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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κοιλία διαφανούς διαφράγματος (συγγενής
ανωμαλία της μέσης γραμμής) και η παραλλαγή
της κοιλίας διαφανούς διαφράγματος (������
cavum� ����
ver�
gae�����������������
) αποτελούν τους βασικούς
�������������������������
τύπους ανωμάλων
κοιλοτήτων του διαφανούς διαφράγματος. Μία άλ�
λη παραλλαγή, το ������
cavum� �����
veli�����������������������
����������������������
interpositi�����������
, αποτελεί
ένα φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης του εγκεφάλου
χωρίς καμία παθολογική σημασία.
ΣΚΟΠΟΣ
Η παρουσίαση των απεικονιστικών ευρημά�
των με τη μαγνητική τομογραφία της κοιλίας δια�
φανούς διαφράγματος είτε ως μεμονωμένο εύρη�
μα είτε σε συνδυασμό με ������
cavum� ������������������
vergae������������
, καθώς και
των παραλλαγών ������
cavum� �����������
vergae�����
και ������
cavum� �����
veli����
���
in�
terpositi�.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Μελετήθηκαν αναδρομικά 150 μαγνητικές το�
μογραφίες εγκεφάλου με ευρήματα κοιλίας διαφα�
νούς διαφράγματος και των παραλλαγών αυτής, οι
οποίες διενεργήθηκαν σε διάστημα 2 ετών (20072009) για ποικιλία αιτιών (υπερηχογραφική προ�
γεννητική απεικόνιση κυστικού μορφώματος μέ�
σης γραμμής, ψυχοκινητική καθυστέρηση, πυρετι�
κοί σπασμοί, κεφαλαλγία). Οι 112 ασθενείς ήταν
ενήλικες (20-75 ετών) και οι 38 παιδιά (μηνών-15

ετών).
Η εξέταση έγινε με μαγνητικό τομογράφο 1Τ
(��������
Siemens� expert�
������� �������
plus���
). �������������������������
Ελήφθησαν εγκάρσιες, οβε�
λιαίες και στεφανιαίες τομές με επιβάρυνση της Τ1
και Τ2 παραμέτρου, εγκάρσιες και οβελιαίες το�
μές με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και
μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέ�
σου, καθώς και FLAIR������������
������ ακολουθίες.
�����������
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 150 ασθενείς που εξετάσθηκαν με μα�
γνητική τομογραφία εγκεφάλου απεικονίστηκε κοι�
λία διαφανούς διαφράγματος σε 124 ασθενείς, κοι�
λία διαφανούς διαφράγματος σε συνδυασμό με ca�
���
vum� vergae�����������������
�����������������������
σε 50 ασθενείς, ������
cavum� ������������
vergae������
σε 1
ασθενή και cavum�
������ veli�������������
����� interpositi����������������
������������ σε
���������������
25 ασθενείς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κοιλία διαφανούς διαφράγματος και οι πα�
ραλλαγές της ανευρίσκονται συχνά ως τυχαία ευ�
ρήματα σε εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας
εγκεφάλου, οι οποίες αποτελούν τη μέθοδο εκλο�
γής για την απεικόνιση και τον ακριβή χαρακτη�
ρισμό τους.
Λέξεις κλειδιά
Κοιλία διαφανούς διαφράγματος, Μαγνητική
τομογραφία.
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Ιmaging of cavum septi pellucidi, cavum vergae
and cavum veli interpositi: A study with magnetic
resonance
Μavridou C, Konstantinou D, Kotziamani N, Tzikos F,
Kiriakou V, Vachtsevanos N, Mylonas B.
• Department of Radiology, G. H. Papageorgiou, Thessaloniki.

