
  

Genagreiningar flogaveiki á Barnaspítala Hringsins 

Niðurstöður og áhrif á meðferð 

Katrín Birgisdóttir 

Ritgerð til B.S. gráðu 

Háskóli Íslands 

Læknadeild 

Heilbrigðisvísindasvið 
 

 

 

 

 



 

 

   

  0 

   

 

 

Ritgerð þessi er til BS gráðu í læknisfræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Katrín Birgisdóttir 2018 



 

 

   

  1 

   

 

Ágrip 

Genagreiningar flogaveiki á Barnaspítala Hringsins - niðurstöður og 

áhrif á meðferð 

Katrín Birgisdóttir
1
, Sigurður Einar Marelsson

2
, Brynja Kristín Þórarinsdóttir

2 
, Reynir  Arngrímsson

1,3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Barnaspítali Hringsins, 3Erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala 

Inngangur:  Flogaveiki er breiður hópur sjúkdóma sem einkennast af viðvarandi tilhneigingu 

til að fá endurtekin flog. Flog verða vegna tímabundinnar truflunar á rafvirkni í heila. Þau geta verið af 

margvíslegum toga og haft fjömargar orsakir. Þriðjungur einstaklinga með flogaveiki svarar illa 

lyfjameðferð. Á undanförnum árum hefur þekking á erfðafræðilegum orsökum flogaveiki tekið 

stakkaskiptum. Fjöldi þekktra erfðabreytinga sem valda eða tengjast flogaveiki hefur farið ört vaxandi 

og gefur von um þróun á betri meðferð. Markmið rannsóknarinnar var að meta fjölda barna sem hafa 

greinst með erfðabreytingar og flogaveiki, kortleggja undirtegundir erfðatengdrar flogaveiki og leggja 

mat á áhrif þeirrar greiningar á val meðferðar. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin náði til allra flogaveikra barna sem leituðu á Barnaspítala 

Hringsins 2012 til 2017. Upplýsingar um börn með flogaveiki voru fengnar úr rafrænum sjúkraskrám. 

Útbúinn var listi yfir flogaveik börn sem einnig höfðu fengið ICD-greiningu um erfðasjúkdóm eða 

erfðasjúkdómur verið skráður með öðrum hætti í sjúkraskrá. Gögnin voru jafnframt rýnd af fjórum  

sérfræðingum í barnataugalækningum þar sem skráning var í sumum tilfellum ófullkomin. Gögnin voru 

síðan flokkuð samkvæmt flokkunarkerfi Axeen og Olson á undirtegundum erfðatengdrar flogaveiki. 

Tölvuforritið Excel var notað til að halda utan um gögnin og lýsandi tölfræði notuð við framsetningu á 

niðurstöðum og til að skýra og meta samanburð á milli hópa.  

Niðurstöður: Á tímabilinu leituðu alls 538 börn með flogaveiki á Barnaspítalann. Af þeim voru 

52 börn (9,7%) með greinda erfðafræðilega orsök fyrir flogaveiki. Niðurstöðurnar sýndu að samkvæmt 

flokkun Axeen og Olson var fjöldi barna með flogaveiki og erfðabreytingar sem taldar eru tengjast 

byggingargöllum í heila (6), efnaskiptagöllum (10), æðamissmíðum (1), þekktum erfða- og litninga 

heilkennum (17), göllum í jónagöngum (14), göllum í losun taugaboðefna (2) og göllum í 

frumuboðskiptum (2). Algengasta erfðatengda flogaveikin reyndist vera Dravet-heilkenni sem greindist 

hjá 7 börnum (14%) og rekja má til afbrigðilegrar starfsemi Na-jónaganga og stökkbreytinga í SCN1A-

geni. Í 16 tilvikum (31%) greindist erfðabreyting með litningarannsóknum eða örflögugreiningu en í 

hinum með erfðamengis-, fjöl- eða eingena raðgreiningum. Greining erfðagalla hafði áhrif á meðferð 

hjá 13 börnum af 51 (25%).  

Ályktanir: Þetta er í fyrsta sinn sem reynt er að meta algengi erfðatengdrar flogaveiki á 

Íslandi. Um 1 af hverjum 10 flogaveikum börnum reyndust með erfðabreytingar sem ýmist má telja að 

sé bein orsök sjúkdómsins, eða í öðrum tilvikum tengjast undirliggjandi sjúkdómum með auknum líkum 

á flogaveiki. Þar af hafði nákvæm erfðagreining áhrif hjá 1 af hverjum 4 barnanna á val 

flogameðferðar. Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi erfðagreiningar og nákvæmra upplýsinga um 

undirliggjandi eða meðvirkandi erfðabreytingar við greiningu og ákvörðun á meðferð þessara barna.   
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Listi yfir skammstafanir 

ILAE: International League Against Epilepsy. 

TSC: Tuberous sclerosis complex. 

GLUT1: Glucose transporter type 1. 

EE: Epileptic encephalopathy. 

M: Meinvaldandi. 

LM: Líklega meinvaldandi. 

ÓKÞ: Óþekkt klínísk þýðing. 

EIEE: Early infantile epileptic encephalopathy. 

M: Mánaða.  

EEG: Heilalínurit. 

SÓ: Segulómun á heila.  

TS: Tölvusneiðmynd á heila.  

Mb: 106 basapör.  

OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man, gagnagrunnur yfir gen mannsins, þekkt   

sjúkdómsvaldandi gen og svipgerðir þeirra.  
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1 Inngangur  

Flogaveiki er breiður hópur sjúkdóma sem eiga það sameiginlegt að einkennast af viðvarandi 

tilhneigingu til að fá endurtekin flog. Flogin verða vegna tímabundinnar truflunar á rafvirkni í heila og 

geta verið af margvíslegum toga, haft fjölmargar undirliggjandi orsakir og horfur. (1) Þetta er bæði 

alvarlegur og algengur taugakvilli en áætlað er að yfir 50 milljónir manna á heimsvísu séu með 

flogaveiki. (2) Þrátt fyrir viðeigandi meðferð heldur um þriðjungur þessa einstaklinga áfram að fá flog. 

(3) Allt frá tímum Hippókratesar, 400 f.Kr., hafa verið uppi hugmyndir um að flogaveiki megi að 

einhverju leyti rekja til erfða. (4) Þekking á erfðafræðilegum orsökum flogaveiki hefur tekið 

stakkaskiptum á undanförnum árum vegna framfara á sviði erfðafræði. Fjöldi þekktra stökkbreytinga 

sem valda flogaveiki fer ört vaxandi og gefur von um bætta meðferð og horfur. (3) 

 

1.1 Flogaveiki 

International League Against Epilepsy (ILAE) skilgreinir flogaveiki sem sjúkdóm í heila sem 

uppfyllir eitthvert eftirfarandi þriggja skilyrða: 1. Að minnsta kosti tveir krampar án áreitis sem eiga sér 

stað og meira en 24 klukkustundir líða á milli. 2. Einn krampi án áreitis og áhætta á öðrum krampa 

innan 10 ára, sambærileg við áhættu eftir 2 krampa án áreitis (a.m.k. 60%). 3. Greining á flogaveiki 

heilkenni. (1) Flogaveiki er talin yfirstaðin ef einstaklingur hefur ekki fengið flog í 10 ár og verið án 

flogalyfja í 5 ár. Einnig ef einstaklingur var með aldursháð og sjálftakmarkandi flogaveiki heilkenni en 

er nú kominn fram yfir tiltekinn aldur. (1)  

