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ÇOCUKLARDA ED‹NSEL D‹SFAZ‹:
OLGU SUNUMU
ACQUIRED APHASIA IN CHILDREN: CASE PRESENTATION
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Özet

Summary

Edinsel afazi, çocuklarda, eriﬂkinlerden daha seyrek görülür. Geliﬂimsel konuﬂma bozukluklar›ndan farkl› olarak çocukluk ça¤›nda
baﬂl›ca afazi nedenleri aras›nda travma ve enfeksiyonlar önemli yer
tutar. Son zamanlarda çocukluk ça¤› afazilerinin semiyolojisine iliﬂkin yeni bulgular saptanm›ﬂ, eriﬂkin ve çocuklarda afazi sendromlar›n›n benzerli¤i dikkat çekmiﬂtir. Bu yaz›da MELAS tan›s› alan ve
baﬂl›ca bulgular›ndan biri edinsel afazi olan bir hastan›n bu yak›nmas› ile ilgili bulgular› bu konudaki klasik ve modern literatürün ›ﬂ›¤› alt›nda tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Acquired aphasia in children is relatively rare in comparison to
adult aphasias. Trauma and infections are major causes of aphasia
in children which differ from developmental language problems.
There have been recent findings regarding the semiology of childhood aphasias emphasizing the similarities between adult and childhood aphasic syndromes. In this article a case diagnosed as MELAS
which presented with acquired aphasia was reported and discussed
under the guidance of classical and modern literature.
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zellikle konuﬂma gecikmesi ile kendini belli eden
geliﬂimsel nedenli konuﬂma bozukluklar›, çocukluk ça¤›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan sorunlardan biridir.
Konuﬂmas› normal geliﬂmiﬂ çocuklarda, belli bir lezyona
veya bilinen bir nedene ba¤l› olarak aç›¤a ç›kan dil sorunlar› ise edinsel disfazi baﬂl›¤› alt›nda toplan›r.1 Çocukluk ça¤›nda daha çok kafa travmas›, enfeksiyon gibi
nedenlere2 (Tablo 1) ba¤l› olarak geliﬂen ve s›kl›k aç›s›ndan çocukluk ça¤›nda eriﬂkin dönemine göre bir hayli
seyrek görülen edinsel disfazilerin klinik özellikleri, eriﬂkin afazi sendromlar›yla (Broca tipi afazi, Wernicke tipi
afazi gibi) fark ve benzerlikleri halen tart›ﬂmal›d›r.3-5

Ö

Çok küçük yaﬂlarda, edinsel disfazinin çocukluk ça¤›n›n geliﬂimsel afazileriyle (çocu¤un konuﬂmaya geç
baﬂlamas› veya tam olarak konuﬂmay› ö¤renememesi)
kar›ﬂmas› söz konusudur. Bu nedenle edinsel disfazi tan›s› için çocukta dil yetisinin yeterince geliﬂmiﬂ oldu¤undan emin olunmas› gerekir.

Çocuklarda afazinin yetiﬂkinlere oranla daha h›zl› ve
tam olarak iyileﬂti¤i, çocu¤un yaﬂ› ne kadar küçükse düzelme ﬂans›n›n o kadar fazla oldu¤u belirtilmektedir.6
Edinsel disfazilerde motor afazi, mutizm ve spontan konuﬂman›n azalmas› baﬂl›ca temel klinik özellikler olarak
s›ralanmaktad›r (Tablo 2).3,7 Önceleri çocuklarda edinsel
disfazi sendromlar›n›n, eriﬂkinlerde görülenlere pek benzemedi¤i ve çocuklarda eriﬂkinlere oranla Wernicke tipi
disfazinin daha az görüldü¤ü bildirilmiﬂtir.3 Son zamanlarda yap›lan incelikli de¤erlendirmeler, Wernicke tipi
disfazinin de çocuklarda seyrek olmad›¤›n› göstermektedir.8 Beynin dil organizasyonunu çok erken yaﬂta tamamlad›¤›na iliﬂkin deneysel ve klinik kan›tlar,9 çocuk ve
eriﬂkinde görülen benzerliklere sa¤lam bir temel oluﬂturmuﬂtur. Ayr›ca çocukluk ça¤›nda görülen afazinin seyrinin de önceden varsay›ld›¤› gibi iyi olmad›¤› öne sürülmüﬂtür.10
Edinsel epileptik afazi olarak da bilinen, çocuklarda
epilepsi ve EEG anormallikleri ile birlikte olan Landau-
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Kleffner sendromu s›k rastlanmasa da ciddi sendromlardan biridir ve edinsel bir disfazi olarak tan›mlanmas›na
karﬂ›n pek çok aç›dan oldukça farkl› do¤ada bir konuﬂma
bozuklu¤udur.11
Tablo 1
Baﬂl›ca edinsel disfazi nedenleri
1.
2.
3.
4.
5.

