
Podstawy embriogenezy 

układu nerwowego



Ok. 100 miliardów neuronów w 

mózgu i 1000 x więcej synaps



Skąd się biorą „dojrzałe” komórki układu 

nerwowego oraz ich funkcjonalne 

związki?

• ekspresja genów w określonej sekwencji czasowej

• wpływy sygnałów zewnętrznych

• migracja (komórki wygenerowane w różnym czasie i z 
różnymi właściwościami wchodzą we wzajemne kontakty 
tworząc układy zdolne do kooperacji).

• Kooperacja komórek (wymiana informacji w postaci 
aktywności elektrycznej (potencjały czynnościowe) i 
neurochemicznej (transmisja synaptyczna)







Four stages of the embryonic development 

of the spinal cord

1.Neural plate

2.Neural fold

3.Neural tube

4.Spinal Cord

S –Somites

N –Notochord

ECT –Ectoderm

F –Floor Plate

R –Roof Plate

NC –Neural Crest Cells





„organizator Spemann’a”
Komórki ektodermy w warunkach „normalnych” pod działaniem protein tzw Bone 

Morphogenetic Proteins (BMPs) stają się naskórkiem

„nerwowy organizator” działa poprzez uwalnianie czynników blokujących bone 

morphogenetic protein - BMPs (noggin, chordin, follistatin, cerberus, nr3)



1. Komórki ektodermy w warunkach „normalnych” 

pod działaniem protein zwanych Bone 

Morphogenetic Proteins (BMPs) stają się 

naskórkiem, 

2. BLOKOWANIE BMPs prowadzi do „naturalnie 

zaprogramowanej” („preprogrammed”) drogi w 

kierunku neuroektodermalnym.



21.3  Major inductive signaling pathways in vertebrate embryos. (Part 2)



21.3  Major inductive signaling pathways in vertebrate embryos. (Part 1)



21.3  Major inductive signaling pathways in vertebrate embryos. (Part 3)



Gradient Wnt określa tworzenie głowy, tułowia i ogona.

Ogon rozwija się w wysokim poziomie Wnt



Podstawy różnicowania DV (brzuszno-grzbietowego)

Decydują sygnały ze struny grzbietowej wytwarzającej SHH 

(gradient Sonic hedgehog) (oraz BMP4 i BMP7 od strony 

grzbietowej z ektodermy)

Eksperymenty in vivo i in vitro



21.9  Mechanisms that guide neuronal and glial differentiation in the neural 

ectoderm. (Part 1)



21.9  Mechanisms that guide neuronal and glial differentiation in the 

neural ectoderm. (Part 2)

• do TGFβ należy także m.in. BMP (wraz z activin i GDF)



21.9  Mechanisms that guide neuronal and glial differentiation in the 

neural ectoderm. (Part 3)



21.9  Mechanisms that guide neuronal and glial differentiation in the 

neural ectoderm. (Part 4)

• bHLH = basic helix-loop-helix (protein)



21.9  Mechanisms that guide neuronal and glial differentiation in the 

neural ectoderm. (Part 5)



• Neurony: bHLH+ / Notch–

• Oligodendroglej: bHLH- / Olig1/2+ / Nkx2.1

• Astroglej: bHLH- / Notch+ / Nrg+



Schorzenia, w których istotną rolę odgrywa mutacja 

SHH lub jego szlaku sygnalizacyjnego (PTC, SMO,) 

1. Holoprosencephalia (różny stopień zaburzeń)

2. Medulloblastoma: mutacje m.in. PTC; (niekontrolowany rozrost 

kk. warstwy ziarnistej zewnętrznej kory móżdżku)

3. Rak podstawnokomórkowy skóry (ca basocellulare): mutacje 

SHH, PTC, SMO,

4. zesp Gorlina  (nevoid basal cell carcinoma syndrome)  

inaktywująca mutacja PTC prowadzi do rodzinnie 

występujących ca.basocellulare i częstszych medulloblastoma 



Generacja i migracja neuronów



• Strefa okołokomorowa - główny obszar generacji 
komórek prekursorowych (do 250 000 komórek powstaje 
w tej strefie w każdej minucie w okresie największej fali 
generacji)

• W układach „warstwowych” mózgu, (kora mózgu, 
móżdżku, wzgórki górne) każda warstwa jest 
generowana w określonym czasie



21.11  Radial migration in the developing cortex. (Part 1)

• Tzw’ „radial glial cells” maja charakter „neural stem cells” mogacych 
różnicować się zarówno w neurony piramidalne kory jak i astrocyty,



21.8  Generation of cortical neurons during the gestation of a rhesus 

monkey.

