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HOVEDBUDSKABERHOVEDBUDSKABER

Pludselig uventet død hos personer med epilepsi (SUDEP) er den næsthyppigste dødsårsag hos personer med epilepsi i
alderen 1-49 år, og i den generelle befolkning sker næsten hvert fjerde pludselige og uforklarlige dødsfald i denne
aldersgruppe hos en person med epilepsi.

Epilepsi er en risikofaktor for pludselig og uforklarlig død i den generelle befolkning.

God anfaldskontrol forebygger både SUDEP og andre dødsfald som anfaldsrelaterede ulykker og status epilepticus.

Sammenlignet med den generelle befolkning har personer med epilepsi 2-4 gange øget risiko for at dø tidligere
end forventet, og risikoen er størst hos børn og yngre voksne [1]. Hos børn med epilepsi er mortaliteten op til 22
gange højere end i baggrundsbefolkningen, mens den er omkring syv gange højere hos yngre voksne under 50 år
[2-4].

Trods et stigende antal behandlingsmuligheder for epilepsi ser det ikke ud til, at den øgede mortalitet hos denne
patientgruppe er faldet over årene [1]. Faktisk har man i USA registreret en stigende mortalitet hos personer med
epilepsi fra 1999 til 2017 [5]. I de senere år er andelen af patienter med epilepsi på baggrund af underliggende
neurologisk sygdom steget. Disse sygdomme inkluderer demens, hjernetumorer og stroke, og den øgede
mortalitet blandt ældre personer med epilepsi kan formodentlig tilskrives disse underliggende sygdomme [5].

En del af den øgede mortalitet hos personer med epilepsi skyldes således komorbiditeter som hjernetumorer,
herunder såvel primære cerebrale neoplasier som hjernemetastaser, og pneumoni, mens en anden del er
relateret til epilepsien i sig selv, herunder status epilepticus, anfaldsrelaterede ulykker og pludselig uventet død
hos personer med epilepsi (sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)) [4-8]. For at identificere det fulde
spektrum af epilepsirelaterede dødsfald blev et nyt klassifikationssystem for epilepsirelateret mortalitet
foreslået i 2016 [6]. Dette system klassificerer epilepsirelateret død som enten dødsfald direkte relateret til
epilepsi, hvori tilfælde af SUDEP, status epilepticus og anfaldsrelaterede ulykker indgår, dødsfald indirekte
relateret til epilepsi, som f.eks. aspirationspneumoni og selvmord, dødsfald relateret til akutte symptomatiske
anfald eller dødsfald relateret til underliggende årsager til personens epilepsi, såsom hjernetumorer eller stroke.
De inkluderede dødsårsager i det foreslåede klassifikationssystem er fortsat til debat. Studier har vist, at omkring
60% af alle dødsfald hos personer med epilepsi kan klassificeres som epilepsirelaterede ud fra dette
klassifikationssystem [3, 9].
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PLUDSELIG UVENTET DØDPLUDSELIG UVENTET DØD

Pludselige, uforklarlige dødsfald er dødsfald, hvor en ellers rask person dør pludseligt og uventet, uden at en
tilgrundliggende dødsårsag kan identificeres, og hvor personen sidst er set i live og velbefindende inden for 24
timer. SUDEP er en af de mest alvorlige komplikationer i forbindelse med epilepsi.

Risikoen for at dø pludseligt og uforklarligt er op til 34 gange højere hos personer med epilepsi end hos personer
uden [10]. En undersøgelse af samtlige danskere i alderen 1-49 år har vist, at hos dem, der dør pludseligt og
uventet, og hvor en efterfølgende obduktion ikke identificerer en dødsårsag, havde nærved hver fjerde epilepsi.
Det til trods for, at personer med epilepsi kun udgjorde 0,8% af den undersøgte population. Det gør epilepsi til en
betydelig risikofaktor for pludselig og uforklarlig død [10, 11].

Ifølge de seneste SUDEP-kriterier, The unified SUDEP criteria, fra 2012 defineres SUDEP som et pludseligt og
uventet dødsfald, der sker bevidnet eller ubevidnet, og som ikke er relateret til traumer eller druknedød. Dertil
skal status epilepticus udelukkes, og en efterfølgende obduktion skal ikke finde en dødsårsag [12]. SUDEP kan
underinddeles i kategorierne definite, definite plus, probable og possible SUDEP ud fra graden af information
om omstændighederne og årsagerne til det pågældende dødsfald (Figur 1Figur 1).

Trods en stigende bevågenhed er de præcise årsagsmekanismer bag SUDEP fortsat uafklarede. Det er blevet
foreslået, at anfald kan udløse hypoventilation eller kardiel dysfunktion [13], eller at anfald fører til en cerebral
nedlukning, hjerterytmeforstyrrelser og central eller obstruktiv apnø [14]. Antallet af monitorerede SUDEP-cases
er få. En analyse af ni tilfælde af SUDEP, som skete under overvågning i epilepsimonitoreringsenheder, viste et
typisk mønster, hvor et generaliseret tonisk-klonisk anfald førte til hyperventilation fulgt af postiktal
generaliseret elektroencefalografisk suppression, kardiel og respiratorisk dysfunktion med bradykardi efterfulgt
af asystoli og perioder med apnø [15].

