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Brain cortical laminar necrosis 

Hoại tử lớp vỏ não 
Bs. Hoàng Văn Trung dịch từ https://radiopaedia.org/articles/cortical-laminar-necrosis 

Cortical laminar necrosis, also known as pseudolaminar necrosis, is necrosis of neurons in the 

cortex of the brain in situations when supply of oxygen and glucose is inadequate to meet regional 

demands. This is often encountered in cardiac arrest, global hypoxia and hypoglycaemia.  

Hoại tử lớp vỏ não, còn được gọi là giả hoại tử lớp, là hoại tử các tế bào thần kinh ở vỏ não trong 

trường hợp cung cấp oxy và glucose không đủ đáp ứng với nhu cầu của khu vực. Điều này thường 

gặp trong ngừng tim, thiếu oxy toàn thể và hạ đường huyết.  

Terminology 

Thuật ngữ 

Cortical laminar necrosis and pseudolaminar necrosis, although often used interchangeably, have 

distinct meanings histologically: 

Hoại tử lớp vỏ não và giả hoại tử lớp, mặc dù thường được sử dụng hoán đổi cho nhau, có ý nghĩa 

riêng biệt về mô học : 

 Cortical laminar necrosis refers to involvement of the entire cortex 

 Pseudolaminar necrosis refers to selective involvement of mid and deep layers (3, 4 and 5)   

 Hoại tử lớp vỏ não đề cập đến sự tham gia của toàn bộ vỏ não 

 Hoại tử giả lớp đề cập đến sự tham gia có chọn lọc ở các lớp giữa và sâu (lớp 3, 4 và 5)   

Unfortunately both terms are often used inappropriately for a broader range of ischaemic events 

which result in areas of cortical T1 intrinsic hyperintensity, or cortical enhancement, or eventual 

cortical dystrophic calcification.  

Thật không may, cả hai thuật ngữ này thường được sử dụng không phù hợp với một phạm vi rộng 

các sự kiện thiếu máu dẫn đến các vùng não tăng tín hiệu trên T1, hoặc vỏ não tăng cường ngấm 

thuốc, hoặc có thể dẫn đến vôi hóa loạn dưỡng.  

 

Although the underlying reason changes at a cellular level are presumably the same (i.e. 

liquefactive necrosis involving cortex with influx of monocytes and phagocytosis of cellular 

debris), it is the overall pattern of cellular damage (i.e. restricted to the cortex) that distinguishes 

cortical laminar and pseudolaminar necrosis from other more regional forms of ischaemic damage 

(e.g. thromboembolic cerebral infarction).  

Mặc dù lý do cơ bản về thay đổi ở cấp độ tế bào có lẽ là giống nhau (tức là hoại tử hóa lỏng liên 

quan đến vỏ não với sự có mặt của monocytes và thực bào các mảnh vở tế bào), đó là mô hình 

tổng thể của tổn thương tế bào (tức là bị giới hạn ở vỏ não) điều đó phân biệt hoại tử lớp và giả 

hoại tử lớp từ các dạng và vùng khác nhau của tổn thương phá hủy do thiếu máu (ví dụ: nhồi máu 

não huyết khối).  

Clinical presentation 

Sự trình bày lâm sàng 

Cortical laminar or pseudolaminar necrosis tend to be seen in patient who have had events that 

impair the ability to provide the brain with sufficient nutrients for its required function. This can 

be due to either reduced supply (e.g. hypoxia, ischaemia, and sometimes hypoglycaemia) or 

increased demand (e.g. status epilepticus).   

Hoại tử lớp hoặc giả hoại tử lớp có xu hướng nhìn thấy ở bệnh nhân có các yếu tố làm suy giảm 

khả năng cung cấp cho não các chất dinh dưỡng đủ duy trì chức năng cần thiết của nó. Điều này 

có thể là do giảm nhu cầu (ví dụ thiếu oxy, thiếu máu, và đôi khi là hạ đường huyết) hoặc tăng 

nhu cầu (ví dụ như tình trạng động kinh). 