Serebrovasküler hastal›klar (enfarkt ve kanama)
Travma (kapal› kafa travmas›)
Tümör (örn. supratentoryel tümörler)
Enfeksiyon (özellikle herpes simpleks ensefaliti)
Baz› epileptik nöbetler ve sendromlar

Tablo 2
Edinsel disfazi özellikleri
• ‹lk bulgu: Mütizm
• Düzelme sürecinde baﬂl›ca bulgular:
Konuﬂman›n ak›c›l›€›nda bozulma
konuﬂman›n kendili€inden baﬂlat›lmas›nda bozulma
Telaffuz kusuru (s›kl›kla sekel kal›r)
Kompleks anlaman›n bozulmas›
‹simlendirilen nesneyi anlaman›n görece korunmas›
• Di€er bulgular:
Sözdiziminde bozulma
Basit cümle yap›s›
Gösterilen nesneleri isimlendirmede bozukluk
Kekeleme-tak›lma (s›kl›kla sekel olarak kal›r)

Bu çal›ﬂmada MELAS (Mitochondrial encephalopathy, Lactic acidosis, Stroke-like episodes) sendromu
tan›s› alan, motor afazili 6 yaﬂ›ndaki erkek hastan›n klinik ve görüntüleme bulgular› (kranyal MRI) incelenerek
yeni görüﬂler ›ﬂ›¤› alt›nda çocukluk ça¤›n›n edinsel disfazileri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Olgu Sunumu
Sa¤ el dominans› olan 6 yaﬂ›ndaki erkek hasta, sa¤
kol ve baca¤›nda güçsüzlük ve konuﬂamama yak›nmalar› nedeniyle baﬂvurdu. Öyküsünden 3 gün önce 12-14 saat kadar süren status epileptikus tablosunun ard›ndan sa¤
kol ve bacakta güçsüzlük geliﬂti¤i ve söylenenleri anlamakla birlikte konuﬂamad›¤› ö¤renildi. Yine 2-3 gündür
kolda belirgin olmak üzere sa¤ kol ve baca¤›nda 15-20
dakika süren distonik kas›lma oldu¤u belirtildi.
Evde, zor bir do¤umla dünyaya gelen hastan›n psikomotor geliﬂimi normaldi. ‹lk kez 2 yaﬂ›nda kol ve bacaklar›nda tonik-klonik kas›lmalarla giden epileptik nöbetleri olmuﬂtu. Bir y›l sonra, 3 yaﬂ›nda iken benzer bir nöbet
ve bundan sonra s›kl›¤› 2-3 ayda bir olmak üzere bazen
baﬂ ve gözlerin sa¤a dönmesi, sa¤ kol ve bacakta kas›lma ile 15-20 saniye süren nöbetler, bazen de sa¤dan baﬂlay›p sekonder jeneralize olan tonik-klonik nöbetler tan›mlan›yordu. Fizik muayenesi normaldi.