Flog eða krampi er skilgreindur sem tímabundinn atburður teikna og einkenna sem orsakast af 

óeðlilega mikilli og samhæfðri rafvirkni í taugafrumum heilans. (5) Flogavirknin getur átt sér stað hvar 

sem er í heilanum. Klínísk birtingarmynd krampa er breytileg eftir því hvar upptökin eru og hvernig 

flogavirknin dreifist um heilann. Ýmsir aðrir þættir eins og þroski heilans, vökustig og lyf spila einnig 

inn í. (5) Skerðing á meðvitund, afbrigðilegar hreyfingar eða hegðun, truflanir á skynjun, hugsun eða 

starfsemi ósjálfráða taugakerfisins eru allt dæmi um einkenni krampa. (5, 6) Flogaveiki er aðeins ein af 

mörgum mögulegum orsökum krampa. Hiti er til að mynda algengasta orsök krampa í börnum. Dæmi 

um aðrar orsakir eru sýkingar í miðtaugakerfi, of lágur blóðsykur og höfuðáverkar. (7) Einnig eru ýmis 

köst sem geta líkst flogum (e. pseudoseizure). Slík köst geta verið af ýmsum toga t.d. bakflæði, 

mígreni, svefntruflanir eða langt QT-bil. Við greiningu er því mikilvægt að íhuga hvort um sé að ræða 

raunverulegt flog eða ekki. (8) 

 

1.1.1 Flokkun 

Árið 2017 gaf ILAE út nýja og endurbætta útgáfu af flokkun á flogaveiki og flogum. (9, 10) Við 

greiningu flogaveiki er byrjað á að skilgreina gerð floga. Flog eru flokkuð í alflog (e. generalized onset) 

og staðbundin flog (e. focal onset), eftir því hvar þau eiga upptök í heila. Upptök í heila er oft hægt að 

greina út frá einkennum og heilalínuriti en þó geta upptökin verið óljós eða engar breytingar sést á 

ritinu. Ef ekki liggja nægar upplýsingar fyrir um upptök flogsins er það flokkað af óþekktum uppruna. 
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Hvatt er til eins nákvæmrar flokkunar og mögulegt er auk þess að láta fylgja með frekari lýsingu á 

teiknum og einkennum flogsins. (9)  

Staðbundin flog 

Staðbundin flog eiga upptök sín í öðru hvoru heilahvelinu, ýmist í heilaberki eða neðan heilabarkar. 

Upptökin geta verið vel afmörkuð á einum stað (e. unifocal) eða misjafnlega dreifð um hvelið (e. 

multifocal). (11) Staðbundin flog má flokka eftir meðvitund á meðan á floginu stendur. Ef einstaklingur 

er meðvitaður um sig sjálfan og umhverfi sitt er talað um staðbundið flog með meðvitund (e. focal 

aware seizure, áður simple partial seizure). Ef meðvitund skerðist á einhverjum tímapunkti flogsins er 

talað um staðbundið flog með meðvitundarskerðingu (e. focal impaired awareness seizure, áður 

partial complex seizure). Frekari flokkun er byggð á því hvort einkenni frá hreyfikerfi (e. motor) eða 

önnur einkenni (e. non-motor) komi fram við upphaf flogsins og af hvaða gerð þau einkenni eru. (9)  

Staðbundin flog geta dreifst yfir til hins heilahvelsins og þróast í krampaflog (e. tonic-clonic 

seizure). Slík flog eru flokkuð sem staðbundin til tvíhliða krampaflog (e. focal to bilateral tonic-clonic, 

áður partial onset with secondary generalization). (9) 

Alflog   

Alflog ná til beggja heilahvela frá upphafi flogs. Flogavirknin getur verið samhverf eða ósamhverf 

yfir heilahvelin. (9) Í flestum tilvikum fylgir meðvitundarskerðing alflogum. (12) Alflog má einnig flokka 

eftir því hvort einkenni frá hreyfikerfi eða önnur einkenni komi fram og af hvaða toga þau einkenni eru.   

 

 

Mynd 1. Flokkunarkerfi floga.  

1Skilgreiningar, aðrar flogagerðir og frekari lýsingar er að finna í eftirfarandi riti (12).  

2Meðvitundarástand er vanalega ekki tekið fram. 3Vegna skorts á upplýsingum eða ef ekki er hægt að 

flokka flog í aðra flokka. Myndin er fengin úr grein. (9)  
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Ef nægar klínískar upplýsingar og niðurstöður heilalínurits liggja fyrir má síðan skilgreina gerð 

flogaveiki eftir því hvort flogin eru staðbundin eða alflog. Það er staðbundin, generaliseruð eða 

staðbundin og generaliseruð flogaveiki. Ef heilalínurit er ekki til taks eða gefur ekki nægar upplýsingar 

er flogaveikigerðin flokkuð sem óþekkt. (3, 10)  

Sumar gerðir flogaveiki er hægt að flokka enn frekar í mismunandi flogaveiki heilkenni og er sú 

flokkun byggð á gerð og eðli flogaveikinnar, aldri, orsökum og fylgikvillum. (3, 10) Greining flogaveiki 

heilkennis getur oft sagt til um horfur og hvaða meðferð hentar best. Til eru mörg mismunandi 

flogaveiki heilkenni. Flest þeirra koma fram á barnsaldri. (11)  

Síflog 

Síflog (e. status epilepticus) er langvarandi flog sem verður vegna þess að þeir ferlar sem stöðva 

flog bregðast eða vegna ferla sem leiða til óeðlilega langra floga (eftir tímapunkt t1). Síflog er ástand 

sem getur haft langvarandi afleiðingar (eftir tímapunkti t2), m.a. skemmdir og dauða  

taugafrumna og breytinga á taugabrautum. Hver skaðinn verður fer eftir gerð og lengd flogsins 

Tímapunkturinn t1 er sá tími frá því að flogið hófst þar til það er orðið óeðlilega langt og íhuga ætti að  

hefja meðferð. T1 er mismunandi eftir tegundum floga en miðað er við fimm mínútur í  

krampasíflogi, tíu mínútur í staðbundnu síflogi með skertri meðvitund og 10-15 mínútur í  

störuflogssíflogi. Tímapunkturinn t2 er sá tími þar sem flogið er farið að geta haft langtímaafleiðingar  

og meðhöndla þarf tafarlaust til þess að stöðva flogið. T2 er 30 mínútur í krampasíflogi, meira en 60  

mínútur í staðbundnu síflogi með skertri meðvitund en tímalengdin er ekki þekkt í störuflogssíflogi. (13) 

Um 4% til 16% einstaklinga með flogaveiki fá síflog a.m.k. einu sinni á ævinni. Dánartíðni er há eða  

10% til allt að 20%. (14) 

 

1.1.2 Faraldsfræði 

Flogaveiki leggst á fólk á öllum aldri en nýgengi er hæst meðal aldraðra, vegna aukinnar tíðni 

ýmissa sjúkdóma í heila. Nýgengi er næst hæst meðal barna, einkum á fyrsta aldursári. (15-17) 

Almennt er tíðni flogaveiki örlítið hærri hjá körlum en konum en hlutfallið er breytilegt þegar litið er á 

mismunandi gerðir flogaveiki. Sem dæmi má nefna að Lennox-Gastaut heilkenni er algengara meðal 

drengja á meðan juvenile myoclonic flogaveiki er algengari meðal stúlkna. (18)  

Í heiminum almennt eru á bilinu 5,6 til 7,3 af hverjum 1000 með virka flogaveiki, þ.e. fá endurtekin 

flog eða eru á lyfjum vegna flogaveiki. Nýgengi er á bilinu 50,8 til 74,4 fyrir hver 100.000 persónuár. 

