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(Case report)

Case report: Opercular Syndrome in Pediatrics
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Blackground : Opercular syndrome is epilepsy syndrome which uncommon. Patient is presented with
oropharyngeal dyskinesia accompanied by aphasia. Electroencephalography revealed slow spike-waves
during sleep. Treatment with anti-epileptic drugs or epilepsy surgery may improve the outcome.
Materials and methods : A case report of a girl who had status epilepticus at age of 1 year and 6 months
and later develops drooling, difficult swallowing and aphasia. Later has been diagnosed as opercular
syndrome is improved with anti-epileptic drugs.
Result : A girl who has diagnosed with opercular syndrome due to status epilepticus resulting in brain
damage was diagnosed. Electroencephalogram revealed epileptic activities during sleep. Imaging study
shown lesion at opercular region. The patient has been treated with anti-epileptic medications including
phenytoin, diazepam, corticosteroid, levetiracetam and lamotrigine. Later, the patient shown clinically
improvement.
Conclusion : Opercular syndrome is rare disease. A patient with seizure accompanied by drooling, difficult
swallowing and aphasia. Electroencephalogram revealed epileptiform discharge during sleep accompanied
by imaging study shown brain lesion at opercular region. This disease should be considered when the
clinical syndrome is presented and should be treated promptly to improve the clinical outcome.
Keywords : Opercular Syndrome in pediatrics
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Opercular syndrome เป็ นโรคทีพบได้ไม่บอ่ ย มีสาเหตุเกิดจากรอยโรคของสมองบริเวณ opercular cortex ซึงอยู ่
รอบ ๆ insular area มีอกี ชือหนึงว่า Foix-Chavany-Marie syndrome ผูป้ ่ วยในกลุม่ อาการนีจะมีลกั ษณะใบหน้าเป็ นอัมพาต
ไม่สามารถอ้าปากและเคียวได้โดยสะดวก ร่วมกับไม่สามารถพูดได้รว่ มกับมีภาวะกลืนลําบาก ในบางรายมี pseudobulbar palsy
ร่วมด้วย
Opercular syndrome เป็ นโรคทีพบได้ไม่บอ่ ยนัก มีสาเหตุเกิดจากรอยโรคของสมองบริเวณ opercular cortex
ซึงอยูร่ อบ ๆ insular area มีรายงานโรคนีครังแรกในปี ค.ศ.
โดย Magnus(1) และต่อมา Foix ร่วมกับ Chavany และ
Marie โรคนีจึงมีอีกชือหนึงว่า Foix-Chavany-Marie syndrome(2) ผู ป้ ่ วยในกลุม่ อาการนีจะมีลกั ษณะใบหน้าเป็ นอัมพาต
ไม่สามารถอ้าปากและเคียวได้โดยสะดวก ร่วมกับไม่สามารถพูดได้รว่ มกับมีภาวะกลืนลําบาก ในบางรายมี pseudobulbar palsy
ร่วมด้วย(3)
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สาเหตุของ Opercular syndrome เกิด ได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น CNS infection, infarction, tumor,
cortical dysplasia และ status epilepticus(3,4) ผู ป้ ่ วย
Opercular syndrome จะมีอาการชักร่วมด้วย เชือว่าเป็นโรค
กลุม่ เดียวกับ Continuous spike-wave during slow wave
sleep (CSWS) ซึงคลืนชักนันมักจะตรวจพบได้มากในขณะที
ผู ป้ ่ วย นอนหลับและมักตรวจพบว่าผู ป้ ่ วยมีคลืนสมองขณะ
นอนหลับผิดปกติ แม้วา่ คลืนชักทีตรวจพบได้นีในบางรายอาจ

ตรวจพบว่าเป็ น generalized spike-wave แต่โดยแท้จริง
แลว้ โรคนีเป็ นโรคกลุ่ม focal epilepsy(5) โรคในกลุ่มเดียว
กันนีได้แก่ Continuous spike-wave during slow wave
sleep (CSWS), Landau-Kleffner syndrome, Atypical
benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes
และ Opercular syndrome โดยแสดงลักษณะทีพบได้ดงั
ตารางที (6)

