Epilepsi med
samtidig
utviklingshemming

Thorsten Gerstner MD

phD stipendiat
Barne- og ungdomsavdelingen og
Kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader (RK MR)
SSHF Arendal

Outlines
•

Kort om epilepsi
• Hva er anfall
• Definisjon – Klassifikasjon

•

Epilepsi og utviklingshemming

2

Outlines
•

Kort om epilepsi
• Hva er anfall
• Definisjon – Klassifikasjon

•

Epilepsi og utviklingshemming

3

Outlines
•

Kort om epilepsi
• Hva er anfall
• Definisjon – Klassifikasjon

•

Epilepsi og utviklingshemming

4

kort om epilepsi
”omtrent 65 millioner mennesker i verden har epilepsi, 80% av dem bor i utviklingsland”
«75% av dem får ingen/utilstrekkelig behandling»
«Epilepsi er en av de hyppigste nevrologiske sykdommene»
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• epilepsi:
• Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike tilstander som medfører gjentatte epilepsianfall.
• Årsak er en primær funksjonsforstyrrelse i hjernen
• Diagnosen kan stilles ved en av de følgende tre punktene*:
• minst to tilsynelatende uprovoserte anfall med minst 24 timers mellomrom, men ikke mer
enn 1 år mellomrom
• ett uprovosert anfall og en risiko for ytterligere anfall som er like høy som dem som har
hatt to uprovoserte anfall (> 60%)

• f.eks. ved intrakraniell prosess
• typiske funn på EEG
• anfall som er ledd i et epilepsisyndrom

*Robert S. Fisher et al and ILAE. A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia, 55:475–482, 2014
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hvor mange har epilepsi
Generelt*:
Punktprevalens er 0.6 (95% CI 0.557–0.73).
Høyere i fattige land (LMIC) med 0.75 (95% CI 0.545–0.81)
Lavere i vestlige land (HIC) med 0.55 (0.416–0.726)
Med signifikante etniske og sosioøkonomiske
forskjeller^

*Ettore Beghi The Epidemiology of Epilepsy Neuroepidemiology .
2020; 54(2):185-191.

^Espinosa-Jovel et al. Epidemiological profile of epilepsy in low income populations.
Seizure, 2018 Mar;56:67-72.
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0.6 %

• Prevalens for epilepsi i Norge

32610 med
aktiv epilepsi

•Befolkning 1/22:
5. 435 mil
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hvor mange har terapivanskelig epilepsi

0.6 %

32610 med aktiv
epilepsi

Ca 9000

• Ca 25-30 %
terapi
vanskelige
epilepsier
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hvor mange nye pasienter kan forventes pr år?*
insidens
Risiko å få epilepsi er størst de første leveårene (110 nye tilfeller per år per
100000 personer) og hos de eldste, men er til stede hele livet med
gjennomsnittlig 40-50 nye tilfeller per år per 100000 personer.

*Surèn et al. Tidsskr Nor Legeforen 2013

hvor mange nye pasienter (insidens) kan forventes
pr år?*
Risiko å få epilepsi er størst de første leveårene (110 nye tilfeller per år per
100000 personer) og hos de eldste, men er til stede hele livet med
gjennomsnittlig 30-60 nye tilfeller per år per 100000 personer .

Ca 2000 nye pasienter med epilepsi per år i Norge

*Syvertsen et al. Tidsskr Nor Legeforen 2015
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epileptisk anfall
• epileptiske anfall er tegn på en raskt innsettende, unormal, eksessiv og
hypersynkron aktivitet i større grupper av nerveceller
• årsak er eksessiv eksitasjon og tap av inhibisjon pga (forbigående)
dysfunksjon i ione kanaler#

• kliniske ytringsformen vil være avhengig av funksjonen til de aktiverte
hjerneområder (motorisk, sensorisk, med eller uten bevissthetstap, eller
psykisk osv)

#González-Ramírez et al. the role of gap junctions in seizure wave propagation. Biol Cybern. 2019
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epileptisk syndrom

• ILAE: A complex of signs and symptoms that
define an unique epileptic condition
• enten av en definert genetiske årsak som for eksempel Dravet
(SCN1A)
• eller felles kliniske/elektrofysiologiske tegn som Lennox
Gastaut syndrom (LGS)
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epileptisk syndrom
• typiske symptomer og tegn forekommer samtidig