SUMMARY
INTRODUCTION
The cavum septum pellucidum (developmental
anomaly of the midline cavities) and the cavum
vergae (variety of the cavum septi pellucidi) are
the two basic types of congenital abnormalities
of septi pellucidi. There is, also, one more cavity,
the cavum velum interpositi, which is a normal
variation without clinical importance.
PURPOSE
The aim of the study is the presentation of
imaging findings of cavum septi pellucidi with
magnetic resonance (MRI), either as a single
manifestation, neither as a combination with
cavum vergae and the presence of cavum veli
interpositi.
MATERIALS-METHODS
We retrospectively studied 150 examinations
with abnormal findings of septum pellucidum on
MRI, which were evaluated the last two years
(2007-2009) for variable reasons (prenatal imaging
of cystic midline abnormalities, mental retardation,
febrile spasms, headaches). It has been examined
112 adults aged 20-75 years old and 38 children
aged from few months-15 years old.
The examinations have been performed with
a 1T scanner (Siemens expert plus). Transverse,

sagital and coronal scans with T1WI and T2WI,
transverse and sagital scans with T1WI after
intravenous contrast material administration and
FLAIR scans were obtained.
RESULTS
Cavum septum pellucidum was found in 124
patients, cavum septum pellucidum combinated
with cavum vergae in 50 patients, cavum vergae
in 1 patient and cavum velum interpositum in 25
patients.
CONCLUSION
MRI is the method of choice for the imaging
and characterization of the abnormalities and
variations of septum pellucidum.
Keywords
Cavum septum pellucidum, Cavum vergae,
Cavum velum interpositi, MRI.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το διαφανές διάφραγμα είναι ένα λεπτό διπέτα�
λο πέπλο που φέρεται οβελιαία και γεμίζει το χώ�
ρο του μεσολόβιου και των προσθίων σκελών της
ψαλίδας. Χωρίζει, επίσης, τα μετωπιαία κέρατα
των δύο πλαγίων κοιλιών (εικόνα 1). Το άνω χεί�
λος προσφύεται στην κάτω επιφάνεια του στελέ�
χους του μεσολοβίου, το πρόσθιο χείλος προσφύ�
εται στο γόνυ, στο ρύγχος και στο ρυγχαίο πέταλο
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Εικ. 1 Ανατομικό παρασκεύασμα (οβελιαία τομή), που δείχνει
το διαφανές διάφραγμα σε σχέση με τις γειτονικές δομές.

του μεσολοβίου, ενώ το οπίσθιο χείλος προσφύεται
στα πρόσθια σκέλη και το σώμα της ψαλίδας.
Η ψαλίδα είναι μια μυέλινη ταινία που φέρεται
από την παρυφή του ιππόκαμπου έως τα μαστία.
Έχει σώμα, δύο πρόσθια και δύο οπίσθια σκέλη
που ενώνονται μεταξύ τους με το σύνδεσμο της ψα�
λίδας.
Στα έμβρυα τα δύο πέταλα του διαφανούς δια�
φράγματος δεν είναι μεταξύ τους ενωμένα. Έτσι,
κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής υπάρχουν
τρεις εν δυνάμει κοιλότητες μεταξύ των κοιλιών
του εγκεφάλου. Αυτές οι τρεις κοιλότητες εξελίσ�
σονται από τον 7ο μήνα της ενδομήτριας ζωής έως
το 2ο έτους της εξωμήτριας ζωής. Στα παιδιά και
στους ενήλικες, μπορεί να παρατηρηθεί η παραμο�
νή αυτών των τριών φυσιολογικών εμβρυϊκών κοι�
λοτήτων από μπροστά προς τα πίσω, κοιλία δια�
φανούς διαφράγματος, cavum�
������ �����������
vergae�����
και ������
cavum�
velum������������������������
�����������������������
interpositi������������
, αντίστοιχα1. Πρώτοι τις περιέ�
γραψαν ο ������������������
Sylvius�����������
(1671), ο ���������������������
Verga����������������
(1851) πολύ αρ�
γότερα ο �������������������������������������
Corning������������������������������
(1921) και ο Thompson��������
����������������
(1937)
2
και κατόπιν ο Bruyn�������
������������
(1977) .
Η κοιλία διαφανούς διαφράγματος είναι ένας
δυνητικός χώρος της μέσης γραμμής μεταξύ των
πετάλων του διαφανούς διαφράγματος, που περιέ�
χει εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και κάποιοι συγ�
γραφείς την ονομάζουν και 5η κοιλία1. Εντοπίζε�
ται από πάνω από το σώμα του μεσολοβίου, από
κάτω από το ρύγχος του μεσολοβίου και τον πρό�
σθιο σύνδεσμο, από πίσω από τα πρόσθια σκέλη
και τα μαστία της ψαλίδας και από τα πλάγια από
τα πέταλα του διαφανούς διαφράγματος. Σε οβε�



λιαίες και σε στεφανιαίες τομές έχει σχήμα τριγώ�
νου με τη βάση του στο μεσολόβιο.
Το ������
cavum� �����������������������������������
vergae�����������������������������
είναι κι αυτό μια κοιλότητα
της μέσης γραμμής, που περιέχει ΕΝΥ και κάποιοι
συγγραφείς την ονομάζουν 6η κοιλία1. Εντοπίζεται
μπροστά από τα πρόσθια σκέλη της ψαλίδας, πί�
σω από το σπληνίο του μεσολοβίου, πάνω από το
σώμα του μεσολοβίου και κάτω από το σύνδεσμο
της ψαλίδας και τις έσω εγκεφαλικές φλέβες. Είναι
προοδευτική επέκταση της κοιλίας διαφανούς δι�
αφράγματος και προκαλεί ουραία μετατόπιση της
ψαλίδας και απομάκρυνση από το μεσολόβιο.
Η άποψη ότι, αυτές οι κοιλότητες αποτελούν
την 5η και την 6η κοιλία του κοιλιακού συστήματος
του εγκεφάλου, δεν ισχύει πλέον, διότι αργότερα
ανακαλύφθηκε ότι δεν καλύπτονται από επενδυ�
ματικά κύτταρα και δεν περιέχουν χοριοειδή πλέγ�
ματα2.
Το cavum�
������ ������
velum�������������
������������
interpositi�����������������
����������������
είναι ένας δυνη�
τικός χώρος που αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα
ανώμαλου διαχωρισμού των σκελών του μεσολο�
βίου και δεν εξαρτάται από το διαφανές διάφραγ�
μα. Εντοπίζεται κάτω από τα οπίσθια σκέλη της
ψαλίδας, μπροστά από την τετραδυμική δεξαμενή
και πάνω από το χοριοειδές ιστίο της 3ης κοιλίας.
Εκτείνεται από την επίφυση ως τα τρήματα του
Monro����������������������������������������
και επικοινωνεί με τον υπαραχνοειδή χώ�
ρο της τετραδυμικής δεξαμενής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Μελετήθηκαν αναδρομικά 150 μαγνητικές το�
μογραφίες εγκεφάλου με ευρήματα κοιλίας δια�
φανούς διαφράγματος και παραλλαγών αυτής, οι
οποίες διενεργήθηκαν σε διάστημα 2 ετών (20072009) για διάφορες αιτίες (υπερηχογραφική προ�
γεννητική απεικόνιση κυστικού μορφώματος μέ�
σης γραμμής, ψυχοκινητική καθυστέρηση, πυρετι�
κοί σπασμοί, κεφαλαλγία). Από αυτές οι 112 ασθε�
νείς ήταν ενήλικες (20-75 ετών) και οι 38 παιδιά
(ολίγων μηνών-15 ετών).
Η���������������������
εξέταση�������������
��������������������
έγινε�������
������������
με����
������
1��
Τ� �����������������
Scanner (Siemens expert
�������
plus). �����������������������������������������
Ελήφθησαν εγκάρσιες, οβελιαίες και στεφα�
νιαίες τομές με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παρα�
μέτρου, εγκάρσιες και οβελιαίες τομές με επιβά�
ρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και μετά την εν�
δοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, καθώς
και FLAIR������������
������ ακολουθίες.
�����������
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 150 ασθενείς που εξετάσθηκαν με μα�
γνητική τομογραφία εγκεφάλου απεικονίστηκε κοι�
λία διαφανούς διαφράγματος σε 124 ασθενείς (ει�
κόνα 2), ������
cavum� �����������������������������������
vergae�����������������������������
σε 1 ασθενή (εικόνα 3), κοι�
λία διαφανούς διαφράγματος σε συνδυασμό με ca�
���
vum� ����������������������������������������
vergae����������������������������������
σε 50 ασθενείς (εικόνες 4, 5 και �������
6) και
cavum� veli�������������
����� interpositi���������������������������
������������ σε
��������������������������
25 ασθενείς (εικόνα 7).
Δεν έγινε συσχέτιση της βλάβης με άλλες συγγε�
νείς ανωμαλίες, ενώ οι ασθενείς δεν εμφάνισαν κα�
νένα αξιόλογο σύμπτωμα από την παρουσία κοι�
λίας διαφανούς διαφράγματος ή/και τις παραλλα�
γές αυτής.