Nokkur munur er á milli landa þegar þau eru borin saman með tilliti til efnahags, en hann má rekja til 

skorts á meðferð og forvörnum í fátækari löndunum. (16)  Á Norðurlöndunum eru 3,7 til 7,6 af hverjum 

10000 með virka flogaveiki og nýgengi er 30 til 60 fyrir hver 100.000 persónuár. (19) Í íslenskri 

rannsókn frá árinu 2005 sem náði yfir allt landið mældist nýgengi flogaveiki 33,3 fyrir hver 100.000 

persónuár eða 32,4 fyrir hver 100.000 persónuár eftir leiðréttingu samkvæmt evrópskum stöðlum. 

Nýgengi var hæst hjá 75 til 84 ára, en næst hæst hjá börnum á fyrsta aldursári eða 130,2 fyrir hver 

100.000 persónuár. Þegar orsakir allra floga án áreitis voru skoðaðar fengu 0,004% (2/501) 

einstaklinga flog vegna þekkts genagalla. Orsök floga án áreitis var þekkt hjá 13% barna á aldrinum 0-

15 ára. (17) Í annarri rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi mældist algengi flogaveiki í börnum á 
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grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu, að utanskildum tveimur sérskólum, 7,7 af hverjum 1000 

börnum. (20)  

 

1.1.3 Meðferð  

Lyf eru yfirleitt fyrsta val meðferðar við flogaveiki. Í meirihluta tilvika er meðferð með einu eða 

tveimur flogalyfjum nægjanleg til þess að halda flogum í skefjum. Flogalyf hækka krampaþröskuld og 

bæla niður flogavirkni í heila. Þau koma þannig í veg fyrir myndun floga eða draga úr alvarleika þeirra. 

Nákvæmur verkunarmáti flogalyfja er margbreytilegur og oft ekki fyllilega þekktur. Meðal annars hindra 

þau Na- og Ca-jónagöng, auka virkni hamlandi taugaboðefnisins GABA og/eða minnka virkni örvandi 

taugaboðefnisins glutamate. (21) Aukaverkanir flogalyfja eru algengar. Hvaða lyf er valið fer eftir gerð 

floga og flogaveiki, öðrum undirliggjandi sjúkdómum, aldri o.fl. (3, 21) Hjá 36% einstaklinga með 

flogaveiki er árangur lyfjameðferðar hinsvegar takmarkaður. Aðrir meðferðarmöguleikar eru þá 

skurðaðgerðir, taugaraförvun og sérhæft mataræði. Aðeins hjá minnihluta einstaklinga er flogavirknin 

vel afmörkuð í heila og á svæði sem hægt er að fjarlæga með skurðaðgerð. Slíkar skurðaðgerðir geta 

stundum leitt til lækningar á flogaveikinni en ekki alltaf og geta haft alvarlegar aukaverkanir. Ígræðsla 

taugaraförva, þá helst flökkutaugarraförva (e. vagus nerve stimulatior, VNS) leiðir til fækkunar floga 

hjá allt að 50% einstaklinga. (21) Ketógen mataræði hefur verið notað við flogaveiki í tæp 100 ár og 

felst í því að hámarka fitu en lágmarka prótín og kolvetni í fæðu. Það leiðir til þess að líkaminn fer að 

nota ketónkroppa í stað glúkósa sem orkugjafa. Þetta hefur reynst áhrifarík leið til þess að fækka 

flogum hjá börnum og fullorðnum með illvíga flogaveiki. (21, 22) Í kerfisbundinni yfirlitsgrein fækkaði 

flogum um 50% eða meira hjá yfir helmingi barna á ketógen mataræði. (22) Mataræðið er hinsvegar 

erfitt í framkvæmd og þolist oft illa og er því sjaldnast langtímalausn. (21) 

 

1.1.4 Horfur 

Flogaveiki hefur mismikil áhrif á líf fólks. Tíðni floganna er breytileg eftir eðli sjúkdómsins og getur 

verið allt frá einu flogi á nokkurra ára fresti til margra floga á dag. Sumir fá eina gerð floga en aðrir 

margar. Flestir þurfa meðferð en tveir þriðju einstaklinga svara lyfjameðferð vel og ná að halda 

flogunum niðri að fullu. Eftir að hafa verið flogalaus í 2 til 5 ár á lyfjum, geta um 70% barna og 60% 

fullorðna hætt lyfjameðferð og haldið áfram að vera flogalaus. (2)  

Rannsóknir hafa sýnt að tíðni ýmissa tauga- og geðraskana er hærri meðal einstaklinga með 

flogaveiki, t.d. þunglyndi, námserfiðleikar, athyglisbrestur, ofvirkni, þroskahömlun og einhverfa. 

Mígreni, ofnæmi, bólgusjúkdómar og fleira er einnig algengara meðal fólks með flogaveiki. (8, 23) 

Stakt flog hefur í flestum tilvikum ekki langvarandi skaðleg áhrif á heilann. Flogaveiki, sem svarar ekki 

meðferð, getur hinsvegar yfir langt tímabil haft skaðleg áhrif á minni og vitsmunagetu en tíð 

krampaflog eru þar helsti áhættuþáttur. (24, 25) Flogaveiki getur lækkað lífslíkur í sumum tilvikum, 

m.a. vegna aukinnar áhættu á meiðslum vegna falla, síflogum og skyndidauða (sudden unexplained 

death in epilepsy, SUDEP). (2, 8)  
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1.2 Erfðafræðilegar orsakir flogaveiki 

Flogaveiki á sér fjölmargar og fjölþættar orsakir. Flogaveiki getur verið afleiðing sýkinga í 

miðtaugakerfi, heilaæxla, heilablóðfalls eða heilaskaða eftir áverka. Ýmsir efnaskipta-, sjálfsofnæmis- 

og hrörnunarsjúkdómar geta einnig valdið flogaveiki, t.d. Alzheimer sjúkdómur í eldra fólki. 

Byggingargallar í heila og heilaskaði á fósturskeiði eða við fæðingu, t.d. vegna súrefnisskorts, er vel 

þekkt orsök flogaveiki hjá börnum. (26) Í um helmingi tilvika er orsök óþekkt (27) en þeim tilvikum sem 

hafa þekkta erfðafræðilega orsök fer fjölgandi. (28, 29)  

Það hafa lengi verið uppi hugmyndir um að flogaveiki megi að einhverju leyti rekja til erfða. (28) 

Sá grunur var loks staðfestur á 9. og 10. áratugunum með faraldsfræðilegum rannsóknum sem sýndu 

aukna áhættu á flogaveiki hjá ættingjum einstaklinga með flogaveiki (30, 31) og einkum var áhættan 

aukin þegar um var að ræða eineggja tvíbura. (32, 33) Árið 1995 var síðan fyrsta genið tengt flogaveiki 

uppgötvað, CHRNA4. Stökkbreytingar í CHRNA4 erfast ríkjandi og valda flogaveiki sem hefur upptök 

sín í ennisblaði heilans (e. autosomal dominant frontal lobe epilepsy). (34) Síðan þá hefur þekking á 

erfðafræðilegum orsökum flogaveiki tekið stakkaskiptum. Miklar framfarir á sviði erfðafræði, m.a. með 

bættri raðgreiningar- og lífgagnatækni (e. bioinformatics), hafa leitt í ljós ört stækkandi fjölda þekktra 

stökkbreytinga og erfðaþátta sem valda eða auka líkur á flogaveiki. Nú er talið að 30% til allt að 80% 

flogaveiki stafi af undirliggjandi erfðaþáttum á meðan sá hluti sem eftir stendur er áunninn. (27, 28, 35)  

