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Περίληψη 
Η μεμονωμένη αγενεσία του μεσολοβίου αποτε-

λεί σπάνια συγγενή βλάβη και μπορεί να είναι με-
ρική (δυσγενεσία) ή πλήρης. Ο αιτιολογικός παρά-
γοντας παραμένει άγνωστος, πιστεύεται όμως ότι 
δρα μεταξύ 8ης και 20ης εβδομάδας της κύησης. Συ-
χνά η αγενεσία του μεσολοβίου συνυπάρχει με άλ-
λες συγγενείς δυσπλασίες του ΚΝΣ. Παρουσιάζε-
ται σπάνιο και ενδιαφέρον περιστατικό ασθενούς 
με μεμονωμένη αγενεσία του μεσολοβίου που δια-
πιστώθηκε μετά από έλεγχο για πρωτοεμφανιζό-
μενη εστιακή επιληπτική κρίση.

Περιγραφή της περίπτωσης
Άνδρας ηλικίας 67 ετών, παρουσίασε εστιακή 

επιληπτική κρίση στη δεξιά άκρα χείρα με τονι-
κοκλονικούς σπασμούς διάρκειας 5 λεπτών. Στο 
ατομικό ιστορικό αναφέρονται δύο ισχαιμικά αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια προ 16 και 10 ετών 
αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις η συμπτω-
ματολογία εντοπίζονταν στο δεξιό άνω άκρο. Η 
αντικειμενική νευρολογική εξέταση(ΑΝΕ) ανέδει-
ξε υπεροχή των τενοντίων αντανακλαστικών αρι-
στερά, ελάττωση του αντανακλαστικού του τρι-
κεφάλου δεξιά. Δεν διαπιστώθηκε διαταραχή της 
επιπολής αισθητικότητας ή παθολογικά ευρημάτα 
από τις εγκεφαλικές συζυγίες. Το ΗΕΓ ήταν φυ-
σιολογικό.

Ακολούθησε CT εγκεφάλου, σε αξονικό τομο-
γράφο 16τομών,πριν και μετά την ενδοφλέβια χο-
ρήγηση σκιαγραφικού μέσου, που ανέδειξε παράλ-
ληλα φερόμενες και ευρέως διαχωριζόμενες πλάγι-
ες κοιλίες, διάταση των ινιακών κεράτων (κολπο-
κεφαλία), υψηλή θέση της 3ης κοιλίας και απουσία 
του μεσολοβίου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε MRI 
εγκεφάλου και τα ευρήματα ήταν: αγενεσία του με-
σολοβίου με τη χαρακτηριστική διαμόρφωση του 
κοιλιακού συστήματος, διάταση της 3ης κοιλίας 
με φυσιολογικό το εύρος της 4ης κοιλίας(στένωση 
του υδραγωγού), απουσία παθολογικού εμπλουτι-
σμού, ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις στην υποφλοι-
ώδη λευκή ουσία αριστερά και γλοιωτική περιοχή 
στα βασικά γάγγλια σύστοιχα, σχετιζόμενη προ-
φανώς με το ιστορικό παλαιότερου ισχαιμικού αγ-
γειακού εγκεφαλικού επεισοδίου .