Nörolojik muayene ile motor afazi tan›s› konan hastada sa¤da yüzü de içine alan hemiparezi ve sa¤ homonim hemianopsi mevcuttu. Kas gücü sa¤ üst ekstremitede 3/5 olarak saptand›. Derin tendon refleksleri sa¤da sola oranla hafif canl› idi. Taban cildi refleksi sa¤da dorsal
yan›tl› idi. Serebellar testler normal olarak de¤erlendirildi.
‹lk 1 ay içinde ifadesi bir kaç anlaﬂ›l›r sözcük d›ﬂ›nda
de¤iﬂmedi. Tek ve 2 aﬂamal› emirleri yerine getiriyor, fakat en basit bir sözü bile tekrarlayam›yordu. Kelime da¤arc›¤› çok fakirdi. Konuﬂma ve oromotor muyane özellikleri Tablo 3’de özetlenmiﬂtir. Düﬂük sosyokültürel düzeyde bir aileden gelen hastan›n hastal›k baﬂlang›c›ndan
önce iki dili birden ak›c› bir ﬂekilde konuﬂtu¤u ögrenildi.
De¤erlendirme s›ras›nda babas›n›n da yard›m› ile görüﬂme yürütüldü. Afazi muayanesinde spontan konuﬂma
yoktu. Sorulan sorulara cevap vermiyor, söylenenleri
tekrarlam›yordu, tekli ve ikili emirleri kolayl›kla yerine
getiriyor, kompleks emirleri anlam›yordu. Objeleri isimlendiremiyor, ancak vücuduna ait bölümler ya da odada
bulunan objeler soruldu¤unda eliyle gösteriyordu. Hayvan resimleri gösterildi¤inde isimlendirememekle birlikte seslerini taklit edebiliyordu. Emosyonel konuﬂmas›
sa¤lamd›, k›zd›¤› zaman küfür ediyor ya da zaman zaman yüksek sesle ve melodisi ile ﬂark› söyleyebiliyordu.
Orolingual apraksi saptanmad›.
Yap›lan laboratuvar incelemelerinde serum laktat düzeyi 31.1 mg/dl (n: 4.5-19.8), serum pirüvat düzeyi normal laktat/pirüvat oran› yüksek bulundu. Jeneralize ami-

Tablo 3
Hastan›n sözel ve sözel olmayan iletiﬂim özellikleri
(Klinik de¤erlendirme)
1.
2.
3.
4.

Sözel olmayan iletiﬂim (göz konta€›, jest, mimik ve iﬂaret): Normal
Taklit etme ve oyun: Normal
Spontan konuﬂma: Hiç yok.
Emosyonel konuﬂma: K›zd›€› zaman küfredebiliyor veya neﬂeli
oldu€unda ﬂark› söyleyebiliyor.
5. Ak›c›l›k: Bozuk
6. Reseptif kelime da€arc›€›: Azalm›ﬂ
7. ‹simlendirme
‹ﬂaretle: Hiç yok.
Resim gösterildi€inde: Hiç yok.
8. Artikülasyon: A€›r dizartrik.
9. Tekrarlama: Hiç yok
10. Anlama:
1 aﬂamal› emir: Normal
2 aﬂamal› emir: Normal
3 aﬂamal› emir: Anlam›yor
Odada bulunan ve isimlendirilen cisimleri anlama: ‹ﬂaretle
Vücut k›s›mlar›n› tan›ma: ‹ﬂaretle
Hayvan resimlerini tan›ma: Hayvan seslerini taklit etmeyle
Ses kalitesi ve t›n›s›: Normal
Orolingual apraksi: Hiç yok
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noasidürisi vard›. ‹drar spot testleri, rutin kan tetkikleri
ve EMG’si normaldi. Kas biyopsisi mitokondriyel sitopatilere özgü “ragged red fiber” bulgusunu gösterdi.
Tedavisinde ACTH ve karbamazepin CR- 400 (2x1)
mg/gün verildi. ‹lk kranyal MRI incelemesinde sol hemisferde, talamus ve özellikle parietooksipital bölgede
kortikal intansite art›ﬂ› saptand› (Resim 1). Bir ay sonra
yinelenen ikinci MRI’sinde yukar›da tan›mlanan bölgelerde belirgin atrofi ve sekonder, ipsilateral ventriküler
geniﬂleme izlendi (Resim 2). EEG tetkikinde sol hemisfer düﬂük amplitüdlü ve suprese görünümlüydü.
‹ki ay sonra ak›c›l›k ve telaffuz sorunlar› vard›. Konuﬂma h›z› yavaﬂt›, konuﬂma miktar› azalm›ﬂt›. Anadilinde konuﬂma özellikleri daha fazla düzelmiﬂti. ‹simlendirme sorunu vard›. Anlamas› her iki dilde de iyiydi ve 1 y›l
sonra konuﬂmas› tekrar de¤erlendirildi¤inde her iki dilde
de tam olarak düzelmiﬂti.