• Najwczesniej generowane neurony to komórki tymczasowej tzw. 
strefy subplate (z niej niektóre kk. przeżywają w obrębie istoty białej) 
oraz 

• kom. Cajala-Retziusa (warstwa I)

Oznaczanie „dnia narodzin” neuronu przez znakowanie 3H-tymidyną lub BrDU



Migracja kk ziarnistych kory móżdżku

External germinal layer: 

Stąd komórki migrują 

dośrodkowo aby utworzyć 

warstwę ziarnistą 

wewnętrzną.

IP Ls. 166



Zaburzenie migracji

Heterotopowy neuron

Neuron w i.białej -synaptophysin



Lissencefalia – przykład wady migracji radialnej

• Mutacja doublecortin (DCX) doublecortin X-linked

– Białko – marker niedojrzałych neuronów,  kooperujące z 

mikrotubulami – istotne dla utrzymania integralności neuronu 

w czasie migracji

• zesp. Miller-Dieker  (AD del/trans chr. 17)

• Mutacja genu białka reelin (lissencefalia + hypoplazja móżdżku 

= zesp. Norman-Roberts)

– Białko grające rolę w odłączeniu neuronu od gleju 

radialnego 



Progenitory neuronów wędrujących stycznie

• Lateral i Medial Ganglionic Eminence (LGE i MGE):

– Źródło neuronów hamujących

– Stąd wywędrowują „stycznie” progenitory neuronów GABA-

ergicznych kory oraz oligodendrogleju



Migracja neuronów obwodowego SN do 

mózgu

Komórki LHRH (luteinizing hormone releasing hormone) 

podwzgórza pochodzą z układu węchowego.

Zaburzenie tej migracji prowadzi do tzw. zespołu Kallman’a 

(anosmia, hypogonadyzm, niepłodność)



Komórki grzebieni nerwowych -

zróżnicowani i wytrwali wędrowcy…

Migracja komórek grzebieni nerwowych

Komórki grzebieni nerwowych migruja w odległe miejsca 
tworząc:

obwodowy układ nerwowy, 

paraganglia, 

zwoje czuciowe w tym także częściowo nerwów czaszkowych), 

melanocyty, 

komórki chromafinowe nadnerczy

chrzęstne elementy kości czaszki



Migracja kom. grzebieni nerwowych

• Migrację umożliwia ekspresja czynników trankrypcyjnych typu 
Snail1 i Snail2*, które wyciszają fenotyp nabłonkowy i promuja 
mezenchymalny
– (* Rola w przerzutowaniu raków)

• Rola interakcji ze składnikami macierzy pozakomórkowej 

(ECM) takimi jak fibronektyna, laminina , kolagen

• Pośrednictwo receptora integrynowego na migrujących 

komórkach (podanie przeciwciał przeciw integrynom hamuje 

migrację)



Migracja kom. grzebieni nerwowych

Jak „śledzimy” komórki migrujące?
• 1. wszczepianie znakowanych 3H-tymidyną do 

„nieoznakowanego” gospodarza (1963)

• 2. tworzenie „chimer” poprzez wszczepianie fragmentu cewy i 

grzebieni z innego gatunku do innego gatunku (np. Przepiórki 

do zarodka kurczęcia)

• 3. J.w. ale komórki przepiórek są znakowane specyficznymi 

przeciwciałami (dla przepiórek)

• 4. Znakowanie komórek przez zainfekowanie retrowirusem z 

„reporterowym genem”  bakteryjnego pochodzenia np.. 

β-galaktozydazy (wykrywanie histochemiczne) lub green 

fluorescent protein (fluorescencja)



Jak „śledzimy” komórki migrujące?

Znakowanie p-ciałem

• Komórki przeszczepione wyznakowane sa p-ciałem na 

czerwono („quail-specific” antibody)

• „natywne” neurony wyznakowane są na zielono p-ciałem 

przeciwko neurofilamentom



Przykłady zab. Migracji kk. 

Grzebieni nerwowych
• Choroba Hirschprunga jest przykładem 

defektu migracji kk. grzebieni n. 