Erfðabreytingar sem hafa verið tengdar flogaveiki eru margvíslegar. Sumar valda flogaveiki en 

aðrar leiða til undirliggjandi sjúkdóms eða heilkennis sem eykur líkur á flogaveiki. Oft er um að ræða 

breytingar á einum eða fáum bösum í einstaka geni en í öðrum tilfellum breytingar á stórum 

litningasvæðum eða heilum litningum. (28) Breytingar á einum basa kallast punktbreytingar (e. single 

nucleotide polymorphisms). Fjölmargar slíkar breytingar er að finna innan erfðamengisins en þegar 

þær valda amínósýrubreytingu í prótíni (skiptibreyting, e. missense), snemmbærum stopptákna 

(markleysubreyting, e. nonsense) eða breytingu á splæsingu geta þær verið sjúkdómsvaldandi. 

Stökkbreytingar sem breyta lesramma erfðaefnisins (e. frameshift) geta einnig leitt til sjúkdóms. 

Eintakabreytileikar (e. copy number variants) eru stökkbreytingar sem eru yfir 1 kb á stærð og, líkt og 

punktbreytingar, geta í sumum tilvikum valdið sjúkdómi. (36) Einnig hafa fundist stökkbreytingar á 

hvatberaerfðaefni og umframerfðaþáttum (e. epigenetics) sem leiða til flogaveiki. (28) Allar þessar 

breytingar geta verið ríkjandi eða víkjandi, ábornar (e. inherited) eða nýjar (e. de novo). Nýjum 

stökkbreytingum fylgir oft alvarlegri svipgerð en ábornum. (29) Tíglun (e. mosaicism) er þegar 

stökkbreyting átti sér stað við mítósu í fósturþroska og er aðeins í hluta af líkamsfrumum. Þó nokkuð 

er um tíglaðar stökkbreytingar í einstaklingum með flogaveiki. Foreldrar hafa í sumum tilfellum lágt 

hlutfall tíglunar og sýna ekki svipgerð en svipgerðin kemur síðan fram hjá barni sem erfði 

stökkbreytinguna frá foreldrinu. (28) Sumar erfðabreytingar fylgja hefðbundnu mendelsku lögmáli þar 

sem sá sem hefur stökkbreytinguna fær sjúkdóminn. Í flestum tilvikum er hinsvegar um að ræða 

flóknar erfðir þar sem samspil margra erfðaþátta og umhverfis ræður hver birtingarmyndin verður. 

Sýnd (e. penetrance) er því oft og tíðum breytileg, þ.e. hlutfall einstaklinga með arfgerðina sem sýnir 

svipgerðina er mismunandi. Tjáningarstig getur einnig verið margskonar (e. variable expressivity), þ.e. 

sama stökkbreytingin veldur ólíkum svipgerðum í mismunandi einstaklingum. Á sama tíma getur sama 

svipgerðin orsakast af mismunandi stökkbreytingum í ótengdum genum (e. locus heterogeneity). 
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KCNQ2, gen sem kóðar fyrir spennustýrðum K-jónagöngum tjáð í heila, er gott dæmi um þetta. Sama 

stökkbreytingin í KCNQ2 geni getur valdið allt frá góðkynja ættlægri ungbarnagflogaveiki (e. benign 

familial neonatal epilepsy) til Ohtahara heilkennis sem er gerð encephalopathiu. Ekki allir sem hafa 

stökkbreytinguna fá flogaveiki. (29)  

Gerðir erfðarannsókna notaðar til greininga á erfðafræðilegum orsökum flogaveiki eru 

litningarannsóknir, örflögugreiningar, raðgreiningar á einu eða hópi af þekktum sjúkdómsvaldandi 

genum, raðgreiningar á öllum útröðum erfðamengisins og raðgreiningar á öllu erfðamenginu í heild. 

Hvaða erfðarannsókn er valin hverju sinni fer eftir svipgerð, aðgengi og kostnaði rannsókna. Tafla 1 

sýnir yfirlit yfir hvers kyns erfðabreytingar má greina með ólíkum erfðarannsóknum. (21) Tækni hvað 

varðar greiningar er ekki fullkomin, ýmsir erfðaþættir tengdir flogaveiki eru óþekktir og ljóst að ekki 

allar erfðabreytingar greinast með núverandi rannsóknaraðferðum. (36)  

 

Tafla 1. Yfirlit erfðarannsókna.  

 

1.2.1 Undirtegundir erfðatengdrar flogaveiki 

Í grein frá 2018 eftir Axeen og Olson á Boston Children‘s Hospital voru erfðafræðilegar orsakir 

fyrir flogaveiki flokkaðar á eftirfarandi hátt: (i) byggingargallar í heila (e. malformations of cortical 

development), (ii) efnaskiptagallar (e. genetic-metabolic), (iii) æðamissmíðar (e. genetic-vascular), (iv) 

heilkenni (e. genetic-syndromic), og (v) frumubundnar orsakir (e. genetic-cellular). Frumubundnar 

orsakir voru síðan nánar flokkaðar í galla í jónagöngum, losun taugaboðefna og frumuboðskiptum. 

(37) 

Byggingargallar í heila 

Afbrigðileg þroskun á heilaberki veldur byggingargöllum í heila sem í 75% tilvika fylgir flogaveiki. 

Slíkir gallar geta verið allt frá því að vera smáir og afmarkaðir til að vera dreifðir um allan heilann. Þá 

er oftast hægt að greina með tölvusneiðmynd eða segulómun á heila. Ýmist eru eðlilegar taugafrumur 

ranglega staðsettar eða taugafrumurnar gallaðar á einhvern hátt. Fyrstu flog koma oftast fram á 

barnsaldri og iðulega er erfitt að ná stjórn á flogunum með lyfjum, en vanþroskun á heilaberki er talin 

vera orsök um 25-40% lyfjaónæmrar flogaveiki. Orsakir geta verið vegna umhverfisþátta, t.d. sýking í 

móðurkviði eða súrefnisskortur, en meirihluti er talinn hafa erfðafræðilegan uppruna. (38) Dæmi er 

Tegund erfðarannsóknar Erfðabreytingar sem greinast 

Litningarannsókn Stórar breytingar á litningum 

Hringlitningur 20 

Örflögugreining Eintakabreytileikar (t.d. úrfellingar, tvöfaldanir, innsetningar) 

Hringlitningur 20 greinist ekki.  

