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Jama przegrody przezroczystej (łac. cavum septum pellucidum; CSP), jest wąską przestrzenią 

wypełnioną płynem uważaną za patologię neurorozwojową. Częstość występowania jamy przegrody 

przezroczystej u osób dorosłych nie jest dokładnie określona.  Fizjologicznie jamy przegrody 

przezroczystej powszechnie występuje wśród noworodków, a jej obecność u płodu jest wyrazem 

właściwego rozwoju wewnątrzmacicznego.  

Występowanie jamy przegrody przezroczystej mniejszej niż 6 mm uważane jest za wariant 

anatomiczny, natomiast jama przegrody przezroczystej większa niż 6 mm w osi przednio-tylnej 

wiązać się może z występowaniem zaburzeń rozwojowych, w innych połączonych z przegrodą 

przezroczystą strukturach, takich jak ciało modzelowate, sklepienie i hipokamp. Niekompletna fuzja 

blaszek przegrody przezroczystej doprowadzająca do powstania jamy przegrody przezroczystej jest 

uznawana za czynnik rozwoju zburzeń i chorób psychicznych takich jak schizofrenia, zaburzenia 

afektywne czy depresja. Zauważono również korelacje pomiędzy występowaniem jamy przegrody 

przezroczystej, a chorobami neurologicznymi, głównie padaczką.  

Głównym celem pracy była ocena częstości występowania jamy przegrody przezroczystej w grupie 

pacjentów diagnozowanych przy użyciu rezonansu magnetycznego (MRI) w Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Łańcucie w 

latach 2013-2015. Ponadto analizie poddano morfologię ciała modzelowatego oraz morfologię jamy 

przegrody przezroczystej i jej analizę zależnie od płci, wieku i BMI pacjentów. W pracy analizowano 



związek występowania jamy przegrody przezroczystej z występowaniem innych patologii mózgowia 

uwidocznionych w MRI (zespół pustego siodła, demielinizacja, malformacje naczyniowe, torbiele 

pajęczynówki, leukoarajoza, oponiaki, zmiany pourazowe) oraz związek występowania jamy 

przegrody przezroczystej z występowaniem objawów klinicznych (bóle głowy, uzależnienia, 

padaczka).  

W badaniu przeprowadzono retrospektywną analizę 1600 badań rezonansu magnetycznego (MRI) 

głowy. Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od występowania jamy przegrody 

przezroczystej: grupa pierwsza (Grupa B) – 49 pacjentów (3,06% całej badanej populacji ), u których 

stwierdzono jamę przegrody przezroczystej (CSP)  oraz grupa druga (Grupa K) – 129 pacjentów 

wylosowanych spośród całej badanej populacji nieróżniących się istotnie rozkładem płci, wieku, masy 

ciała oraz wzrostu w porównaniu do grupy pierwszej. 

Badania rezonansu magnetycznego głowy wykonano przy użyciu aparatu  rezonansu magnetycznego 

GE Signa Hdxt o mocy pola 1,5T. Do badania wykorzystano cewkę  dedykowaną do badania głowy. 

Podczas badania pacjentom podawano dożylnie środek kontrastowy Gadovist 1,0 mmol/ml w ilości 

0,1 ml/kg masy ciała. 

Wśród wszystkich badanych pacjentów analizowano następujące parametry: szerokość rogów 

czołowych, wymiar dwuciemieniowy, wskaźnik Evansa, pole powierzchni ciała modzelowatego w 

płaszczyźnie strzałkowej, grubość ciała modzelowatego w pięciu punktach: (C1 – na poziomie dzioba i 

kolana ciała modzelowatego; C2 – na poziomie pnia przedniego ciała modzelowatego; C3 – na 

poziomie pnia środkowego ciała modzelowatego; C4 – na poziomie pnia tylnego ciała 

modzelowatego i cieśni; C5 – na poziomie płata ciała modzelowatego).  

Wśród pacjentów, u których występowała jama przegrody przezroczystej jej morfologię oceniano w 

trzech płaszczyznach otrzymując następujące parametry: Wymiar A-P  – wymiar przednio-tylny jamy 

przegrody przezroczystej, wymiar R-L – wymiar poprzeczny jamy przegrody przezroczystej, wymiar C-

C – wymiar głowowo-ogonowy jamy przegrody przezroczystej, pole przekroju jamy przegrody 

przezroczystej. 

Dane otrzymane podczas badania poddano opisowej i porównawczej analizie statystycznej. Do 

porównania zmiennych ciągłych spełniających kryteria rozkładu normalnego użyto testu t-Studenta, 

natomiast analizę danych przeprowadzono przy użyciu testów nieparametrycznych Manna-Whitneya. 

Dla zmiennych nominalnych zastosowano test chi-kwadrat, lub test dokładny Fishera dla grup 

małolicznych. Współzależność wybranych cech badano z wykorzystaniem testu korelacji Pearsona.  

Za poziom istotności  przyjęto  p≤0,05.  