• Zespół Parry-Romber: Prawdopodobnie 

nieprawidłowe różnicowanie się lub 

uszkodzenie kom. grzebieni nerwowych i 

ich pochodnych w obrębie twarzoczaszki 

leżą u podstaw zespołu Parry-Romberga



Zespół Parry-Romberga 

(progressive facial hemiatrophy, PFH)

• I opis: Parry-1825, Henoch i Romberg-1846

• powoli postępujący połowiczy zanik twarzy dotyczący 
tkanki podskórnej, mięśni, kości, tkanek w obrębie 
oczodołu, języka. krtani 

i gardła  

• jednostronny charakter zmian w 95% przypadków 
(przewaga zajęcia strony lewej), z tego u 7% obserwuje 
się atrofię połowy ciała przeciwległą do zmian skórnych

• płeć żeńska: płeć męska  1,5:1

• u 75%- pierwsze objawy przed 10 rż, po 3-5 latach 
proces ulega stabilizacji

Gwiażdziński Z. i wsp. Postępujący zanik połowiczy twarzy. Przegląd Pediatryczny 2000;1:2-27



Zespół Parry-Romberga

objawy neurologiczne  

• lekooporne napady ruchowe proste

• neuralgia nerwu trójdzielnego 

• neuropatia n.VII

• opóźnienie rozwoju umysłowego 

• migrenowe bóle głowy 

• ataksja móżdżkowa 

• objawy oczne pod postacią: 

oftalmoplegii, anizokorii, zespołu Hornera, zwyrodnienia 
barwnikowego siatkówki, segmentowy zanik tęczówki

Błaszczyk M. et al. Progressive facial hemiatrophy. CNS involvement and relationship with sclerodermia 

en coup de sabre. J Rheumatol 2003;30:1997-2004



Aksonogeneza i synaptogeneza 

oraz tworzenie obwodów 

neuronalnych



Jak rosną aksony i jak znajdują drogę do celu

Tworzenie połączeń nerwowych przypomina budowę sieci 
energetycznej i wodno-kanalizacyjnej czy internetowej.

NA POCZĄTKU TRZEBA „UZBROIĆ” TEREN BUDOWY

AKSONY „WYRUSZAJĄ” W KIEUNKU NARZĄDU ZANIM ON 
JESZCZE POWSTAŁ.

Do realizacji wstępnego planu budowy (pierwszego etapu) nie 
potrzeba łączności funkcjonalnej 

(gdy buduje się wodociągi – woda w nich jeszcze nie płynie …)

DOPIERO UTWORZENIE FUNKCJONALNEGO POŁĄCZENIA 
WYMAGA ABY NARZĄD DOCELOWY WYKSZTAŁCIŁ SIĘ

Zwracają uwagę wzajemne relacje między neuronem i unerwianą 
komórką docelową – los obu jest od siebie wzajemnie zależny.



„Uzbrajanie” terenu pod budowę jest niezależne od tego co tam ma 

być zbudowane.

Podobnie aksony docierają w „strefy działek budowlanych” gdy 

jeszcze niewiele tam się dzieje”

Teren „uzbrojony” przed budową Ruszyła budowa …



Ramon y Cajal po raz pierwszy użył nazwy „stożek wzrostu” aksonu

Stożek wzrostu tworzy liczne cienki „mikrokolce” (filipodia) promieniujące 
w różne strony.



22.1  Basic structure of the growth cone. (Part 3)

GTP-azy z rodziny Rho



„Wskazówki” zewnętrzne działające na:

duże dystanse (Long-range cues) i

krótkie (short-range cues). 

Mogą być:

„przyciągające” 

„odpychające”.

Badania lat 90-tych umożliwiły identyfikację 4 rodzin molekuł sygnalizacyjnych 
biorących udział w nakierowywaniu aksonów:

Są to : 

SEMAFORYNY, 

NETRYNY, 

SLITS ,

EFRYNY



Sygnalizacja w kierowaniu 

aksonami
• Czynniki nieuwalniane

– Integryny (receptory dla fibronektyny, lamininy, 

kolagenu)

– Ca-niezależne molekuły adhezyjne (CAMs)

– Ca-zależne molekuły adhezyjne (Kadheryny)

– Efryny

– Część semaforyn

• Czynniki uwalniane 
– Netryny

– SLITs

– Część semaforyn



22.2  Major classes of axon guidance molecules. (Part 1)



• SEMAFORYNY:

– W większości „odpychają” aksony ale jednoznaczna 

aktywność wielu z nich nie jest jeszcze ustalona!!!. 

– Niektóre semaforyny (Klasa 3) są wydzielane, 

pozostałe są białkami transbłonowymi.

