
Phát triển não bộ ở trẻ đẻ non



Kapellou et al. PLoS Medicine 2006 
Aug(8):e265. 

Hình ảnh MRI sọ não của một trẻ đẻ non



Sự phát triển của vỏ não

34 tuần đến 40 tuần29 tuần đến 34 tuần

Xue et al NeuroImage 2007;38(3):461-77



Rathbone et al,  Neurology 20118;77(16):1510-7

Mối liên quan giữa tổng diện tích bề mặt vỏ
não và sự phát triển thần kinh
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Thể tích vùng đồi thị giảm ở trẻ
đẻ non

Srinivasan et al 
Pediatrics 2007 

Thể tích vùng đồi



Sự tăng trưởng của vùng đồi trong tử cung và sau khi

sinh đủ tháng
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Sự tăng trưởng của vùng đồi trong tử cung và sau khi

sinh đủ tháng và non tháng
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Mối liên quan theo từng vùng

giữa thể tích não và sự đẻ non
Ball G et al. Cereb. Cortex 2012;22(5):1016-24

© The Authors 2011. Published by Oxford University Press.



Các giai đoạn phát triển não bộ

Tuổi thai (Tuần)

Sự tạo ống thần kinh

Tăng sinh tế

bào thần kinh

Tế bào tk dịch chuyển

Myelin hóa

Sinh

Tạo synap thần kinh

Tế bào chết theo chương trình



Sự phát triển của vỏ não

Thời gian



Sự kết nối giữa vùng đồi và vỏ não

Phát triển trong giai đoạn

non tháng

Vùng đồi

Cuống não



Tế bào thần kinh vùng đồi vỏ não
vẫn phát triển khi trẻ đẻ non được điều trị tại NICU

Judas and Kostovic. Acta
Pædiatrica 99; 8:1119-1127, 
2010

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.2010.99.issue-8/issuetoc


Cortical Subplate ở trẻ đẻ non

Cortex - low SI

Subplate

Intermediate 
zone



Sự phát triển của các sợi vỏ não-đồi

trong giai đoạn non tháng



Sau khi phong tỏa hoạt động, sự phát triển trục

thẳng và sự phân nhánh tận ở vỏ não giảm, và

phân nhánh trên đường đi tăng

Susan M. Catalano, and Carla J. Shatz Science 

1998;281:559-562
Published by AAAS



Vì sao quá trình này quan trọng? Vì cortical 

subplate là ‘chất trắng quanh não thất’

47 

precursor oligodendrocytes to glutamate-induced excitotoxicity, inflammatory cytokine release and free 

radical attack (Volpe 2001, Back et al. 2007, Deng 2010). 

 

Figure 3.2:  White matter injury in the preterm neonate.  Common sites of white matter injury 

are shown on an illustrated coronal section from the brain of a 28-week-old premature infant.  

White matter surrounding the lateral ventricles (V) is susceptible to ischaemic and 

haemorrhagic insult resulting in focal and diffuse periventricular leucomalacia (PVL; left) 

and/or germinal layer/intraventricular haemorrhage (GLH/IVH; right).  In extreme cases of 

GLH/IVH, haemorrhagic parenchymal infarctions (HPI) can form.  Image modified from Figure 

1 in Volpe (2009).  

PVL consists of two principal components: focal, or cystic, PVL characterised by localised necrotic 

lesions and subsequent formation of cysts in the developing periventricular white matter; and diffuse 

PVL, a less severe, relatively non-specific white matter lesion (see Figure 3.2; Volpe 2001).  In modern 

neonatal intensive care units, cystic PVL is less common than GLH/IVH – occurring in less than 5% of 

preterm infants (Larroque et al. 2003, Dyet et al. 2006) – but the neurodevelopmental outcomes are no 

less severe (Fazzi et al. 1994, Cioni et al. 1997, Resch et al. 2000, van Haastert et al. 2008).  

Neurodevelopmental disabilities are prevalent in surviving infants and dependent on the extent of the 

cystic lesions, becoming increasingly worse in cases of extensive, bilateral PVL where a 100% incidence 

of CP has been reported (Rogers et al. 1994). 

Although clinical diagnosis of haemorrhagic infarctions and the cystic components of PVL are readily 

made with cranial ultrasonography, the increasing availability of early MRI allows better definition of 

lesions in terms of size and position, and detailed characterisation of deep structures, such as the basal 

ganglia, and the cortex that correlate well to post-mortem findings (Maalouf et al. 2001, Roelants-van 

Rijn et al. 2001, Leijser et al. 2009).  Moreover, MRI can reveal subtle alterations not visible to 

ultrasound: Inder et al. demonstrated that early diffusion-weighted imaging can detect altered 

diffusivity in the periventricular white matter that appears to preface, and extend beyond, the 



Developmental stages leading to establishment of a mature population of brain microglia. Prior to late gestation (GD 15–16), bone 

marrow derived mononuclear cells cross the blood–brain barrier (BBB) and take up residence in the brain parenchyma. 

