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Ajukoore formeerumise anomaaliad
(Disorders of cortical formation - DCF)




DCF - Hererogeene seisundite grupp, millele on
iseloomulikud häired ajukoore mikro- ja
(makro)struktuuri ehituses
Ajukoore formeerumise staadiumid:






Rakkude proliferatsioon, apoptoos ja differentseerumine
(5-18 [20] nädal GA)
Rakkude migratsioon (9-16 [24] nädal GA)
Rakkude organiseerumine ([16] 22 nädal GA – 2 aastat)

Põhjused:





Normaalne geen ei ekspresseeru
Ekspresseerub mutatsiooni sisaldav geen
Geeni ekspressioon ja valkude süntees on häiritud
välisfaktorite mõjude tagajärjel:


Infektsioon, üsasisene hüpoksia,
mürkained, ravimid, kiiritus jne.

Ajukoore formeerumise anomaaliad.
Kontseptsioon I


Rakkude proliferatsioon ja differentseerumine:







Rakkude migratsioon:






Toimub tüvirakkude mitootiline jagunemine
Rakkude migratsioon ja esmane diferentseerumine ebaküpseteks
neuroniteks ja neurogliiaks
Lok-on: ventrikulaarne (“neuroepiteel”) ja subventrikulaarne
tsoon
25-50% neuroblastidest sureb apoptoosi teel !!

Üldjuhul kortikaalsed neuronid migreeruvad radiaalselt
Paralleelselt radiaalsete gliialkiudude (“glial fibers”) kuluga
periventrikulaarsest tsoonist (germinaalkihist)
Tangentsiaalselt eminentia ganglione‟st pia mater‟i suunas

Rakkude organiseerumine:




Neuronite paiknevad korteksis kihtidena: kokku on 6 rakukihti
Iga hiljemalt migreerunud neuronite "kiht” satub perifeersemale
(“inside-out”) migratsiooni muster
Sünaptogenees ja apoptoos toimuvad valdavalt peale sündi

Normaalne
korteksi areng
[8-26 GA]

1. Proliferatsioon/
apoptoos
2. Migratsioon

3. Organisatsioon



Ajukoore formeerumise anomaaliad.
Kontseptsioon II

Ajukoore formeerumise III
staadiumi:






Proliferatsiooni ja
diferentseerumise häired –







Haaravad tervet aju (-osa)
Häiruvad neuronite ja gliia rakkude
morfoloogia ja suurus
Valgeaines ja ajukoores

Migratsioonihäired –





Kattuvad ajas
Kulgevad paralleelselt
On omavahel tugevalt seotud

Neuronite vale lokalisatsioon
Valgeaines ja/või ajukoores

Organisatsioonihäired –



Neuronite vale lokalisatsioon
Piirdub enamasti korteksiga

Hiire neokorteksi formatsiooni skeem.
GZ,(germinative zone); IZ, (intermediate
zone - “prospective white matter”); PPZ.
(primitive plexiform zone); SP, (subplate);
I, cortical layer I or molecular layer; II to
VI, cortical layers II to VI.
Nooled ja hele-hallid ringid - migreeruvad
neuronid; mustad ringid ja kolmnurgad –
migreerunund neuronid.

Ajukoore formeerumise anomaaliad.
Klassifikatsioon

From A. Barkovich et al, 2005 (adopted)

Ajukoore formeerumise anomaaliad.
Barkovich‟i klassifikatsioon full

Ajukoore formeerumise
anomaaliate geneetika


Pärandumine:
 AD pärandumise muster sage
 X-liitelised
 Mitokondriaalsed mutatsioonid
 AR pärandumine harva

40% raviresistentse
epilepsia juhtudest on
põhjustatud ajukoore
arenguanomaaliatest.
(Kuznecky et al, 1994).



Mutatsioonid :
 Generatiivsed (nt. deletsioonid, translokatsioonid) – raskem haigus
 Somaatilised (sageli mosaiiksus) – kergem haigus



Geeni
tuvastamine



MRT-st kui ka geeni uuringutest võib olla kasu nii klinitsistile kui ka
kliinilisele geneetikule!

