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There is an overlap between neurology
Sammendrag
Bakgrunn. Depresjoner forekommer 
hyppigere blant epilepsipasienter enn 
i den generelle befolkningen. Hos 
mange har depresjonene større inn-
virkning på livskvaliteten enn selve 
anfallene.

Materiale og metode. Grunnlaget for 
artikkelen er et ikke-systematisk søk 
i PubMed og egne kliniske erfaringer 
med pasientgruppen.

Resultater. Fordi depresjonssympto-
mene hos epilepsipasienter ofte er 
svingende og noe atypiske sammen-
liknet med symptomene hos pasienter 
med depresjon uten epilepsi, kan dia-
gnostikken være vanskelig. Depresjo-
ner kan ha en tidsmessig relasjon til 
anfallene (iktalt eller periiktalt), men 
vanligere er depresjoner som opptrer 
uavhengig av anfallene, dvs. interiktalt. 
Depresjonene kan ha nevrobiologiske, 
psykososiale og iatrogene årsaker. 
Særlig utsatte er de med temporolim-
bisk epilepsi, fokus i venstre hemi-
sfære og/eller som får GABAerge 
medikamenter. Antidepressiver kan 
i enkelte tilfeller senke anfallsterske-
len, men dette gjelder ikke, eller i liten 
grad, SSRI- eller SNRI-preparater. 
Derfor anbefales disse som førstevalg 
ved medikamentell behandling av 
depresjoner i denne pasientgruppen.

Fortolkning. Det er en bidireksjonalitet 
mellom epilepsi og depresjon, idet den 
ene tilstanden øker risikoen for den 
andre og vice versa. I de senere år er 
det funnet flere felles patofysiologiske 
mekanismer som vi tror kan forklare 
dette fenomenet. Depresjoner i epi-
lepsipopulasjonen blir ofte ikke erkjent 
og følgelig heller ikke behandlet. Vi tror 
at antidepressiv behandling kan bedre 
livssituasjonen for mange av disse 
pasientene.
and psychiatry, and epilepsy has always
been central to discussions about this

interface.

Michael R. Trimble (1)

Depresjoner anses i dag for å være den hyp-
pigst forekommende komorbide tilstanden
hos epilepsipasienter (2). I de senere år er
det funnet sterke holdepunkter for at den ene
tilstanden gir økt risiko for utvikling av den
andre og vice versa. Dessuten synes det å
foreligge flere felles patofysiologiske meka-
nismer ved de to tilstandene.

Hovedbegrunnelsen for å skrive denne
artikkelen er at vi etter mange år i dette fag-
feltet sitter med et inntrykk av at depresjoner
hos pasienter med epilepsi ofte blir oversett
og følgelig heller ikke behandlet. Vi tror at
relativt enkle tiltak kan bedre denne pasient-
gruppens livssituasjon.

Psykiatrisk komorbiditet kan i stor grad
forringe epilepsipasientenes livskvalitet.
Hos dem som ikke er anfallsfrie, påvirkes
livskvaliteten mer av de depressive sympto-
mene enn av anfallsfrekvensen (3). I tillegg
opplever de med depresjon de epileptiske
anfallene som kraftigere og mer plagsomme
enn det de med bare epilepsi oppfatter sine
anfall. De har også høyere risiko for medika-
mentrelaterte bivirkninger og større forbruk
av helsetjenester (4).

Materiale og metode
Grunnlaget for artikkelen er et ikke-syste-
matisk søk i PubMed og egne kliniske erfa-
ringer i form av mange års klinisk og forsk-
ningsmessig arbeid med epilepsipasienter.

Epidemiologi
Sikre tall for prevalens og insidens av depre-
sjoner i epilepsipopulasjonen har vi ikke.
Resultatene fra forskjellige studier spriker
betydelig, og prevalenstallene varierer fra
11 % til 62 % (5, 6). Årsakene til de store
sprikene ligger trolig i forskjeller mellom
de undersøkte populasjonene, manglende
konsensus om avgrensning av depresjons-
begrepet i epilepsipopulasjonen samt bruk
av ulike diagnostiske metoder til å avdekke
og måle grad av depresjon (3).

Det er likevel ingen tvil om at depresjoner
forekommer hyppigere blant epilepsipasien-
ter enn i den generelle befolkning (5) og hyp-
pigere enn blant pasienter med andre kroniske
sykdommer, som for eksempel astma (7, 8).

Depresjoner forekommer ved alle epilep-
siformer, men er særlig prevalent ved tem-
porolimbisk epilepsi (3), muligens på grunn
av felles patofysiologiske mekanismer.