• det inkluderer
• anfallstype (generalisert? fokal?....)
• EEG (3/sekund mønster ved absencer…)
• MR (kortikal misdannelse som FCD…)
• alder ved debut (infantile spasmer før 12 mnd)
• anfallsutløsende faktorer (i oppvåkningsfasen)
• Hvis et epileptisk syndrom kan diagnostiseres, kan man velge adekvate

undersøkelser, korrekt behandling og forutsi prognosen bedre
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epileptisk syndrom
• typiske symptomer og tegn forekommer samtidig

• det inkluderer
• anfallstype (generalisert? fokal?....)
• EEG (3/sekund mønster ved absencer…)

• MR (kortikal misdannelse som FCD…)
• alder ved debut (infantile spasmer før 12 mnd)
• anfallutløsende faktorer (i oppvåkningsfasen)
• Hvis et epileptisk syndrom kan diagnostiseres, kan man velge adekvate undersøkelser,
korrekt behandling og forutsi prognosen bedre
Etter: Scheffer et al. Epilepsia.2017 ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE
Commission for Classification and Terminology.
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Klassifikasjon av anfall / epilepsi

Epileptisk anfall vist i bibelen.
Jesus helbreder gutt med
generalisert anfall
Markus 9,14-29

1. etter type anfall/onset på EEG
2. etter årsak
3. etter prognosen

Berg A et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009. Epilepsia 51, 676-685, 2010
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Anfallsklassifikasjon ILAE 2017

fokal

bevart
bevissthet

redusert
bevissthet

fokal til bilateral
synkron

Generalisert

motorisk eller ikke motorisk

absencer

myoklonske
anfall

Tonsik-klonisk

Tonisk

atonisk

Fisher RS, Cross JH, French JA, Higurashi N, Hirsch E, Jansen FE, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position
Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017 Apr;58(4):522–30.

Generaliserte Anfall
Patofysiologisk ligger onset i hjernestammen og i thalamo-korticale baner, men
elektrofysiologsik er begge to hemisfærene involvert rett fra starten.

tonisk-klonisk (og alle kombinasjoner) – klassisk GTK
absencer

myoklonske anfall
Toniske anfall

atoniske /drop attacks
Hele hjerne er involvert

Fokale anfall
uten påvirket bevissthet (tidligere enkelt fokalt anfall)
med påvirket bevissthet (tidligere kompleks fokalt anfall eller KPA)

Det antas at avvikende transkripsjonell og
epigenetisk omprogrammering (etter
traume), ervervet kanal- og
synaptopatier, dysfunksjoner i et definert
nevronalt nettverk og blod-hjerne
barriere er årsak til fokale epilepsier*

*Becker et al. Review: Animal models of acquired epilepsy: insights
into mechanisms of human epileptogenesis. Neuropathol Appl
Neurobiol. 2018

klassifikasjon etter underliggende årsak (ILAE)
1989

2010

2017

idiopatisk (antatt genetisk årsak)

genetisk (antatt eller kjent
genetisk årsak)

genetisk

symptomatisk (kjent eller antatt
strukturell forandring i hjernen)

strukturell/metabolsk (påvist!)

Strukturell
Metabolsk
- Infeksiøs
- immunologisk

kryptogen (antatt å være
symptomatisk)

ukjent (ikke genetisk, metabolsk
eller strukturell

Ukjent

-

Inndeling etter prognose/forventet forløp
1.

2.

3.

4.

Selvbegrensende (benigne) epilepsier (20-30%): barn
vokser seg ut av epilepsien, behandling er ikke nødvendigvis
anbefalt (Rolando, Panayiotopolous…)
farmoko-sensitive epilepsier (20-25%): lett å få
anfallskontroll på behandling, en god del vokser seg ut etter
noen år (for eksempel infantile absencer…)
farmoko-avhengige epilepsier (20%): mulig å få
anfallskontroll på medisin, remisjon veldig usannsynlig
(JME…)
farmoko-resistente epilepsier (25-30%): terapirefraktær
med dårlig prognose

Sander JW. Some aspects of prognosis in the epilepsies: a review. Epilepsia. 1993 Nov-Dec;34(6):1007–16.
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hvordan stilles epilepsidiagnosen riktig
strukturell/metabolsk

genetisk

EEG: typiske mønstre,
fokal aktivitet,
aktivering under søvn
osv

for eksempel:
infantile spasmer med alvorlig
utviklingshemming
Landau-Kleffner med ervervet
afasi

for eksempel:
frontalappsepielspi
rolandisk epilepsi

elektro-kliniske tegn
som EEG og
anfallsbeskrivelse

Andre
syndromer

ukjent årsak

anfall: generalisert eller
fokal, utløst av
spesifikke faktorer
(feber søvn), hyppighet
osv

