
μπορεί να προσφέρει το πρόσθετο όφελος
της μικρότερης όχλησης της ασθενούς και της
μεγαλύτερης αποδοχής της εξέτασης.57

Από τα παραπάνω προκύπτει εύκολα το με-
γάλο φάσμα κλινικών και υπερηχογραφικών
εκδηλώσεων που καλύπτουν οι διαταραχές
αυτές, οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να
ελέγχονται συστηματικά.
Περιληπτικά, στην προγεννητική υπερηχο-
γραφία, τα αρχικά ευρήματα από το ΚΝΣ
επί ολοπροσεγκεφαλίας, περιλαμβάνουν: 
1. δρεπανοειδή ή πεταλοειδή μονήρη κοιλία,
2. απουσία ήχων από τη μέση γραμμή λόγω

απουσίας της σχισμής μεταξύ των δύο ημι-
σφαιρίων, του δρεπάνου, του τυλώδους σώ-
ματος και του διαφανούς διαφράγματος, 
3. λεπτή παρυφή του φλοιού, 4. μονήρη ενιαίο
θάλαμο, 5. μικροκεφαλία, και 6.κοιλιομεγα-
λία ή υδροκεφαλία. Τα συνοδά κρανιοπρο-
σωπικά ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής:
1.οφθαλμικό υποτελορισμό ή κυκλωπία,
2.προβοσκίδα ή ανώμαλο σχηματισμό του ρι-
νικού οστού, και 3. σχιστία (μέση ή αμφοτε-
ρόπλευρη) ή λυκόστομα ή αμφότερα.
Η εστίαση του υπερηχογραφικού ελέγχου
στο πρόσωπο θεωρείται ωφέλιμη και ακριβής
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μέθοδος για την ανεύρεση ανωμαλιών του
προσώπου σε έμβρυα με συνακόλουθες δομι-
κές ανωμαλίες ή σε κυήσεις που έχουν επι-
πλακεί από υδράμνιο, ή επί ιστορικού έκθε-
σης της μητέρας σε τερατογόνα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ελέγχονται λεπτομερώς οι
οφθαλμικοί κόγχοι και η μύτη, το άνω χείλος
και το στόμα, το προφίλ του προσώπου και τα
ώτα. Σημειώνονται η μορφολογία, οι ανατο-
μικές σχέσεις, οι αποστάσεις, οι ηχοδομές
και η ύπαρξη μαζών ή άλλων αφύσικων ευρη-
μάτων.2
Όπως γίνεται σαφές από τα ανωτέρω περι-
γραφόμενα, η προγεννητική διάγνωση της
κυκλωπίας δεν βασίζεται σε κάποιο απόλυτα
ισχυρό ή παθογνωμονικό υπερηχογραφικό
εύρημα αλλά προσεγγίζεται προοδευτικά με
το συνδυασμό χρήσης μηχανημάτων εξελιγ-
μένης τεχνολογίας και μετά από ενδελεχή και
προσεκτική μελέτη του κρανίου και του προ-
σώπου του εμβρύου. Μια τέτοια λεπτομερής
μελέτη μπορεί να γίνεται είτε μέσα στα πλαί-
σια των ειδικών προγεννητικών ελέγχων του
πρώτου τριμήνου ή των αρχών του δεύτερου
είτε να πυροδοτείται από τυχαίο εύρημα κά-
ποιου «μαλακού» υπερηχογραφικού δείκτου
που ωθεί στην αναζήτηση και άλλων σχετι-
κών ευρημάτων. Έτσι δικαιολογείται και η
αδυναμία αναγνώρισης της κυκλωπίας όταν
το υπερηχογράφημα που διενεργείται είναι
«περιορισμένο» ή έστω και «βασικό» και δεν
αφορά κάποιο «λεπτομερές» ή «συγκεκριμέ-
νου στόχου» που γίνεται στις εξειδικευμένες
προγεννητικές αναζητήσεις. Πολύ περισσότε-
ρο όταν ο έλεγχος αφορά μικρές ηλικίες κυή-
σεως όπου οι ανατομικές δομές είναι αρκετά
ασαφείς ή όταν χρησιμοποιείται ακατάλληλη
ή παλαιά τεχνολογία. 