Atypisk semiologi
Depresjoner i epilepsipopulasjonen skiller
seg ofte fra symptombildet ved primære
alvorlige eller lette depresjoner ved sine mer
pleomorfe og svingende symptomer. Til-
standen har blant annet vært kalt epilepsi-
relatert dystymi (dysthymic-like disorder of
epilepsy) (2). Hovedsymptomene er gjengitt
i ramme 1 og er i overensstemmelse med
forslaget til klassifikasjon av nevropsykiat-
riske lidelser hos epilepsipasienter fra Inter-
national League Against Epilepsy (9).

Tilstanden fyller som oftest ikke de dia-
gnostiske kriteriene som er satt for depre-
sjoner i diagnoseverktøyene Diagnostic and
statistical manual of mental disorders
(DSM-IV-TR) (10) eller den internasjonale
statistiske klassifikasjon av sykdommer og
beslektede helseproblemer (ICD-10) (11) og
blir av den grunn ofte oversett (12).

Depresjonene kan ha relasjon 
til anfallene
Depresjonsperioder blant epilepsipasienter
kan opptre med en tidsmessig relasjon til
anfallene eller være uavhengig av disse.
Man skiller gjerne mellom periiktale, iktale
og interiktale depresjoner (fig 1).

Periiktale depresjoner er redusert stem-

Hovedbudskap
■ Ved epilepsi er depresjon den hyppigst 

forekommende komorbide tilstanden
■ Depresjon øker ikke bare risikoen for 

epilepsiutvikling, men også for at 
epilepsien blir terapiresistent

■ Flere av de samme patofysiologiske 
mekanismene er operante ved begge 
tilstandene

■ SSRI- og SNRI-preparater er første-
valget ved psykofarmakologisk behand-
ling av interiktale depresjoner
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ningsleie før eller etter epileptiske anfall.
Mange med epilepsi har prodromalsympto-
mer 1–3 døgn forut for anfall i form av dys-
fori og irritabilitet (13). Mange pårørende
hevder de dermed kan forutsi anfallene.

Blant pasienter med behandlingsrefraktær
fokal epilepsi opplever 40–50 % postiktale
depressive symptomer, inkludert suicidtan-
ker hos 13 % (9, 14). Symptomene, i form av
tristhet og følelsen av håpløshet, skyld og
skam, kan komme etter et symptomfritt
intervall på opptil en uke etter anfallet og
varer gjerne 1–2 døgn.

Iktale depresjoner ses hos rundt 15 % (15)
av dem med aura og opptrer som oftest hos
pasienter med temporolimbisk epilepsi der
den iktale epileptiske aktiviteten involverer
amygdala. De fleste med slik aura opplever
en intens og ubegripelig angst, mens noen
føler en bunnløs tristhet «som kommer ut av
det blå» (16).

Interiktale depresjoner er den vanligste
formen for depresjon i epilepsipopulasjonen
(17). Den kan ha høyst forskjellig varighet og
alvorlighetsgrad. De depressive periodene
opptrer uten tidsmessig relasjon til anfallene,
og pasientene kan ved siden av nedstemthet
og en følelse av verdiløshet ha nevrovegeta-
tive, kognitive og somatiske symptomer med
dårlig appetitt, vekttap, søvnforstyrrelser,
tretthet og redusert konsentrasjonsevne.

Mange mulige årsaker
Trolig er det ved depresjoner i epilepsipopu-
lasjonen en kompleks blanding av nevrobio-
logiske og psykososiale årsaksfaktorer.

Epileptogene lesjoner med strukturelle og
funksjonelle endringer i limbiske strukturer,
også kalt «the emotional brain», gir økt risi-
ko for psykiske problemer, inkludert depre-
sjoner. I en klinisk studie med pasienter med
temporallappsepilepsi (der limbiske struktu-
rer som oftest er affisert) er det ved siden av
kognitive vansker funnet at pasientene hadde
redusert emosjonell og sosial kompetanse
samt høyere skår på angst- og depresjons-
skalaer enn matchede kontrollpersoner (18).

Antiepileptika kan ha både positive og
negative psykotrope effekter. Spesielt karba-
mazepin, valproat og lamotrigin har stem-
ningsstabiliserende egenskaper. Depresjoner
kan oppstå som følge av seponering av et slikt
medikament. Andre antiepileptika, slike som
levetiracetam (19) og medikamenter som
påvirker gammaaminosmørsyremedikamen-
ter (GABAerge medikamenter) som fenobar-
bital, primidon, vigabatrin, tiagabin, felbamat
og topiramat, kan ha negative psykotrope
effekter, inkludert depresjoner (2).