Resim 1
Hastan›n ilk MRI incelenmesi

Tart›ﬂma
MELAS sendromu ailevi bir hastal›k olup, mitokondriyel RNA’da özgül bir mutasyonla birlikte aç›¤a ç›kabilir.12 MELAS’ta en çok oksipital lob olmak üzere beyindeki herhangi bir bölgede tutulum olabilir; bu nedenle
hemiparezi, afazi, belirtiler aras›nda yer alabilir.13
Sunulan olguda izlenen konuﬂma bozuklu¤unun
özellikleri, yani dil bozuklu¤unda erken düzelme ve
ekspresif a¤›rl›kl› bir disfazinin varl›¤›na karﬂ›n beyinin
sensoryel bölgelerinde lezyon varl›¤›, bu alandaki görece daha eski, yerleﬂmiﬂ görüﬂleri desteklemekle birlikte
son dönem bulgular› ile de tam olarak çeliﬂmemektedir.
Çocuklarda disfazilere ait tart›ﬂman›n yeniden alevlendi¤i bir dönemde tek bir olgudan hareketle genellemeler yapmak zor olsa da çocukluk ça¤›n›n edinsel afazilerine ait eski görüﬂlerin kolayca terkedilemeyece¤i
söylenebilir.
Her ne kadar dil aç›s›ndan beyin organizasyonu daha
do¤umdan itibaren yerleﬂmiﬂ olsa da, dil ancak do¤umdan çok sonra, belli bir çaba ile ve dile maruz kalarak ö¤renilmekte, kompleks kullan›m› ileri yaﬂlara kadar süren
etkinliklerin sonucu olmaktad›r.14 Dilin bu geliﬂimine
karﬂ›l›k gelen nörobiyolojik de¤iﬂiklikler kaba makroskopik düzeyde olmasa bile gerek mikrostrüktürel gerekse biyokimyasal düzeyde gerçekleﬂmelidir. Bu nedenle
dile do¤uﬂtan genetik bir yatk›nl›¤›n ifadesi olarak hem
çocuk hem eriﬂkin beyninde özdeﬂ bölgelerin dil iﬂlevleri ile iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂ olsa da, çocuk ve eriﬂkin
beyninde konuﬂma ile ilgili bölgelerin t›pat›p ayn› olmas› da beklenemez. Yine dil bozukluklar›na neden olan
hasara karﬂ› çocuk beyninin yan›ts›z kalmas› ve telafi
edici tüm mekanizmalar› harekete geçirmemesi düﬂünülemez; bu nedenle çocukluk ve eriﬂkin ça¤›nda afazilerin
seyrinin farkl› olmas› beklenir.15 Örne¤in çocukluk ça¤›
disfazilerinde etiyolojinin prognostik aç›dan önemli oldu¤u ve travmatik olgularda gidiﬂin daha iyi oldu¤u bilinmektedir.16
Ancak iyi gidiﬂli, tamamen iyileﬂti¤i düﬂünülen olgularda bile daha incelikli testler yap›ld›¤›nda dil yetisi ile
ilgili baz› defisitler saptanmaktad›r.17