Kliiniline pilt
(fenotüüp)

Piltdiagnostika
(MRT-leid)

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise
häired: Mikrolisentsefaalia







Häirub nii neuronite, kui ka gliia
proliferatsioon
Mikrotsefaalne pea (alla 3SD)
Aju käärude joonis lihtsam ja
vaesem
Normilähedane ajukoore paksus
Aju F-sagara hindamine varajases
prenataalses perioodis on keeruline!
Hiljem teostatud MRT-s esineb Fsagara mahu vähenemine:





Aju käärude joonis on lihtstustanud
(käärud on “siledad”)
Aju käärude joonis on vaestunud
(kuni agüüriani välja)
Valgeaine maht vähenenud
Ajuvatsakesed on deformeerunud,
kaasneb kerge - mõõdukas
ventrikulomegaalia

Fig. 1. (a, b). Mikrolissentsefaalia 34 näd.
GA lootel. T2-aksiaal. Aju maht on väike, Fsagarad on alaarenenud, ajukäärude joonis
lihstsustatud. Parema ajuvatsakese F-sarv
on deformeerunud ja suurenenud. (c). Teise
loote lahangumateriaal. Heterotoopseid
rakke leidub valgeaines (noolega c).
Analoogne leid ka MRT-s (noolega a).

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise
häired: Hemimegalentsefaalia I








Rakud ei arene välja küpseteks
neuroniteks ja gliia rakkudeks
Rakud ei migreeru õigesti
Kahjustus sagara või poolkera
ulatuses viib hemimegalentsefaalia
tekeni
On raviresistentse epilepsia põhjus
UH-s in utero pole tavaliselt nähtav (a). Koronaar-; (b). Aksiaal-T2 MRT.
Hemimegalentsefaalia 26 näd GA lootel.
MRT-s:
Paremal ühepoolne ajuvataskese





Hall/valgeaine piir ei eristu
Muutunud signaal valgeainest
Aju käärude joonis on moondunud
Kahjustatud aju poolkera on sageli
mahult suurenenud

tagasarve laienemine, paremal F-sagar
hüperplastiline. Signaal valgeainest ja
basaaltuumadest on muutunud. Korteks
on ebaregulaarse ehitusega, mis viitab
polümikrogüüriale

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise
häired: Hemimegalentsefaalia II



Hemimegalentsefaalia. A ja
B, T2-karonaar. Vasak aju
poolkera mõõtmetelt
suurenenud. Vasak
kügvatsake on dilateerunud.
Ajukoor on paksenenud,
düsorganiseerunud.

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise
häired: Hemimegalentsefaalia III
•Kahjustus võib haarata:
•Tervet hemisfääri
•Mitu sagarat
•Ühte sagarat

Polümikrogüüria

Pahhügüüria

Lobaarne Hemimegalentsefaalia:
NB! Vasema külgvatsakese sarvede kuju on moondunud.
Ajukoor on lokaalselt paksenenud, düsorganiseerunud

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise
häired: Hemimegalentsefaalia IV
Kliinilised

vormid:

Isoleeritud

anomaalia
Esineb

koos mitmete
neurokutaansete
sündroomidega:
sündroom
Ito hüpomelanoos
NF, I tüüp
Epidermaalse nevuse
sündroom
Proteus‟e

Varajane raviresistentne epilepsia
Hemisfäärektoomia

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise
häired: Fokaalne kortikaalne düsplaasia I




Mittediferentseerunud neuronite ja
gliiarakkude kogumik korteksis
Ravisesistentse epilepsia põhjus
lastel ja täiskasvanutel
Makroskoopiline leid:






Makrogüüria – suuremad ajukäärud
Laienenud ja süvenenud vaod
Rakkude lehtrikujuline “migratsiooni
tee” läbi valgeaine korteksi suunas
Lesioonid T2-s kõrge signaaliga
Võib simuleerida ajutuumorit NB!

