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REZUMAT

Se prezintă cazul unei paciente de 7 luni, cu crize tonico-clonice inaugurale în afebrilitate.
Examinarile imagistice cerebrale succesive (ecografi a, computer-tomografi a) au orientat și în fi nal, au stabilit (rezonanţă magnetică) diagnosticul de age-
nezie parţială subtotală accentuată de corp calos (CC/DAP –RFDAP: 9,8%).
Putem nota că, în acest caz, există un cumul de agenezii parţiale (de rostrum, de splenium și de corp calos), respectiv un aspect rar de agenezie parţială de 
corp calos.
Semnele indirecte de agenezie de corp calos au fost numeroase, mai evidente la rezonanţă magnetică: ventriculii laterali paraleli și îndepărtaţi, colpocefalie, 
coarnele frontale cu aspect de „coarne de taur”, ventriculul al treilea ascensionat, benzile lui Probst, șanţul cingular absent cu aspectul radiar al șanţurilor 
(pe feţele interemisferice), coarne temporale „în cheie”.
Cuvinte cheie: corp calos, agenezie parţială, subtotală

SUMMARY

Th e case of a 7 months old patient is presented; the patient has debut tonic-clonic seizures while feverless. 
Th e successive cerebral imaging examinations (ultrasounds, computer tomography) have oriented and ultimately (the magnetic resonance) have set the 
diagnostic of pronounced partial sub-total agenesis of corpus callosum (CC/DAP-RFDAP: 9.8%). 
We can notice that there are several cumulated partial ageneses (of rostrum, splenium and of the corpus callosum), in this case, respectively a rare aspect 
of partial agenesis of corpus callosum.     
Th e indirect signs of corpus callosum agenesis have been in high number, more relevant in the magnetic resonance: the lateral ventricles are parallel and 
distant, colpocephaly, the frontal horns have aspect of  ”bull horns” the third ventricle is ascended, the Probst Bundles, the cingulated gyrus is absent having 
radial aspect gyrus (on the inter-hemispheric sides), ”key-like” temporal horns. 
Key words: corpus callosum, partial, subtotal agenesis
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INTRODUCERE
Corpul calos este un fascicul de fibre nervoase ce 

interconectează cele două emisfere cerebrale [1].
Agenezia de corp calos este o anomalie congenitală 

rară care poate fi totală sau parţală [2,3]. Agenezia 
parţială este cunoscută și ca hipogenezie [3].

 Agenezia de corp calos poate fi izolată sau 
asociată cu alte malformaţii [2,4].

Se consideră agenezie parţială de corp calos 
când există absenţa indiscutabilă, cel puţin, a unui 
segment al corpului calos și prezintă indiscutabilă a 
unei parţi din corpul calos (minim 5 mm) [2].

Agenezia de corp calos este destul de rară. Grogono 
J.L. prezintă în 1968 o incidenţă de 0,05% la 0,7% 

din populaţie generală [6]. Prevalenţa este dificil de 
stabilit pentru că există cazuri asimptomatice care 
nu sunt decelate și declarate.

Cauzele posibile ale ageneziei de corp calos sunt 
foarte numeroase și variabile: infecţioase, toxice, 
metabolice, genetice, factori de mediu [7].

Tomografia computerizată arată paralelismul 
ventriculilor laterali, colpocefalia și aspectul de 
continuitate dintre scizura interemisferică și 
ventriculul al treilea [8].

Rezonanţa magnetică este procedura imagistică 
de ales la nou-născuţi și copii [8].

În cadrul diagnosticului diferenţial al ageneziei 
izolate, parţiale de corp calos, în discuţie intră 
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hipoplazia corpului calos și cazurile de agenezie 
parţială având asociată o altă anomalie: chist 
interemisferic, lipom, malformaţii ale cortexului 
cerebral (heterotopie, lisencefalie), malformaţia 
Arnold – Chiari [1].

În hipoplazie, corpul calos este prezent, dar 
anormal de subţire [10].