– receptorami semaforyn są pleksyny (A-D) - dla klasy 

3 receptorami są neuropiliny



semaforyna 3A jest wydzielana przez podoponową strefę 

brzeżną kory mózgu (marginal zone), będąc:

- „repelentem” dla aksonów  

-„atraktantem” dla dendrytów („apikalnych”)

Zależy to od lokalnej koncentracji cGMP. 

Dendryty mają wysoki poziom cGMP a to powoduje zamianę 

semaforyny w „przyciągacza” (dla dendrytów).



• NETRYNY: 
– białka sekrecyjne

– działanie przyciągające aksony, 

– Receptorami dla netryn są białka z rodziny DCC. 

• SLITS: 
– sekrecyjne  

– działanie odpychające aksony w przodomózgowiu;

– Receptorami są białka z rodziny Robo 

– Slits sa także regulatorami (pozytywnymi) rozgałęziania 
aksonów i dendrytów) 

• EFRYNY: 
– Molekuły powierzchniowe komórek, 

– dwie grupy: A i B, również ich receptory dzielą się na klasy A i B.

– Ich role stwierdzono m.in. W tworzeniu precyzyjnych 
topograficznych projekcji łączących komórki zwojowe siatkówki z 
ciałem kolankowatym bocznym u kręgowców. 



22.6  Mechanisms of topographic mapping in the vertebrate visual system. cz1

• Połączenia siatkówki i tectum u żaby

Schemat topografii oka żaby



22.6  Mechanisms of topographic mapping in the vertebrate visual system. cz2



Mechanizmy topograficznych korelacji w CSN – molekularne 

„naprowadzanie” przeważa nad „aktywnościowym”

Efryna A tworzy gradient na osi AP w tectum kurczęcia odpychając aksony 

skroniowe.

Receptor dla efryn jest na aksonie

T – odskroniowe (aksony)

N – odnosowe (aksony)



Eksperyment Bonhoffer’a:
Aksony skroniowych części 
siatkówki są „odpychane” przez 
efryny

Receptor EphA3 dla ephryn jest 
gradientowo rosnący w siatkówce 
(najsilniej w siatkówce skroniowej)

Gradient ephryn

Paski z efrynami czerwone na skutek 
zabarwienia  rhodamine isothiocyanate 
(RITC)

(1995)
Gradient receptora EphA3 

w aksonach neuronów siatkówki



• Aksony wielu neuronów muszą 

docierać do bardzo odległych i 

ściśle określonych celów

• Np.. Aksony neuronów zwoju 

szyjnego górnego (sympatycznego) 

(zob rycina po prawej)

• Muszą istnieć mechanizmy ściśle 

specyficznych połączeń 

synaptycznych



Molekuły adhezyjne DSCAM, gamma protocadheryn

Potential molecular mediators of synapse identity. (Part 1)

• U drozofili warianty splicingowe genu molekuły adhezyjnej DSCAM 
mogą prowadzić do powstania nawet 38 000 różnych postaci białka!

• Podobnym kandydatem u człowieka jest gen gamma 
protokadheryny



Zależności aksonu/neuronu i 

unerwianego celu



Kompetytywne mechanizmy redukcji 

polineuronalności – „przegrywający” akson/neuron 

„odpada”
• liczba neuronów nie jest „zaprogramowana” (np.. 

Genetycznie) ale, może być modyfikowana przez interakcję z 
innymi komórkami 

• „Nadmiarowe” neurony giną ponieważ nie otrzymały 
troficznego „wsparcia” ze strony komórek docelowych

• Wniosek:

– neurony muszą „walczyć” o coś (czynnik troficzny), co 
zapewne nie występuje w nadmiarze i stąd można 
mówić o „kompetytywnych interakcjach” w tworzeniu 
połączeń neuronów.

• Kompetytywne interakcje mogą tłumaczyć mechanizm 
redukcji początkowo „nadmiarowego” unerwienia np. włókien 
mięśniowych 



• Redukcja połączeń aksonalnych od różnych neuronów:

• Blokowanie przewodnictwa nerwowego przeciwdziała tej redukcji 
„polineuronalności” unerwienia  

• Nie znamy jednak mechanizmów w jaki sposób funkcjonalne połączenie 
neuronu stymuluje wytwarzanie czynnika troficznego



Zależność losu komórek nerwowych od tkanek 

docelowego unerwienia 

(czynniki troficzne dla neuronów i ich aksonów)

Neurony układu sympatycznego unerwiające gruczoły 

potowe zmieniaja neurotransmiter z noradrenaliny na 

acetylocholinę pod wpływem dojrzewania gruczołów 

potowych (szczur)



Neurotrofiny

• Neurotrofiny wydzielane przez komórki docelowe 
działają na aksony poprzez receptory typu kinazy 
tyrozynowej 
– (Trk – receptory z powinowactwem do form przetworzonych 

neurotrofin czyli poddanych proteolizie) 

– p75 – receptor z powinowactwem do „natywnych” form 
neurotrofin.