Histoloogia:







Korteksi kihtide formeerumine vale
Rakkude arv suurenenud
Hiidsuured rakud (“Balloon-rakud”)
valge- ja hallains
Sageli astrotsütoos (glioos)

In utero diagnoostakse harva

From Palmini et al, 2004

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise häired:
Fokaalne kortikaalne düsplaasia II. MRT

Axial- ja koronaar-T2. FCD. Lokaalne ajukoore
paksenemine F-sagaras paremal. DD: glioom!

Kliinilis-patoloogiline korrelatsioon. PD ax.
Kõrgema signaaliga ala vasakul F-l, neuronite
migreerumisjälg valgeaines („„transmantle sign‟‟,
nool). B. Sama patsient, FLAIR sag. D ax.
Kõrgema signaaliga ala vasakul F-l, (nool). c
Interiktaalne EEG skalbilt. “Sööstud” vasakul Fl. d. EEG aju pinnalt: “Sööstud” FCD kolles. eg. Dü orfsed neuronid histoloogias.

I. Proliferatsiooni ja diferentseerumise häired:
Fokaalne kortikaalne düsplaasia III.
ILAE 2011 aasta FCD klassifikatsioon.

Blümcke, I. et al, 2011

II.Migratsioonihäired. Hallaine
heterotoopia
MRT-s signaal sarnane hallaine signaaliga - “Hallaine saareke vales kohas”


Hallaine heterotoopiad ehituse tüüpi järgi:






Lokalisatsiooni järgi:









nodulaarsed
laminaarsed
Subependümaalne (periventrikulaarne)
Subkortikaalne
“Band”-tüüpi (lineaarne)
lissentsefaalia, I tüüp (“classic variant”)
lissentsefaalia, II tüüp (“cobblestone”)

Tekemehhanismi järgi:


Rakkude ebapiisav migratsioon:





Hallaine heterotoopia
Agüüria/pahhügüüria

Erineva lokalisatsiooniga pahhügüüria-tüüpi lesioonid

Rakkude ülemäärane migratsioon:



Hallaine heterotoopia ajukoore molekulaarkihis
Meningeaalsed heterotoopaid

II.Migratsioonihäired.
Lissentsefaaslia, I tüüp.


Täiesti “sile” ajupind, täielik ajukäärude
puudumine (agüüria)



Sile ajukoor; üksikud väheselt
väljendunud ajukäärud (pähhügüüria)



Sageli segatüüpi muutused (agüüriapähhügüüria tüüp)









Ajukoor on paksenenud (p>a gradient)
Korteksi ehitus varieerub, põhiliselt 4kihiline
Sisaldab radiaalsel paiknevaid rakkude
“kiiri”
Valgeaine on õhuke
Piir hall/valgeaine vahel ei eristu

Kahjustus tekib 12-16 GN jooksul
Kliinik: hüpotoonia, mikrotsefaalia
(50%), düsmorfne nägu (30%), VAM

Tüüp 1 lissentsefaalia KT-l tüüpiline
“8”-kujuga sile ajupind. Valgeaines
heterotoopsed neuronid, laienenud
külgvatsakesed.

II.Migratsioonihäired.
Lissentsefaalia, I tüüp.
Miller-Dieker sündroom – 40%
isoleeritud lissentsefaalia
põhjus (LIS1 geen, 17p13.3)






“Autosoomne lissentsefaalia”
PAF-kofaktor ensüüm-valk
1:100000 lapse kohta
Kliinik: mikrotsefaalia, sügav
VAM, spastilisus, krambid jne

Aju MRT,IR, ax. Klassikaline lissentsefaalia
LIS1 geeni mutatsiooniga poisil. Tüüpiline p>a
muster. Ajukoore paksus F-l 6 mm (must nool).
(Norm ajukoore paksus – 4 mm); O-l ajukoore
paksusüle üle 3 cm (valge nool)

II.Migratsioonihäired.
Lissentsefaalia, I tüüp.


