Svensk översä+ning av
ny anfallsklassiﬁka3on från
ILAE 2017
Betaversion för kommentarer från medlemmar

Svenska epilepsisällskapet

Bakgrund
• ILAE har släppt ny anfallsklassiﬁka3on (Fisher, Cross et al 2017)
och epilepsiklassiﬁka3on (Scheﬀer, Berkovic 2017)
• Svenska epilepsisällskapet har gjort e+ utkast (en betaversion)
3ll en svensk översä+ning av de nya interna3onella termerna,
som medlemmarna kan kommentera under våren 2017. Under
samma 3d görs e+ skandinaviskt harmoniseringsarbete.
• Målet är antagna svenska begrepp under hösten 2017.

Användning av ILAEs anfallsklassiﬁka3on 2017
•
•

•
•

Inledningsvis bestäms om anfallet är fokalt, generaliserat, med okänd start.
Anfallets start avgör klassiﬁcering.
DäreRer bestäms om anfallet är motoriskt eller icke-motoriskt och för fokala anfall
om medvetandepåverkan ﬁnns. Finns medvetandepåverkan någon gång under e+
fokalt anfall ska det klassiﬁceras som sådant.
Exempel: “Fokalt motoriskt anfall med medvetandepåverkan” “Toniskt-kloniskt
anfall med okänd start”.
Om man så önskar kan motoriska och icke-motoriska anfall delas in i y+erligare
underkategorier enligt den utvidgade klassiﬁka3onen. Om det görs behöver
rubriken “motorisk” respek3ve “icke-motorisk” inte vara med i anfallsbeskrivning
om det är underförstå+. På engelska utgår också ”onset” i benämning, dvs man
talar om ”Focal tonic seizure” och ”Focal aware seizure”.

Utkast 'll svensk översä/ning av ILAEs klassiﬁcering av epilep'ska anfall 2017
Förslag
Fokal start
Utan medvetande- Med medvetandepåverkan
påverkan

Motoriskt
Icke-motoriskt

Generaliserad start
Motoriskt
Tonisk-kloniskt
Annan typ
Icke-motoriskt (absens)

Fokalt 3ll bilateralt
toniskt-kloniskt

Okänd start
Motoriskt
Tonisk-kloniskt
Annan typ
Icke-motoriskt

Oklassiﬁcerbart2

Engelsk förlaga
1.
2.

För deﬁni3oner av anfallstyper
hänvisas i nuläget 3ll den engelska
originaltexten
På grund av o3llräcklig informa3on
eller oklarheter om i vilken kategori
anfallet ska placeras.

Utkast 'll svensk översä/ning av ILAEs klassiﬁcering av epilep'ska anfall 2017
Engelsk förlaga
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Förslag
Fokal start
Utan medvetande- Med medvetandepåverkan
påverkan

Motoriskt
automa3smer
atoniskt
kloniskt
epilep3sk spasm
hyperkine3skt
myoklont
toniskt

Icke-motoriskt
autonomt
beteendeavbro+
kogni3vt
emo3onellt
sensoriskt

Fokalt 3ll bilateralt
toniskt-kloniskt

Generaliserad start
Motoriskt
Tonisk-kloniskt
Kloniskt
Toniskt
Myoklont
Myoklont-toniskt-kloniskt
Myoklont-atoniskt
Atoniskt
Epilep3sk spasm2

Icke-motoriskt (absens)

Okänd start
Motoriskt
Tonisk-kloniskt
Epilep3sk spasm

Icke-motoriskt
Beteendeavbro+

Oklassiﬁcerat3

typisk
atypisk
myoklon
ögonlocksmyoklonier

1.
2.
3.

För deﬁni3oner av anfallstyper hänvisas 3ll den engelska
originaltexten (Fisher 2017)
Kan vara fokala eller generaliserad, med eller utan
medvetandepåverkan
På grund av o3llräcklig informa3on eller oklarheter om i
vilken kategori anfallet ska placeras.

Exempel
Anfallsbeskrivning

Gammal beskrivning (1981)

Ny beskrivning (2017)

Anhörig vaknar av pågående GTK I sängen

Gick inte a+ klassiﬁcera

Toniskt-kloniskt anfall, med
okänd start

Samma. EEG visar fokal epilep3form
ak3vitet och MR visar konkordant fokal
dysplasi

Par3ellt anfall med sekundär
generalisering

Fokalt 3ll bilateralt tonisktkloniskt anfall

Absens hos barn med Lennox-Gastaut och
bilateral epilep3form ak3vitet på EEG.
Flera anfallstyper

Generaliserat, typisk eller
atypisk absens

Generaliserat, typisk eller
atypisk absens

Samma barn som ovan. Anfall med stelhet
i höger arm och ben, med bevarat
medvetande.

Toniskt (med risk för a+ man
felak3gt antar generaliserad
anfallstyp)

Fokalt toniskt anfall med
bevarat medvetande
(“motorisk” överﬂödigt)

Vuxen med anfall i form av rodnad och
piloerek3on.

Enkelt par3ellt autonomt

Fokalt autonomt, med
bevarat medvetande

14-mån ﬂicka med kluster av arm- och
nackﬂexion under 2 sek, med hypsarytmier
på EEG med vänster parietal dominans,
MR visar parietal dysplasi vä.

Infan3l spasm (utan
informa3on om fokal eller
generaliserad start)

Fokal epilep3sk spasm

Man med JME. Bilaterala myoklonier som
följs av stelhet i alla extremiteter påverkat
medvetande och däreRer kloniska
ryckningar I alla extremiteter.

Myoklonier följda av
generaliserat toniskt-kloniskt
anfall.

Generaliserat myoklonttoniskt-kloniskt anfall
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Engelsk förlaga

2. Classiﬁca3on of the epilepsies: Scheﬀer et al, Epilepsia 2017

Förslag

Anfallstyp

Komorbiditeter

Fokalt

Generaliserat

Okänd start

E3ologi
Strukturell
Gene3sk

Epilepsi
Fokal

Generaliserad

Generaliserad Av okänd typ
& fokal

Epilepsisyndrom

Infek3ös
Metabol
Immunmedierad
Okänd