ตารางที แสดงลักษณะทีพบในโรคกลุ่ม CSWS
กลุ่มอาการ
CSWS

ลักษณะทีพบ

Global cognitive decline,
(atonic) seizure, motor
disturbance
Landau-Kleffner Receptive/mixed
syndrome
aphasia, verbal agnosia,
infrequent seizure
Atypical BECTS Most nocturnal (partial)
seizures with cognitive
and behavioral disturbance
Opercular
Resembling to BECTS
syndrome

Epileptic foci

Sleep stage with slow
spike-wave

Frontocentral/frontotemporal/
centrotemporal/frontal

Non-REM > 85 % or
>50 %. Most diffuse

(Centro)temporal/ posterior
temporal, parieto-occipital
(vertical dipole)
Centro(temporal) (horizontal
dipole)

Any %
(Non-)REM <50 or >50^,
focal or diffused

Centrotemporal

Non-REM, any %

พยาธิ กาํ เนิ ด ของโรคกลุ่ ม นี เชื อว่ าเกิ ด จากการ
รบกวนวงจรของ Thalamic reverberation circuit
ซึงเป็ นวงจรประสาทททีเริมต้นจาก thalamus ส่งสัญญาณ
ไปยัง cortex ส่วน insular และ opercular และ cortex
จะส่งสัญญาณกลับมายัง thalamus อีกทีหนึง ปกติแล ้ววงจร
นี จะทํางานในขณะหลับส่งความถีขนาด - Hz ออกมา
ซึงจะตรวจได้จากคลืนไฟฟ้ าสมองในภาวะปกติชว่ งหลับเรียกว่า
sleep spindles แต่หากเกิดความผิดปกติในวงจรนีจะทําให้
เกิดคลืนทีผิดปกติเป็ นคลืนชัก (slow spike-wave) ความถี