Opptil 30 % av pasientene som gjennom-
går temporallappsreseksjoner pga. farma-
koresistent epilepsi har depresjoner det første
året etter operasjonen, enten som forsterk-
ning av tidligere depresjonstendens eller som
de novo-depresjoner (20). Dette gjelder også
dem som etter operasjonen er blitt anfallsfrie,
mange av disse får store problemer med om-
stilling til den nye rollen som frisk.

Depresjoner er vist å være en negativ pre-
diktor for å bli anfallsfri, ikke bare etter epi-
lepsikirurgi, men også ved behandling med
antiepileptika (21).

For mange er det å få epileptiske anfall et
betydelig psykisk traume. Epilepsi er dess-
verre fortsatt en mytebefengt sykdom, og
mange opplever diskriminering og stigmati-
sering. Tilbakevendende anfall som kommer
uten forvarsel, kan dessuten skape angst og
utrygghet. Kombinert med manglende fører-
kort kan resultatet fort bli en passiv og iso-
lert tilværelse med uføretrygd.

Overbeskyttelse av barn med epilepsi er
ikke uvanlig. Disse barna ender ofte opp
med lav selvfølelse, dårlig sosial kompe-
tanse og uselvstendighet (22).

Flere risikofaktorer
Noen epilepsipasienter ser ut til å være mer
utsatt enn andre for å utvikle affektive til-
leggsproblemer. Noen disponerende fakto-
rer er gjengitt i ramme 2.

Det hersker bred enighet om at pasienter
med temporolimbisk epilepsi er særlig sår-
bare, men betydningen av lateralitet av fokus
er omdiskutert. Enkelte PET- og SPECT-stu-
dier tyder på en overhyppighet av depresjo-
ner blant dem med epileptisk fokus i venstre
hemisfære (23).

Økt risiko for suicid
I epilepsipopulasjonen er suicidrisikoen fem
ganger så høy som i den generelle befolknin-
gen (24). Spesielt høy er risikoen de første
seks måneder etter at diagnosen er stilt og
hos pasienter med psykiatrisk komorbiditet.
For pasienter med temporale komplekse par-
tielle anfall er risikoen økt 25 ganger (25). I
en multisenterstudie med 139 pasienter gikk
12,2 % med suicidtanker, og livstidspreva-
lensen for suicidforsøk var 20,8 % (25).

Food and Drug Administration (FDA) i
USA sendte i 2008 et «FDA alert»-brev til

amerikanske leger om økt suicidrisiko ved
bruk av antiepileptika. Advarselen var ba-
sert på en gjennomgang av rapporterte bi-
virkninger fra 199 kliniske studier av 11
antiepileptika. I ettertid har dette brevet vært
gjenstand for mye kritikk. Mange mente det
vitenskapelige belegget for advarselen var
svært tynn og at den forhøyede suicidraten i
denne pasientgruppen heller skyldtes epilep-
sien enn behandlingen (26).

Epilepsi gir økt risiko 
for depresjon og vice versa
At epilepsi kan ledsages av depresjoner, har
vært kjent lenge, men at depresjoner gir økt
risiko for epilepsiutvikling, er relativt ny
viten. Både hos barn og voksne er det funnet
3–4 ganger økt risiko for å utvikle epilep-
tiske anfall og epilepsi hvis vedkommende
på forhånd hadde hatt alvorlige depresjoner
(27, 28). Cramer og medarbeidere fant en

Ramme 1

Hovedsymptomer ved epilepsirelatert 
dystymi (dysthymic-like disorder of 
epilepsy) (2)

■ Nedstemthet, gledesløshet

■ Følelse av håpløshet

■ Gråtetokter

■ Lav selvfølelse

■ Tretthet

■ Lavt energiforråd

■ Angst

■ Irritabilitet, lav frustrasjonsterskel

■ Spiseforstyrrelser

■ Søvnforstyrrelser

Figur 1 Tidsmessig relasjon mellom epileptiske anfall og psykiatriske symptomer

Iktal

Interiktal

Preiktal

Postiktal

Depresjon

Anfall
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nær relasjon mellom depresjon og epilep-
siens alvorlighetsgrad (4). Disse data sier
intet om kausalitet, bare at de to tilstandene
påvirker hverandre gjensidig.

