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MIGRAREA NEURONALÅ

RECENZII

Recent a apårut Migrarea neuronalå premierå în
neurologia pediatricå din România, Lucrare care des-
chide noi perspective în abordarea, investigarea ¿i
în¡elegerea unor malforma¡ii cerebrale rare.

De¿i anomaliile/malforma¡iile cerebrale, rezultat al
migra¡iei neuronale afectate, sunt cunoscute de aproa-
pe un secol, cele mai multe date s-au acumulat în
ultimul deceniu, ca urmare a progreselor rapide în
domeniul investiga¡iei neuroimagistice.

Cartea are douå principale obiective:
• prezentarea informa¡iilor de bazå asupra proce-

sului de migrare neuronalå;
• descrierea anomaliilor acestui proces la fiin¡a

umanå, incluzând toate implica¡iile sale clinice.
Fieare capitol se adreseazå unui aspect specific al

problemei.
În capitolul 1 se dezbate problema morfogenezei

sistemului nervos central, care se desfå¿oarå dupå reguli
precise; se prezintå etapele dezvoltårii SNC: neurula¡ia
primarå (în såptåmânile 3-4 de gesta¡ie); dezvoltarea
prozencefalicå (lunile 2-3 de gesta¡ie); proliferarea
neuronalå (lunile 3-4 de gesta¡ie); migrarea neuronalå
(lunile 3-5 de gesta¡ie); organizarea neuronalå (luna a
5-a de gesta¡ie ¿i primii ani postnatal) ¿i mielinizarea
(luna a 9-a de gesta¡ie, continuând pânå în primii ani
postnatal); aceste etape sunt interdependente ¿i se
suprapun în timp.

În capitolul 2 sunt prezentate datele generale despre
tulburårile de migrare neuronalå: mecanismul celular
al migrårii neuronale; mecanismul molecular al mi-
grårii neuronale; definirea tulburårilor de migrare
neuronalå (dupå Volpe, 1995; Aicardi, 1998; Barko-
vich ¿i colab, 2001).

În capitolul 3 este prezentatå lisencefalia: defini¡ie
¿i clasificare; spectrul lisencefalie/heterotopie sub-
corticalå în bandå: date generale; anomalii anatomice,
etiopatogenie {anomalii genetice (cu prezentarea prin-
cipalelor gene implicate în lisencefalia clasicå); ano-
malii metabolice (sindromul Zellweger; deficien¡a de
piruvat dehidrogenazå, acidemia glutaricå tip II, hi-
perglicinemia noncetoticå, aciduria 3-hidroxi-buti-
ricå)}; formele clinice {lisencefalia izolatå; sindromul
Miller Dieker; heterotopia subcorticalå în bandå –
sindromul dublu cortex; sindromul Baraitser-Winter;

lisencefalia cu agenezie de corp calos; sindromul
lisencefalie X-lincatå cu anomalii genitale; lisencefalie
cu hipoplazie cerebeloaså}; investiga¡iile paraclinice:
EEG, ecografia transfontanelarå; investiga¡ii neuro-
imagistice (MRI, fMRI, SPECT ¿i PET); diagnosticul
pozitiv (diagnosticul prenatal ¿i sfatul genetic); evolu-
¡ie, prognostic.

În continuare este discutat complexul în piatrå de
pavaj – lisencefalia tip II – cu prezentarea: unor serii
de anomalii anatomice, a etiopatogeniei (anomalii
genetice), formelor clinice [sindromul Walker-War-
burg, sindromul HARD (hidrocefalie, agenezie, dis-
plazie retinianå cu/fårå encefalocel), boala mu¿chi-ochi-
creier (incluså de unii autori în cadrul sindromului Wal-
ker-Warburg), distrofia muscularå congenitalå Fuku-
yama]; investiga¡iilor imagistice (MRI); diagnosticul
pozitiv.

Capitolul 4 descrie heterotopiile neuronale: anoma-
lii anatomice, clasificarea heterotopiilor neuronale
(heterotopii periventriculare nodulare, heterotopii peri-
ventriculare laminare, heterotopii nodulare subcorti-
cale, heterotopii laminare subcorticale); manifestårile
clinice ale heterotopiilor neuronale cu principalele
sindroame sau boli asociate: sindroame neurocutanate,
boli metabolice, boli cromozomiale – trisomia 18, tri-
somia 13, trisomia 21, dele¡ia 4p –, distrofia mioto-
nicå, nefroza familialå ¿i heterotopia, sindroame mal-
formative diverse, expunerea toxicå fetalå; heterotopia
subcorticalå focalå; heterotopii superficiale corticale
leptomeningeale.

Capitolul 5 prezintå complexul polimicrogirie/schi-
zencefalie. Se trec în revistå:

• polimicrogiria cu aspectele anatomice, etiopa-
togenia, manifestårile clinice, investiga¡iile neu-
roimagistice, tehnicile imagistice func¡ionale
(PET, SPECT);

• polimicrogiria difuzå bilateralå, polimicrogiria
focalå bilateralå, sindromul perisilvian congenital
bilateral, polimicrogiria focalå unilateralå;

• schizencefalia cu: defini¡ie, etiopatogenie, ano-
malii anatomice, manifeståri clinice, investiga¡ii
paraclinice;

• displazia septo-opticå (descriså în cadrul sin-
dromului Morsier);
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• sindromul Aicardi.
Capitolul 6 trece în revistå displazia corticalå fo-

calå, în cadrul cåreia se discutå: definirea termenului
de displazie corticalå, care se referå la variate malfor-
ma¡ii cerebrale ca: agiria, pahihiria, polimicrogiria,
heterotopia ¿i hemimegalencefalia; anomaliile anato-
mice; etiopatogenia; manifestårile clinice; investiga¡iile
paraclinice (EEG, investiga¡ii imagistice: MRI, PET,
SPECT); diagnosticul pozitiv.

Capitolul 7 trece în revistå tratamentul tulburårilor
de migrare neuronalå; tratamentul antiepileptic; trata-
mentul neurochirurgical (rezec¡ia focarelor, hemisfe-
rectomia, hemisferotomia, calosotomia, transec¡iunile
subpiale multiple, stimularea nervului vag); dieta ceto-
genå; stimularea psihomotorie ¿i sprijinul afectiv.

În încheierea lucrårii – capitolul 8 – autorii prezintå
unele cazuri considerate  reprezentative pentru fiecare

tip de anomalie de migrare neuronalå. În concluzie,
este o lucrare de mare valoare – teoreticå ¿i practicå –
de mare actualitate, cu o documentare la zi, care bene-
ficiazå de o iconografie demonstrativå ¿i de o biliogra-
fie largå, recentå ¿i reprezentativå. De¿i lucrarea este
adresatå practicienilor în neurologia pediatricå, prin
informa¡iile up to date pe care le aduce este de un
important interes ¿i pentru celelalte categorii de medici,
pentru în¡elegerea corectå a acestui important proces
biologic cerebral.

Condi¡iile editoriale ¿i grafice ale lucrårii sunt impe-
cabile, urmare a eforturilor, competen¡ei ¿i profesiona-
lismului colectivului de redac¡ie al Editurii Academiei
Române.

Lucrarea – veritabilå monografie – reprezintå o
premierå în neurologia pediatricå din România, pentru
care autorii meritå felicitåri.
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