Este dificil de a face prognosticul unei agenezii 
izolate de corp calos. Un mare număr de epilepsii, 
întârzieri în dezvoltare mentală, manifestări psihotice 
se întâlnesc printre purtătorii  acestei patologii, dar 
unii copii au o dezvoltare normală.

Prognosticul ageneziilor parţiale este infaust, el 
depinde de localizarea și întinderea ageneziei  [10].

PREZENTAREA CAZULUI
Pacienta în vârstă de 7 luni, se internează pentru 

crize tonicoclonice generalizate, inaugurale în 
afebrilitate.

La examenul EEG se notează un traseu delta 
 mediovoltat, cu multiple artefacte de mișcare.

La ecografia transfontanelară nu se vizualizează, 
în porţiunea posterioară, corpul calos și se notează 
dispoziţia radială a șanţurilor şi girusurilor la nivelul 
feţelor interne ale emisferelor.

Examenul computer tomografic prelevă câteva 
semne indirecte:

1.Ventriculii laterali paraleli și îndepărtaţi (fig. 1).
2. Lărgirea coarnelor posterioare (colpocefalie) 

(fig. 2).
3. Prezenţa girusurilor cu orientare radială spre 

cel de-al treilea ventricul.
4. Scizura interemisferică moderat lărgită, cu 

ridicarea ventriculului al treilea.

Deoarece la examenul CT nu se poate evidenţia 
(individualiza) corpul calos, se suspectează agenezia 
totala a corpului calos și se recomandă examenul  cu 
rezonanţă magnetică (RMN).

Examenul RMN descrie hipoplazie de corp 
calos cu  prezenţa doar a porțiunii posterioare a 
genunchiului corpului calos.

Pacienta este luată în evidenţa secţiei de 
neurologie pediatrică Timișoara cu diagnosticul 
de agenezie parţială a corpului calos și epilepsie 
cu crize tonico-clonice generalizate cu debut în 
afebrilitate.

Se instituie tratament anticomițial cu Depakine și 
tratament recuperator motor conform protocoalelor. 
Evoluția sub tratament a fost favorabilă, crizele 
comițiale nu s-au repetat.

DISCUŢII
Porţiunile corpului calos sunt: rostrum, genunchi, 

corp și splenium.
Tipurile de agenezii parţiale de corp calos sunt: 

lipsa de rostrum (94%), de splenium (79 %), de 
genunchi (24 %), de corp (9 %) [5]. În cazul prezentat 
există un cumul de agenezii (de rostrum, de splenium, 
de corp calos), un aspect rar de agenezie parţială.

Diagnosticul antenatal al ageneziei de corp calos 
este posibil de la 20 săptămâni. Intrauterin, aspectele 
caracteristice sunt: colpocefalia și paralelismul 
pereţilor ventriculari [7].

Ageneziile totale pot fi suspectate în utero, dar 
în agenezia parţială diagnosticul este mult mai 
dificil [10].

Rezonanţa magnetică cerebrală fetală este 
necesară atât pentru a afirma diagnosticul de agenezie 

Fig. 2 – ColpocefalieFig. 1 – Ventriculii laterali paraleli și îndepărtați
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de corp calos cât și pentru a căuta anomaliile cerebrale 
asociate [11].

La noul născut, înainte de închiderea fontanelei 
anterioare, screeningul ecografic arată clar absenţa 
corpului calos [7].

În cazul nostru, diagnosticul de agenezie parţială 
de corp calos a fost stabilit la vârsta de 7 luni prin 
proceduri imagistice succesive (ecografie, CT și 
RMN).

La copil, agenezia parţială a corpului calos se 
clasifică, în funcţie de raportul lungimea corpului 
calos/diametrul anteroposterior al creierului 
(RFDAP), în două grupuri: agenezia subtotală 
și agenezia moderată [1,8]. Agenezia subtotală 
corespunde unui RFDAP mai mic de 0,192, iar 
agenezia moderată unui RFDAP mai mare de 0,192.

