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Περίληψη
Η απουσία του διαφανούς διαφράγματος (Δ.Δ.) συνήθως ανακα-
λύπτεται μετά τη γέννηση σε παιδιά που ελέγχονται για καθυ-
στέρηση της νοητικής ανάπτυξης. Αυτή η ανωμαλία διαπλάσε-
ως που μπορεί να αποκαλυφθεί και ακτινολογικά είναι σπάνια
και μπορεί να συνοδεύεται από διάφορες συγγενείς ανωμαλίες
του εγκεφάλου, ολοπροσεγκεφαλία (ΟΠΕ), δυσπλασία του δια-
φανούς διαφράγματος, σχιζεγκεφαλία ή αγενεσία του μεσολόβι-
ου.1 Η απουσία του διαφανούς διαφράγματος μπορεί να οφείλε-
ται σε ανωμαλία της ανάπτυξης ή να είναι δευτεροπαθής από-
τοκος μιας καταστροφικής διαδικασίας όπως συμβαίνει σε στέ-
νωση του υδραγωγού ή διαταραχή Chiari ΙΙ, υδρανεγκεφαλία
και πορεγκεφαλία.1

Οι δύο πιο κοινές καταστάσεις στις οποίες το Δ.Δ. δεν μπορεί
να φανεί είναι ο συγγενής υδροκέφαλος και η ολοπροσεγκεφα-
λία (ΟΠΕ). Ο υδροκέφαλος είναι μία κοινή ανωμαλία του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος (0.5-3:1000 ζώσες γεννήσεις) με
πολλές αιτίες και ποικίλη βαρύτητα σε ότι αφορά τις συνέπειες
που δημιουργεί στο έμβρυο.2 Σε αντίθεση με την ΟΠΕ είναι μία
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αποτυχία ή ατελή διαίρεση
του πρόσθιου εγκεφαλικού κυστιδίου για τον σχηματισμό των
εγκεφαλικών ημισφαιρίων και των πλαγίων κοιλιών του εγκεφά-
λου  που συμβαίνει σε (0.48-0.88:10000 ζώσες γεννήσεις) και συ-
νήθως συνοδεύεται από ήπια ή βαρεία νοητική υστέρηση.3

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ υδροκέφαλου και ΟΠΕ ενδομη-
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τρίως μπορεί να είναι δύσκολη καθώς ενός βαθ-
μού επικοινωνία μεταξύ των κοιλιών μπορεί να
υπάρχει σε ασθενείς με υδροκέφαλο και η ανα-
τομία  της μέσης γραμμής μπορεί να διαταρα-
χθεί σε σοβαρές περιπτώσεις 

Λέξεις - κλειδιά: εμβρυικός εγκέφαλος ,ολοπροσεγκεφαλία,
υδροκέφαλος, προγεννητική διάγνωση,διαφανές διάφραγ-

μα,διακολπικό υπερηχογράφημα 

Εισαγωγή
Η ΟΠΕ συνοδεύεται από βλάβες της μέσης
γραμμής  του προσώπου. Eίναι γνωστό το
γνωμικό ότι (το πρόσωπο δηλώνει τον εγκέ-
φαλο ), αλλά αυτό το γνωμικό δεν είναι αξίω-
μα4 και έτσι μερικές περιπτώσεις ΟΠΕ με
διάταση των κοιλιών μπορούν να εκληθφούν
σαν υδροκέφαλος. H απουσία του διαφανούς
διαφράγματος (εικόνα 1) είναι ένα σπάνιο
υπερηχογραφικό προγεννητικό εύρημα και
συνήθως αποδίδεται σε ΟΠΕ. Εχει περιγρα-
φεί μόνο μία περίπτωση με καταστροφή του
διαφανούς διαφράγματος που συνέβει ενδο-
μητρίως λόγω στενώσεως του υδραγωγού.5 Η
κοιλότητα του διαφανούς διαφράγματος απο-
τελεί φυσιολογικά μέρος του αναπτυσσόμε-
νου εμβρυϊκού εγκεφάλου. Σε εγκάρσια τομή
του κρανίου η CSP εντοπίζεται στη μέση
γραμμή του εγκεφάλου και στο πρόσθιο ένα
τρίτο αυτής. Το διαφανές διάφραγμα διαχω-
ρίζει τα πρόσθια κέρατα των πλαγίων κοιλιών
σχηματίζοντας ανάμεσά τους μία διπλή μεμ-
βράνη, στην οποία περιέχεται μία στενή σχι-
σμοειδής κοιλότητα που πληρούται με υγρό.
Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να πε-
ριγράψει έμβρυα με υπερηχογραφικά ευρή-
ματα του διαφανούς διαφράγματος και να
διαφωτίσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
που μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροδιά-
γνωση μεταξύ της πρωτογενούς ανάπτυξης
και της  δευτερογενούς  καταστροφής και να
δείξει τη σχετική συχνότητα της κάθε παθο-
λογίας (εικόνα1).
Η απουσία του διαφανούς διαφράγματος θε-
ωρείται πολύ σπάνια και συμβαίνει σε 2-
3:100.000 άτομα του γενικού πληθυσμού Ο
Barkovitch και Norman περιέγραψαν αυτό το

