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Epilepsi 
innebär förekomst av upprepade epileptiska 
anfall som är oprovocerade, utan någon 
uppenbar yttre orsak. Epilepsi är ett 
samlingsnamn för dessa anfall, oavsett 
bakomliggande orsaker och anfallstyper.

Minst två?
Ej provocerade akutsymtomatiska anfall!

Tommy Stödberg 3

Presentatör
Presentationsanteckningar
Efter första oprovocerat anfall: 1/3-1/2 får ytterligare anfall. Efter 2 anfall: 2/3 får ytterligare.EX Ett anfall hos spädbarn + Tuberös skleros + fult EEG : sätt ep diagnos



Epileptiska anfall 
är den kliniska yttringen av övergående 
abnorm aktivitet i nervceller i cerebrala 
kortex. Denna abnorma elektriska aktivitet kan 
ibland registreras med elektroencefalografi 
(EEG) som repetitiva, synkrona urladdningar 
med karakteristisk form.

Obalans mellan inhibition och excitation, hypersynkroni.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Till skillnad från ex dystoni,dyskinesi som utlöses från basala ganglier och hjärnstamSynkronisering – nervceller urladdar i taktMinskad inhibition: loss of function mutation i GABA receptorMinskad inhibition: loss of function mutation i SCN1A i inhibitoriska cellerÖkad excitation: NKH



Hur ställer vi diagnosen?

• Anamnes och status
– Semiologi!!!
– ”kramper” ajabaja!

• Filma

(Differentialdiagnoser: feberkramper, affektkramper, nattskräck, 
parasomnier, dystoni, tics, stereotypier, migränekvivalenter, 
shuddering,  självstimulerande beteende, psykogena anfall , 
arytmi/blodtrycksfall…)
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EEG
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Normalt EEG
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Rutin EEG
EEG i vakenhet och sömn - en viktig pusselbit men

– Registrerar vanligtvis endast interiktal epileptiform
aktivitet (IED)

• Spikes,sharp waves,polyspikes, -and slow wave.
– EEG kan vara normalt vid epilepsi: 

• 30-50% har IED vid första vaken-EEG
• upprepade EEGn och provokationer (hyperventilation, 

fotostimulering och sömndeprivation) ökar sensitivitet till 80-90%
– Friska individer kan ha IED på EEG

• 2-6% av friska barn
• Endast 40% av barn med Rolandiska (centrotemporala) IEDs har 

anfall/epilepsi
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Presentatör
Presentationsanteckningar
IED ställer INTE diagnosen epKan säga ngt om upprepningsrisk och typ av ep





Video-EEG

Video-EEG för att registrera anfall
– Är det epilepsianfall?

• Anfallsaktivitet: rytmicitet, evolution, ofta men inte alltid ”spetsig”

– Vilken typ av epilepsianfall?
• Fokalt-generaliserat?
• Spasmer: slow wave följd av decrement
• Typisk absens: 3Hz spike-and-wave
• Toniskt anfall: generaliserad högfrekvent långamplitudig aktivitet

– Lokalisera anfallsstart?
– Hur frekventa anfall?
– Elektrokliniskt syndrom?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Skalp EEG visar inte alltid tydlig anfallsaktivitet



cEEG på barnintensiv Fokalt vänstersidigt anfall 
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Epilepsi hos barn - förekomst

• Incidens
– kumulativ incidens ”anfall”

7 åå:
• epilepsi 1%
• feberkramper 4%
• affektkramper 1%

– 1000 barn/ungd per år insjuknar 
i ep i Sverige

– Insjuknandeincidensen som 
högst i nyföddhets- och 
spädbarnsperiod (och <70 åå)

• Prevalens
– barn/ungd.<16 år: 0,4%  (10.000 

i Sverige) 
– vuxna 0,7-0,8% (50000 i Sverige)

I vissa patientgrupper:
• 25 % av barn med 

utvecklingsstörning(ID).
~40% av ep har ID 

• 13 % av barn med cerebral 
pares(CP).
~20% av ep har CP 

• 50 % av barn med ID+CP har ep

• 30 % (5-38%) av barn med 
autismspektrum (ASD).
<30% av ep har ASD

Dvs hög samsjuklighet!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Risk för nytt anfall:  efter 1 oprovocerat anfall: 1/3           2: 2/3 



Hur karaktärisera en enskild patients epilepsi?