Raðgreining á einu geni Stökkbreytingar innan tiltekins gens 

Raðgreining á hópi gena Stökkbreytingar í þekktum flogaveiki genum 

Raðgreining á útröðum Stökkbreytingar í útröðum 

Raðgreining á öllu erfðamenginu Stökkbreytingar í öllu erfðamenginu 
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tuberous sclerosis complex (TSC) sem er fjölkerfa sjúkdómur sem m.a. einkennist af hnútamyndunum 

í heila og hrjáir 1 af hverjum 6000 börnum. Hann veldur flogaveiki í 75% tilvika. Stökkbreytingar í 

TSC1 og TSC2 genum hafa verið tengdar við sjúkdóminn og 90% einstaklinga með TSC hafa 

stökkbreytingu í öðru hvoru geninu. (39)  

Æðamissmíðar  

Missmíðar á heilaæðum eru margvíslegar og hafa sumar erfðafræðilegar orsakir. Þær geta leitt til 

flogaveiki með því að raska byggingu heilavefs eða trufla blóðflæði um heila. (37) Æðahnoð (e. 

cavernous malformation) lýsa sér sem þunnveggja og lekar æðar sem leiða til uppsöfnunar á 

hemosiderini og sindurefnum í vefjum. Ef æðahnoð eru staðsett í heila veldur þessi uppsöfnun 

langvarandi ertingu og skaða á taugafrumum og 25-47% einstaklinga með æðahnoð í heila þróa með 

sér flogaveiki. (40)  Þrjú gen eru þekkt fyrir að valda 85-95% af ættlægum æðahnoðum, þ.e. KRIT1, 

CCM2 og PDCD10. Þá erfist sjúkdómurinn á ríkjandi formi. Í öðrum ættlægum og stökum tilfellum er 

orsök hinsvegar ekki þekkt. (41)   

Efnaskiptagallar 

Arfgengir efnaskiptasjúkdómar eru fjölmargir og geta sumir þeirra leitt til flogaveiki. (42) Gallað 

ensím vegna stökkbreytinga í einu eða fleiri genum leiðir þá ýmist til skorts á nauðsynlegum 

næringarefnum frumna eða frumuhimna, uppsöfnun á eiturefnum innan frumna eða breytinga á 

osmósuþéttni frumnanna. (43) Í kerfisbundinni yfirlitsgrein frá árinu 2018 var 14 gerðum 

efnaskiptagalla sem valda flogaveiki lýst. Dæmi eru fólínsýruskortur, röskun á þvaghringnum og 

röskun á starfsemi hvatbera. (44) Flogaveiki vegna efnaskiptagalla svarar almennt illa hefðbundinni 

lyfjameðferð en í sumum tilvikum má meðhöndla undirliggjandi orsök með góðum árangri. 

Stökkbreytingar í SLC2A1 geni valda skertri starfsemi eða skorti á GLUT1 (glucose transporter type 1) 

flutningspróteini fyrir glúkósa. Í heilanum sér GLUT1 um flutning glúkósa, helsta orkugjafa heilans, yfir 

blóðheilaþröskuldinn og á milli taugastoðfrumna. Skortur leiðir því til ónægs framboðs glúkósa í heila 

og raskar þroskun og starfsemi hans. Í flestum tilvikum veldur sjúkdómurinn endurteknum flogum sem 

koma fram á fyrstu mánuðum lífsins, auk annarra taugaeinkenna. Hér reynist ketógen mataræði vel. 

Það sér heilanum fyrir orku á formi ketónkroppa og meðhöndlar þar með flogin og stuðlar að 

heilbrigðum taugaþroska.  (42, 44) GLUT1 skortur er sjaldgæfur sjúkdómur. Í Ástralíu var tíðnin metin 

1 af hverjum 90.000 en líklega er það vanmat vegna vangreiningar. (45) 

Heilkenni  

Skilin á milli sjúkdóms og heilkennis eru ekki alltaf skýr en heilkenni er notað yfir ástand sem 

einkennist af safni ákveðinna teikna og einkenna sem koma fyrir saman. (46) Í mörgum tilvikum stafa 

heilkenni af erfðabreytingum og getur flogaveiki verið eitt af einkennum. (37) Sumum litningagöllum 

fylgir aukin tíðni flogaveiki, t.d. þrístæðu á litningi 21 (Down‘s heilkenni). (47) Heilkenni hringlitnings 

númer 20 er sjaldgæfur litningagalli sem einkennist fyrst og fremst af illvígri flogaveiki. (48) Tuberous 

sclerosis complex flokkast sem heilkenni og getur því einnig passað í þennan flokk. (37) 

Frumubundnir gallar 

Gallar í jónagöngum eru meðal algengari erfðafræðilegra orsaka flogaveiki. Þar af eru 

erfðabreytingar sem hafa áhrif á spennustýrð K-jónagöng og spennustýrð Na-jónagöng algengastar. 
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Staðsetning jónaganga, virkni og breytileiki á tjáningu eftir aldri getur oft skýrt birtingarmynd 

flogaveikinnar og ólíka þróun hennar með aldrinum. (3, 37) Ýmsir gallar í losun taugaboðefna og í 

frumuboðskiptum eru einnig þekktir valdar flogaveiki. (37) 

Spennustýrð Na-jónagöng gegna mikilvægu hlutverki í virkjun taugafrumna, en þeirra megin 

hlutverk er að hefja og leiða áfram boðspennur. Na-jónagöng samanstanda af einni alpha undireiningu 

ásamt einni eða tveimur beta undireiningum. Til eru níu mismunandi gerðir alpha undireininga 

(NaV1.1-9), og eru þær tjáðar af níu mismunandi genum, SCN1A-5A og SCN8A-11A. Einnig eru fimm 

gerðir beta undireininga (NaVβ1-4) sem tjáðar eru af fjórum mismunandi genum, SCN1B-4B. (49) 

Stökkbreytingar í þessum genum geta valdið ýmsum sjúkdómum og kvillum, t.d. lengdu QT-bili 

(SCN5A), röskunum á sársaukaskyni (SCN9A) og mörgum ólíkum gerðum flogaveiki (SCN1A, -2A, -

8A, -9A og -1B). (50, 51) SCN1A er eitt best þekkta og mest rannsakaða genið tengt flogaveiki en það 

veldur m.a. Dravet heilkenni. Það tjáir fyrir NaV1.1 sem er helst staðsett í hamlandi taugafrumum í 

heila. Stökkbreytingar í SCN1A, sem letja starfsemi jónaganganna, leiða því til aukins ertanleika 

taugafrumna og þar af leiðandi aukinnar tilhneigingu til þess að fá flog. Til samanburðar tjáir SCN2A 

fyrir NaV1.2 sem kemur fyrst og fremst fyrir í örvandi taugafrumum. Í flestum tilvikum SCN2A eru það 

því stökkbreytingar sem auka starfsemi jónaganganna sem valda flogaveiki. Þó eru stökkbreytingar 

sem letja starfsemi einnig þekktur flogaveiki valdur. (3, 51) 

 

1.2.2 Erfðir og meðferð 

Nýlegar framfarir í erfðafræði flogaveiki leggja grunn að nýju tímabili í meðferð sem leggur áherslu 

á einstaklinginn. Bætt þekking á erfðafræðilegum orsökum flogaveiki og þeirri lífeðlisfræði sem þar býr 

að baki gefur von um að hægt verði að þróa betri meðferðir sem sniðnar eru að sjaldgæfum 

undirliggjandi erfðagalla hvers og eins. Þannig má bæta lífsgæði og horfur einstaklinga með flogaveiki. 