Α

Β

Εικ. 2 Α, Β. Κοιλία διαφανούς διαφράγματος, εγκάρσιες τομές με επιβάρυνση της T1 παραμέτρου μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.

Εικ. 3 Cavum vergae.
Α, Β) εγκάρσιες τομές με
επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου και Γ) οβελιαία τομή με επιβάρυνση της Τ1
παραμέτρου.

Εικ. 4 Κοιλία διαφανούς
διαφράγματος - Cavum
vergae. Α) εγκάρσια τομή
με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, Β) εγκάρσια
τομή με επιβάρυνση της Τ2
παραμέτρου και Γ) οβελιαία τομή με επιβάρυνση της
Τ1 παραμέτρου μετά την
ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Α

Β

Γ

Εικ. 5 Κοιλία διαφανούς διαφράγματος – Cavum vergae.
Α, Β) εγκάρσιες τομές με
επιβάρυνση της Τ2 παραμέτρου και Γ) οβελιαία τομή με επιβάρυνση της Τ1
παραμέτρου μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Β
Α
Εικ. 6 Κυστική διάταση κοιλίας διαφανούς διαφράγματος
– Cavum vergae. Α, B) εγκάρσια και οβελιαία τομή με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.

Α

Β

Γ

Δ
Εικ. 7 Cavum velum
interpositum. Α, Γ) εγκάρσιες τομές με επιβάρυνση
της Τ2 παραμέτρου, Β, Ε)
εγκάρσια και οβελιαία τομή
με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου μετά την ενδοφλέβια
χορήγηση σκιαγραφικού μέσου και Δ) εγκάρσια τομή
inversion recovery.

Ε

Η κοιλία διαφανούς διαφράγματος και το ca�
���
vum� vergae����������������������������������
����������������������������������������
προκύπτουν από την παραμονή φυσι�
ολογικών εμβρυϊκών κοιλοτήτων. Μπορεί να επι�
κοινωνούν μεταξύ τους ή να διαχωρίζονται από το
πρόσθιο όριο της ψαλίδας. Μπορεί να συνυπάρ�
χουν ή να υπάρχει μόνο η μία από τις δύο κοιλίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επικοινωνούν
και με την 3η κοιλία3,4,5,6. Το ������
cavum� �����
veli�������������
������������
interpositi�
αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και δεν συνδυάζεται
με τις δύο παραπάνω κοιλότητες.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η κοιλία
διαφανούς διαφράγματος ανευρίσκεται σε ποσο�
στό 97% σε τελειόμηνα νεογνά, 85% σε βρέφη 2
μηνών, 41% σε βρέφη 3 μηνών και 12-20% σε ενή�
λικες, ενώ το cavum�
������ ��������������������������
vergae��������������������
συναντάται 100% σε
πρόωρα νεογνά (6μηνών), 30% σε τελειόμηνα νε�
ογνά και 1-3% σε ενήλικες7,8.
Οι δημοσιευμένες συχνότητες παρουσίας κοι�
λίας διαφανούς διαφράγματος σε φυσιολογικούς
ενήλικες ποικίλλει από 0,10% έως και 85%9,10. Το
τεράστιο αυτό εύρος οφείλεται στις μεθόδους ανί�
χνευσης, καθώς και στην δυσκολία καθορισμού
του μεγέθους ενός φυσιολογικού διαφανούς δια�
φράγματος. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός μελε�
τών παρουσιάζει ποσοστό 3%11 για την ύπαρξη
κοιλίας διαφανούς διαφράγματος και 5,9%12 για
την ύπαρξη του cavum�
������ vergae���������������������
���������������������������
στους ενήλικες, ενώ
τα αντίστοιχα ποσοστά για την παιδική ηλικία εί�
ναι πολύ υψηλότερα, 6,9% και 17,5%. Ο λόγος για
την ποικιλομορφία των ποσοστών μεταξύ των δι�
αφόρων ηλικιακών ομάδων είναι οι κλινικές ενδεί�
ξεις για την νευροαπεικόνιση.
Η κοιλία διαφανούς διαφράγματος και το ca�
���
vum� �������������������������������������������
vergae�������������������������������������
είναι συχνά τυχαία ευρήματα, ενώ εί�
ναι αμφίβολη η σχέση τους με κεφαλαλγία, σχιζο�
φρένεια και νοητική καθυστέρηση13. Πολυάριθμες
μελέτες παρουσιάζουν ασθενείς με σχιζοφρένεια
να έχουν αυξημένο ποσοστό μεγάλης κοιλίας δια�
φανούς διαφράγματος σε σχέση με τον υγιή πληθυ�
σμό9,10,14-16. Όμως, μόνο μία μελέτη αξιολόγησε την
σχέση της παρουσίας της με τη συμπτωματολογία
των ασθενών14 και καμία μελέτη τη σχέση της με�
γάλης κοιλίας διαφανούς διαφράγματος με τη γνω�
σιακή λειτουργία.
Το ������
cavum� �����
veli�������������
������������
interpositi����������������������
���������������������
είναι κι αυτό τυχαίο
εύρημα, ενώ αρκετές μελέτες το συσχετίζουν με



