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Konst och litteratur innehåller
många, i regel dramatiska skildringar av
epileptiska anfall. Även i medicinhisto-
rien finns tidiga vittnesbörd: så finns
t ex vid British Museum i London en
babylonisk stentavla som daterats till
700–600-talet f Kr, och där texten ger
en förvånansvärt exakt beskrivning av
de variationer i anfallsbilden som kan
uppträda [1]. Att status epilepticus kan
ha dålig prognos visste babylonierna
också.

Det är också naturligt att epileptiska
anfall har väckt starka känslor; ända in
i sen tid har sjukdomen omvärvts av för-
domar och mystik.

En av de vanligaste
neurologiska sjukdomarna
Man räknar med att ca 10 procent av

befolkningen någon gång under livet får
ett epileptiskt anfall. Nästan oavsett
inom vilket kliniskt verksamhetsområ-
de en läkare arbetar, kommer han därför
att kunna ställas inför en person med ett
epileptiskt anfall, vilket innebär krav på
ställningstagande till diagnos och akuta
terapeutiska insatser.

De flesta anfall är engångsföreteel-
ser, provocerade av faktorer som exem-
pelvis feber (hos småbarn) eller alko-
holmissbruk. Individer med epilepsi,
dvs de som har återkommande oprovo-
cerade anfall med behov av regelbun-
den medicinering och kontakt med
sjukvården, utgör 0,4–0,6 procent av
befolkningen. Det finns således i landet
ca 60 000 personer med epilepsi, varav
omkring 10 000 är barn. Årligen nyin-
sjuknar  närmare 4 000 individer, något
fler vuxna än barn. Dessa prevalens-
och incidenstal innebär att epilepsi är en
av de vanligaste neurologiska sjukdo-
marna.

Patofysiologi
Man trodde redan tidigt att anfallen

hade sitt ursprung i hjärnan, men det är
först under detta århundrade som meka-

nismerna undan för undan har klarlagts
mer i detalj. Man har kunnat visa att de
partiella anfallen beror på en överret-
barhet i hjärnbarken, lokaliserad till ett
(ibland flera) förband av kortikala celler
som av olika anledningar är skadade.
En skada kan leda till en förändring av
cellernas membranegenskaper, med
överretbarhet och hyperaktivitet som
följd. Hyperaktiviteten kan åtföljas av
en ökning av exciterande signalsubstan-
ser (exempelvis glutamat) och/eller en
minskning av hämmande substanser
(framför allt gamma-aminobutyric
acid, GABA).

När anfallsaktivitet initieras i en epi-
leptisk zon och sprids till friska celler
uppkommer kliniska symtom av varie-
rande svårighetsgrad och utseende, be-
roende på spridningens omfattning och
de vägar den tar. Anfallen åtföljs av
blodflödesförändringar, som har stude-
rats med hjälp av laserdopplerteknik [2]
och som också kan påvisas med enfo-
tonstomografi, SPECT [3]. Mellan an-
fallen har man med positronemissions-
tomografi (PET) också kunnat visa att
metabolismen i en epileptisk härd är
sänkt [4] och att transmittorsystemen är
förändrade [5, 6].

Vid de primärt generaliserade anfal-
len är balansen mellan retande och häm-
mande bansystem störd, vilket leder till
att dessa system ibland råkar i själv-
svängning med anfall som följd. Dessa
anfalls etiologi är mindre väl känd, men
ofta sannolikt multifaktoriell med gene-
tiska faktorer som en av komponenter-
na. 

Utredning
Klassificering av anfall och utred-

ning av etiologiska faktorer är viktiga
initiala moment i omhändertagandet av
patienterna, och utförs i regel av neuro-
pediatriker eller neurolog. Förutom
EEG, som mellan anfallen dock kan
vara normalt, kan datortomografi ge
värdefulla upplysningar om etiologin,
särskilt vid partiella epilepsier. Genom
de senaste årens forsknings- och ut-
vecklingsarbete har det emellertid blivit
allt mer uppenbart att magnetisk reso-
nanstomografi (MRT) visats vara den
avbildningsmetod som ger bäst infor-
mation i jakten på en strukturell förän-
dring av betydelse för etiologin [7].

Även på avbildningsområdet är ut-
vecklingen mycket snabb. Med magne-
tisk resonansspektroskopi (MRS) kan
man påvisa såväl metabola förändring-
ar i hjärnan som rubbningar i koncent-
rationen av retande och hämmande sig-
nalsubstanser. Det återstår att se om me-
toder av denna typ kommer att få mer
rutinmässig användning i klinisk verk-
samhet.

Behandling
Behandlingen av återkommande

epileptiska anfall är i första hand farma-
kologisk, och den är i regel framgångs-
rik. Ca 70 procent av patienterna med
recidiverande anfall blir relativt snabbt
anfallsfria. Denna siffra ökar till om-
kring 85 procent efter preparatbyte eller
när flera läkemedel kombineras. Pro-
gnosen på längre sikt är inte heller
ogynnsam: när man efter tre till fem års
anfallsfrihet prövar att avsluta medici-
neringen förblir 50–60 av patienterna
anfallsfria.

Förstahandspreparaten – numera
karbamazepin, valproat och i en del fall
vigabatrin – är väl studerade med avse-
ende på indikationsområden, metabo-
lism, interaktioner och biverkningar.