1. Anfallstyper

2. Elektrokliniskt syndrom

3. Etiologi

4. Neurologisk samsjuklighet

5. Konsekvenser för tillvaron, QoL
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Anfallstyper
(semiologi + EEG)

• Generaliserade
– Tonisk-kloniska
– Absenser

• Typiska
• Atypiska
• Med särskilda inslag

– Myoklona absenser
– ”Eyelid myoclonias”

– Myoklona
• Myoklona
• Myoklona-atoniska
• Myoklona-toniska

– Kloniska
– Toniska
– Atoniska

• Fokala( tidigare:partiella)
– Varierande motoriska, 

sensoriska, autonoma uttryck
– Med/utan påverkat 

medvetande
– Kan övergå i bilateralt  

konvulsivt anfall

• Oklart
– spasmer

Presentatör
Presentationsanteckningar
visa video
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Elektrokliniska syndrom 
(anfallstyper, ålder, EEG, samsjuklighet, förlopp…)

A. Elektrokliniska syndrom enl ILAE 
(indelat efter ålder)

Neonatal period
• Benign familjär neonatal epilepsi
• Tidig myoklon encefalopati (EME)
• Ohtahara syndrom

Presentatör
Presentationsanteckningar
visa video
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Spädbarn
• Epilepsi med migrerande fokala anfall 

(MPSI)
• West syndrom
• Infantil myoklon epilepsi 
• Benign infantil epilepsi
• Benign familjär infantil epilepsi
• Dravet syndrom
• Myoklon encefalopati vid icke-

progressiva sjukdomar

Presentatör
Presentationsanteckningar
visa video
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Småbarn
• Febrile seizures plus (FS+) och

GEFS+
• Panayiotopoulos syndrom
• Myoklon atonisk (tidigare astatisk)

epilepsi (Doose)
• Benign epilepsi med 

centrotemporala spikar (BECT)
• Autosomal-dominant nattlig

frontal lobs epilepsi (ADNFLE)
• Sen occipital epilepsi (Gastaut type)
• Myoklon absens epilepsi
• Lennox-Gastaut syndrom
• CSWS
• Landau-Kleffner syndrom (LKS)
• ”Not so benign” BECTS
• Barndoms absens epilepsi (CAE)

Presentatör
Presentationsanteckningar
visa video



Adolescens – Vuxen
• Juvenil absens epilepsi (JAE)
• Juvenil myoklon epilepsi (JME)
• Epilepsi med generaliserade toniska–kloniska anfall
• Progressiv myoklonus epilepsi (PME)
• Autosomal dominant epilepsi med auditiva symtom

(ADEAF)
• Andra familjära temporal lobs epilepsier
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Benigna epilepsisyndrom

Benign familjär neonatal/infantil/neonatal-infantil ep

Benign barnepilepsi med centrotemporala spikes BECT
Benign barnepilepsi med occipitala spikes

Barndoms absens epilepsi
Juvenil absens epilepsi
Juvenil myoklon epilepsi

GEFS+
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Epileptiska encefalopatier

Neonatal epileptic encephalopathy with suppression-burst

Epilepsi med migrerande fokala anfall (MPSI)
West syndrom (infantila spasmer)
Dravet syndrom SMEI

Myoklon astatisk epilepsi (Doose syndrom)
Lennox Gaustaut syndrom
Landau Kleffner syndrom

Presentatör
Presentationsanteckningar
Begreppet EE och EIEE



EEG bilden vid olika epilepsier 
(=elektrokliniska syndrom)

Tommy Stödberg 21









Tommy Stödberg 25





Tommy Stödberg 27





Etiologi: orsaken till epilepsi?
• En specifik orsak har EJ 

kunnat klarläggas i ca 70% 
av alla fall 

• Genetiska faktorer har 
antagits vara viktiga vid 
epilepsi av oklar orsak 
(anhopning i familjer, 
tvillingstudier, ovanliga 
familjära epilepsier)