Κλινική Περίπτωση - Συζήτηση
Η περίπτωση αφορά σε γυναίκα 36 ετών,
Ελληνικής καταγωγής, με βάρος σώματος
58Kg και φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Η
έγκυος αναφέρει στο οικογενειακό αναμνη-
στικό της ένα τέκνο του αδελφού της που γεν-
νήθηκε με αδιευκρίνιστη συγγενή καρδιοπά-
θεια. Στο μαιευτικό ιστορικό της αναφέρει
μία καισαρική τομή το 1995 με την οποία γεν-

νήθηκε ένα υγιές τελειόμηνο αγόρι βάρους
σώματος 4250 γρ. Το 2001 γέννησε πάλι με
καισαρική τομή ένα τελειόμηνο αγόρι βάρους
σώματος 3250 γρ. που εμφάνιζε αδιευκρίνι-
στη συγγενή καρδιοπάθεια. Ακολούθησαν
τρεις αυτόματες εκτρώσεις πρώτου τριμήνου
των οποίων δεν είχαν διερευνηθεί τα πιθανά
αίτια. Το 2003 η γυναίκα είχε ένα κολπικό
πρόωρο τοκετό νεκρού εμβρύου 22 εβδομά-
δων. Για τον ενδομήτριο θάνατο είχε υποτε-
θεί ότι ευθύνονταν σακχαρώδης διαβήτης αλ-
λά κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προσκο-
μίσθηκε. Η γυναίκα προσήλθε πρώτη φορά
για παρακολούθηση της παρούσης εγκυμοσύ-
νης κατά τη διάρκεια της 8ης εβδομάδας και
επανήλθε στην 10η. Προσκόμισε φυσιολογι-
κές αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογι-
κές και ανοσολογικές αρχικές εξετάσεις. Το
σάκχαρο αίματος νήστεος ήταν 80 mg/dl και
η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 4.2%. Σε αυ-
τές τις δύο επισκέψεις διενεργήθηκαν δύο
υπερηχογραφικοί έλεγχοι που έδειξαν από-
λυτη ημερολογιακή αντιστοιχία της αύξησης
του εμβρύου ενώ καμία ύποπτη ηχοδομή των
ιστών και οργάνων του εμβρύου δεν παρατη-
ρήθηκε. Είχαν χορηγηθεί συνήθη σκευάσμα-
τα σιδήρου, φυλλικού οξέος και πολυβιταμι-
νών. Η γυναίκα είχε προγραμματισθεί για
προγεννητικό έλεγχο δευτέρου τριμήνου με
αμνιοπαρακέντηση. Γι'αυτό, ένας λεπτομερής
υπερηχογραφικός έλεγχος του εμβρύου που
θα είχε θέση στο πρώτο τρίμηνο λόγω του
επιβαρυμένου ιστορικού της εγκύου, αναβλή-
θηκε για την επόμενη εξέταση ρουτίνας επει-
δή θεωρήθηκε ότι τότε η απεικόνιση θα ήταν
ευκρινέστερη και η μελέτη του εμβρύου ευκο-
λότερη. Η έγκυος προσήλθε στην ηλικία κύη-
σης 14εβδ.+ 5ημ για την συνήθη εξέταση
ρουτίνας, οπότε διαπιστώθηκε ενδομήτριος
θάνατος του κυήματος. Το δισδιάστατο δια-
κοιλιακό υπερηχογράφημα έδειξε έντονα
στοιχεία ενδομήτριας παλινδρόμησης, εφίπ-
πευση των οστών του κρανίου, γενικευμένο
ύδρωπα και ασκίτη. Το μήκος του μηριαίου
οστού ήταν 13 χιλ. και έτσι, με την προϋπόθε-
ση ότι η αύξηση του εμβρύου εξελίσσονταν
στην 50η εκατοστιαία θέση, κάτι που θα μπο-
ρούσε να ευσταθεί βάσει των δύο προηγού-