More specifically it is encountered in: 

Cụ thể hơn là nó gặp trong: 
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1. Cerebral hypoperfusion 

- Generalised secondary to cardiac arrest or hypotension 

- Watershed (borderzone) distribution due to hypotension and stenosis of relevant vessel (typically 

internal carotid artery) 

2. Hypoxia 

3. Hypoglycemia  

4. Haematological diseases such as severe anaemia 

5. Status epilepticus (as the brain demands more glucose and oxygen) 

1. Thiếu máu não 

- Nói chung xảy ra thứ phát do ngừng tim hay hạ huyết áp 

- Phân bố lưu vực (biên giới) do hạ huyết áp và hẹp mạch máu có liên quan (thường là động mạch 

cảnh) 

2. Thiếu oxy huyết 

3. Hạ đường huyết  

4. Các bệnh về huyết học như thiếu máu trầm trọng 

5. Tình trạng động kinh  (vì não đòi hỏi nhiều glucose và oxy) 

 

Pathology 

Bệnh học 

Cortical laminar necrosis occurs as a consequence of the neurons within the cortex being far more 

metabolically active than glial cells or adjacent white matter. Additionally not the whole cortex is 

similarly at risk. Selective vulnerability certain layers of the cerebral neocortex (cortical layers 3, 

4, and 5) to metabolic stress is present (pseudolaminar necrosis) as well as certain regions of the 

brain (e.g. primary visual cortex and perirolandic cortex).  

Hoại tử lớp vỏ não xảy ra như là hậu quả của các tế bào thần kinh trong vỏ não có hoạt động biến 

đổi hơn tế bào thần kinh đệm hoặc chất trắng kế cận. Ngoài ra không phải toàn bộ vỏ não cũng 

có nguy cơ. Vùng dễ tổn thương có chọn lọc nhất định là các lớp của vỏ não (lớp vỏ não 3, 4, và 

5) tới trao đổi chất xấu tạm thời (hoại tử giả lớp) cũng như các vùng nhất định của não (ví dụ vỏ 

não thị giác chính và vỏ não vùng ngoại vi). 

 

The selective vulnerability of gray matter may be due to higher metabolic demand and denser 

concentration of receptors for excitatory amino acids that are released after an anoxic-ischaemic 

event. 

Tính dễ tổn thương của chất xám có thể do nhu cầu chuyển hóa cao hơn và nồng độ đậm đặc của 

thụ thể cho các axit amin kích thích được giải phóng sau một sự kiện thiếu máu cục bộ. 

Radiographic features 

Các đặc tính hình ảnh 

Laminar necrosis may be identified within hours of the anoxic-ischaemic event. In the acute phase 

DWI is superior to conventional MRI sequences to distinguish these cortical changes. 

Hoại tử lớp có thể được xác định trong vòng vài giờ sau khi xảy ra thiếu oxy-thiếu máu. Trong 

giai đoạn cấp tính giá trị của DWI cao hơn các chuỗi xung MRI thông thường để phân biệt những 

thay đổi trên vỏ não.  

CT 

CLVT 

Appearances of cortical laminar necrosis on CT can be subtle, appearing as gyriform changes in 

attenuation, both hypodense and hyperdense depending on timing. No haemorrhage or 

calcification is evident acutely. After a few days, gyral enhancement will be seen which typically 

persists for up to 3 months.  
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Sự xuất hiện của hoại tử lớp vỏ não trên CT có thể tinh tế, xuất hiện như sự thay đổi dạng vân 

mong manh, cả giảm và tăng tỷ trọng tùy theo thời gian. Không xuất huyết hoặc vôi hóa rõ ràng. 

Sau một vài ngày, ngấm thuốc dạng vân sẽ được nhìn thấy thường kéo dài đến 3 tháng.  

MRI 

CHT 

Although early cytotoxic oedema causes high signal seen on DWI with corresponding low 

apparent diffusion coefficient (ADC) values in the affected cortex, and cortical enhancement may 

be seen later, typically after 2 weeks, intrinsic T1 signal increase is the most specific imaging 

feature. 