Flere patofysiologiske fellestrekk
Det er både dyreeksperimentelle og kliniske
holdepunkter for flere felles nevrobiolo-
giske forstyrrelser ved de to tilstandene.
Dette kan kanskje forklare bidireksjonali-
teten. Både epilepsi og depresjon kan
oppfattes som uttrykk for et dysfunksjonelt
cerebralt cellenettverk. To patogene meka-
nismer er trolig operante ved begge tilstan-
dene (29):
• Endrede konsentrasjoner av hjernens nev-

rotransmittere, inkludert serotonin, nor-
adrenalin, dopamin, GABA og glutamat

• Strukturelle og funksjonelle endringer i
frontotemporale områder, spesielt innen
de limbiske strukturer

Det er i dag flere indikasjoner på at det ved
så vel temporallappsepilepsi som depresjo-
ner er en endret interaksjon mellom seroto-
nerge og noradrenerge nevroner på den ene
side og glutamaterge systemer på den annen
(29). Dette resulterer i abnorme cellulære

nettverk preget av hypereksitabilitet. Man
antar at slik nevronal hypereksitabilitet, sær-
lig i limbiske strukturer, ikke bare kan gi
anfall, men også emosjonelle forstyrrelser
(29). Redusert serotonerg og noradrenerg
aktivitet, som er vist å foreligge hos mange
med alvorlige depresjoner, kombinert med
høye stressbetingede glukokortikoidnivåer,
påvirker danningen av nevrotrope faktorer,
noe man tror er forklaringen på hippocam-
pusatrofien man kan se ved begge tilstan-
dene. I MR- og PET-studier er det ved både
epilepsi og depresjoner funnet morfologiske
og metabolske endringer ikke bare tempo-
ralt, men også frontalt (30).

Studier av dyremodeller av epilepsi har
vist at økt serotonerg aktivitet kan ha anti-
konvulsive effekter (31), og hos epilepsi-
pasienter kan antidepressiver av typen selek-
tive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ha
et visst antikonvulsivt potensial (32), sam-
tidig som den positive psykotrope effekten
av lamotrigin, karbamazepin og valproat kan
være formidlet via økte serotoninnivåer.
Man har også spekulert på om den antiepi-
leptiske og den antidepressive effekten av
vagusnervestimulering er formidlet gjennom
økt noradrenerg og serotonerg aktivitet (33).

Også astrocytter, som er intimt bundet til
glutamatmetabolismen, ser ut til spille en
viktigere rolle enn tidligere antatt både ved
depresjoner og epilepsi. Ved begge tilstan-
der er det funnet en endret glia-nevron-inter-
aksjon. Mens det ved temporallappsepilepsi
er funnet nevrontap med innvekst av gliacel-
ler i hippocampus, noe som antas å bidra til
hypereksitabiliteten (34), er det ved alvor-
lige depresjoner funnet nedsatt antall astro-
cytter i frontallappen, med lave nivåer av
glutamat, glutamin og GABA (35).

Diagnostikk
Å diagnostisere depresjon bos epilepsipa-
sienter kan være vanskelig. Både pasient og
lege kan oppfatte symptomene som en na-
turlig reaksjon på et liv med plutselige og
uforutsigbare anfall, som ledd i selve epilep-
sien eller som bivirkninger av antiepileptika.
Pasientene opplyser sjelden om slike sym-
ptomer spontant, og hvis legen ikke spør
direkte om depresjon, blir resultatet under-
rapportering og underbehandling.

I tillegg til et målrettet klinisk intervju kan
symptomer på depresjon fanges opp ved
bruk av enkle spørreskjemaer som Becks
Depression Inventory (BDI) (36), Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS) (37),
Montgomery and Aasberg Depression Rating
Scale (MADRS) (38) eller Neurological
Disorders Depression Inventory for Epi-
lepsy (NDDI-E) (39). Etter vår erfaring er
NDDI-E best egnet til rask screening i en
travel klinisk hverdag. Den er utviklet spe-
sielt for diagnostisering av depressive sym-
ptomer hos epilepsipasienter og inneholder
seks påstander som er vist å ha god korrela-
sjon med forekomst av depresjon, men ikke
med medikamentbivirkninger (tab 1). Den
er enkel og rask å fylle ut, og en svarskår
på 15 eller høyere indikerer en sannsynlig
depresjon. For ytterligere diagnostikk anbe-
faler vi BDI-skjemaet.

Selv om de nevnte spørreskjemaene kan
gi rask indikasjon på om det foreligger en
depresjon, og ev. graden av denne, kan de
likevel ikke erstatte et godt klinisk intervju.