• Poszczególne neurotrofiny różnią się między sobą 
punktem działania oraz podtypem receptora Trk
– NGF – TrkA ( gen NTRK1 jego mutacja prowadzi do CIPA = 

congenital insensitivity to pain with anhydrosis)

– BDNF  (brain derved neurotrophic factor) - TrkB

– Neurotrophin-3 (NT-3) - TrkC

– Neurotrophin-4/5 (NT-4/5) – TrkB



NGF (nerve growth factor):

„modelowy” czynnik troficzny 

wytwarzany przez komórki docelowe

• Narządy docelowe: 

– Narządy unerwiane przez neurony układu sympatycznego 

– Część zwojowych neuronów  czuciowych – (prawdopodobnie 
nie gra roli w OUN)

• W w/w neuronach brak sygnału NGF (ze strony komórki docelowej) 
prowadzi do śmierci neuronu, 

• nadmiar NGF prowadzi do przeżycia zwiększonej ilości neuronów 
(zależnych od NGF), 

• aksony wykazują obecność receptora dla NGF, 

• PROBLEM!

• NGF nie jest molekułą ściśle biorąc sekrecyjną (?) 



22.15  Neurotrophin receptors and their specificity for the 

neurotrophins.



Sygnalizacja poprzez neurotrofiny i ich receptory

• Odpowiedź na neurotrofinę zależy też od mechanizmów transdukcji 
sygnału wewnątrz neuronu (w różnych neuronach może być różna 
odpowiedź na aktywację tego samego typ receptora)

SC1 – Schwann cell factor-1

NADE – NTR associated death executor



Mechanizmy działania NGF.

Po złączeniu z NFG następuje

Wzajemna fosforylacja obu podjednostek

Receptora TrkA

•Niektóre z aktywowanych kinaz przechodzą do jądra gdzie fosforylują 

czynniki transkrypcyjne takie jak CREB



• Responsywność aksonów zależy od ekspresji określonego typu 
receptora dla neurotrofin (i od typu neurotrofiny wytwarzanego przez 
komórki docelowe)

22.13  The influence of neurotrophins. (Part 2)

Merkel disk – dotyk, ucisk (statyczny)

Free nerve ending – ból, temperatura



Synaptogeneza – złącze nerwowo-mięśniowe

Od kontaktu aksonu z miotubą do utworzenia funkcjonalnej 
synapsy wystarczy być może nawet mniej niż godziny

W pełni dojrzałe złącze tworzy się (u ssaków) dopiero po kilku 
tygodniach.

Motoneurony INDUKUJĄ różnicowanie struktur 
postsynaptycznych

Płaszczka

Torpedo californica 16 kg
Krait (Bungarus caeruleus 



Synaptogeneza – złącza nerwowo-mięśniowego

Indukcja zmian postsynaptycznych:

AGRIN (wytwarzana w motoneuronach) i 

MuSK (mięśniowy receptorem o właściwościach kinazy 

tyrozynowej)

AGRIN MuSK

Agrin indukuje fosforylację MuSK

Myszy bez agrin jak i bez MuSK nie wytwarzają synaps i giną 

natychmiast po urodzeniu (nie ruszają się i nie oddychają)

U takich myszy aksony dochodzą do włókien mięśniowych ale 

bezcelowo przerastają mięsień nie tworząc synaps !



Agrin – białko motoneuronów 

(ok. 200-kDa bardzo wiele izoform) 
(cDNA wyizolowano z płaszczki Torpedo electric lobe) 

Sekrecja agryny powoduje skupianie się receptorów AChR oraz szeregu innych 

białek (AChE, Rapsyn, mięśniowa Neuregulin NRG-1 i jej receptorów oraz 

białek ErbB)

Agrin konieczna jest raczej do UTRZYMANIA klasteryzacji AChR 

Agrin podawana zewnętrznie nie powoduje wzrostu ekspresji AChR !