Mặc dù sưng tấy tế bào sớm gây ra tín hiệu cao trên DWI với tương ứng thấp trên ADC với vùng 

não bị ảnh hưởng và vỏ não ngấm thuốc có thể muộn, điển hình là sau 2 tuần, tăng tín hiệu nội tại 

trên T1 là đặc điểm hình ảnh cụ thể nhất. 

T1 curvilinear hyperintensities signalling laminar necrosis become evident as early as 3 to 5 days 

after stroke, but typically after 2 weeks, with a peak of intensity around 1month, and then slowly 

fades usually over 3 or so months 6-8. Occasionally it can remain visible for over a year after the 

insult. This T1 high signal is believed to be caused by the accumulation of denatured proteins in 

dying cells and/or lipid laden macrophages. Importantly it does not represent the presence of 

haemorrhage or calcium. 

Đường cong tín hiệu trên T1 của hoại tử lớp trở nên đúng càng sớm từ 3-5 ngày sau khi đột quỵ, 

nhưng thông thường sau 2 tuần, với đỉnh cao của tín hiệu trong khoảng 1 tháng, và sau đó từ từ 

giảm nhất thời thường hơn 3 tháng hoặc khoảng 6-8 tháng. Đôi khi nó có thể vẫn được nhìn thấy 

trong hơn một năm sau khi bị tổn thương. Tín hiệu cao trên T1 này được cho là do sự tích tụ các 

protein bị biến tính trong tế bào chết và / hoặc lipid đầy trong các đại thực bào. Điều quan trọng 

là nó không đại diện cho xuất huyết hoặc vôi hóa. 

T2 weighted images demonstrate either increased signal or iso-intensity to unaffected cortex  

Hình ảnh T2W cho thấy tăng tín hiệu hoặc đồng tín hiệu đối với vỏ não không bị ảnh hưởng. 

 

CASE 1: 

TRƯỜNG HỢP 1: 

Patient Data: AGE: 69; GENDER: Male 

Dữ liệu bệnh nhân: 69 tuổi; Nam 

Presentation: Three days after cardiac arrest. Patient with persistent coma. 

Trình bày: Ba ngày sau khi ngừng tim. Bệnh nhân có hôn mê dai dẳng. 

 

There is a diffuse effacement of the CSF-containing spaces (see previous CT below), decreased 

cortical gray matter attenuation with loss of normal gray-white differentiation and linear 

hyperdensity outlining the cortex that corresponds to cortical laminar necrosis. 

Có một sự xáo trộn lan rộng của các không gian chứa dịch não tủy (xem CT trước đây bên dưới) 

làm mỏng lớp chất xám vỏ não với sự mất phân biệt chất xám-trắng thông thường và đường 

tăng đậm độ phác hoạ của vỏ não tương ứng với hoại tử lớp vỏ não . 

Cardiac arrest maybe is the most characteristic example of causes of hypoxic-ischemic brain 

damage. 

Chẹn tim có thể là ví dụ điển hình nhất về nguyên nhân gây tổn thương não do thiếu máu cục 

bộ. 

Below is the current CT images and CT last 4 months (non contrast). 

Dưới đây là hình ảnh CT hiện tại và CT 4 tháng trước (không có thuốc tương phản). 
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CASE 2 

TRƯỜNG HỢP 2 

 

 

MRI images show T1 curvilinear cortical hyperintensities. 

Hình ảnh MRI cho thấy T1 có tăng đậm độ đường cong vỏ não.  

 

 

T1 axial non contrasts 

T1 axial không thuốc tương phản 

 

These findings correspond to cortical laminar necrosis, which is characterised by the cortex cell 

death, mainly on the third layer, in situations of reduced energy supply to the brain. 

Những phát hiện này tương ứng với  hoại tử lớp vỏ não, được đặc trưng bởi sự chết của tế bào 

vỏ não, chủ yếu ở  lớp thứ ba, trong trường hợp giảm cung cấp năng lượng cho não. 