Τσάπανος και συν.Κυκλωπία με προβοσκίδα και αστομία

46

TSAPANOS  21/5/2007  01:01 μμ  Σελίδα46



μενων μετρήσεων του εμβρύου, υπολογίσθη-
κε ότι η παλινδρόμηση θα έπρεπε να είχε
συμβεί προ μιας εβδομάδας περίπου. Δεν
ήταν δυνατόν να διερευνηθούν λεπτές ηχοδο-
μές των ιστών και οργάνων [Εικόνα 7].
Μετά από πρόκληση ωδίνων με προσταγλαν-
δίνες ακολούθησε αποβολή του κυήματος και
θεραπευτική εκκένωση της μήτρας. Το έμ-
βρυο παρουσίαζε επίπεδο πρόσωπο, χαμηλή
θέση των ώτων, ένα μονήρη οφθαλμό σε κε-
ντρικό επί του προσώπου οφθαλμικό κόγχο
και επίσης κεντρική προβοσκίδα άνωθεν του
οφθαλμού. Στη θέση του στόματος διαγράφο-
νταν λεπτή οριζόντια δερματική γραμμή που
προφανώς υποδήλωνε το σημείο συνένωσης
των χειλέων τα οποία βρίσκονταν σε σύμμυ-
ση. Δεν υπήρχε ανοικτή στοματική κοιλότης.
Άνωθεν και κάτωθεν των χειλέων προέβαλ-
λαν επάρματα του προσώπου τα οποία αντι-
στοιχούσαν προφανώς στις δύο γνάθους, μι-
κρότερο το άνω και μεγαλύτερο το κάτω. Το
κύημα δεν εμφάνιζε άλλες εξωτερικές ανω-
μαλίες διαπλάσεως [Εικόνα 8].

Είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν ακολούθησε
ούτε παθολογοανατομικός έλεγχος ούτε χρω-
μοσωμική ανάλυση του εμβρύου. Οι γονείς
αρνήθηκαν επιμόνως την περαιτέρω διερεύ-
νηση της μορφής και των πιθανών αιτίων των
γεννητικών βλαβών του εμβρύου, απαγόρευ-
σαν την ενημέρωση τρίτων προσώπων επικα-
λούμενοι το ιατρικό απόρρητο και επέστησαν
την προσοχή όλων στη διασφάλιση των προ-
σωπικών τους δεδομένων. Θα είχε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον μία λεπτομερής μελέτη και περι-
γραφή των ανωμαλιών στον παρόντα συνδυα-
σμό ευρημάτων που έχει περιγραφεί λίγες
μόνο φορές.
Από την εξέλιξη των γεγονότων καθίσταται
σαφής η αναγκαιότητα επιμονής στη διενέρ-
γεια λεπτομερούς πρώιμου υπερηχογραφικού
προγεννητικού ελέγχου και προς το παρόν,
ειδικότερα, της μέτρησης της αυχενικής δια-
φάνειας και της αναζήτησης του ρινικού
οστού.
Είναι πρόδηλο, ότι η συσσώρευση αναφορών
στα πλαίσια κλινικών περιστατικών, οι εξελί-
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ξεις της εμβρυομητρικής ιατρικής και κυρίως
η συνεχιζόμενη βασική έρευνα, θα αποδώ-
σουν γρήγορα αποτελέσματα στην κατεύθυν-
ση της πλέον έγκαιρης υπερηχογραφικής ανί-
χνευσης, και κυρίως της πρόληψης παρόμοι-
ων διαταραχών.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της ολοπροσεγκεφαλίας εί-
ναι κυρίως συμπτωματική και υποστηρικτική.
Στην περίπτωση του υδροκέφαλου ή μιας κύ-
στης του νωτιαίου σωλήνα μπορεί να χρεια-
σθεί παροχέτευση ή τοποθέτηση κοιλιο-περι-
τοναϊκού διακλαδωτικού σωληναρίου (shunt).
Για τις δυσκολίες της κατάποσης μπορεί να
απαιτηθεί γαστροστομία. Στην περίπτωση της
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της
υποτροπιάζουσας εισρόφησης μπορεί να
χρειασθεί Θολοπτύχωση του στομάχου..
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Summary
A case of cyclopia with proboskis and astomia
is presented. Sonographic findings supporting
early prenatal diagnosis are discussed. The au-
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thors consider that it is quite possible to mis-
diagnose certain soft markers of genetic disor-
ders of the face and brain during a “limited”
or even a “basic” ultrasonographic control of
a fetus in the beginning of first trimester. Is
currently rendered, consequently, explicit the
necessity of insistence in the performing a
“comprehensive” ultrasonographic prenatal
control and, more specifically, the measure-
ment of nuchal translucency and the search of
nasal bone. 

Key words: Cyclopia, Proboskis, Astomia, Oloprosencephaly
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