Under senare år har flera nya sub-
stanser introducerats, t ex lamotrigin,
felbamat och gabapentin. Utvärdering
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av dessa pågår. Interaktioner och bi-
verkningar är ännu ej fullständigt kart-
lagda. Dessutom är kostnaderna för pre-
paraten höga, varför de tills vidare inte
kan anses vara förstahandsval. Behand-
lingsindikationen för de nya läkemed-
len bör ställas av neurolog [8].

Problempatienter
Prevalensen av patienter som trots

medicinering ej blivit anfallsfria, eller
som fått oacceptabla biverkningar av lä-
kemedlen, utgör ca 10 procent, dvs om-
kring 6 000 individer, varav närmare
5 000 är barn. Årligen tillkommer ca
300 individer. Ungefär hälften av dessa
problempatienter kan få nytta av ett kir-
urgiskt ingrepp, utfört i syfte antingen
att genom resektion avlägsna den epi-
leptiska vävnaden eller att med en pal-
liativ åtgärd minska anfallsfrekvensen
eller lindra anfallens svårighetsgrad,
vilket ofta är angeläget, särskilt hos bar-
nen.

Den preoperativa bedömningen görs
av de tvärvetenskapligt sammansatta
epilepsigrupper som numera finns vid
regionsjukhusen.

Elektrofysiologisk kartläggning
och avbildningstekniker
Ibland är det nödvändigt att utföra en

elektrofysiologisk kartläggning av här-
dens lokalisation genom anfallsregi-
strering medelst intrakraniella elektro-
der och simultan videoregistrering av
anfallens kliniska bild.

Fynden vid sådana registreringar
sammanvägs med resultaten från av-
bildningsmetoderna, där särskilt MRT
medger detaljerade studier av diskreta,
men signifikanta förändringar, bl a i
temporalloberna.

Andra värdefulla lokaldiagnostiska
metoder är SPECT, varmed man kan
studera flödesförändringarna vid anfall,
samt PET, som kan detektera interikta-
la metabola förändringar i och omkring
den epileptiska härden.

Operationsresultaten följs
i prospektivt samarbete
Alla dessa diagnostiska metoder har

utvecklats under de senaste 10–15 åren
och har haft avgörande betydelse för
möjligheterna att hjälpa denna patient-
grupp. Sedan 1987 har omkring 700 pa-
tienter opererats i Sverige, vartill kom-
mer ett hundratal personer som, ofta
med gott resultat, fått vagusstimulatorer
inopererade i palliativt syfte.

Operationsresultaten följs prospek-
tivt genom ett i samarbete med Social-
styrelsen/Landstingsförbundet inrättat

kvalitetsregister, dit alla operationer
rapporteras. Långtidsresultat finns ännu
ej tillgängliga, men man vet från tidiga-
re, retrospektiva studier att ca 70 pro-
cent av de opererade patienterna blir an-
fallsfria eller får en signifikant anfalls-
reduktion.

Data från studierna har visat att la-
tensen mellan anfallsdebut och remitte-
ring till utredning och operation dock
ofta är anmärkningsvärt lång, genom-
snittligt i storleksordningen 15 år, vilket
påtagligt ofta gällt även patienter som
visat sig ha begränsade, resekerbara
förändringar.

Dessutom har geografiska skillna-
der framkommit som tyder på att ut-
nyttjandet av de terapeutiska möjlighe-
ter som finns för denna svårt drabbade
patientgrupp inte är optimal och bör
förbättras.

Social situation och psykisk
hälsa måste också beaktas
Epilepsibehandlingen har dock en

vidare målsättning än enbart anfallsre-
ducering. Patienterna har ofta betydan-
de svårigheter, även om de kanske inte
längre är så utsatta för vidskepelse och
fördomar som tidigare. Många problem
kan dyka upp: störd självkänsla, för-
sämrade kamrat- och familjerelationer,
problem med skolgång, yrkesval, kör-
kort, oro för skador m m. Till detta
kommer för de mest handikappade, sär-
skilt barnen, omvårdnadsproblem som
kan göra anhöriga mycket utsatta.

För att möta svårigheter av denna art
har en hel del insatser gjorts på senare
år. På regionsjukhusen och vid flera
länssjukhus finns epilepsiteam, som
förutom läkare också innehåller psyko-
loger, kuratorer och epilepsisjukskö-
terskor. Flera kunskapsöversikter och
kartläggningar av vårdbehov har sam-
manställts [9-11].

Såväl epilepsivården i allmänhet
som de diagnostiska och terapeutiska
resurserna har på senare år utvecklats
betydligt. Framstegen bör komma så
många patienter som möjligt till del, ef-
tersom deras livssituation därigenom
kan förbättras på ett avgörande sätt.

Under hösten 1996 har WHO, till-
sammans med den internationella epi-
lepsiorganisationen ILAE, startat en
världsomfattande kampanj för de epi-
lepsisjuka, vilkas antal är beräknat till
ca 40 miljoner individer. Kampanjen
syftar till både att öka medvetenheten
om att epilepsi är en behandlingsbar
åkomma i hjärnan och att förändra atti-
tyder samt minska okunnighet och myt-
bildningar.
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