ET KARDIELT LINKET KARDIELT LINK

De seneste år har et stigende fokus rettet sig mod kombinerede hjerne- og hjertesygdomme som en mulig
forklaring af SUDEP [16, 17]. Studier har således vist, at personer med epilepsi har en øget risiko for såvel brady-
som takyarytmier, hvilket bl.a. kan skyldes, at epileptiske anfald kan medføre kardielle ændringer pga. f.eks.
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anfaldsudløst iskæmisk skade af myocytter, der igen fører til endokardiel fibrose med efterfølgende udvikling af
hjerterytmeforstyrrelser [18]. Dertil er det vist, at epileptiske anfald kan ændre funktionen af ionkanalerne i
hjertet, at antiepileptisk medicin kan have proarytmisk effekt, og at medfødte genetiske varianter kan øge
risikoen for at udvikle både epilepsi og hjerterytmeforstyrrelser [17]. F.eks. er genetiske varianter, der er
associeret med langt QT-syndrom – et syndrom, der er karakteriseret med takyarytmi, som kan føre til synkope
og pludselig død – også påvist at være associeret med epilepsi [19]. I nogle tilfælde kan der således være tale om
en fælles fænotype, hvor specifikke genetiske varianter øger risikoen for at udvikle såvel epilepsi som
hjerterytmeforstyrrelser.

FOREKOMSTEN AF PLUDSELIG UVENTET DØDFOREKOMSTEN AF PLUDSELIG UVENTET DØD

Til trods for en stigende bevågenhed på SUDEP kan det være svært at identificere og klassificere disse dødsfald,
da der indtil indførelsen af ICD-11-klassifikationssystemet ikke har været ICD-koder for SUDEP [1].
Identifikationen af SUDEP-cases har derfor krævet adgang til yderligere information om de pågældende
dødsfald, herunder information fra dødsattester og obduktions- og toksikologirapporter. Dertil afhænger
identifikationen af SUDEP-cases af obduktionshyppigheden og af kvaliteten af den tilgængelige information om
omstændighederne ved dødsfaldene.

Af samme årsag varierer incidensen af SUDEP mellem forskellige studiepopulationer og studiedesign.
Incidensen er som regel højere i hospitalsbaserede kohorter end i registerbaserede studier [1]. Ydermere er der
kun gennemført få populationsbaserede opgørelser af forekomsten af SUDEP.

Et review fra 2011, som inkluderede to populationsbaserede studier, estimeredes incidensen af SUDEP i en
generel epilepsipopulation til 0,9-2,3 SUDEP-tilfælde pr. 1.000 personår, mens incidensen var 1,1-5,9 pr. 1.000
personår hos personer med kronisk refraktær epilepsi og 6,3-9,3 pr. 1.000 personår hos epilepsipatienter, der var
kandidater til epilepsikirurgi [13]. Risikoen for SUDEP øges således med sværhedsgraden af personens epilepsi.

I et senere review fra 2014 blev incidensen af SUDEP estimeret til 1,2 SUDEP-tilfælde pr. 1.000 personår [20]. I
dette studie fandt man den højeste risiko for SUDEP hos personer i alderen 20-40 år.

De seneste populationsbaserede SUDEP-studier fra såvel Sverige, Island og Danmark har fundet en incidens af
SUDEP på 1,1-1,3 pr. 1.000 personår [10, 21, 22].

Hvor incidensen af SUDEP hos voksne ligger på samme niveau i de fleste studier, har incidensen hos børn
derimod varieret mere. I nogle studier har man fundet en lavere incidens af SUDEP hos børn end hos voksne [10,
22], mens man i andre studier har fundet, at incidensen af SUDEP hos børn svarede til incidensen hos voksne
[21, 23]. Årsagerne til disse forskelle er ikke fuldt afklarede, men en del af forklaringen kunne være forskelle i
sværhedsgraden af epilepsi hos de inkluderede børn samt hyppigheden af obduktioner hos børn.

PLUDSELIG UVENTET DØD SAMMENHOLDT MED ANDRE DØDSÅRSAGERPLUDSELIG UVENTET DØD SAMMENHOLDT MED ANDRE DØDSÅRSAGER

Hvor populationsbaserede studier af den generelle mortalitet hos personer med epilepsi oftest har benyttet sig af
data fra dødsårsagsregistre, har man i studier af SUDEP som nævnt trukket på yderligere datakilder. De
manglende ICD-koder for pludselig og uventet død har medført, at de generelle mortalitetsstudier sjældent
rapporterer tilfælde af SUDEP. Modsat har SUDEP-studierne sjældent rapporteret andre dødsårsager, hvorved
forholdet mellem SUDEP og andre dødsårsager hos personer med epilepsi har været mindre belyst [1].