În cazul nostru, RFDAP (cc/dap) a fost de 
13,3/134,6, respectiv - 9,8 % (indicând o agenezie 
subtotală accentuată) (fig. 3). Dimensiunile corpului 
calos ( lungime – 13,3 mm și înălţime – 2,9 mm) 

au fost stabilite pe o secţiune sagitală a examinării 
RMN (fig. 3 și fig. 4). 

Semnele  indirecte prezente în agenezia de corp 
calos la cazul prezentat, se raportează la ventriculii 
laterali, la al treilea ventricul, la benzile lui Probst, la 
șanţuri și circumvalaţiuni.

- aspectul concav înauntru al marginii interne a 
ventriculilor laterali, la nivelul coarnelor frontale - 
pe secţiuni frontale, respectiv “coarne de taur”, (fig. 
5 a și b) și colpocefalia, respectiv discordanţa dintre 
coarnele frontale fine și coarnele occipitale dilatate 
(de aprox. 20 mm) (fig.6). Prezenţa colpocefaliei 
este explicată de Raybaud ca o lipsă de dezvoltare a 
substanţei albe [1].

 -ventriculul  al treilea apare ascensionat, situat 
între cei doi ventricului laterali (fig. 5 b).

 - benzile lui Probst (fasciculele de substanţă 
albă care unesc cele 2 hemisfere cerebrale cu un 
traiect longitudinal care proemină pe marginea 
superointernă a ventriculului lateral) [1, 9] sunt 

Fig. 3 – Corpul calos - Lungime: 13,3 mm, CC/DAP: 9,8% 

Fig. 5 a - Computer tomograf – “coarne de taur” Fig. 5 b – Rezonanță magnetică – “coarne de taur” 

Fig. 4 – Corpul  calos – înălțime: 2,9 mm
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prezente și evidenţiate  pe cupele  axiale (fig. 7).
 - referitor la șanţuri și circumvalaţiuni: șanţul 

cingular este absent, iar aspectul radial  al șanţurilor 
de pe fetele interemisferice este evident (orientate 
spre ventriculul al III lea) (fig. 8).

 - coarnele temporale sunt deformate în „cheie” 
(fig.9). Acest aspect aduce în discuţie formaţiunile 
hipocampice și substanţa albă de pe faţa internă a 
lobilor temporali, respectiv prezenţa unor anomalii 
de dezvoltare [1].

CONCLUZII
Investigaţiile imagistice  cerebrale au permis 

diagnosticarea, la vârsta de 7 luni,  a unei agenezii 
parţiale subtotale  accentuate de corp calos - CC/
DAP(RFDAP): 9,8%.

Rezonanţa magnetică a stabilit diagnosticul 
de agenezie subtotală accentuată de corp calos 
excluzând agenezia totală de corp calos.

Dimensiunile corpului calos (lungime - 13,3 mm/
înălțime - 2,9 mm) au fost stabilite pe o secţiune 
sagitală de rezonanţă magnetică.

Semnele indirecte au fost prezente atât la 
ecografie cât și la computer-tomograf, dar cel mai 
bine s-au evidenţiat la rezonanţă magnetică.

În epilepsia sugarului și copilului mic imagistica  
cerebrală are un rol deosebit în stabilirea naturii 
leziunii epileptogene (malformativă în cazul nostru) 
și în precizarea extensiei sale. Este cunoscut că 
etiologia malformativă este cea mai frecventă cauză 
de epilepsie la sugar [12].

Fig. 6 -  Discordanță între coarnele frontale fine 
și coarnele occipitale dilatate 

Fig. 8 – Aspectul radial al șanțurilor

Fig. 7 – Benzile lui Probst 

Fig. 9 – Coarne temporale deformate “în cheie”  

*
* *
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BACKGROUND
The corpus callosum is a bundle of nerve fibers 

interconnecting the two cerebral hemispheres [1].
The corpus callosum agenesis is a rare congenital 

anomaly that can be total or partial [2, 3]. The partial 
agenesis is also known as hypogenesis [3].   