Påvirker antidepressiver 
anfallsterskelen?
Ved behandlingstrengende interiktale depre-
sjoner bør man benytte et stemningsstabili-
serende antiepileptikum. Ved behov for yt-
terligere antidepressiv behandling er SSRI-
midler og serotonin- og noradrenalinreopp-
takshemmere (SNRI) førstevalget. Disse er
effektive, de tolereres relativt godt og de på-
virker vanligvis ikke anfallsterskelen. Dess-
verre finnes det ingen placebokontrollerte
studier av behandling av interiktale depre-
sjoner hos epilepsipasienter. Registrerings-
studier av SSRI- og SNRI-preparater har
imidlertid vist at de som fikk slike medika-
menter, hadde signifikant færre epileptiske
anfall enn placebogruppen (40). Mange kli-
nikeres vegring for å gi antidepressiver av
frykt for å forsterke anfallstendensen hos
deprimerte epilepsipasienter synes derfor
ugrunnet, i hvert fall om man benytter SSRI-
og SNRI-preparater i moderate doser og
med langsom doseopptrapping.

Interaksjoner mellom 
antiepileptika og antidepressiver
SSRI- og SNRI-preparater metaboliseres i
leveren via P-450-systemet, og metabolis-
men akselereres av enzyminduserende anti-
epileptika, slike som fenobarbital, fenytoin
og karbamazepin.

Noen antidepressiver, for eksempel fluok-
setin, paroksetin og fluvoksamin er enzym-
inhibitorer. Kombineres et av disse stoffene
med et enzyminduserende antiepileptikum,
kan man få subterapeutiske konsentrasjoner
av det antidepressive midlet og toksiske
konsentrasjoner av det antiepileptiske (41).
Jevnlig monitorering av serumkonsentrasjo-
nen av begge midlene er derfor tilrådelig.

Citalopram, escitalopram og venlafaksin
er de antidepressiver som påvirker P-450-
isoenzymer minst (41).

Ramme 2

Risikofaktorer for å utvikle 
depresjon ved epilepsi (2)

■ Depresjoner før epilepsidebut

■ Depresjoner i familien

■ Temporolimbisk epilepsi

■ Epileptisk fokus i venstre hemisfære

■ Polyfarmasi, inkludert GABAerge 
medikamenter

■ Dårlig tilpasning til epilepsien

■ Høyt stressnivå

■ Kjønn: kvinne

■ Seksuell dysfunksjon

■ Dårlig økonomi

■ Dårlig sosialt nettverk

Tabell 1 Gilliam og medarbeideres Neurological Disorder Depression Inventory for Epilepsy 
(NDDI-E) (39). En samlet skår >15 indikerer en sannsynlig depresjon, og pasienten bør da utredes 
ytterligere. Den norske oversettelsen er utført av forfatterene, og er ikke validert i en norsk popu-
lasjon

Alltid/ofte Av og til Sjelden Aldri

Livet er en kamp 4 3 2 1

Ingenting av det jeg gjør er riktig 4 3 2 1

Jeg føler skyld 4 3 2 1

Jeg kunne like godt vært død 4 3 2 1

Jeg er frustrert 4 3 2 1

Jeg har problemer med å finne gleder 4 3 2 1
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Andre terapiformer
Ved Avdeling for kompleks epilepsi – SSE
har vi mange års erfaring med miljøterapi i
grupper. Mange depressive epilepsipasien-
ter profitterer på slik gruppeterapi og på
uformelle samtaler med medpasienter i sam-
me situasjon. Andre kan ha nytte av både
psykofarmakologisk behandling og indivi-
dualisert psykoterapi hos psykolog eller
psykiater, etter vår erfaring kanskje særlig
kognitiv terapi.

Hos pasienter med alvorlige depresjoner
som ikke responderer på antidepressiver, kan
elektrosjokkbehandling (ECT) være verdt å
forsøke. ECT er ikke kontraindisert ved epi-
lepsi, og enkelte studier har faktisk vist at slik
behandling kan heve anfallsterskelen (42).

Konklusjon
Depresjoner forekommer hyppig blant epi-
lepsipasienter. En slik komorbiditet kan være
et større problem enn selve anfallene og er
ofte forbundet med redusert livskvalitet og
betydelig forbruk av helsetjenester. Dessuten
øker depresjoner risikoen for at epilepsien
blir terapiresistent. Atypiske symptomer og
manglende kunnskap hos legene fører ofte til
underdiagnostisering. I tillegg tror vi frykten
for at antidepressiver skal senker anfallster-
skele, kan bidra til underbehandling.

Pasienter med epilepsi og depresjon kan
behandles med SSRI- og SNRI-preparater
uten risiko for anfallsforverring. Bidireksjo-
naliteten mellom epilepsi og depresjon kan
bedre forstås ettersom det nå er holdepunk-
ter for at det finnes flere felles patofysiolo-
giske mekanismer.
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