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АБСТРАКТ 

Вовед: Лизенцефалија е конгенитална малформација на мозок која е резултат на абнормална 
неврална миграција во  тек на рана ембриогенеза, помеѓу 9-та и 13-та гестациска недела, а се 
презентира како агирија, агирија/пахигирија, пахигирија. Претставува генетски хетерогена болест. 
Се карактеризира со абнормално тенок, лошо организиран кортекс, со дифузна невронална 
хетеротопија, дилатиран коморен систем, неретко и хипоплазија на корпус калозум. 

 

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ:  

Рапортираме случај со изолирана лизенцефалија со мутација во ЛИС1 генот.Пациентката е трето 
дете од трета бременост, без перинатален историјат. Родителите се здрави, нема консангвинитет. 
Мотив за невролошка консултација се чести конвулзивни пристапи, со различна клиничка 
презентација- комплексни парцијални, миоклонии, инфантилни спазми, со појава на возраст од три 
месеци. Во тек на прегледот генерализираната хипотонија, несоодветна контрола на глава, 
микроцефалеа, дизморфични стигмати, непостоење на визуелен контакт и социјална интеракција се 
очигледни. Дијагнозата е поставена со магнетна резонца на мозок, а потврдена генетски. 

Цел:  Рана дијагноза, генетско советување. 

Методи: Магнетна резонанца на мозок е дијагностичка постапка. 

Заклучок: Ретките болести постојат. 

Клучни зборови: Лизенцефалија, напади, неуроимиџинг, генетика. 
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ABSTRACT 

Background: Lissencephaly is a brain malformation caused by abnormal neuronal migration at 9 to 13  
gestation week, resulting in a spectrum of agyria, mixed agyria/pachygyria, and pachygyria, genetically 
heterogeneous disorder.  It is characterized by an abnormally thick and poorly organized cortex with 4 
primitive layers, diffuse neuronal heterotopia, enlarged and dysmorphic ventricles, and often hypoplasia of 
the corpus callosum.  

 

CASE REPORT  

We reported a patient with isolated lissencephaly who has a mutation in the LIS1 gene. The patient is а 
third child of a third pregnancy, without reported perinatal events. The parents are healthy and unrelated. 
Motive for neurological examination are frequent convulsive approaches different from their clinical 
presentation- complex partial seizures, myoclonic jerks and infantile spasms at the age of three months. 
During examination the generalized hypotonia, poor head control, microcephaly, dysmorphic facies, poor 
visual and social interaction are obvious. Diagnosis is established by neuroimaging, and it has been 
confirmed genetically. 

 

Aims:  Early diagnosis, genetic counseling. 

Methods: Magnetic resonance of the brain is the priority for diagnosis. 

Conclusion: Rare diseases exist. 
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