Tommy Stödberg
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From  
The hidden genetics of epilepsy—a clinically important new paradigm
Thomas, R. H. & Berkovic, S. F. Nat. Rev. Neurol. 10, 283–292 (2014)
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De vanligaste etiologierna (%)

• Oklar 39 76
• Påvisad 61 24
• Asfyxi 10 3
• Cerebrala missbildningar 8 4
• Kromosomavvikelser 8 3
• Stroke 8 4
• Tuberös skleros 7
• PVL/PVH preterm 5
• Infektion 3 2
• Metabol sjukdom 1
• ”Epilepsigener”
• Tumör, trauma…

Spädbarn: underliggande etiologi samt monogena orsaker och CNVs.
Under barnaåren gradvis allt mer av förmodat polygena mekanismer.
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Osborne 2010, West
UKISS, n=207

Adelöw 2009,<14åå
SIRE, n=205



Utredning av orsak
• Radiologi
• Blodanalyser
• Lumbalpunktion

• Ytterligare metabol utredning: blod, urin, muskelbiopsi…
• Genetisk utredning: 

– array-CGH
– DNA-sekvensering…

(vid ett fåtal epilepsisyndrom behövs som regel ingen etiologisk utredning)
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Presentatör
Presentationsanteckningar
OBS GLUT1 vid tidigt debuterande absensepilepsi
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Funktionell  avbildning
•Påvisa lesion
•Lokalisera anfallsstart
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Metabol utredning

• Olika metaboliter i urin, blod, likvor: organiska syror, 
aminosyror, långkedjiga fettsyror, pipecolsyra…

• Enzymdiagnostik: vit blodkropp, muskelcell, 
fibroblast: lysosomala, mitokondriella…

• Histologi: inlagringar, cellförändringar…

• MR och MRS (=MR spektroskopi)
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Signalförändringar vid metabol sjukdom
• MR: utbredda signalförändringar (T2, diffusion) thalamus, basala ganglier 

och ned i hjärnstam. Efterhand atrofi. 
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Atrofi vid progressiv sjukdom
• MR: Tilltagande atrofi.
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N-acetyl-aspartat - neuron

Cholin - cellmembran

Kreatin - energimetabolism



Genetik
Större kromosomavvikelser 
• ex trisomier
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Mindre kromosomavikelser: Copy
number variations, CNVs

• Deletioner,duplikationer,transl

4-5% av epileptisk encefalopati
av oklar orsak



Tommy Stödberg

Sanger sekvensering

Första epilepsigenen 1995: CHRNA4 vid ADNFLE. 2001 SCN1A vid Dravet. 

Det första kompletta mänskliga genomet sekvenserat och publicerat 2003  (The 
Human Genome Project).

Resurs- och tidskrävande vilket bromsat klinisk användning + genetisk 
heterogenitet vid olika fenotyper.

Punktmutationer =  Single Nucleotide variations SNVs



Massively parallel DNA sequencing/Next generation 
sequencing

En pågående genetisk revolution inom neurologin!

• 2005 (1998 KTH). Genpaneler eller alla gener (helexom,helgenom). 
• Kraftfull bioinformatik krävs! 
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10 humana genom per dag per dag 

Påvisad monogen orsak 
hos 10-40 % av epileptisk 
encefalpati av oklar orsak

Presentatör
Presentationsanteckningar
50.000-100.000 varianter per exom



När göra vad? Ett typiskt scenario

Epilepsidebut under förskole- och skolålder  hos i övrigt friskt och 
normalutvecklat barn

• ”Benign” epilepsi dominerar helt 
– (idiopatisk) ingen påvisad underliggande lesion eller sjukdom

förmodat genetisk/polygen(sårbarhetsgener/miljöfaktorer?)
de monogena familjära epilepsierna ovanliga i detta scenario

• utesluta tumör eller missbildning eller annan strukturell lesion 

• metabol genes osannolik men ej helt utesluten



Ett annat typiskt scenario

Ett barn debuterar med epileptiska anfall i nyföddhetsperiod 
eller under första 1-2 levnadsåren

• Insjuknandeincidensen som högst i nyföddhets- och spädbarnsperiod
• Förekomsten av underliggande sjukdom/skada som högst