Alder ved
oppstart

epilepsi
diagnose

Hvor i hjernen
starter et
anfall

forløp

for eksempel:
småbarns absencer (<4 år)
klassisk absence-epilepsi (<10
år)
Juvenile absencer (>10 år)

for eksempel:
Dravet syndrom starter med
feber utløste store anfall < 1år,
følges av hemi GTK, myoklonisk
anfall og senere
utviklingsforstyrrelse
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Finnes det en sammenheng mellom psykisk
utviklingshemming og (utvikling av) epilepsi?

Finnes det sammenheng mellom PU og
(utvikling av) epilepsi?

Epilepsi og utviklingshemming
• Prevalenstall
• Review av 48 studier som har undersøkt mennesker med PU (voksne og barn)
• 22.2 % (95% CI 19.6-25.1) har epilepsi
• Vs 0.6% i normalpopulasjonen → 37x høyrer
• antall stiger med alvorlighetsgraden av PU
• 5.5% ved lett PU
• 35 alvorlig PU

^Prevalence of epilepsy among people with intellectual disabilities: A systematic review Robertson et al.
Seizure 2015
•Oeseburg et al. Prevalence of chronic health conditions in children with intellectual disability: a
systematic literature review. Intellect Dev Disabil 2011

Epilepsi og utviklingshemming/autisme
Tuchmann et al. Cumulative probability of development of epilepsy in
subgroups of children with autism as a function of age
and severity of the underlying brain dysfunction. Lancet Neurology 2002
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Epilepsi og cerebralparese
Prevalens for CP i Norge er 2 av 1000 barn hvorav 28% har epilepsi
og 31% en utviklingshemming i tillegg
- sett sterk korrelasjon mellom grad/type av CP, grad av PU og prevalens av epilepsi
- barn med tetraplegisk / dystonisk CP opp til 85%
- Ca 70% får sitt første anfall ila det første leveåret, men anfall kan opptre gjennom hele livet

Andersen et al. Cerebral palsy in Norway: prevalence, subtypes and severity. Eur J Paediatr Neurol 2008
Zafeiriou DI Characteristics and prognosis of epilepsy in children with cerebral palsy. J Child Neurol. 1999
Vukojević et al. Prevalence of Intellectual Disabilities and Epilepsy in Different Forms of Spastic Cerebral Palsy in
Adults. Psychiatr Danub. 2017

Epilepsi og utviklingshemming

Ikke bare at epilepsi er mer vanlig hos mennesker med PU, sammenlignet med
normalbefolkningen, epilepsien pleier i tillegg å ha dårligere prognose og
framstår oftere som terapirefraktær
I tillegg ser man en høyere morbiditet og mortalitet, dette inkluderer sudden
unexplained death in epilepsy (SUDEP).

McGrother et al. Epilepsy in adults with intellectual disabilities: prevalence, associations and service implications. Seizure. 2006
Ring et al. How is Epilepsy treated in people with a Learning Disability? A retrospective observational study of 183 individuals. Seizure. 2009
Forsgren et al. Mortality of epilepsy in developed countries: a review. Epilepsia. 2005

Hva kan være forklaringen til det?

årsak/etiologi av epilepsier
fra idiopatisk til genetisk

Årsaker/etiologi av utviklingshemming

Marrus et al. Intellectual Disability and Language Disorder Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2017

Årsaker/etiologi av utviklingshemming
Høyest
sannsynlig
genetisk årsak
her også

Marrus et al. Intellectual Disability and Language Disorder
Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2017

Betydelig overlapp på etiologi ved
«complex disability»

Betydelig overlapp på etiologi ved «complex disability»
Forklaringsmodeller

1. Epilepsi med årsak i strukturelle lesjoner hvor det «epileptogene område» er sveket
på sine andre (kognitive) funksjoner også
2. Epileptogen/anfallsaktivitet som kan begynne i lang tid før et klinisk anfall oppstår
og kan vedvare selv ved vel regulert epilepsi. Betydning av «interiktal» aktivitet?
3. encefalopatiske effekter av epilepsi i tidlig alder påvirker hjernens utvikling i kritiske
perioder og er ansett å være en spesiell alvorlig og potensiell irreversibel effekt.