Harry et al . NeuroToxicology, Volume 33, Issue 2, 2012, 191–206

Tiểu thần kinh đệm: “những đại thực bào của não”



Paolocelli and Gross Nature 

Communications 7, 

Article number: 12540 (2016)

Tiểu thần kinh đệm

Sớm: dẫn đến hình thành synape
Muộn: loại bỏ synape

Tiểu thần kinh đệm không chỉ là những

tế bào viêm

Vi bào đệm dẫn đến hình thành synape

Hình thành synape

Loại bỏ synape

Tiểu thần kinh

đệm phân nhánh

ban đầu
Tiểu thần kinh

đệm phân nhánh

hoàn toàn



Sự tương tác động giữa các tiểu thần kinh đệm và synapse 

thần kinh; giám sát và hỗ trợ

Kettenmann et al  Neuron 2013; 77:10–18



The stability and maintenance of presynaptic terminals and postsynaptic spines is 

determined by microglia in a three-step process called synaptic pruning composed of 

contact, engulfment, and phagocytosis
Kettenmann et al  Neuron 2013; 77:10–18

Quá trình loại bỏ synaspe thần kinh



Kích hoạt tiểu thần kinh đệm: quá trình viêm



Giảm chức năng kết nối trên

fMRI trong trường hợp thiếu

hụt tiểu thần kinh đệm

(Cx3cr1KO) mice

Zhan et al Nature 
Neuroscience 17, 400–
406 (2014)

Thiếu các tín hiệu giữa tế bào thần kinh- tiểu

thần kinh đệm dẫn đến mất chức năng kết

nối não bộ



Làm thế nào để tìm hiểu về kết nối

của não bộ ở những trẻ non yếu?

• Các biện pháp chụp MRI để xác định các

đường dẫn truyền chất trắng

– Diffusion Tensor Imaging (Cộng hưởng từ

khuyếch tán sức căng)

– Diffusion Tractography (Bản đồ sợi trục)

– Connectomics (Bản đồ kết nối thần kinh)

• Các biện pháp chụp MRI để thăm dò chức

năng não

– Blood Oxygen Level Dependent (BOLD)

– Đo chức năng kết nối



Diffusion Tensor Imaging (DTI)

Cộng hưởng từ khuyếch tán sức căng

• Hệ số khuyếch tán biểu kiến (Apparent Diffusion Coefficient (ADC) đo mức độ
khuyếch tán toàn bộ
• Phân số dị hướng (Fractional Anisotropy (FA) đo mức độ khuyếch tán theo một 
hướng cụ thể

A. Khuyếch tán đằng hướng B. Khuyếch tán dị hướng



Bản đồ sợi trục: tiểu não của trẻ sơ sinh



Kết nối về cấu trúc: 

Biểu đồ sợi kết nối trong não

• Sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ

khuyếch tán (dMRI)



Takahashi. Cereb. Cortex 2012; 22(2): 455-464

Bản đồ sợi trục khuyếch tán ở não người



Đường dẫn truyền chất

trắng ở trẻ sơ sinh

Developing
Human
Connectome
Project



Đường dẫn truyền chất trắng ở trẻ sơ sinh

Developing
Human
Connectome
Project



Atlas não người từ 28 – 44 tuần tuổi

Makropoulos et al, Neuroimage 2016

28 tuần 32 tuần 38 tuần 44 tuần



Bản đồ kết nối não:

Kết nối giữa 83 vùng trong

não

Robinson et al, MICCAI 2008;11(Pt 1):486-

93



Developing
Human
Connectome
Project

Bản đồ kết nối não ở trẻ sơ sinh

Pandit et al, Cerebral Cortex 2013
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Developing
Human
Connectome
Project

Ảnh hưởng của sự phát triển và sự đẻ non đối với

sự kết nối trong não bộ

Pandit et al, Cerebral Cortex 2013



Developing
Human
Connectome
Project

Các liên kết phát triển mạnh mẽ nhất

Pandit et al, Cerebral Cortex 2013



Developing
Human
Connectome
Project

Ảnh hưởng của sự phát triển và sự đẻ non đối với

sự kết nối trong não bộ



Developing
Human
Connectome
Project

Trẻ sinh non lúc đủ tháng

Nhóm chứng: đủ tháng

Mật độ kết nối giữa đồi thị và vỏ não

Ball et al, Cortex 2013 49(6):1711-21



Developing
Human
Connectome
Project

Bản đồ màu chỉ rõ các vùng liên kết giảm
ở trẻ đẻ non

Ảnh hưởng của sinh non tới các liên kết cấu trúc giữa đồi thị và vỏ não

Ball et al, Cortex 2013



Những vùng não có giảm liên kết lúc đủ tháng sẽ có liên quan đến

biểu hiện nhận thức kém ở thời điểm 2 tuổi

Ball et al, Cerebral Cortex 2015

Giảm các liên kết cấu trúc giữa vùng đồi thị-vỏ não

lúc đủ tháng giúp dự đoán kết quả lúc 2 tuổi