Titta efter associerade symtom, kan initialt vara diskreta
• ± motorisk påverkan (hypotonus, hypertonus, dystoni, ataxi)
• ± kognitiv försening
• ± mikro-/makrocephali
• ±dysmorfologi o/e organmissbildningar
• ± utlöst av katabol belastning (nyfödd, infektion, svält) o/e del i ”metabol kris”/akut 

encephalopati

Utvecklar ofta multipla anfallstyper: fokal lesion       fokala anfall        bilaterala nätverk störs                      
spasmer och/eller generaliserade anfall



Misstänk strukturell genes vid:
– Fokala anfall: semiologi, EEG
– Fokalneurologiska bortfall postiktalt/interiktalt
– Spädbarn



Misstänk metabol genes vid:
– Ep neonatalt utan stöd för annan etiologi, frfa vid 

encephalopati/allmänpåverkan
– Kramp som del i akut encephalopati vid katabol belastning
– Progressivt eller skovvis förlopp
– Myoklona anfall (ej Dravet eller JME)



Överväg genetisk diagnostik avseende ”epilepsigen” vid:
– Tidigt debuterande terapiresistent epilepsi med utvecklingspåverkan och oklar 

etiologi (Epileptisk encefalopati): först sekvensering och sedan ev array-CGH
– Tidigt debuterande terapiresistent epilepsi med dysmorfologi o/e 

hjärnmissbildning o/e andra missbildningar: första array-CGH och sedan ev
sekvensering



Varför är etiologin så viktig?
Avgörande för prognos och information till familj

Kan möjliggöra specifik behandling, ex
– Resektiv botande kirurgi vid fokal lesion
– Ketogen kost vid GLUT1-brist och vissa andra metabola tillstånd
– B6, folinsyra, biotin vid vitaminberoende epilepsi
– Kreatin vid kreatinsyntesdefekt
– Na-kanalblockare vid SCN2A och SCN8A mutation (gain of function)

Undvika viss behandling
– Ej ge valproat vid POLG mutation och annan mitokondriell sjd
– Ej NA-kanalblockare vid SCN1A mutation (loss of function)

Vid genetisk diagnos
– Genetisk rådgivning
– bärar- och fosterdiagnostik
– PGD
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Behandling

kaliumbromid

1857 1912

fenobarbital

1938

fenytoin

60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 00-tal 10-tal

karbamazepin
valproat
diazepam övriga bens ??

lamotrigin
topiramat
vigabatrin
gabapentin
felbamat
fosfenytoin

oxkarbazepin
levetiracetam
zonisamid
stiripentol
pregabalin
lacosamid

eslikarbazepin
retigabin
perampanel

50-tal

etosuximid



Akutbehandling utanför och på sjukhus

• Utanför sjukhus/i hemmet
– Diazepam rektalt 0,5mg/kg
– Midazolam buccalt 0,3mg/kg

• På sjukhus
1. Bensodiazepin iv: midazolam, 

diazepam, clonazepan, lorazepam
2. Fenobarbital eller fosfenytoin

(valproat, levetiracetam, lakosamid)
3. Anestesi: midazolam, propofol, 

tiopenthal



Val av AED Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011

Tabell III. Läkemedelsalternativ för 
behandling av fokala anfall vid 
nydebuterad epilepsi.

Barn 
• karbamazepin (C)
• lamotrigin (C)
• oxkarbazepin (A)
Vuxna 
• karbamazepin (A)
• lamotrigin (C)
• levetiracetam (A)



Val av AED Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011

Tabell IV. Läkemedelsalternativ för 
behandling av generaliserade anfall vid 
nydebuterad epilepsi.

Barn 
• lamotrigin (D)
• valproat (C)

Barn absenser 
• etosuximid (A)
• lamotrigin (C)
• valproat (A)

Vuxna och äldre 
• lamotrigin (C)
• topiramat (C)
• valproat (C)



• Starta, monitorera och avsluta behandling

• När till universitetssjukhus
– efter två adekvat prövade läkemedel och fortsatta anfall

• Icke-farmakologiska behandlingsalternativ
– Kirurgi, resektiv och palliativ
– Kostbehandling
– Vagusnervstimulator VNS
– (DBS, closed loop systems…)
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Epilepsi hos barn – ett heterogent spektrum vad 
gäller svårighetsgrad och prognos

FENOTYP

Benign: 
• lättbehandlad
• ingen/mild komorbiditet
• ”växer bort”

Malign: 
• Epileptiska encefalopatier
• Terapiresistent, ofta multipla anfallstyper
• progressiv encefalopati/utvecklingspåverkan
• svår komorbiditet
• Mortalitet
• Icke-farmakologisk behandling?