4. genetiske epilepsier. Genfeil (eller proteinfeil) som påvirker hjernens utvikling

Berg et al. Epilepsy, Cognition, and Behavior: The clinical picture. Epilepsia 2011

Det finnes imidlertid sterk evidens for at for eksempel ASD og PU er basert på komplekse
genetiske/medfødte faktorer som
-

de novo mutasjoner
copy number variasjons
SNP (single nucleotide polymorphism).
epigenetiske variasjoner

Det kan forklare en samtidig forekomst av ulike nevrologiske sykdommer , inkludert
utviklingshemming, ASD og epilepsi.

Besag C, Vasey J. Seizures and Epilepsy in Autism Spectrum Disorder. Psychiatr Clin North Am. 2021 Mar;44(1):51-68.

Betydelig overlapp på etiologi ved «complex disability»
Forklaringsmodeller på genetisk grunnlag*

Inndeling i 5 ulike (genetiske) årsaker
1. Kanalopatier (ion-transport forstyrrelse)
2. Nevronal cell vekst og cell-diffenencering
3. Synaptisk regulasjonfostyrrese

4. Intracellulære metabolske fosrtyrrelser
5. Forandret gen transkripsjon og translasjon

*Symonds JD, McTague A. Epilepsy and developmental disorders: Next generation sequencing in the clinic. Eur J Paediatr Neurol 2020.

Betydelig overlapp på etiologi ved «complex disability»

1. Epilepsi som komorbiditet hos pasient med utviklingshemming
2. Epilepsi som årsak av en utviklingshemming

3. Epilepsi som sykdom eller symptom

Hva betyr dette?
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi.
Epilepsibehandling 2018 www.epilepsibehandling.no

Epilepsi kan i seg selv være årsak til utviklingshemming og eventuelt tap av ferdigheter,
særlig i spedbarnsalder, men også ellers (epileptisk encefalopati).
bakenforliggende årsaker som fører til både utviklingshemming og epilepsi, for eksempel
ved strukturelle forandringer i hjernen eller ved metabolske og genetisk betingede
epilepsier.
Oppmerksomhet rundt mulig epilepsi er viktig med tanke på etiologisk vurdering av
utviklingshemming, men også fordi epileptisk aktivitet og epileptiske anfall kan påvirke
selve gjennomføringen av funksjonsutredningen og testresultatene
En oppdaget epilepsi kan behandles!

Konkrete anbefalinger?
Diagnostikk
Epilepsi hos pasienter med utviklingshemming er både over- og underdiagnostisert
overdiagnostisert pga DD som mistolkes som anfall og/eller patologiske EEG som egentlig ikke
bør likestilles med epilepsi

underdiagnostisert: utfordrende å oppdage anfall / lett å overse anfall/vanskelig å undersøke

EEG er et nyttig og viktig verktøy, men funn bør ikke «overtolkes»
Video EEG er veldig nyttig ved skjulte, nattlige anfall eller som differntialdiagnostisk verktøy
MR er viktig (årsak, medfødte hjernforandringer, kirurgi?)
Genetisk utredning har fått stor betydning de siste par årene

Chapman et al. The misdiagnosis of epilepsy in people with intellectual disabilities: A systematic review. Seizure 2011.
Kerr et al. Consensus guidelines into the management of epilepsy in adults with an intellectual disability. J Intellect Disabil Res.2009

Genetikk (kort om)
Ved uavklarte årsaker bør gjennomføre en genetisk utredning. Det kan være nyttig med
en ny runde, selv om det var gjort før.
arrayCGH og målrettet analyse som for eksempel FRAX
genpanel /skreddersydd genpakke
WES (heleksom)

«Heterogeniteten hos pasienter med utviklingshemming gjør det vanskelig å finne
årsaken; imidlertid vil WES sannsynligvis bli brukt som førstelinjetest for den
pasientgruppe»

Ilyas et al. The genetics of intellectual disability: advancing technology and gene editing. F1000Res. 2020
Rochtus et al. Genetic diagnoses in epilepsy: The impact of dynamic exome analysis in a pediatric cohort. Epilepsi. 2020

Viktig ved slik testing
1. Forskning viser funnprosent på 25–40 % ved bruk WES. Eksempler på diagnosegrupper med høy

funnprosent er moderat til alvorlig utviklingshemning, sjeldne metabolske sykdommer, epileptiske
encefalopatier
2. WES vil ikke kunne fange opp triplettekspansjoner som ved for eksempel Angelman syndrom eller avvik i
mitokondrielt DNA