Þetta er þó ekki raunhæfur kostur í öllum erfðagöllum. (52) Ýmsar rannsóknir eru nú þegar komnar af 

stað og í nokkrum tilvikum er einstaklingsmiðuð meðferð byggð á erfðaupplýsingum orðin að 

veruleika. Lífeðlisfræðin á bak við flogaveiki vegna galla í KCNT1 geni leiddi til prófana á quinidine, K-

jónaganga hemli sem hafði áður verið notaður við hjartsláttartruflunum. Lýsingar á tilfellum og in vitro 

rannsóknir sýndu góðan árangur. Það reyndist hinsvegar ekki vera raunin í tvíblindri klínískri 

slembirannsókn. KCNT1 gallar eru því dæmi þar sem erfðaupplýsingar hafa gefið vísbendingar í átt að 

betri meðferð en frekari rannsókna er þörf. (21) Erfðaupplýsingar hafa hinsvegar skipt sköpum í 

meðferð á flogaveiki sem orsakast af stökkbreytingum í SLC2A1 geni og ALDH7A1 geni. Með 

viðeigandi meðferð við þessum kvillum má í mörgum tilvikum ná fullri stjórn á flogavirkninni. Mikil 

rannsóknarvinna stendur nú yfir á meðferðum við flogaveiki vegna stökkbreytinga í SCN1A geni. 

Klínískar rannsóknir hafa nú þegar leitt í ljós að ákveðnar gerðir flogalyfja eru gagnlegri en aðrar. (52) 

Einnig hefur sú lífeðlisfræði, sem genagallinn hefur áhrif á, sýnt að flogalyf sem hindra Na-jónagöng 

auka frekar flogavirkni. Aftur á móti hefur lífeðlisfræðin á bak við galla í SCN2A og SCN8A leitt í ljós 

að Na-jónaganga hemlar geta verið mjög árangursríkir. Tafla 2 sýnir nokkur dæmi þar sem 

erfðaupplýsingar nýtast nú þegar við val á meðferð. (3, 52) 
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Tafla 2. Dæmi þar sem erfðaupplýsingar nýtast nú þegar við val á meðferð. 

Gen Meðferð byggð á erfðaupplýsingum 

ALDH7A1 (Pyridoxine háð flogaveiki) Pýridoxín 

SLC2A1 (GLUT1-skortur) Ketógen mataræði  

SCN1A Valpróik sýra, klóbazam, stiripentól, tópíramat, ketógen 

mataræði 

Forðast Na-jónaganga hemla  

SCN2A Na-jónaganga hemlar  

SCN8A Na-jónaganga hemlar 

 

1.3 Epileptic encephalopathy  

Epileptic encephalopathy (EE) vísar til ástands þar sem flogavirknin sjálf, ictal eða interictal, 

veldur eða ýtir undir stigvaxandi skerðingu á heilastarfsemi. (24) Nákvæmur ferill sem liggur að baki er 

þó ekki þekktur. (53) Í flestum tilvikum svarar þetta form flogaveiki ekki meðferð en helstu einkenni eru 

illvíg flog, miklar truflanir á heilalínuriti og seinkun eða afturför í þroska. Algengast er að EE komi fram 

snemma á ævinni. (54) Horfur hvað varðar þroska og vitsmunalega getu eru yfirleitt slæmar og lífslíkur 

skertar í mörgum tilvikum. Hinsvegar eru horfur mun betri í þeim tilvikum þar sem stjórn næst á 

flogavirkninni, en þá skiptir snemmbær greining og inngrip sköpum. (53) EE hefur verið tengd 

stökkbreytingum í fjölda gena og eru ríkjandi nýjar stökkbreytingar (e. de novo) algeng orsök. Víkjandi 

og X-tengdar ábornar stökkbreytingar hafa einnig verið tengdar EE. Ýmis flogaveiki heilkenni flokkast 

undir EE. Sem dæmi má nefna ungbarnakippi (e. infantile spasms), Lennox-Gastaut og Dravet 

heilkenni. (54) 

 

1.3.1 Dravet heilkenni  

Dravet heilkenni, áður þekkt sem severe myoclonic epilepsy of infancy, var fyrst lýst af Charlotte 

Dravet árið 1978. Þetta er sjaldgæft og alvarlegt afbrigði EE. (55) Nýgengi er ekki vel þekkt en talið 

vera á bilinu 1 af hverjum 15.700 til 40.000 lifandi fæddum börnum. (55, 56) Í spænskri rannsókn 

reyndist algengi vera 1,4% meðal flogaveikra barna 15 ára og yngri. (57) Tíðni er jöfn meðal stúlkna 

og drengja. (58)  

Dravet heilkenni kemur fram á fyrsta aldursári, venjulega við 5 til 8 mánaða aldur, sem flog í 

annars að svo virðist, heilbrigðu barni. Fyrsta flog er yfirleitt rykkjaflog (e. clonic), ýmist alflog eða 

takmarkað við annað heilahvelið (e. unilateral), og verður gjarnan í tengslum við hita, bólusetningar 

eða heitt bað. Það er því oft og tíðum greint sem hitakrampi. (55) Hinsvegar eiga þessi flog til að vara 

lengur en hefðbundnir hitakrampar eða í yfir 20 mínútur í 25-40% tilvika og hafa einnig tilhneigingu til 

þess að þróast yfir í síflog. Á þessu stigi er heilalínurit oftast innan eðlilegra marka. Fljótlega í kölfarið, 

oftast innan tveggja vikna til tveggja mánaða, koma fram fleiri flog með og án hita. Við 1 til 4 ára aldur 

eykst síðan tíðni floga og fleiri gerðir koma fram auk annarra einkenna. Helstu gerðir floga eru 
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krampaflog, kippaflog, vöðvakippaflog (e. myoclonic), ódæmigerð störuflog (e. atypical absence) og 

ýmsar gerðir staðbundinna floga. Reygjuflog (e. tonic) geta komið fyrir en eru sjaldgæf. Flogin, sér í 

lagi krampaflog, hafa áfram tilhneigingu til þess að vera löng og þróast yfir í síflog. Síflog sem 

einkennast af meðvitundarskerðingu þar sem barnið starir fram fyrir sig og er ekki með sjálfu sér (e. 

obtundation status) eru einnig nokkuð algeng. Heilalínurit sýnir gjarnan flogavirkni með staðbundin 

upptök sem síðan dreifist til beggja heilahvela eða dreifða flogavirkni takmarkaða við annað 

heilahvelið. Í kjölfar síðarnefndra floga fylgir oft tímabundin helftarlömun sem síðan gengur til baka. 

Interictal truflanir á heiluriti eru auk þess ekki óalgengar. Á þessum aldri kemur einnig fram hnignun á 

þroska en skert vitsmunageta og hegðunarfrávik, t.d. einhverfueinkenni, ofvirkni og athyglisbrestur, eru 

algengir fylgikvillar Dravet heilkennis. Flest börn byrja að tala og ganga á sama aldri og jafnaldrar sínir 

en taka hægari framförum. Í mörgum tilvikum koma fram ýmis taugaeinkenni, t.d. lág vöðvaspenna, 

hreyfiglöp (e. ataxia), strýtumerki (e. pyramidal signs) og ósamhæfðar hreyfingar. Þessu fylgir gjarnan 

einkennandi göngulag, hryggskekkja og klumbufætur sem geta versnað með aldrinum. (55) Skert 

hitastjórnun, aukin sýkingartíðni og svefnvandamál geta einnig verið til staðar. (58) Eftir 5 ára aldur fer 

flogum í flestum tilvikum síðan fækkandi þó þau hverfi sjaldnast alveg. Þau vara styttra og þróast síður 

yfir í síflog. Önnur einkenni verða einnig vægari. (55) Hlutfallslega eru lífslíkur einstaklinga með Dravet 

heilkenni skertar vegna aukinnar áhættu á skyndidauða og sífloga samanborið við aðra með 

flogaveiki. (55, 58) 