ψυχοκινητική καθυστέρηση, επιληψία και αυτισμό.
Ανευρίσκεται συνήθως σε ασυμπτωματικούς ασθε�
νείς, ενώ όταν είναι κυστικό, παρουσιάζει συμπτω�
ματολογία σχετική με απόφραξη του εγκεφαλονω�
τιαίου υγρού (υδροκέφαλος)1.
Παρά τις διχογνωμίες για την συχνότητα και
την κλινική σημασία αυτών των κοιλοτήτων, απει�
κονιστικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να πε�
ριγράφονται και να διαφοροδιαγιγνώσκονται. Η
ασυμμετρία του κοιλιακού συστήματος, η επενδυ�
ματική κύστη (σώμα και τρίγωνο των πλάγιων κοι�
λιών), η αραχνοειδής κύστη της τετραδυμικής δε�
ξαμενής, κύστεις που οφείλονται σε προγεννητικό
τραύμα, αιμορραγικές ή φλεγμονώδεις κύστεις17, το
cavum� ������
velum��������������������������������������
�������������������������������������
interpositi��������������������������
, καθώς και η απουσία δια�
φανούς διαφράγματος σε συνδυασμό και με άλλες
συγγενείς ανωμαλίες, όπως ολοπροσεγκεφαλία και
δυσγενεσία του μεσολοβίου, είναι οι οντότητες που
θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαφορική διάγνω�
ση της κοιλίας διαφανούς διαφράγματος και ���
ca�
vum� ������
vergae2. Ενώ, το ������
cavum� ������
velum�������������
������������
interpositi����
���
θα
πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από αραχνοειδή
και επιδερμοειδή κύστη, καθώς και από την κοιλία
διαφανούς διαφράγματος και το cavum�
������ vergae�����
�����������
(το
cavum� ������
velum�������������
������������
interpositi��������������������������
δεν
�������������������������
επεκτείνεται μπροστά
και η ψαλίδα είναι στη θέση της).
Η κοιλία διαφανούς διαφράγματος και οι πα�
ραλλαγές της ανευρίσκονται συχνά ως τυχαία ευ�
ρήματα σε εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας
εγκεφάλου. Γνωρίζοντας την ανατομική της περι�
οχής (σχέσεις διαφανούς διαφράγματος, μεσολό�
βιου, ψαλίδας), με την μαγνητική τομογραφία επι�
τυγχάνεται ο σαφής χαρακτηρισμός τους.
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