3. Mange DNA-varianter lar seg per i dag verken klassifisere som nøytrale eller som patogene (VUS).
4. Dersom man mistenker en diagnose som skyldes avvik i ett bestemt gen, er det bedre å rekvirere en
spesifikk test fremfor genpanel. Målrettet diagnostikk er rimeligere, raskere og gir mindre sannsynlighet

for både bifunn og varianter med usikker signifikans.
5. Både incest, nært slektskap mellom foreldrene og barnets biologiske farskap (og morskap) avdekkes ved
triotesting
6. Slike omfattende analyser krever god veiledning
Sørensen et al. Genpaneltesting. Tidsskr Nor Legeforen 2020

Konkrete anbefalinger?
behandling
refraktære epilepsier er overrepresentert i den gruppen
ingen god evidens angående valg av AED, tilsvarende er det ingen AED som må unngås mtp
kognitive eller atferdsmessige bivirkninger
ingen klar evidens for at de nye er bedre enn de gamle AED
Quality of live (anfallsfrihet vs bivirkning) er av substansiell betydning
Baseline kognitiv kartlegging og atferdsvurderinger bør gjøres og deretter måles på nytt etter
en stund og ved endring av AED

Beavis et al. Pharmacological interventions for epilepsy in people with intellectual disabilities (Review). The Cochrane Library 2007

Konkrete anbefalinger?
behandling
refraktære epilepsier (av genetiske årsaker) er overrepresentert i den gruppen og
framtidens epilepsibehandling innebærer «precicion therapies»

For eksempel
Everolimus ved tuberøs sklerose
Cannabidiol ved Dravet og LGS
Fenfluramin ved Dravet
Fenytoin høy dose ved SCN2A og SCN8A
Anakinra ved FIRES

Cecilie Johannessen Landmark. The role of new medical treatments for the management of developmental and epileptic encephalopathies: Novel
concepts and results. Epilepsia 2021

Konkrete anbefalinger? - komorbiditet
Psykiatrisk komorbiditet ses hyppig i denne populasjonen

•
•
•
•
•

Depresjon
Angst
Atferdsproblemer
Autisme
ADHD

slike komorbiditeter bør utredes for og behandles grundig både ikke-farmakologisk og farmakologisk
epilepsibehandlingen bør optimaliseres, bivirkninger utelukkes (dersom mulig)

risiko for forverring av anfall pga behandling av komorbiditet anses å være liten og må balanseres
mot virkningen av kronisk ubehandlet psykologisk lidelse

Aaberg et al. Comorbidity and Childhood Epilepsy: A Nationwide Registry Study. Pediatrics. 2016
Smiley et al. Incidence and predictors of mental ill‐health in adults with intellectual disabilities: prospective study. British Journal of Psychiatry 2007.

Konkrete anbefalinger?
Kirurgi
Tenk kirurgi også ved samtidig utviklingshemming dersom
epilepsidiagnosen er sikker

Bilde fra 1236 som viser kirurgisk
inngrep hos en man med epilepsi

pasient er vurdert for å være refraktær
epilepsisyndromet må være definert og egnet til kirurgi

VNS bør alltid vurderes for pasient med refraktær epilepsi som ikke er kandidat for kirurgi

Davies et al. Epilepsy surgery for people with a low IQ. Seizure 2009
Chrastina et al. Older Age and Longer Epilepsy Duration Do Not Predict Worse Seizure Reduction Outcome after Vagus
Nerve Stimulation. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2018

Konklusjon
Håndtering av epilepsi hos personer med utviklingshemming krever høye faglige standarder
på tvers av ulike fagfelter.

Det finnes en del konkrete anbefaling, men evidensen er ofte svært begrenset, spesielt
mtp behandling.
Genetikk har fått stor betydning i utredningsløpet

Ved behandling av slike pasienter er det veldig viktig å ta hensyn til både pasientens
grunntilstand og komorbiditeter.
Pasientens (familiens) livskvalitet bør stå i fokus

kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Lett tilgjengelig - Retningslinjen finnes både
som App for smartphone og nettside

•App
• Kan lastes opp som gratis-app via App
Store/Play Store.
• velg «MyMedicalBooks» ( MMB).
• Velg deretter «Administrer bøker» og
«Kunnskapsbasert retningslinje om
epilepsi»

•Nettsiden
•www.epilepsibehandling.no

Takk for oppmerksomhe
og takk for meg

