




   Landau Kleffner     (LKS) “كلفنر و الندائو“ سندروم
AEA بيان توانايی پيشرونده يا حاد صورت به كه سالمی كودكان در معمول طور به 

  با همزمان ميشودكه داده تشخيص دهند می دست از را خود زبان درك و
 .باشد می مغزي نوار تغيييرات

 :مشخصات
  در اگرچه)سال 7تا3 درسن معموال كودكی در تدريجی يا حاد شروع

 ( . است ممکن هم سنين ساير
  EEG در غليانی هاي ناهنجاري

   طبيعی مغزي تصاوير
 متغير بهبودي با پايدار و شديد آفازي

 طبيعی غيرEEG فعاليت و آفازي ميان  نزديک ارتباط

 صرع ضد داروهاي به اندك پاسخ موارد دربسياري
 شنيداري آگنوزي يک عنوان به توصيف درستی به موارد بسياري در

 



فقدان گفتار و فقددان  :تظاهرات در بيش از نيمی از كودكان 
درك شددنيداري كیمددی و احتمدداال در نتيجدده نقددص در رمددز 

 گردانی
 احتمال باالي اشتباه گرفته شدن با ناشنوايی شديد

شروع ديسفازي بعدداز چندد مداه    :درصد بيماران  30تا 20در 
 حمیت صرعی

 درسايرين شروع همزمان ديسفازي و حمیت
EEG     همواره نشان دهنده ناهنجاري هاي بدی ببدات بدوده

 .است 
كلونيدک  -فوكال پيچيده ،تونيدک و يدا تونيدک   :اغلب حمیت 

 منتشره 

 



  قبل زبان و موتور رشد از طبيعی نرمال دوره يک
 LKSهاي نشانه و عیئم شروع از

  شدن بزرگتر با زياد احتمال به ها تشنج توقف
 15تا حدودا) جوانی نو مرحله به ورود و كودك
 (سالگی

   درصد 80 تا 75 حدود در زبان دادن دست از
   : ديگر هاي نام

 دوران ،آفازي تشنج اختیل ،آفازي صرع اكتسابی آفازي
   صرع با همراه كودكی

 

 



 درك توانايی ناگهانی يا تدريجی دادن دست از
 گفتاري زبان از استفاده و

 گرفتن توسط )مغز طبيعی غير الکتريکی امواج 
 (مغزي نوار
  تا 75 حدود در شکل صرعی تشنج چند يا يک
 (شب در اغلب)مبتی كودكان از درصد 80

 



  مبتی كودكان از اي گسترده پيگيريهاي و مطالعات
 . ندارد وجود LKS به

 .باشد نمی موجود بابتی شيوع درصد
 دختران برابر 2 حدودا پسران

 سال هر در مستند مورد صد از بيش
 .است شده گزارش%0.02 شيوع ها كشور برخی در

 



  بعضی در و سال 7 تا 4 بين معموال بيماري اين
  شيوع كه است شده اشاره نيز سال 8 تا 3 مواقع

  18 سن بين بيماران در حال اين با . كند می پيدا
  قبل عمدتا ولی باشد تواند می نيز سال 13 تا ماه

 .ميکند پيدا بروز سالگی سه از بعد و سالگی 7 از
 



 ناشناخته پاتوژنی

 عامل صرع آيا كه نيست مشخص قطع طور به هنوز
 زير بدكاركردي يک نتيجه  هردو يا است زبانی اختیالت

 .هستند مغزي بنايی
 مغزي رسش جريان در تنها             كودكان سندرم

 . ميشود حاصل
 . ساختاري بيماري يک نه و كاركردي اختیل يک

 

 

 

 



  مکرر طور به كه هايی نورون ، صرع ي نتيجه در
  توانند نمی شوند می نابسامان هاي تخليه دچار

  حفظ و رشد قبيل از را خود طبيعی هاي كاركرد
 مساله اين اگر پس . باشند داشته شناخت و زبان

  و افتاده اتفاق رشد از حياتی بسيار مرحله يک در
  ها نورون آن خاص بيانجامد،كاركرد طول به

 . شد خواهد مختل
 

 



 :عامل چند: ماكوئيت نظريه
 مخ قشر از بخش ياچند يک رسش در تغيير

 آنها ضمائم و سيناپسها حذف روند در اختیل

  مرتبط هاي نورون و كانونی درون هاي نورون درگيري
   قشري– قشري
 :مورل نظريه
 زوايدنورونی وحذف سيناپسی گسترش سن دراين

 ميشود آنها بقاي به منجر ها آكسون از استفاده

حفظ بخش های نامناسب از شبکه نورونی: صرع  



 ، شروع سن
 ، صرعی فعاليت شدت
 اختیل، ديرش

  و انتشار محدوده و صرعی فعاليت مکانی وسعت
 شده درگير مناطق

    صرعی فعاليت سركوب تابير و سرعت 

 



   : AEA در صرع مستقيم نقش بر دال مدركی
 اند رسيده نتيجه اين به اخيرا در گذشته عقيده برخیف

 ناشناخته مغزي اختیل يک حاصل هردو صرع وAEA كه
 از خاصی شکل مستقيم پيامد زبانی مشکل بلکه. نيستند

 . است ديگر اكتسابی بيماري يک وجود بدون صرع
سندرم حاد شروع 
دار نوسان ماهيت 
صرعی فعاليت با زبانی هاي نشانه ميان مکرر ارتباط يک 

 EEG در آشکار
ضد داروهاي از استفاده با سريع بهبود اوقات گاهی 

 صرع

 