εύρημα σε 1,7% των MRI σε μία περίοδο
2.5χρόνων. Στην ερευνά τους η απουσία του
Δ.Δ. συνοδευόταν πάντοτε με ανωμαλίες διά-
πλασης που περιελάμβαναν ΟΠΕ , διαφραγ-
ματοοπτική δυσπλασία (Δ.Ο.Δ), σχιζεγκεφα-
λία,  υδροκέφαλο, εγκεφαλοκήλη, αγενεσία
του μεσολόβιου, πορεγκεφαλία και υδρανε-
γκεφαλία. Πρότειναν έναν αλγόριθμο (παρα-
τίθεται παραπάνω) για τη διευκόλυνση της
διάγνωσης της υποκείμενης εγκεφαλικής
βλάβης σε αυτούς τους ασθενείς. Ο αλγόριθ-
μος αυτός περιλαμβάνει μια διαδοχική απει-
κόνιση των ακόλουθων δομών:
το δρέπανο, το μεσολόβιο, τις πλάγιες κοι-
λίες, την αύλακα μεταξύ των ημισφαιρίων και
τα οπτικά νεύρα.
Αυτός ο αλγόριθμος βασίζεται στην MRI και
είναι πολύ χρήσιμος μετά τη γέννηση. Παρό-
λα αυτά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ενδο-
μητρίως με τη χρήση της διακοιλιακής  υπε-
ρηχογραφίας λόγω των περιορισμών στη
απεικονιστική δυνατότητα της αύλακας μετα-
ξύ των ημισφαιρίων, του μεσολόβιου και του
φλοιού. Τα οπτικά νεύρα δεν μπορούν να
εκτιμηθούν ενδομητρίως με τον υπέρηχο. Αυ-
τοί οι περιορισμοί θα μπορέσουν να ξεπερα-
στούν με τη χρήση της 3D υπερηχογραφίας ή
του MRI του εμβρυικού εγκεφάλου τεχνικών
που δεν είναι διαθέσιμες στα περισσότερα
ιατρικά κέντρα.
Προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση με
τα χαρακτηριστικά που καταδείχτηκαν με το
συνδυασμό του  διακοιλιακού και του διακολ-
πικού υπερηχογραφήματος: καθορισμός της
θέσεως και του εύρους της κοιλιακής επικοι-
νωνίας (εικόνα 2), διαχωρισμός ή μη των ημι-
σφαιρίων και των εν τω βάθει γκρίζων πυρή-
νων, ανωμαλίες του μεσολόβιου, εντοπισμός
των χοριοειδών πλεγμάτων και παρουσία άλ-
λων βλαβών του ΚΝΣ και προσωπικών ή άλ-
λων ανωμαλιών. Χρησιμοποιώντας αυτή την
προσέγγιση είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε
ενδομητρίως τις εγκεφαλικές ανωμαλίες που
συνδιάζονται με απουσία του Δ.Δ.
Μία μελέτη των δομών της μέσης γραμμής
χρησιμοποιώντας τους όρους απουσία του
Δ.Δ. και επικοινωνούσες πλάγιες κοιλίες σε
αναφορές για την προγεννητική διάγνωση
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της απουσίας του Δ.Δ. ή τις επικοινωνούσες
πλάγιες κοιλίες αποκλείοντας την ΟΠΕ οδη-
γεί σε δύο αποτελέσματα: μία ανάλυση περι-
στατικού που αποδεικνύει την καταστροφή
του Δ.Δ. σ ένα έμβρυο με υδροκέφαλο6 και
την προγεννητική διάγνωση της  ΔΟΔ.9
Η πιθανή εξήγηση ίσως να είναι μία εσφαλ-
μένη ενδομήτρια διάγνωση ΟΠΕ λόγω της
θεώρησης ότι οι επικοινωνούσες πλάγιες κοι-
λίες είναι συνώνυμες με ΟΠΕ ή της υποεκτί-
μησης της απουσίας του Δ.Δ. σε έμβρυα με
σοβαρή κοιλιομεγαλία.
Αν και η γνώση μας για την εμβρυολογία του
ΚΝΣ και τη χρήση υψηλής ευκρίνειας κεφα-
λών κάνει τη διάγνωση της αλοβιδιακής (ει-
κόνα 3) και ημιλοβιδιακής ΟΠΕ δυνατή ακό-
μη και από το 1ο τρίμηνο της κυήσεως, η ανα-
φερόμενη παρουσία της ΟΠΕ σε έμβρυα διε-
γνωσμένα αρχικά σαν πάσχοντα από υδροκέ-
φαλο παραμένει υψηλή και κυμαίνεται από
19% έως 26.9%.12