Συζήτηση 
Το μεσολόβιο αποτελεί έναν από τους συνδέ-

σμους των ημισφαιρίων. Εκτείνεται οριζόντια ανά-
μεσα στις εσωτερικές επιφάνειες των εγκεφαλικών 
ημισφαιρίων, στον πυθμένα της επιμήκους σχισμής 
του εγκεφάλου. Αποτελείται από μπροστά προς 
τα πίσω από το ρύγχος, το γόνυ, το στέλεχος και 
το σπληνίο. (εικόνα 1) Οι συνδεσμικές ίνες που το 
απαρτίζουν συνδέουν τις ίδιες (ομότοπες ίνες) αλ-
λά και διαφορετικές (ετερότοπες ίνες) φλοιώδεις 
περιοχές των δύο ημισφαιρίων. [1]
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Το μεσολόβιο σχηματίζεται μεταξύ 8ης και 20ης 
εβδομάδας της κύησης[4] και εμφανίζει προσθιο-
πίσθια κλίση στην ανάπτυξή του. Πιο συγκεκριμέ-
να πρώτο σχηματίζεται το γόνυ, στη συνέχεια το 
στέλεχος, το σπληνίο και τελευταίο το ρύγχος που 
αποτελεί την εξαίρεση στην προσθιοπίσθια κλίση.
[2] Στην πλήρη αγενεσία του μεσολοβίου απουσιά-
ζουν όλα τα τμήματά του ενώ στη μερική αγενεσί-
α απουσιάζουν τα τμήματα που σχηματίζονται τε-
λευταία.[3] Οι αιτιολογικοί παράγοντες παραμέ-
νουν άγνωστοι. Μεταξύ άλλων ενοχοποιούνται η 
κατάχρηση αλκοόλ, λοιμώδεις παράγοντες όπως 
η προσβολή από κυτταρομεγαλοϊό κατά τη διάρ-
κεια της κύησης καθώς και συγγενείς διαταραχές 
του μεταβολισμού.

Στην αξονική τομογραφία, τα χαρακτηριστικά 
απεικονιστικά ευρήματα περιλαμβάνουν ευρέως δι-
αχωριζόμενες (μη συγκλίνουσες) πλάγιες κοιλίες, 
οι οποίες φέρονται παράλληλα, υψηλή θέση της 
τρίτης κοιλίας, ενώ στις στεφανιαίες τομές οι πλά-
γιες κοιλίες έχουν μορφολογία δίκην «κεφαλής τα-
ράνδου».(εικόνα 2) Επίσης συχνή είναι η διάταση 
των ινιακών κεράτων των πλαγίων κοιλιών (κολ-
ποκεφαλία).[3] 

Η CT αγγειογραφία μπορεί να αποκαλύψει μο-
νήρη (άζυγο) πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία ή ελι-
κοειδή πορεία των πρόσθιων εγκεφαλικών αρτη-
ριών που χάνουν τη «στηρικτική» δράση του γό-
νατος του μεσολοβίου και «περιπλανώνται» εντός 
της μεσοημισφαιρικής σχισμής.[3]

Στην απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία και 
χάρη στην πολυεπίπεδη απεικόνιση υπάρχουν επι-

Εικ. 1. Η ανατομία του φυσιολογικού μεσολοβίου

Εικ. 2.
α) Εγκάρσια τομή ΥΤ στο ύψος των σωμάτων των πλαγίων 
κοιλιών όπου απεικονίζεται η παράλληλη πορεία αυτών.
β) ΥΤ σε στεφανιαίο επίπεδο, μετά τη χορήγηση σκιαστικού. 
Απεικονίζεται η χαρακτηριστική διαμόρφωση των μετωπι-
αίων κεράτων δίκην κεφαλής ταράνδου καθώς και η υψη-
λή θέση της τρίτης κοιλίας.
γ) ΜΤ T2 ακολουθίες σε εγκάρσιο επίπεδο, στο ύψος των 
παλαιών ισχαιμικών βλαβών, οι οποίες απεικονίζονται με 
υψηλό σήμα.
Τ1 ακολουθίες πριν (δ) και μετά τη χορήγηση παραμαγνη-
τικής ουσίας (ε και στ).Παρατηρούνται τα χαρακτηριστικά 
ευρήματα της πλήρους αγενεσίας του μεσολοβίου.

ΜΕΣΟΛΟΒΙΟ
• Ρύγχος (αστερίσκος)
• Γόνυ (μαύρο βέλος)

• Στέλεχος (λευκό βέλος)
• Σπληνίο (κυρτό βέλος)
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πλέον ευρήματα σε οβελιαίο επίπεδο διαπιστώνε-
ται η απουσία της έλικας του προσαγωγίου ενώ οι 
έλικες στην εσωτερική επιφάνεια των ημισφαιρίων 
διατάσσονται ακτινωτά ως προς την 3η κοιλία. Σε 
στεφανιαίο επίπεδο, η κάθετη φορά των ιπποκά-
μπων προσδίδει στα κροταφικά κέρατα των πλα-
γίων κοιλιών μορφολογία δίκην κλειδαρότρυπας.