The corpus callosum agenesis can be isolated or 
associated with other malformations [2, 4]. 

It is considered a partial agenesis of corpus 
callosum when at least a segment of the corpus 
callosum is incontestably absent and the undisputable 
presence of a part of corpus callosum (minimum 5 
mm) [2]. 

The Corpus callosum agenesis is quite rare. J. 
L. Grogono has presented in 1968 an incidence of 
0.05% up to 0.7% of the general population [6]. 
The prevalence is difficult cu establish due to the 
asymptomatic cases that are not detected (and 
declared). 

The possible causes of the corpus callosum 
agenesis are very numerous and variable: infectious, 
toxic, metabolic, genetic, environmental factors [7]. 

The computer tomography is revealing the 
parallelism of the lateral ventricles, the colpocephaly 
and the inter-hemispheric fissure and the third 
ventricle [8]. 

The magnetic resonance is the imaging procedure 
to choose for new-born and children [8]. 

Within the differential diagnostic of the isolated, 
partial agenesis of corpus callosum, we have to discuss 
the hypoplasia of the corpus callosum and the cases of 
partial agenesis having associated another anomaly: 
inter-hemispheric cyst, lipoma, malformations of 
the cerebral cortex (heterotopy, lissencephaly), the 

Arnold– Chiari malformation. 
Hypoplasia, the corpus callosum is present, but 

abnormally thin [10].
It is difficult to make the prognostic of an isolated 

agenesis of corpus callosum. The patients having such 
pathology may present a high number of epilepsies, 
mental development retard, psychotic manifestations, 
but some of the children have normal development. 

The prognostic of partial agenesis is delicate; 
it depends on the location and the extent of the 
agenesis [10]. 

PRESENTATION OF THE CASE
A 7 months old patient is admitted due to debut 

tonic-clonic seizures while feverless.
The EEG exam is revealing medium voltage delta 

transients with multiple motion artifacts. 
The posterior part of the corpus callosum is not 

visible by the tranfontanelle ultrasounds, and the radial 
aspect of gyrus on the internal sides of hemispheres.

Several indirect signs are observed by the computer 
tomography: 

1. the lateral ventricles are parallel and distant 
(fig. 1). 

2. the enlargement of the posterior horns 
(colpocephaly) (Fig. 2). 

3. presence of radially oriented gyri towards the 
third ventricle is ascended.

4. the moderately enlarged inter-hemispheric 
fissure and the ascendant position of the third 
ventricle. 

As the CT exam cannot singularize the corpus 
callosum, a total agenesis of corpus callosum is 
suspected, therefore MRI exam is recommended. 

Fig. 2 – ColpocephalyFig. 1 – The lateral ventricles are parallel and distant
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Only the presence of the corpus callosum genu 
is observed, presented as hypoplasic. In fact only the 
posterior part of the genu is present. 

The patient is registered in the Pediatric 
Neuropsychiatry Department Timisoara with the 
diagnostic of partial agenesis of the corpus callosum 
and epilepsy with generalized tonic-clonic seizures 
while feverless. 

Treatment with anticonvulsant drugs with 
Deparkine is decided and rehabilitation treatment 
according to protocols.

DISCUSSIONS
The parts of the corpus callosum are: rostrum, 

genu, corpus and splenium. 
The types of partial ageneses of the corpus 

callosum are: lack of rostrum (94%), of  splenium 
(79%), of genu (24%), of corpus (9%) [5]. In this case, 
there is plurality of agenesis (of rostrum, of splenium, 
of corpus callosum), a rare aspect of partial agenesis. 

The antenatal diagnostic of corpus callosum 
agenesis is possible since the 20th week. The 
intrauterine characteristic aspects are:  colpocephaly 
and the parallelism of the ventricular walls [7].  

The total agenesis can be suspected in utero, 
but the diagnostic of partial agenesis is much more 
difficult [10]. 