ETIOLOGI

Komplexa polygena
sårbarhetsfaktorer

Underliggande sjukdom eller 
skada i CNS

Kromosomavvikelser, CNVs
”Epilepsigener”, monogent, 

de novo



Lancet 1841

TO the Editor of THE LANCET:
Sir:-I beg, through your valuable Journal, to
call the attention of the medical profession to a 
very rare and singular species of convulsion pecu
liar to young children.
As the only case I have witnessed is in my own 
child, I shall be very grateful to any member of 
the profession who can give me any information 
on the subject, either privately or through your 
excellent Publication. The child is now near a



West syndrom

• En triad
– Infantila spasmer
– Psykomotorisk arrest/regression
– Typisk EEG bild: hypsarytmi





Orsaker till West syndrom

• 30-40% oklar (genetik?)

• Kromosomavvikelser (ex Downs syndrom)
• ”Epilepsigener” (ARX, CDKL5, STXBP1…)

• Hjärnmissbildningar (Lissencefali, FCD, 
migrationsstörning…)

• Tuberös skleros
• Metabol sjukdom

• HIE/asfyxi och stroke
• TORCH, infektioner
• …



Behandling: UKISS studien

– Lux 2004+2005: 107 pat, Synacthen/högdos
prednisolon vs vigabatrin: 

• Spasmfrihet 2v: 73% vs 54% sign. Ingen skillnad 
mellan Synacthen och högdos prednisolon (76% vs 
70%). 14mån ålder: 75% vs 76%.

• Vineland 14 mån: idiopatiska bättre (84 vs 73), 
spasmfria bättre (81 vs 73), hormon bättre för 
idiopatiska (88 vs 79, vid 4 åå tydligare skillnad 93 
vs 63). 



ICISS studien
• Kort- och långtidsuppföljning avseende spasmfrihet, 

annan epilepsi, kognition
• Fyra ”armar”

– 1.Prednisolon högdos peros
• dag 1-7 10mg x4
• dag 8-14 vb 20mg x3
• uttrappning dag 15-29.

– 2.Synacthen 
• dag 1-7 0,5mg v.a.d
• dag 8-14 vb 0,75mg v.a.d
• Prednisolon uttrappning som ovan

– 3.Prednisolon enl ovan + vigabatrin enl följande
• Dag 1 50mg/kg
• Dag 2-4 100mg/kg
• Dag 5-14 vb 150mg/kg
• Fortsatt samma dos i 3mån, därefter uttrappning på 1mån

– 4.Synacthen enl ovan + vigabatrin enl ovan



Synacthen kur
• 0,25-0,5mg i 2 veckor 

(7 doser)
• 0,2mg 2 doser
• 0,15mg 2 doser
• 0,1mg 2 doser
• 0,05mg 2 doser

Doser ges var annan dag.
Intramuskulärt.



Prognos vid West syndrom

• ~20 % friska = normal utveckling, ingen epilepsi

• 71-85% utvecklingsstörning (intellektuell 
funktionsnedsättning)

• Autism vanligt
• 30-50% cerebral pares CP
• 50-60% får senare annan epilepsi inkl Lennox Gaustaut

syndrom

• Förhoppning om bättre prognos med specifika 
mediciner riktade mot sjukdomsorsak!



Svenska kunskapskällor

• Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011
• Epilepsi hos barn och ungdomar - nationellt 

handläggningsstöd. Finns på Svenska Epilepsisällskapets resp
Svenska Neuropediatriska Föreningens hemsidor

• Läkemedelsboken.se
• Svenska Barnepilepsiregistret BEpQ – nationellt 

kvalitetsregister
• Epilepsiwebben: www.epilepsiwebben.se
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