Af þeim tilfellum Dravet heilkenna, sem eru send í erfðarannsókn, eru allt að 80% orsökuð af 

stökkbreytingu í SCN1A geni. Í meirihluta tilfella er um að ræða nýja stökkbreytingu. (51) 

Stökkbreytingin leiðir til aukinnar tilhneigingu til floga en ekki er ljóst hvort að það eru flogin eða 

stökkbreytingin sjálf sem valda öðrum samfarandi einkennum heilkennisins. Líklega eru þetta 

samverkandi þættir. (55) Stökkbreytingar í geninu geta jafnframt valdið öðrum vægari gerðum 

flogaveiki, tilhneigingu til að fá hitakrampa án flogaveiki og ættlægu helftarlömunar-mígreni. Vegna 

breytilegrar sýndar og tjáningar geta birtingarmyndir verið ólíkar innan fjölskyldna, sem bera sömu 

stökkbreytinguna, og sumir sýna jafnvel engin einkenni. (59) Dravet eða Dravet-líkum svipgerðum 

hefur einnig verið lýst í tengslum við stökkbreytingar í ýmsum öðrum genum og ber þar helst að nefna 

PCDH19 og GABRA1, sjá mynd 2. Stökkbreytingar í SCN9A eru taldar geta verkað samverkandi með 

SCN1A stökkbreytingum og þannig orsakað Dravet heilkenni. Í sumum tilvikum finnst hinsvegar engin 

orsök. (51)  

Mynd 2. Gen sem tengd hafa verið við Dravet-

heilkenni.  

Skörun hringjanna og gráa svæðisins endurspeglar 

fjölda tilkynntra tilfella Dravet eða Dravet-líkra svipgerða, 

stærð hringjanna endurspeglar algengi þessara gena í 

flogaveiki. Rauður litur; Na-jónagöng, grænn; K-

jónagöng, fjólublár; Cl-jónagöng, blár; gen sem tjá ekki 

fyrir jónagöngum. Myndin er fengin úr grein. (51) 
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Flog í tengslum við hækkun á líkamshita eða á hitastigi í umhverfi eru einkennandi fyrir Dravet 

heilkenni. Ljós, áreynsla, hávaði og æsingur eru jafnframt algengar flogakveikjur. Meðferð felst því 

m.a. í að forðast slík áreiti og fyrirbyggja sýkingar og hita. Rétt meðferð getur fækkað flogum en 

almennt næst illa að halda flogum alveg niðri og flestir einstaklingar með Dravet heikenni fá flog 

ævilangt. (55) Yfirleitt er fyrsta val á meðferð valpróik sýra ásamt klóbazam. Árangur af slíkri meðferð 

er oftast ekki nægjanlegur en rannsóknir hafa sýnt að stirpentól og tópíramat geta reynst vel sem 

þriðja lyf. Almennt ber að forðast Na-jónaganga hemla eins og karbamazepín, lamotrigine og fenýtoín 

þar sem þeir geta valdið versnun á flogum. Slík lyf geta þó gagnast í algjörum undantekningar 

tilfellum. Þá hefur það sýnt sig að ketógen fæði fækkar flogum hjá 53-70% einstaklinga með Dravet 

heilkenni. Flökkutaugarraförvi getur gagnast í sumum tilvikum. Díazapam gefið í endaþarm eða 

mídazólam gefið í kinn eru notuð heima við sem neyðarlyf ef flog stendur lengur yfir en í 3 til 5 

mínútur. Cannabidíól og fenfluramine eru dæmi um lyf þar sem lyfjatilraunir lofa góðu en frekari 

rannsókna er þörf. (60) 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta fjölda barna sem höfðu greinst með erfðafræðilega orsök 

fyrir flogaveiki af þeim börnum sem voru með greininguna flogaveiki og leituðu á Barnaspítala 

Hringsins á tímabilinu 2012 til 2017. Einnig að kortleggja nánar undirtegundir erfðatengdrar flogaveiki 

og leggja mat á áhrif þeirrar greiningar á val meðferðar. 
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3 Efni og aðferðir: 

Tilskilin leyfi voru fengin hjá framkvæmdastjóra lækninga (tilv.16, LSH 115-17) og siðanefnd 

Landspítala (58/2017). Heilbrigðis- og upplýsingatæknisvið Landspítala tók saman lista með 

kennitölum allra barna sem komu á Barnaspítala Hringsins á árunum 2012-2017 og höfðu fengið 

greininguna flogaveiki (ICD G40.0-9), krampar (ICD R56.8, R56.0) eða litningafrávik (ICD Q99.9). Með 

fylgdu önnur ICD greiningarnúmer sem börnin höfðu fengið á tímabilinu. Næst var útbúinn listi yfir börn 

með flogaveiki og erfðagalla. Hann samanstóð af börnum sem höfðu fengið ICD greiningu fyrir bæði 

flogaveiki og litningafrávik í sjúkraskrá. Einnig börnum skráð með erfðagalla í skráningu 

hjúkrunarfræðinga taugateymis yfir börn með Dravet heilkenni, efnaskiptasjúkdóma, flogaveiki 2014-

2016, heilalömun og/eða smáheila. Að lokum var listi yfir börn með ICD greiningu fyrir flogaveiki 2012-

2017 rýndur af fjórum sérfræðingum í barnataugalækningum. Þeir merktu við þá sem voru með 

þekktan eða mögulegan genagalla og var það síðan staðfest með rýni í sjúkraskrá. Fékkst þá listi fyrir 

52 börn með erfðafræðilega orsök fyrir flogaveiki. Upplýsingum um kyn, gerð flogaveiki, aldur við 

fyrsta krampa, heilalínurit fyrir og eftir 1 árs aldur, niðurstöður myndrannsókna á heila (tölvusneiðmynd 

og segulómun), hjartalínurit, síflog, niðurstöður genarannsókna og meðferð fyrir og eftir greiningu 

erfðabreytingar voru fengnar úr sjúkraskrá. Undirtegundir erfðafræðilegrar flogaveiki voru flokkaðar í 

samræmi við flokkunarkerfi Axeen og Olson (37). Tölvuforritið Excel var notað til að halda utan um 

gögnin og lýsandi tölfræði notuð við framsetningu á niðurstöðum og til að skýra og meta samanburð á 

milli hópa.  
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4 Niðurstöður 

Á árunum 2012 til 2017 leituðu alls 538 börn með flogaveiki á Barnaspítala Hringsins. Af þeim 

höfðu 52 börn verið greind með erfðafræðilega orsök fyrir flogaveiki eða 9,7%.  

 

4.1 Erfðabreytingar 

Samkvæmt flokkun Axeen og Olson var fjöldi barna með flogaveiki og erfðabreytingar sem taldar 

eru tengjast byggingargöllum í heila (6), efnaskiptagöllum (10), æðamissmíðum (1), erfða- og litninga 

heilkennum (16), göllum í jónagöngum (14), göllum í losun taugaboðefna (2) og göllum í 

frumuboðskiptum (2). Nánari upplýsingar um gerð stökkbreytinga er að finna í töflu 3-7.  

 

4.1.1 Byggingargallar í heila 

Erfðabreytingar sem tengdar hafa verið byggingargöllum í heila með flogaveiki sem fylgikvilla 

greindust hjá 6 börnum af 52, þ.e. 11,5% og 1,1% af heildarþýðinu.  