Nawet bez Agrin miotuby agregują AChR 



Zmiany progresywne w 

embriogenezie układu nerwowego 

• Proliferacja komórek

• Migracja

• Różnicowanie

• Rozrost aksonów i dendrytów

• Synaptogeneza

• Plastyczność synaptyczna



Regresywne zmiany w 

embriogenezie układu nerwowego

• Eliminacja aksonów

• Eliminacja synaps

• Eliminacja neuronów



Eliminacja synaps

Nieznane jest nasilenie procesu eliminacji synaps w 
rozwijającym się CSN u zarodka

REDUKCJA DYWERGENCJI AKSONALNEJ

Przykłady eliminacji pourodzeniowej synaps u ssaków:
1) Kora wzrokowa (warstwa IV) z dwuocznego na jednooczne unerwienie 

(małpa, kot, fretka)

2) Ciało kolankowate boczne: z 2-ocznego na 1-oczne oraz z ponad 20 
aksonów siatkówkowych (>20/1) na 1-2/1

3) KK Purkinjego z ponad 3 wł.pnących/1kom.Purk. na 1wł/1kom.Purk. 
włókno pnące 

4) Zwoje sympatyczne szyjne z ok. 14  przedzwojowych aksonów na ok. 7

5) Złącze nerwowo-mięśniowe: z 2-6 aksonów na włókno do 1 aksonu z 
jednego motoneuronu (na włókno).



Cel eliminacji synaps

Raczej nie jest to „naprawa błędów” ale „wyostrzanie specyficzności” i 

dokładności „map topograficznych połączeń”

Eliminacja synaps likwiduje „nadmiarowość” neuronów i np. w 

przypadku mięśni pozwala na precyzyjniejszą regulację siły (napięcia) 

poprzez rekrutację dodatkowych jednostek motorycznych.

Bezkręgowce nie wykazują „nadmiarowości” unerwienia i co za tym 

idzie procesu eliminacji synaps. 

(są bardziej zaprogramowane wewnętrznie, w przeciwieństwie do 

ssaków, które wymagają „zewnętrznych” bodźców)



Synapsy są eliminowane w systemie 

„kompetytywnym”

Eliminacja synaps w korze wzrokowej podobnie jak w złączach 

nerwowo-mięśniowych jest mechanizmem kompetytywnym 

realizowanym poprzez aktywność oka (siatkówki) i 

motoneuronów.

Efekt nie jest np. genetycznie zaprogramowany.

Eliminacja synaps prowadzi do retrakcji aksonu lub jego 

rozgałęzienia.



Przykłady wad wrodzonych OUN



Defekty zamknięcia cewy nerwowej (dysraphia)
alfa-fetoproteina w pł. owodniowym. „area cerebro (medullo)-
vasculosa”

Anencefalia, 

Przepukliny oponowo-mózgowe i oponowo-rdzeniowe 
spina bifida (tarń dwudzielna) aperta lub occulta 



Meningoencephalocoele
przepuklina oponowo-mózgowa



Chiari II (Arnold-Chiari)

Mały tylny dół czaszki, 
Przemieszczenie robaka w 
dół do otw.potyl 
wlk.,wodogłowie, + 
+Przepuklina oponowo-
rdzeniowa, inne wady 
OUN

Patogeneza?:

Awitaminoza A matki

otwór potyl.wlk.

wodogłowie



Agenezja c. callosi
(w zależności od stopnia może być bezobjawowa, lub  

różnego st. ogr.umysłowe)

S-207, boy 5/365: severe hypoplasia c.callosi, lack of 
gyrus cinguli, left below- a cross-section

(S-210, for comparison, premature child 11/365 

Agenezja-hypoplazja

Normal c.callosum



Zaburzenia migracji kk. Nerwowych (dysplazje 
korowe)

Agyria, 

pachygyria, 

polymicrogyria, 

heterotopie neuronalne, 

guzkowe (ogniskowe) dysplazje korowe (FCD)



Polymicrogyria:

zab. Migracji; b.wiele zesp. 

Genetycznych 

Objawy: psychomotor 

retardation and seizures



Focal cortical dysplasia 

Often seen in specimens resected for 
epilepsy. 

represents a focal abnormality of neuronal 
migration and differentiation. 

It resembles the cortical lesions of tuberous 
sclerosis.

cortical dysplasia + hemimegalencephaly:  
4 y boy drug resistant epilepsy 



Hydranencefalia-Hydranencephaly 
(with kernicterus)(„ torbielowate 

bezkresomózgowie”?)
Ls-193 IP

Jądra podstawy
Resztka płata 
skroniowego

Splot 
naczyniasty