3-4 Hz แทน ซึงจะทําให้ผู ป้ ่ วยมีคลืนชักขณะหลับ และมี
อาการดังทีกล่าวไปข้างต้น(6)
การรักษาผู ป้ ่ วยกลุ่ มนี พบว่ายากันชักทีได้ผลดี
ได้แก่ valproate, levetiracetam, ethosuximide, corticosteroid และยากลุม่ benzodiazepine(6,7) ยาอืน ๆ ทีใช้ได้
ผลเช่นกันเช่น topiramate(8) และ lamotrigine(9) นอกจากนี
หากผูป้ ่ วยยังดือต่อการรักษาด้วยยากันชักอาจพิจารณาให้การ
รักษาโดยการผ่ าตัด(10) โดยพบว่าหากรีบให้การรักษาขณะที
ผูป้ ่ วยยังมีอาการไม่มากนักมักจะได้ผลลัพธ์ทดีี (11)
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รายงานผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยเด็กหญิงไทย อายุ ปี ภูมิลาํ เนาจังหวัด
อุ บลราชธานี มาพบกุ ม ารแพทย์ระบบประสาทวิ ทยาด้ว ย
อาการไม่พูดร่วมกับมีนาลายยื
ํ
ดออกจากปาก ไม่สามารถเคียว
อาหารได้
ประวัตอิ ดีต ช่วงคลอดปกติดี นําหนักแรกคลอด
, กรัม Apgar score 9 และ ทีนาทีที และ
ตามลําดับ มีภาวะแทรกซ้อนแรกคลอดเป็ นภาวะนําตาลใน
โลหิตตําแต่ สามารถแก้ไ ขได้โดยการให้ดื มนมหลังคลอด
จากนันไม่มภี าวะผิดปกติอนื กลับบ้านพร้อมมารดา หลังจาก
นั นพัฒนาการสมวัยมาตลอด เริ มเดิ น ได้เ มื ออายุ ปี
และเริมพูดได้เมืออายุ ปี เดือน
เมือผูป้ ่ วยอายุได้ ปี เดือน ได้เข้ารับการรักษา
ทีโรงพยาบาลจังหวัดด้วยอาการไข้แลว้ ชักไม่หยุด ได้ทาํ การ
ตรวจนําไขสันหลัง พบ WBC = 0, RBC = 0 แต่อย่างไร
ก็ตามผู ป้ ่ วยได้ร บั การรักษาแบบ CNS infection ร่วมกับ
status epilepticus โดยได้ร บั ยาเป็ น IV Cefotaxime
และได้ยากันชักเป็ น Phenytoin ร่วมกับ Valproate โดย
ผู ้ป่ วยได้เข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลจังหวัดเป็ นเวลาประมาณ
เดือนจึงได้กลับบ้าน ผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
พบว่ามี infarction at bilateral and frontal lobes
เมือกลับบ้านแลว้ นัน มารดาสังเกตว่าเด็กแต่เดิม
ทีกําลังหัดพูดเป็ นคํา ๆ กลับกลายเป็ นไม่พูด ได้แต่ส่งเสียงอ้อ
แอ้ ร่วมกับมีปญั หาเรืองการเคียวอาหาร โดยแต่เดิมทีพอเคียว
ได้กลับกลายเป็ น เคี ยวไม่ ได้ ระหว่ างนี ผู ป้ ่ วยมีอาการชัก
ประมาณเดือนละ - ครัง ลักษณะการชักเป็ น tonic สัน ๆ
ที มือประมาณ - นาที บางครังมีตาลอย ผลการตรวจ
คลืนไฟฟ้ าสมองพบว่าเป็ น normal sleep EEG แต่อย่างไร
ก็ตามเนืองจากผูป้ ่ วยยังมีอาการชักอยู ่ จึงได้ให้ยากันชักเป็ น
phenytoin ต่ อไป เวลานั นให้การวินิ จ ฉั ยว่ าผู ้ป่ วยเป็ น
Landau-Kleffner syndrome จึงให้ยากันชักเป็ น Phenytoin
รับประทานต่อ ระหว่างนีอาการทางปากเลวลง ไม่สามารถรับ
ประทานอาหารแข็งได้ต้องบดก่อนรับประทาน ต่อมาผู ้ป่ วยไม่มี
อาการชักอีกเป็ นเวลา ปี จึงได้ค่อย ๆ หยุดยา Phenytoin
และให้ยา Diazepam ไว ้รับประทานเวลามีไข้
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เมือผู ป้ ่ วยมาพบกุมารแพทย์ระบบประสาทวิทยา
พบว่ามีอาการดังกล่าวคือ นําลายยืดตลอดเวลา ร่วมกับไม่
สามารถพูดหรือเปล่งเสียงใด ๆ ได้เลย ร่วมกับมีภาวะเคียว
และกลืนลําบาก ตรวจร่างกาย Motor system: normotonia,
normal muscle power, normal gait. Deep tendon
reflex: 2+ all. Babinski’s sign: absent. Clonus:
absent. Cranial nerves: Drooling (รูปที ), normal gag
reflexe, normal eyelids and external eyes movement
(รูปที ) จากอาการของผูป้ ่ วยเข้าได้กบั bilateral opercular
syndrome จึงส่งผูป้ ่ วยไปตรวจคลืนไฟฟ้ าสมองและเอ็กซเรย์
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าสมอง (รูปที - )

รูปที แสดงอาการนํ าลายยืดตลอดเวลาของผูป้ ่ วย

รูปที แสดงการกลอกตาของผูป้ ่ วยไปยังทิศทางต่าง ๆ
สังเกตว่าตรวจไม่พบ bulbar palsy
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รูปที แสดงคลืนไฟฟ้ าสมองของผูป้ ่ วยขณะไม่มคี ลืนชัก
(double banana montage)
ผลการตรวจคลืนไฟฟ้ าสมองของผู ป้ ่ วยขณะหลับ
พบว่ามี disruptive sleep structures คือไม่มลี กั ษณะการ
progression ของ normal sleep structure จาก stage
Non-REM 1 จนถึง Non-REM3 โดยไม่พบลักษณะของ
vertex wave, sleep spindles และ K-complexes
แต่กลับพบว่ามีลกั ษณะเป็ น continuous slow เกือบตลอด
การตรวจ

รูปที แสดงภาพเอ็กซเรย์คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าของผูป้ ่ วย
(FLAIR sequence) พบว่ามี atrophy ของ bilateral
opercular region