Ved at benytte det foreslåede klassifikationssystem for epilepsirelateret mortalitet [6] i en dansk
epilepsipopulation af børn og yngre voksne i alderen 1-49 år viste det sig, at 63% af alle dødsfald kunne
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klassificeres som epilepsirelaterede [9]. Samtidig var SUDEP den næsthyppigste dødsårsag hos børn og yngre
voksne – hos børn næst efter aspirationspneumoni og hos voksne næst efter hjernetumorer. Næsten hver femte
person i populationen døde således af SUDEP sammenlignet med under 1% for status epilepticus og 4% for
anfaldsrelaterede ulykker (Tabel 1Tabel 1). Til sammenligning var de tre hyppigste dødsårsager hos personer uden
epilepsi i samme aldersgruppe cancer, dødsulykker og kardiovaskulær sygdom [10].

RISIKOFAKTORER OG FOREBYGGELSERISIKOFAKTORER OG FOREBYGGELSE

Hos børn og yngre voksne bidrager SUDEP således væsentligt til den observerede øgede mortalitet hos personer
med epilepsi. Som nævnt stiger risikoen for SUDEP med sværhedsgraden af personens epilepsi. I flere studier
har man desuden undersøgt yderligere risikofaktorer for de pludselige og uventede dødsfald.

Risikoen for SUDEP er højest hos mænd, hos personer med tidlig debut og/eller lang varighed af deres epilepsi
og hos personer med hyppige bilaterale eller generaliserede tonisk-kloniske anfald. SUDEP ses dog ved alle typer
af epilepsi og er ikke udelukkende knyttet til fokale til bilaterale/generaliserede tonisk-kloniske anfald (TabelTabel  22)
[13, 20, 24, 25].
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Andre risikofaktorer er manglende behandling med antiepileptisk medicin samt at sove alene og på maven [14,
26, 27]. Det typiske tilfælde af SUDEP er beskrevet som en person, der bor alene, dør ubevidnet i eget hjem i
sengen om natten og bliver fundet liggende på maven og under forhold, der indikerer et forudgående epileptisk
anfald [27].

En metaanalyse har vist, at hos personer med ukontrollerede anfald kan det at tillægge et ekstra antiepileptisk
medikament føre til en syv gange lavere forekomst af SUDEP i forhold til personer, der fik tillagt en
placebobehandling [28].

Yderligere forebyggende tiltag er dog mindre velunderbyggede, og spørgsmålet bliver derfor, hvordan man skal
informere om tidlig død, herunder ikke mindst SUDEP, uden at skræmme patienterne. Et udgangspunkt kunne
være at informere personer med høj risiko. Spørgeskemaundersøgelser har dog vist, at personer med epilepsi og
deres pårørende ønsker information om SUDEP, men at læger ikke drøfter emnet regelmæssigt [29].

SAMMENFATNINGSAMMENFATNING

SUDEP er således en hyppig årsag til tidlig død hos personer med epilepsi. Hos børn og yngre voksne med
epilepsi i alderen 1-49 år er SUDEP den næsthyppigste dødsårsag og udgør næsten hvert femte dødsfald i denne
aldersgruppe.

Forekomsten af hjerterytmeforstyrrelser er øget hos personer med epilepsi, og mulige associationer mellem
epilepsi og kardielle arytmier bliver i stigende grad undersøgt. Samtidig er epilepsi en markant risikofaktor for
pludselig og uforklarlig død i den generelle befolkning.

Det viser alvorligheden af epilepsi – ikke kun i en epilepsipopulation, men i hele samfundet.

God anfaldskontrol forebygger ikke blot SUDEP, men også andre dødsfald som anfaldsrelaterede ulykker,
inklusive druknedød, og status epilepticus.

Det er derfor vigtigt med optimal behandling af epileptiske anfald, hvis den øgede mortalitet i denne
patientgruppe skal forebygges. Gode sovevaner, herunder mulighed for eventuel overvågning, kan ligeledes
tænkes at kunne forebygge en del af disse uventede dødsfald.
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Personer med epilepsi ønsker information om SUDEP, og god patientinddragelse med relevant information om
risikofaktorer for pludselig, uventet død kan ligeledes tænkes at kunne sikre den nødvendige adhærens til den
valgte behandling.

KorrespondanceKorrespondance Marius Kløvgaard. E-mail: mks@dadlnet.dk

AntagetAntaget 1. juni 2022

Publiceret på ugeskriftet.dkPubliceret på ugeskriftet.dk 27. juni 2022

InteressekonflikterInteressekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

ReferencerReferencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dk

ArtikelreferenceArtikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V01220053

SUMMARY

Sudden unexpected death in epilepsySudden unexpected death in epilepsy

Marius Kløvgaard & Bo Gregers Winkel
Ugeskr Læger 2022;184:V01220053 
Sudden and unexpected death is defined as sudden death without any obvious cause and where the person was
seen in habitual conditions within the last 24 hours before death. Persons with epilepsy have a 34-fold increased
risk of dying suddenly and unexpectedly compared with the background population. In persons with epilepsy
these deaths are referred to as sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP). This review finds that the risk is
highest in younger adults, and SUDEP is the second leading cause of death in persons with epilepsy aged 1-49
years. Good seizure control is important in the prevention of SUDEP.
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