Na podstawie otrzymanych wyników sformowano następujące wnioski: W  badanym materiale jama 

przegrody przezroczystej występowała z częstością 3,06% (49/1600). Grubość ciała modzelowatego 

na poziomie pnia środkowego oraz pnia tylnego w badanym materiale była istotnie statystycznie 

większa u pacjentów z jamą przegrody przezroczystej w porównaniu do grupy kontrolnej. Morfologia 

jamy przegrody przezroczystej nie różni się istotnie statystycznie w zależności od płci. Stwierdzono 

istotną statystycznie dodatnią korelację wymiaru przednio-tylnego jamy przegrody przezroczystej z 

wiekiem. W badanym materiale zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne występują statystycznie 

stwierdzono istotnie statystycznie częściej w  grupie pacjentów z jamą przegrody przezroczystej w 

porównaniu do pacjentów bez jamy przegrody przezroczystej. Stwierdzono istotnie statystycznie 

częstsze występowanie bólów głowy oraz choroby alkoholowej u pacjentów z jamą przegrody 

przezroczystej w porównaniu do pacjentów bez jamy przegrody przezroczystej.  

 



 

         

 

 

 

9. THE SUMMARY 

The cavum septi pellucidi (CSP) is a narrow space filled with fluid and is regarded as 

neurodevelopmental pathology. The prevalence of cavum septi pellucidi in adults is not clearly 

defined. Physiologically cavum septi pellucidi is common among newborns, and its presence in the 

fetus is an expression of the accurate intrauterine development.  

The occurrence of the cavum septi pellucidi smaller than 6 mm is considered as a variant of the 

anatomy. The cavum septi pellucidi larger than 6 mm in anteroposterior axis may be connected with 

abnormalities of development.  

Incomplete fusion of lamina of septum pellucidum leads to formation of the cavum septi pellucidi. 

The cavum septi pellucidi is considered to be a factor of development of disturbances and mental 

disorders such as schizophrenia, bipolar disorder or depression. It is also observed correlations 

between the incidence of the cavum septi pellucidi and neurological diseases, especially epilepsy.  

The aim of the study was to assess the prevalence of the cavum septi pellucidi in patients diagnosed 

using magnetic resonance imaging (MRI) in the Laboratory of Magnetic Resonance Department of 

Radiology Provincial Hospital in Łańcut in 2013-2015. Additionally were the morphology of the corpus 

callosum and the cavum septi pellucidi analyzed. The study enrolled the relationship between 

prevalence of the cavum septi pellucidi and the occurrence of other pathologies of the brain (empty 

sella turcica, demyelination, vascular malformations, arachnoid cysts, leukoaraiosis, meningiomas) 

and clinical symptoms (headache, addiction, epilepsy). 

The retrospective analysis of 1,600 studies of magnetic resonance imaging (MRI) of the head was 

conducted. Patients were divided into two groups, according to the prevalence of the cavum septi 

pellucidi: the first group (Group B) - 49 patients (3.06% of the total study population), who have had 

cavum septi pellucidi and the second group (Group K) - 129 patients randomly selected from the 

exanimate population, which do not differ significantly in distribution of gender, age, body weight 

and height compared to the first group. 

MRI scans were acquired with a 1,5-T GE Signa Hdxt scanner. During the examination, the patients 

were administered intravenous contrast a Gadovist 1.0 mmol/ml, 0.1 ml/kg body weight.  

Among all the tested patients were the following parameters analyzed: width of the frontal horns, 

BiParietal Diameter, Evans ratio, the area of the corpus callosum in the midsagittal plane, the width 

of the corpus callosum in five points (C1 - at the level of rostrum and genu, C2 - at the level of the 

anterior truncus of the corpus callosum, C3 - at the level of the middle truncus of the corpus 

callosum, C4 - at the level of the posterior truncus of the corpus callosum and the isthmus; C5 – at 

the level of splenium). 

Among the patients who appeared the cavum septi pellucidi morphology were studied in three 

planes to give the following parameters: size AP - dimension of the anterior-posterior cavum septi 



pellucidi, dimension RL - transverse dimension of cavum septi pellucidi, the dimension CC - 

dimension rostro-caudal the cavum septi pellucidi and sectional area of the cavum septi pellucidi. 

        Data was analyzed using the Mann-Whitney ”U” test, the Pearson correlation test and Fisher 

test. Data with p value of less than 0.05 was considered to be significant.  

The prevalence of the cavum septi pellucidi in patients diagnosed using magnetic resonance imaging 

(MRI) was 3.06% (49/1600). The width of the corpus callosum at the middle truncus and posterior 

truncus was statistically significantly higher in patients with the cavum septi pellucidi compared to 

the control group. The morphology of with the cavum septi pellucidi  does not differ significantly 

between the sexes. There was a statistically significant positive correlation between the anterior-

posterior dimension of the cavum septi pellucidi and age. In patients with the cavum septi pellucidi 

were demyelination and vascular malformations statistically significantly more frequently observed 

compared to patients without the cavum septi pellucidi. There were significantly higher incidence of 

headaches and alcoholism in patients with the cavum septi pellucidi compared to patients whithout 

the cavum septi pellucidi. 

 

 

 

 

 

 

 