รูปที แสดงคลืนไฟฟ้ าสมองของผูป้ ่ วยขณะทีมีคลืนชัก
(double banana montage)
ในบางช่ ว งของการตรวจคลื นไฟฟ้ าสมองของ
ผู ้ป่ วย พบว่ามีคลืนชักออกมาเป็ นลักษณะ slow spike-wave
ทางบริเวณ left hemisphere โดยคลืนนีมีประมาณร้อยละ
ของคลืนทังหมดขณะตรวจ ขณะทีมีคลืนชักนีผูป้ ่ วยไม่มี
อาการชักให้เห็น (no clinical seizure)

รูปที แสดงภาพเอ็กซเรย์คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าของผูป้ ่ วย
(FLAIR sequence) พบว่ามี hypersignal intensity
ที bilateral opercular region ซึงอาจเป็ นหนึ งใน
epileptogenic zone ในผูป้ ่ วยรายนี
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รูปที แสดงภาพเอ็กซเรย์คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าของผูป้ ่ วย
(T1 sequence) พบว่ามี atrophy ของ periopercular
region ตลอดจนบริเวณรอบ ๆ ของ sylvian fissure
ทางด้านซ้ายของสมอง
ผลการตรวจเอ็กซเรย์คลื นแม่ เหล็กไฟฟ้ าสมอง
ของผูป้ ่ วย พบว่ามี atrophy ของ bilateral temporal lobes
ตลอดแนวของ perisylvian fissure ซึงเข้าได้กบั opercular
syndrome นอกจากนียังพบว่ามี hypersignal intensity
บริเวณ opercular region ทังสองข้าง ซึงอาจเป็ น epileptic
foci ในผูป้ ่ วยรายนี
เนืองจาก opercular syndrome เป็ นโรคลมชัก
กลุม่ focal epilepsy จึงได้เริมให ้ยากันชักกับผูป้ ่ วยรายนีเป็ น
Phenytoin ร่ วมกับ diazepam และ corticosteroid
เมือนัดผู ้ป่ วยมาติดตามการรักษาพบว่าผู ้ป่ วยอาการทุเลาลงบ้าง
เริ มเปล่ งเสียงออกมาได้แ ต่ยงั ไม่ มีค วามหมาย จึ ง ได้เพิ ม
ยากันชักเป็ น Lamotrigine ต่อมาผูป้ ่ วยเริมเปล่งเสียงได้มาก
ขึนร่ วมกับมีอาการนําลายยืดลดลง จึงส่งผู ป้ ่ วยไปกายภาพ
บําบัดเพือฝึ กพูด ฝึ กเคียวและกลืนต่อไป

รูปที แสดงภาพผูป้ ่ วยเมือได้รบั การรักษาด้วยยากันชัก
พบว่าสามารถขยับปากได้มากขึนเมือเทียบกับก่อนได้รบั
การรักษา

สรุป
Opercular syndrome เป็ นโรคลมชักทีพบได้
ไม่ บ่อย สาเหตุเ กิดได้จากหลายสาเหตุ มักไม่ มีอาการชัก
(motor seizure) ให้เ ห็น เด่ น นัก แต่ มี ล กั ษณะเด่ น คื อ
ผู ป้ ่ วยจะมีอาการทางปาก ไม่สามารถควบคุมการเคลือนไหว
ของปาก มีนาลายไหล
ํ
ร่วมกับมีปญ
ั หาในการเคียวและกลืน
และไม่ สามารถพู ด ได้ การตรวจคลื นไฟฟ้ าสมองมักพบ
คลื นชักในเวลานอนหลับ เมื อตรวจทางรัง สีว ิทยาอาจพบ
รอยโรคบริเวณ opercular region รักษาหลักคือให้ยากันชัก
ร่วมกันหลายชนิดเพือควบคุมอาการชัก ในรายทีไม่ตอบสนอง
ต่อยากันชักอาจให้การรักษาโดยการผ่ าตัด เอารอยโรคออก
ผู ป้ ่ วยทีได้ร บั การรักษามักมีอาการดีข ึนแต่อาจไม่ กลับหาย
เป็ นปกติ
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