Η απουσία του Δ.Δ είναι είτε πρωτογενής
σαν μέρος μιας κοιλιακής διαταραχής της
ανάπτυξης  ή δευτερογενής λόγω μιάς κατα-
στροφικής διαδικασίας. Η πιο κοινή διαταρα-
χή σχηματισμού της κοιλιακής μέσης γραμμής
είναι η ΟΠΕ μία κατάσταση που χαρακτηρί-
ζεται από διαταραχή των εμβρυονικών δομών
της μέσης γραμμής του πρόσθιου εγκεφάλου.
Η ΟΠΕ μπορεί να εμπλέκει τον εγκέφαλο το
πρόσωπο και άλλες δομές της μέσης γραμμής
σε διάφορους βαθμούς και μπορεί να περι-

λαμβάνει κρανιοπροσωπικές ανωμαλιές που
εκτείνονται από κυκλωπία σε λαγόχειλο και
λυκόστομα. Η κλινική εκδήλωση μπορεί να
παρουσιάζει νοητική υστέρηση καθυστέρηση
της ανάπτυξης, επιληπτικές κρίσεις, υδροκέ-
φαλο, διαταραχές σιτίσεως, ασταθείς ομοι-
στατικούς μηχανισμούς και νευροενδοκρινι-
κές ανωμαλίες.
Η ημιλοβιδιακή παραλλαγή της ΟΠΕ είναι
μία πρόσφατα περιγεγραμμένη διαταραχή
στην οποία οι οπίσθιες ,μετωπιαίες και βρεγ-
ματικές περιοχές δεν διαχωρίζονται στη μέση
γραμμή αν και ανώτερες περιοχές του εγκε-
φάλου είναι πλήρως διαχωρισμένες. Η κλινι-
κή πρόγνωση είναι ίδια με την λοβιδιακή
ΟΠΕ αν και ενδοκρινική δυσλειτουργία και
χοριοαθέτωση δεν παρουσιάζονται.
Η Δ.Ο.Δ. είναι μια ανωμαλία της μέσης
γραμμής που χαρακτηρίζεται από την απου-
σία του Δ.Δ.14, υποπλασία του οπτικού νεύ-
ρου και δυσλειτουργία της υποφύσεως.15 Εχει
ένα μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων που
περιλαμβάνουν μειωμένη όραση ,ενδοκρινι-
κές διαταραχές που οδηγούν σε καθυστέρηση
της αναπτύξεως και νοητική υστέρηση.16

Συνοδές ανωμαλίες του εγκεφάλου που περι-
λαμβάνουν φλοιώδεις διαταραχές, ΟΠΕ και
αγενεσία του μεσολόβιου ήταν παρούσες
60% των ασθενών σε μία μεγάλη σειρά.16 Σε
αυτές τις περιπτώσεις η συμβουλευτική των
γονιών είναι εύκολη αλλά στο 40% των περι-
πτώσεων ΔΟΔ μπορεί να είναι δύσκολο ή
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αδύνατο να διακριθεί από τη μεμονωμένη
απουσία του Δ.Δ. 
Νέες εμβρυικές MRI αλληλουχίες θα παί-
ξουν ένα σημαντικό ρόλο με τη διευκόλυνση
της απεικόνισης της υποφύσεως19 και  της
ανώμαλης διάταξης των οπτικών ινών στην
ινιακή περιοχή.19