Mutatsioon RELN (Reelin) geenis 7q22 regionis:





RELN geeni produkt - “essential migratory motor‟i” osa. Oluline “cell-to-cell”
vasatastoime regulaatorvalk
Lissentsefaalia, hüpoplastiline ajutüvi ja hüpokampus, väike tserebellum

XLAG sündroom. Mutatsioon ARX geenis:


X-liiteline lissentsefaaia vorm, mutatsioon ARX - Xp22.13 geenis







F-pahhügüüria, PO-agüüria

Corpus callosum‟i ageneesiga
Vähedifferentseerunud genitaalid

Aicardi syndrome, Xp22 regioon:




X-liiteline haigus
Tüdrukutel ja XXY genotüübiga poistel, Xp22 regioni geen
Aju keskjoone struktuuride asümmeetria, kaasuvad anomaaliad:





Lissentsefaalia, polümikrogüüria, nodulaarsed heterotoopiad
Väike- ja keskaju anomaaliad, ajusisesed tsüstid, kolpotseefaalia
Silmapõhja anomaaliad (reetina “lakuunid”) jne.

XLAG-syndrome
X-liiteline lissentsefaaia corpus
callosum’i ageneesiga ja and
vähedifferentseerunud genitaalidega

ARX - Xp22.13

Aicardi syndrome
Xp22

II.Migratsioonihäired. Lihasdüstroofiad.
Lissentsefaalia, II tüüp.
Walker-Warburg sündroom (WWS) - 9q34,
“Muscle-eye-brain” haigus - 1p32-p34,
Fukuyama kongenitaalne lihasdüstroofia - 9q31-33
 WWS - AR lihasdüstroofia vorm










lissentsefaalia
silma anomaaliad

Kliinik: mikrotsefaalia, raske
lihasdüstroofia, sügva VAM,
spastilisus, krambid jne.

WWS – polügeenne haigus
Sagedus 1,2:100000 lapse kohta
Toimub neuronite ülemigratsioon hallaine
“tuberite” tekega
Morfoloogia:





“Cobblestone" tüüpi ajukoor
Valgeaine atroofia (müelinisatsiooni ei toimu)
Dilateerunud külgvatsakesed
Väikeaju väärehitus jne.

T2 WI. Walker-Warburg‟i haigus 34
nädalat vanal imikul(a). Aju
külgvatsakeste väljendunud
dilatatsioon; ebaregulaarne,
munakivi-taoline ajukoor.
(b). Paksenenud meningead.

II.Migratsioonihäired.
Lissentsefaalia, II tüüp.

Cobblestone lissentsefaalia. T2 aks. ja kor.
Ebregulaarne nodulaarse ehitusega kortex;
valgeaine hüpomüelinisatsioon.

WWS. A, T2 aks. Nodulaarse ehitusega
kortex; valgeaine hüpomüelinisatsioon.
T1 sag. Hüdrotsefaalia; Entsefalotseele O-l;
pontomedullaarne, kink, pons atroofiline.

II.Migratsioonihäired. Bilateraalne
periventrikulaarne nodulaarne
heterotoopia (PNH). I.


PNH - kõige sagedasem heterotoopia vorm



Heterotoopsed hallaine kogumid
külgvatsakete ümber, subependumaalsel



X-liiteline haigus:



meessost lootel sageli letaalne
teistel mosaiiksed vormid



>90% X-lit vormidel, 20% spor. vormidel
mutatsioon FLNA geenis



Xq28 paiknev Filamin A valk “essential
migratory motor‟i” üks osa



Kliinik:



Naistel krambisündroom elu II dekaadist (muu
neuroloogilise defitsiidiga)
Meestel kaasuvad arenguanomaaliad (süda,
seedetrakt), VAM, krambid

Aju MRT. T2 asiaal. Tüüpiline bilateraalne
PNH naisel missense-mutatsiooniga FLNA
geenis. Bilateraalsed, sümmeetrilised PNH
kolded subependümaalsel külgvatsakeste
seinet (valged nooled).
Teise MRT mustriga PHN haigetel FLNA
geeni mutatsioon vähem tõenäoline.

II.Migratsioonihäired. Bilateraalne
periventrikulaarne nodulaarne
heterotoopia (PNH) II. MRT leid.