Τα δεμάτια του Probst συνιστούν δεσμίδες λευ-
κής ουσίας και αποτελούνται από νευράξονες που 
αποτυγχάνουν να διασταυρωθούν στη μέση γραμ-
μή (σχηματίζοντας έτσι το μεσολόβιο). Αντίθετα, 
στρέφονται προς τα οπίσω, πορευόμενα επί τα 
εντός της έσω επιφάνειας των πλαγίων κοιλιών 
στην οποία προσδίδουν οδοντωτή παρυφή (εικό-
να 3). Τα δεμάτια του Probst απεικονίζονται στην 
αγενεσία του μεσολοβίου σαν δομές με υψηλότε-
ρο σήμα στις Τ1 ακολουθίες και χαμηλότερο στις 
Τ2 από την υπόλοιπη μυελίνη.

Η αγενεσία του μεσολοβίου μπορεί να είναι με-
μονωμένη, ωστόσο σε ποσοστό 50-80% συνυπάρ-
χει με άλλες δυσπλασίες του ΚΝΣ, όπως τα μεσο-
ημισφαιρικά λιπώματα και τις μεσοημισφαιρικές 
κύστεις, τις δυσπλασίες Chiari και Dandy- Walk-
er, τις ετεροτοπίες και άλλες διαταραχές μετανά-
στευσης των νευρικών κυττάρων.[4] Η συνύπαρ-
ξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι πολλές δομές 
αναπτύσσονται ταυτόχρονα.[2] Η μαγνητική το-

Εικ. 3. Η πορεία των διασταυρούμενων ινών διαμέσου του 
μεσολοβίου (Α) καθώς και η πορεία των ινών του Probst σε 
περίπτωση απουσίας του μεσολοβίου (Β). [5]

μογραφία είναι περισσότερο ειδική στην ανάδει-
ξη της μερικής ή πλήρους απουσίας του μεσολοβί-
ου αλλά και στην ανάδειξη τυχόν συνυπαρχουσών 
ανωμαλιών του ΚΝΣ[4]

Η αγενεσία του μεσολοβίου εκδηλώνεται συνή-
θως με επιληπτικούς σπασμούς, καθυστέρηση της 
ανάπτυξης, μικροκεφαλία και υπερτελορισμό.[4] 
Η εκδήλως των κλινικών συμπτωμάτων εξαρτά-
ται από τη συνύπαρξη άλλων ανωμαλιών του ΚΝΣ. 
Όταν είναι μεμονωμένη μπορεί να παραμείνει ασυ-
μπτωματική ωστόσο ο νευροψυχιατρικός έλεγχος 
μπορεί να αποκαλύψει έλλειμμα σε ολοκληρωμέ-
νες νοητικές λειτουργίες.[3] Η αγενεσία του μεσο-
λοβίου συνδέεται επιπλέον με πλήθος γνωστικών 
και συμπεριφορικών διαταραχών, όπως επίσης και 
με έκπτωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, ακόμη και 
σε άτομα με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης. Η 
συμπτωματολογία συχνά συμπίπτει με διαταραχές 
του αυτιστικού φάσματος.[6]

 Isolated corpus callosum agenesis is a 
rare congenital disorder and can be partial 
(dysgenesis) or complete. The cause remains 
unknown and it presumably acts between the 
8th and 20th week of gestation. Corpus callosum 
agenesis is often associated with other congenital 
CNS malformations.Here we present a rare and 
interesting case of a patient with isolated corpus 
callosum agenesis, which was an incidental finding 
during a CT exam. The patient presented with a 
first episode of focal seizures.
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