Η επικοινωνία ανάμεσα στις κοιλίες σε υδρο-
κέφαλα έμβρυα μπορεί να οφείλεται σε δια-
ταραχή στο δρέπανο ή λόγω διάτασης του
τρήματος του Monro. Η παρουσία του χοριο-
ειδούς πλέγματος στην ίδια πλευρά  μιας μο-
νήρους κοιλίας, ένας φυσιολογικός ή διαχω-
ρισμένος θάλαμος και η απουσία κοινού
φλοιού καθώς και η απουσία διαταραχών στα
βασικά  γάγγλια και απουσία ανωμαλιών του
προσώπου της μέσης γραμμής κάνουν πιθανή
τη διάγνωση του υδροκεφάλου.
Είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωστεί ο
υδροκέφαλος από την ΟΠΕ λόγω της διαφο-
ρετικής προγνώσεως ,τρόπου κληρονομικότη-
τας και της προγεννητικής  
συμβουλευτικής. Η παρουσία ή η απουσία
συχνωνευμένων προσθίων κεράτων είναι η
πιο χρήσιμη υπερηχογραφική παράμετρος

στην διαφοροδιάγνωση των εμβρύων με
απουσία του Δ.Δ..
Όλα τα έμβρυα με μη διαχωρισμένα πρόσθια
κέρατα  είχαν ΟΠΕ .Στα έμβρυα με διαχωρι-
σμένα πρόσθια κέρατα η διαφορική διάγνω-
ση περιλαμβάνει μία καταστροφική διαδικα-
σία απότοκη υδροκέφαλου ή μεμονωμένη
αγενεσία του Δ.Δ.,  Δ.Ο.Δ. και ημιλοβιδιακή
παραλλαγή της ΟΠΕ. Η εύρεση των δύο χο-
ριοειδών πλεγμάτων στην αντίστοιχη κοιλία
είναι διαγνωστικό ενός δευτερογενούς γεγο-
νότος 
Η MRI του εμβρυικού εγκεφάλου έχει έναν
σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των πιο ασα-
φών καταστάσεων που συνδέονται με αγενε-
σία του Δ.Δ. ιδιαίτερα σε έμβρυα με εμφανή
μεμονωμένη αγενεσία και στη διάγνωση της
διημισφαίριας παραλαγής της ΟΠΕ (εικόνα
4). Στις άλλες περιπτώσεις δεν θεωρούμε ότι
η MRI θα προσθέσει στην υπερηχογραφική
αξιολόγηση σ ότι αφορά τη διάγνωση ή την
πρόγνωση.
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Εικόνα 3: Αλοβιδιακή ολοπροσεγκεφαλία σε έμ-
βρυο 20 εβδομάδων. Παρατηρείται μονήρης κοι-
λία (ΜΚ), ενώ διατηρείται ο μέσος εγκέφαλος
(ΜΕ) και η παρεγκεφαλίδα (Π).

Εικόνα 4: Οβελιαία τομή ΜRI επί απουσίας δια-
φανούς διαφράγματος.
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Cavum Septum Pellucidi
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Summary
Cavum Septum Pellucidi (CSP) absence is
usually revealed after birth in infants
presenting with mental retardation. 
This finding is rare and may co-exist with
several congenital cerebral abnormalities,
holoprosencephaly, CSP malformation,
schizencephaly or corpus callosum agenesis.1
Cavum Septum Pellucidi (CSP) absence may
be due to developmental abnormality or
secondary to destructive processes e.g.
aqueduct stenosis or Chiari II malformation,
hydranencephaly and porencephaly.1
The most common situations in which CSP
cannot be seen  is congenital hydrocephalus
and holoprosencephaly. Hydrocephalus is a
common malformation of Central Nervous
System (0.5-3:1000 live births) with wide
causative spectrum and different prognosis.2
Contrary to holoprosencephaly hydrocephalus
demonstrates failure or incomplete division of
prosencephalon during cerebral hemispheres_
and lateral ventricles_formation (0.48-
0.88:10000 live births) and is usually followed
by mild or severe mental retardation.3
Differential diagnosis between hydrocephalus
and holoprosencephaly may be difficult as a
degree of communication between ventricles
may exist in patients with hydrocephalus and
middle line anatomy may be disturbed in
severe cases.

Key words: Fetal brain, holoprosencephaly, hydrocephalus,

prenatal diagnosis, Cavum Septum Pellucidi (CSP),

transvaginal ultrasound
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