Heterotoopsed hallaine kogumid
subependümaalsel:








T2-s sõlmed korteksiga
isointensiivse signaaliga.
Sõlmed ei kontrasteeru
Trigoonum‟i piirkonnas,
külgvatsakeste O-sarvede ümber
Enamasti kahepoolne muutus,
siiski D > S !
Kerge ventrikulomegaalia sage
Kaasnevad muud ajuanomaaliad:




Anomaalse ehitusega ajukoor
Corpus callosum‟i agenees
Tagumise ajukoopa tsüstid

PNH. A ja B, T1-kor. Mitmed väikesed
hallainele-sarnase signaaliga sõlmed
periventrikulaarsel mõlemal pool

II.Migratsioonihäired. Subkortikaalne
“band” heterotoopia. “X-linked double
cortex syndrome” (DCX / XLIS)
“Double cortex” muster (hallaine triip
valgeaines) ja pahhügüüria




DCX geeni mut-ga poistel - I tüüpi
lisentsefaalia
DCX geeni mut-ga naistel esineb SBH
(subkortikaalne “band” heterotoopia) sage
Doublecortin‟i geen (DCX või XLIS ):







Sünteesitakse neuroblastides
Mikrotuubulitedga seotud valk
Neurogeneesi marker

Morfoloogia:







Ajukoor on paksenenud (a>p gradient)
Korteksi ehitus varieerub, põhiliselt 4-kihiline
Sisaldab radiaalsel paiknevaid rakkude “kiiri”
Valgeaine on õhuke
Piir hall/valgeaine vahel ei eristu

T2 aksiaal. Tüdruk mutatsiooniga
DCX geenis. A>P malformatsiooni
muster. F-l ajukoore paksus 2 cm;
O-l normi piires

II. Migratsioonihäired. Subkortikaalne
“band”-tüüpi (lineaarne) heterotoopia


Hallaine atüüpiline lineaarne ("band“tüüpi) kogum valgeaines külgvatsakese
ja korteksi vahel



Esineb erineva lokalisatsiooniga vorme



Esineb sagedamini F-l, eriti siis, kui
kahjustus on ühepoolne



Hallaine sümmeetria hemisfääride vahel
on enamasti säilinud



Kerge külgvatsakeste laienemine sage



Otsi teisi anomaaliaid:




Corpus callosum‟i agenees, Chiari II
malformatsioon, pahhügüüria,
arahhnoidaalsed tsüstid, tsefalotseele,
skisentsefaalia jne.

Kliinik:


Erineva raskusega VAM, raviresistente
epilepsia sage

6 erineva patsienti MRT. Erinevad
subkortikaalse “band”- tüüpi
heterotoopia (SBH) vormid. Nooltega:
SBH ja pahhügüüria kolded
“Pahhügüüria ees-SBH taga” mustri
korral tähega märgistatud lesioonide
omavaheline ülemineku tsoon

II. Migratsioonihäired. Fokaalne
(nodulaarne) subkortikaalne heterotoopia


Hallaine saarekesed valgeaines







Korteks lokaalselt puudub või väga õhuke, ajukäärud siledamad
Suur lesioon võib meeutada pildiliselt ajukasvajat
NB! Otsi teisi aju amomaaliaid (s.h. Ajukoore mahu üldine langus)

MRI leid – tavapärane hallaine T1, T2, PD ja FLAIR signaal
Kliinik:






Püsiv neuroloogiline defitsiit
Ravimresistentne partsiaalne epilepsia algkooli eas
Erineva astme VAM (enamasti keskmine kuni rakse aste) jne.
Ulatuslikum ajukahjustus – prognoos tõsisem:
 Nt: kahepoolsed lesioonid – sügav VAM

IR sekvents (vasak) ja T2 (parem).
Mitmelised subkortikaalsed hallainele
sarnase signaaliga kolded TPOregioonis paremal ja korteksi
õhenemine vastavas piirkonnas
(nooled).