Resim 2
Hastan›n bir ay sonraki MRI incelenmesi
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Dil geliﬂiminin çocuklarda, geliﬂmekte olan beyindeki hasara ba¤l› olarak ne ölçüde, hangi mekanizmalara
ba¤l› olarak nas›l etkilendi¤i, nöropatolojik ve nörofizyolojik araﬂt›rmalar›n ›ﬂ›¤› alt›nda, özellikle sinaptogenez ve uzak beyin bölgeleri aras›nda ba¤lant›lar›n incelenmesiyle daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. ‹yi kontrol edilmiﬂ,
prospektif klinik çal›ﬂmalar›n bu tip temel bilim destekli
çal›ﬂmalara katk›s› büyük olacakt›r.13
Demirbilek V, Korkmaz B, Kaleli Ö. Çocuklarda Edinsel Disfazi: Olgu Sunumu

Kaynaklar
1.

Van Hout, A. Acquired aphasia in Children. Handbook of Neuropsychology’de. Ed. Rapin I. Segalowitz SJ. Vol 7. Section 10 (part 2). Netherlands, Elsevier, 1992; 139-50.

2.

M u r d o c h B E . Acquired speech and language disorders. London, Chapman and London, 1990; 282-304.

3.

R a p i n I . Acquired aphasia in children. J Child Neurol 1995; 10: 267-70.

10. Van Hout A. Acquired aphasia in children. Semin Pediatr Neurol 1997;
4: 102-8.
11. S o p r a n o A M , G a r c i a E F , C a r a b o l l o R , F e j e r m a n N . Acquired epileptic aphasia: neuropsychologic findings in 12 patients. Pediatr Neurol
1994; 11: 230-5.
12. Moswich RK, Donat JR, DiMauro F ve ark. The syndrome of mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes presenting without stroke. Arch Neurol 1993; 50: 275-8.

4.

M a r t i n s I P . Childhood aphasias. Clin Neurosci 1997; 4: 73-7.

5.

Paquier PF, Van Dongen HR. Review of research on the clinical presentation of acquired childhood aphasia. Acta Neurol Scand 1996; 93:
428-36.

6.

G u t t m a n n E . Acquired aphasia in children. J Child Neurology 1959; 93:
267-70.

14. Bates E, Thal D, Janowsky JS. Early language development and its neural correlates. Handbook of Neuropsychology’de. Ed. Rapin I, Segalowitz SJ. Vol 7. Section 10 (part 2). Netherlands, Elsevier, 1992; 69-86.

7.

Heywood CA, Canavan AGM. Developmental neuropsychological correlations of language. Language Development and Disorders’da. Ed. Yule W, Rutter M. London, Mac Keith Press, 1987; 148.

15. Smith ML, Kates MH, Vriezen ER. The development of frontal functions. Handbook of Neuropsychology’de. Ed. Rapin I, Segalowitz SJ. Vol
7. Section 10 (part 2). Netherlands, Elsevier, 1992; 324.

8.

Van Hout A, Evrard P, Lyon G. On the positive semiology of acquired
aphasia in childen. Dev Med Child Neurol 1985; 27: 231-41.

16. Loonen MI, Van Dongen H. Acquired childhood aphasia. Outcome one
year after onset. Arch Neurol 1990; 47: 1324-8.

9.

M. Duchowny. Language cortex representation: Effects of developmental
versus acquired pathology. Ann Neurol 1996; 40: 31-9.

17. Woods BT, Carey S. Language deficits after apparent clinical recovery
from childhood aphasia. Ann Neurol 1979; 6: 405-9.

13. Kendall BE. Disorders of lysosomes, peroxisomes and mitochondria.
AJNR 1992; 13: 621-53.

Geliﬂ tarihi: 12. 10. 1997
Kabul tarihi: 20. 12. 1997
‹letiﬂim adresi:
Dr. Bar›ﬂ Korkmaz
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dal›, Çocuk Nörolojisi Bilim Dal›
Koca Mustafa Paﬂa 34303 ‹STANBUL
Tel: (0212) 588 48 00/1235
(0212) 633 01 76

Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 2 Say› 2 1998

83