The fetal cerebral magnetic resonance is 
necessary also to ascertain the diagnostic of corpus 
callous agenesis and to look for associated cerebral 
anomalies [11]. 

At the newborn, the ultrasound screening is clearly 
revealing the absence of the corpus callous before the 
closing of the anterior fontanelle [7]. 

In our case, the diagnostic of partial agenesis of 
corpus callosum has been set at the age of 7 months 
by successive imaging procedures (ultrasound, CT 
and MRI). 

The partial agenesis of the corpus callosum in 
children is categorized depending on the length of 

Fig. 3 – Corpus callosum – length: 13,3 mm, CC/DAP: 9,8%

Fig. 5 a - Computer tomography – “bull horns” Fig. 5 b – Magnetic resonance – “bull horns”

Fig. 4 – Corpus callosum – height: 2,9 mm
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the corpus callosum/antero-posterior diameter of 
the brain (RFDAP), in two groups: subtotal agenesis 
and moderate agenesis [1, 8]. The subtotal agenesis 
corresponds to a RFDAP lower than 0.192, and the 
moderate agenesis to a RFDAF higher than 0.192.

In our case, RFDAP (CC/DAP) has been 
of 13.3/134.6, respectively -9.8% (indicating a 
pronounced subtotal agenesis) (Fig. 3). The size of 
the corpus callosum (length 13.3 mm and height – 
2.9 mm) have been set on the sagittal section of the 
MRI examination (fig. 3, fig. 4). 

The indirect signs presented in the agenesis of the 
corpus callosum encountered in presented case are 
reported at the lateral ventricles, at the third ventricle, 
the Probst Bundles, on gyri and circumvolutions. 

The inner concave aspect of the internal margin 
of the lateral ventricles, at  the level of the frontal 
horns – on frontal sections, respectively “bull horns” 
(Fig. 5a and b), and colpocephaly, respectively the 

discordance between the thin frontal horns and 
the dilated occipital horns (approximately 20 mm) 
(Fig. 6) The presence of colpocephaly is explained 
by Raybaud as a lack of development of the white 
substance [1]. 

- the third ventricle seems ascended, located 
between the two lateral ventricles (Fig. 5b). 

- the Probst Bundles (bundles of white substance 
that unify the two cerebral hemispheres that run 
on longitudinal direction and are protruding on the 
upper inner edge of the lateral ventricle) [1,9]  are 
present and enhanced on the axial cups (Fig. 7). 

- regarding the gyri and circumvolutions, the 
cingulated gyrus is absent and the radial aspect of 
the gyri on the inter-hemispheres sides is observed 
(oriented towards the third ventricle) (Fig. 8). 

- the temporal horns are deformed in “key”shape 
(Fig. 9). This aspect brings to discussion the 
hippocampal formations and the white substance on 

Fig. 6 -  Discordance between the thin frontal horns and the 
dilated occipital horns

Fig. 8 – Radial aspect of the gyri

Fig. 7 – The Probst bundles

Fig. 9 – The temporal horns are deformed in “key” shape
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the inner side of the temporal lobes, respectively the 
presence of development anomalies [1]. 

CONCLUSIONS
The cerebral imagery investigations have 

facilitated the diagnostic of a pronounced partial 
sub-total agenesis of corpus callosum (CC/DAP-
RFDAP: 9.8%) in the case of a 7-month old 
patient. 

The magnetic resonance has set the diagnostic 
of pronounced subtotal agenesis of corpus callosum 
excluding the total agenesis of corpus callosum. 

The size of the corpus callosum (length - 13.3 
mm /height - 2.9 mm) have been set on the sagittal 
section of the MRI examination. 

The indirect signs have been present both at 
ultrasound examination and computer tomography, 
but more relevant in the resonance imaging. 

In cases of infant and pediatric epilepsy the 
cerebral imaging has an important role in establishing 
the nature of the epileptogenic lesion (malformation 
in our case) and in précising its extension. The 
malformation etiology is the most frequent cause of 
infant epilepsy [12]. 
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