III. Neuronite organisatsiooni
häired. Polümikrogüüria I






Mitmed normist väiksemad
ajukäärud
Laienenud, siledad ajuvaod
“Mügarlik”, ebaregulaarse
ehitusega/ lokaalselt paksenenud
ajukoor
Histoloogilised tüübid:





Makroskoopiliselt väga
heterogeenne anomaalia






“Unlayered”
“Four-layered”

Uni/bilarteraalne
Difuusne/fokaalne
Isoleeritud / kombineeritud
kahjustus

Kliiniline pilt väga varieeruv:



Kerge VAM, partsiaalne epilepsia
Raske epileptiline entsefalopaatia

A. Tüüpiline 4-kihilise ajukoorega temporaalne
polümikrogüüria. Väikesed ajukäärud,
molekulaarne kiht on liitunud.
B. Histoloogiline preparaat. Ajukoore paksus on
varieeruv, 6-kihilist ajukoore mikrostruktuuri ei
ole.

III. Neuronite organisatsiooni
häired. Polümikrogüüria II

III. Neuronite organisatsiooni
häired. Polümikrogüüria III


Bilateraalne perisülviaalne
polümikrogüüria












Kliinik: “facio-pharingo-glossomasticatory diplegia”, düsartria, VAM
ja raske epileptiline entsefalopaatia
Xq28 regioonis MECP2 geen poistel
A. T1W aksiaal. Bilateraalne perisülviaalne polümikrogüüria.
MECP2 mutatsiooniga tüdrukutel – Ff. Sylvii on laiad, nende ümber ajukoor on lokaalselt
Rett sündroom
paksenenud ja ebaregularse ehitusega (mustad nooled).

Noor mees LG sündroomigae.
B. T1W aksiaal. Bilateraalne parasagittaalne polümikrogüüria.
Ebaregulaarne paksenenud korteks mesiaalsel ja PO-l
(mustad nooled). Tüdruk raviresistentse partsiaalse
 G-valkude perekonda geen
epilepsiaga
C. T1Waksiaal section. Unilateraalne polümikrogüüria. Parem
Unilateraalne perisülviaalne
hemisfäär on mõõtmetelt vähenenud, subarahhnoidaalruum laienenud (mustad nooled). Paremal korteks on
polümikrogüüria.
laokaalselt paksenenud, ebaregulaarse ehitusega. 8 a.
Bilateraalne PO polümikrogüüria. poiss mõõduka VAM-iga, vasempoolse hemipareesiga ja
epilepsiaga (atüüpilised absanssid,
Multilobaarne polümikrogüüria jne. raviresistentse
partsiaalne epilepsia).

Bilateraalne FP polümikrogüüria.
 16q12.2-21, (GPR56) geen

III. Neuronite organisatsiooni
häired. Polümikrogüüria IV

A ja B. T1W. Bilateraalne parasagittaalne parietooksipitaalne polümikrogüüria (nooled).

T1W aksiaal weighted axial. Kahe-poolne
FP polümikrogüüria. Tüdrukul leitud
mutatsioon GPR56 geenis. Kliiniliselt:
Lennox-Gastaut sündroom

III. Neuronite organisatsiooni
häired. Skisentsefaalia


Skisentsefaalia ehk ajulõhe - defekt, mis
on:







Vormid:







Varajane aju isheemia, kromosoomide
anomaaliad, prenataalne infektsioon jne.

Kliinik:




“Open-lip”
“Closed-lip”

Põhjuseks on ajuosa neuroblastide
kahjustus ajukoore organisatsiooni etapi
alguses
Põhjused:




Väljast kaetud düsplastilise hallainega
Ühendab subarahhnoidaalruumi ja
ajuvatsakesi
Liikvor lõhes

Erineva astme VAM, liikumispuue,
raviresistensed krambid

Otsi muid anomaaliaid:


Septo-optiline düsplaasia, N. opticus‟e
hüpoplaasia või septum pellucidum‟i
agenees, pahhügüüria, PMG, heterotoopia
ja arahhnoidaalsed tsüstid.

Skisentsefaalia. A. T2 kor. “Closed-lip”
skisentsefaalia paremal, mis on kaetud
moondunud hallainega (pahhügüüria).
B. T2 kor. Liikvoriga täidetud ajulõhe,
mis ühendab vasemat kügvatsakest ja
subarahhnoidaalruumi. Väljast defekt on
kaetud düsplastilise hallainega

Üksikud korteksi malformatsioonid
ja nende geneetiline alus

From R. Guerrini et al, 2006

Tänan kuulamast!