 می ديده بيماران % 78 از بيش در رفتاري اختیالت
 . شود

  به نزديکی از اجتناب )اوتيسم و شنوايی نا نظير عیئمی
  حساسيت چشمی،عدم تماس از ،پرهيز خانواده و فاميل

 (مشوش بسيار ،خواب تکراري هاي درد،بازي به
 درصد 80 از بيش نيزدر توجه كاهش و فعالی بيش

 آميز خشونت رفتار

  كه بيايد چشم به و باشد برجسته آنقدر است ممکن
  روانشناس به توانبخشی خدمات از وقبل ابتدا بيماران

 .شوند داده ارجاع
 



  مثانه و روده كنترل كاهش:گذرا عصبی ت مشکی
  بدون حس) بينايی اختیالت از هايی دوره و

 (درك
 عادي موضوعات در شناخت اختیل
 اجتنابی اضطراب و غريب عجيب رفتار

  80 از بيش نيزدر توجه كاهش و فعالی بيش
 درصد

 



  از است عبارت كودكان اين در اساسی مساله
 نحو هر به كودكان اين ارتباطی وضعيت حفظ

  ناكامی و  انزوا احساس ، اظطراب درك و ممکن
 . آنان هاي

  دارو توسط مغز طبيعی غير فعاليت و تشنج كنترل
 (زبانی توانايی روي كم تابير)ها

  بهبودتوانايی موجب استروئيد كورتيکو با درمان
 . است بوده كودكان برخی در زبانی

 

 



 بيماري هاي وخيز افت دليل به ارزيابی دشواري
 :صرعی حمیت سركوب

 :مفيد هاي دارو
 كلونازپام،نيتروزپام،اسيدوالپروئيک،سولتيام،

 اتوسوكسسميد
 :مضر يا و تابير بی داروهاي

 توئين فنوباربيتون،كاربامازپين،فنی
  صرع درمان به منجر درموردي: ويگاباترين

 زبانی واختیل



  سندرم اين به مبتی بيمار4 درمان:Lerman لرمن
 :استروئيدها كورتيکو وياACTH توسط
EEGاز وپس ديسفازي نسبی طبيعی،بهبودي  

  هاي ناتوانی و حمیت بازگشت عدم سال 6تا3
 زبانی
 مبتی كودك3جراحی عمل:Sawhney سانی

 از پس ساده روزوجمیت2از پس كلمه بيان:1
 هفته2
  تمركز و گفتاروتوجه ودرك رفتار،بيان بهبودي:2

 ماه 18از پس
 گفتاردرمانی جلسات ماه 30 و كامل بهبودي:3
 



 جامع زبان آموزش و توانبخشی هاي برنامه
  طريق از خوب معموال،پذيرش توانبخشی دركنار

  وجود عدم و خوب هوشی ،ظرفيت خانواده
  يک براي دالئل ترين آشکار همراه مشکیت

 .است خوب نتيجه
  شارژهاي ديس حذف منظور به جراحی انجام

  مناطق در ها نيمکره از يکی در سر الکتريکی
  70 باالي بازگشت سبب سيلويس شيار اطراف

 .است بوده مطالعه مورد كودكان گفتار درصدي
 



 شناختی واج های نمایی باز (الف

 گرامر رشد (ب

 شناختی واج هاي بازنمايی (الف

 غير بازنماييهاي           ناقص شنيداري هاي بازشناسی
 مختلف هاي دوره در شناختی واج لحاظ از اشتباه يا دقيق

 زبان رشد مهم اما
 بازنماييهاي بايستی كلفنر-الندا سندرم دچار كودكان 

 مختل و ناقص درونداد يک خودرابراساس شناختی واج
 با توام آواسازي آن پيامد ترين آشکار كه دهند شکل

 . بود خواهد توليدي مشکیت
 



  اين از برخی اينکه است توجه جالب كه آنچه
 كه هستند هايی واج صحيح تکرار به قادر كوكان

  نکته اين . است مختل آنها انگيخته خود گفتار در
  براي حركتی ريزي برنامه كه است آن از حاكی

  اين كه است پذيرفته صورت هنگامی واجها اين
  نشات خودشان مختص هاي بازنمايی از ها واج

 . اند نگرفته
 



  دادن نشان: همکارانش و وانس گرامر رشد (ب
 بزرگ خانم يک در نحو و صرف پايدار مشکیت

 يافته بهبود وي صرعی آفازي از بخشی كه سال
   . بود

  رشد حين در مناسب واجشناسی: آنها تفسير
 . الزاميست گرامر

  :AEA سندرم از حاصل پژوهشی فرصت يک
 و شناختی واج رشد ميان وابستگی چگونگی مطالعه

 گرامر رشد

 



  نوار با همراه است اكتسابی پريشی زبان نوعی
 طبيعی غير مغزي
  تشنج داراي مبتیيان از درصد 80 تا 75 حدود

 . هستند شبانه هاي
  برابر 7/1 حدود در مذكر جنس درگيري احتمال
 است مونث جنس از بيشتر

 بيانی و دركی هاي مهارت در نزولی سير بروز
  طی را طبيعی رشد سير قبی كه زبانکودكانی

 اند نموده



 زبانی غير شناختی توانايی سیمت
 سالگی 8تا3در نشانگان ظهور

  ،دوره شنيداري درك در اختیل: همراه اختیالت
  و پرتی ،حواس ،پرخاشگري خشم ناگهانی هاي

 رفتاري و حركتی شتاب ، توجه اختیل
  در شيارسيلويوس اطراف منطقه جراحی :درمان

  تخليه حذف منظور به ها كره نيم از يکی
  مثل تشنج ضد داروهاي از الکتريکی،استفاده

     ...و همزمان زبانی هاي آموزش ها استروئيد




