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::  Zespół Landaua i Kleffnera 

Orpha number: 98818 

 

Definicja choroby: 
 
Zespół Landaua i Kleffnera (ang. Landau-Kleffner syndrome, LKS) jest encefalopatią związaną z wiekiem, 

w której regres rozwoju objawia sie głównie w sferze językowej, a zmiany elektroencefalograficzne (EEG) 

zlokalizowane są głównie w okolicach skroniowo-ciemieniowych. Termin – nabyta afazja padaczkowa - 

opisuje główne cechy tego schorzenia. 

 

Epidemiologia: 
 

Częstość występowania jest trudna do oszacowania ze względu na różnorodne definicje tego schorzenia. 

Stosunek płci męskiej do żeńskiej wynosi 2:1. 

 

Opis kliniczny: 

 

LKS dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Choroba ujawnia się między 2 a 8 rokiem życia. Nabyta afazja u 

poprzednio zdrowych dzieci jest cechą określającą to schorzenie i zwykle objawia się jako agnozja 

werbalno-słuchowa. Po afazji czuciowej następuje afazja ruchowa i dochodzi do ograniczenia 

spontanicznej mowy. Regresowi językowemu towarzyszą często zaburzenia zachowania takie jak deficyty 

uwagi, nadpobudliwość, działania impulsywne i zaburzenia koncentracji. Napady występują u 2/3 

pacjentów i zwykle łatwo można je kontrolować, spontanicznie ustępują przed okresem dojrzewania. 

Około 1/3 pacjentów nie ma napadów. Najczęściej obserwuje się częściowe napady ruchowe, uogólnione 

napady kloniczne i nietypowe napady nieświadomości. Przebieg choroby jest postępujący ze zmiennym 

nasileniem ciężkości wraz z upływem czasu. 

 

Etiologia: 

 

Dokładna etiologia nie jest znana. Bardzo rzadko obserwuje się zmiany strukturalne mózgu u pacjentów z 

LKS. Udział mogą  mieć czynniki genetyczne, w tym mutacje genu GRIN2A (16p13.2). 

 

*Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym (afazja) i zmianach w EEG. Zmiany w EEG obejmują 

obustronne środkowo-skroniowe, tylno-skroniowe i ciemieniowo-potyliczne iglice w czasie czuwania, które 

stają się rozleglejsze i bardziej nasilone w czasie snu bez szybkich ruchów gałek ocznych (ang. non-rapid 

eye movement, non-REM), co czasami prowadzi do elektrycznego stanu padaczkowego w czasie snu 
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(ESES). ESES charakteryzuje się wzmocnieniem padaczkopodobnych wyładowań w czasie przejścia z 

fazy czuwania do fazy snu, co prowadzi do (prawie) ciągłych, obustronnych lub czasami zlateralizowanych 

wolnych iglic i fal, pojawiających się w znacznej części snu non-REM. Zapis ESES w LKS jest 

jednostronny lub obustronny. Na podstawie analizy wolumetrycznej MRI, obserwuje się zmniejszenie 

objętości obszarów mózgu odpowiedzialnych za rozwój mowy. Obecnie w praktyce klinicznej nie 

wykonuje się rutynowo badań genetycznych w kierunku mutacji genu GRIN2A w LKS, ale takie badanie 

jest dostępne w niektórych wyspecjalizowanych ośrodkach. 

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne zespoły padaczkowe przebiegające ze wzmocnieniem aktywności 

padaczkopodobnej w czasie snu pod postacią ciągłych iglic i fal w czasie snu, w tym dziecięcą łagodną 

padaczkę potyliczną typu Panayiotopoulosa i Gastauta oraz padaczkę rolandyczną (zobacz te hasła). 

Ważne jest, aby wykluczyć zaburzenia słuchu i/lub autyzm, które początkowo mogą objawiać się 

podobnie. 

 

*Poradnictwo genetyczne:  

Proponowany jest autosomalny dominujący sposób dziedziczenia w rodzinach z mutacją GRIN2A. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

 

W przypadku napadów, skutecznych jest kilka leków przeciwpadaczkowych, a kontrolowanie napadów nie 

stanowi problemu. Kortykosteroidy również mogą poprawiać lub przynajmniej stabilizować zdolności 

językowe. W wybranych przypadkach skuteczne okazały się podcięcia kory mózgowej, czyli chirurgiczne 

postępowanie, mające na celu przerwanie sieci epileptycznej z jednoczesnym zachowaniem 

elokwentnych obszarów kory.  Unika się stosowania karbamazepiny, okskarbazepiny, fenytoiny czy 

fenobarbitalu ze względu na ryzyko nasilenia wyładowań padaczkopodobnych ESES. Zaleca się dalsze 

prowadzenie przez audiologa. Konieczne może okazać się nauczanie specjalne. 

 

Rokowanie: 

Rokowanie co do napadów jest pomyślne. Ich kontrolowanie jest łatwe, ustępują w okresie dojrzewania. 

Zdolności językowe ulegają zmiennej poprawie wraz z zastosowaniem leczenia i(lub) w okresie 

dojrzewania, ale nigdy nie osiągają poziomu sprzed okresu choroby. 

 

Recenzent-ekspert: 

Dr Iván Sánchez Fernández i Dr Tobias Loddenkemper 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