Í tveimur tilvikum var erfðabreyting í geni á A-litningi og ríkjandi (FOXG1, TUBG1), í tveimur 

tilvikum í geni á A-litningi og víkjandi (UBA5) og í tveimur tilvikum í geni á X-litningi, stúlkum í báðum 

tilvika, og ríkjandi (DCX, MECP2) (tafla 3).  

Allar erfðabreytingarnar voru meinvaldandi eða líklega meinvaldandi nema ein. Í tilviki UBA5 var 

um að ræða systur með sömu arfgerð og svipgerð. Aðeins önnur samsætan var meðal þegar þekktra 

meinvaldandi stökkbreytinga sem áður hafði verið lýst í gagnabönkum en hin samsætan hafði óþekkta 

klíníska þýðingu. Svipgerð systranna var í samræmi við áður lýst tilfelli sem flokkuð höfðu verið sem 

Early infantile epileptic encephalopahty, gerð 44 (EIEE44). Skoðun á eðli breytingarinnar og áhrifum á 

prótínnmyndun var talin valda truflun á splæsingu. Þetta var talin fullnægjandi skýring á sjúkdómnum 

til að telja að hér væri um marktæka breytingu að ræða. (61)  

 

Tafla 3. Byggingargallar í heila. 

Gen Fjöldi 

(n=6) 

Arfgerð Prótein Flokkun Svipgerð Samsætugerð Erfðamynstur 

DCX 1 c.814C>T p.Arg272Stop M Double cortex 
heilkenni 

Arfblendin De novo 

FOXG1 1 c.385G>T p.Glut129X LM FOXG1 
heilkenni 

Arfblendin De novo 

MECP2  1 Úrfelling á 
útröðum 3&4 

… M Rett heilkenni Arfblendin De novo 

TUBG1 1 c.65G>T p.Trp22Leu LM Lissencephaly 
1 

Arfblendin De novo 

UBA5 2 c.111G>A 

c.684G>A 

p.Ala371Thr 

p.Ala228= 

M 

ÓKÞ 

EIEE 44 Tvíarfblendin Foreldrar 
arfberar 

M = meinvaldandi. LM = líklega meinvaldandi. ÓKÞ = óþekkt klínísk þýðing. EIEE = early infantile epileptic encephalopathy.  

 

 

 



 

 

 

  21 

 

4.1.2 Æðamissmíðar 

Aðeins eitt barn var greint með erfðatengda missmíð í heilaæðum og flogaveiki en það hafði 

meinvaldandi og A-litnings ríkjandi breytingu í SMAD4 geni  (tafla 4).  

 

Tafla 4. Æðamissmíðar. 

Gen 
Fjöldi 

(n=1) 
Arfgerð Prótein Flokkun Svipgerð Samsætugerð Erfðamynstur 

SMAD4 1 c.1242_1245del
AGAC 

p.Asp415GlufsX
434 

M Hereditary 
hemorrhagic 
telangiectasia 

Arfblendin Faðir 
arfblendinn 

M = meinvaldandi. 
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4.1.3 Efnaskiptagallar. 

Efnaskiptagallar voru greindir hjá 10 af 52 börnum, þ.e. 10,9% og 1,8% af heild (tafla 5). Af þeim 

reyndust allir efnaskiptasjúkdómarnir nema tveir vera af A-litnings víkjandi toga. Í einu tilfelli 

(SLC35A2) var um kynbundinn X-litnings erfðasjúkdóm að ræða, þ.e. Hereditary fructose intolerance. 

Var það drengur með tíglun á samsætu en í flestum tilfellum sem lýst hefur verið hafa drengir reynst 

arfstakir með tíglun á samsætu en stúlkur arfblendnar. Í hinu tilvikinu var um að ræða 

eintakabreytileika, tvöföldun á litningasvæði þar sem genin SLC2A13 og SLC2A3 sitja, og var það 

eina breytingin af óþekktri klínískri þýðingu en aðrar voru flokkaðar sem meinvaldandi eða líklega 

meinvaldandi.  

 

Tafla 5. Efnaskiptagallar. 

Gen/ 

Litningshluti 

Fjöldi 

(n=10) 

Arfgerð Prótein Flokkun Svipgerð Samsætugerð Erfðamynstur 

ALDOB 1 c.1005C>G 
c.113-1_115del 

p.Asn335Lys 
… 

M 
M 

Hereditary 
fructose 
intolerance 

Tvíarfblendin Foreldrar 
arfberar  

CLN3 1 c.944_945dupA 
c.461-280_677+ 
382del 

p.His315GlnfsX3
81 
… 

M 
M 

Batten 
sjúkdómur 

Tvíarfblendin Foreldrar 
arfberar 

CSTB 1 c.67-1G>A … M Progressive 
myoclonic 
epilepsy 1A 

Arfhrein Foreldrar 
arfberar 

ITPA 1 c.125-1G>C … M EIEE 35 Arfhrein Foreldrar 
arfberar 

SLC13A5 2 c.655G>A p.Gly219Arg M EIEE 25 Arfhrein Foreldrar 
arfberar 

SLC2A1 1 c.423dup p.Met142HisfsX
5 

LM GLUT1 
deficiency 
syndrome 

Arfblendin De novo 

SLC35A2 1 c.998G>A p.Gly333Asp LM Congential 
disorder of 
glycosylation 
IIm 

Tíglun (64%) De novo 

SUCLA2 1 IVS4+1G>A … M Mitochondrial 
DNA depletion 
syndrome 5 

Arfhrein Foreldrar 
arfberar 

12p13.31  
(SLC2A14 & 
SLC2A3) 

1 0,11 Mb 
Tvöföldun 

… ÓKÞ GLUT1 
deficiency 
syndrome 

Vantar Vantar 

M = meinvaldandi. LM = líklega meinvaldandi. ÓKÞ = óþekkt klínísk þýðing. EIEE = early infantile epileptic encephalopathy.  

 

 

4.1.4 Heilkenni 

Erfðaheilkennum er hér skipt upp í litningasjúkdóma sem rekja má til fjölda frávika og 

byggingargalla, tíglunar, smágerðra eintakbreytileika og þekkta eingena sjúkdóma. Alls greindust í 

þessum flokki 17 börn eða 32,7%, 3,2% af heildinni. Í einu tilfelli greindust smágerðar breytingar á 

tveimur litningum með óljósa eða óþekkta klíniska þýðingu. Í öðrum tilfellum var um meinvaldandi eða 

líklega meinvaldandi breytingu að ræða (tafla 6). 
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Tafla 6. Heilkenni. 

Gen  

/Litningshluti 

Fjöldi 

(n=16) 
    Arfgerð Prótein  Flokkun     Svipgerð Samsætugerð Erfðamynstur 

1q24.3  
(5 gen, 3 OMIM)  
& 
3q13.33 
(1 OMIM gen: 
GSK3B) 

1 

0.29 Mb 
Tvöföldun 
& 
0.03 Mb 
Úrfelling 

… 
ÓKÞ 
 
ÓKÞ 

… Vantar Vantar 

3p26.3p24.3 
(120 gen, 48 OMIM) 
& 
á 4q35.1q35.2  
(24 gen, 10 OMIM) 

1 

18.16 Mb 
Tvöföldun 
& 
4.64 Mb 
Úrfelling 

… 
M 
 
M 

Polymicrogyri 
 
Arfblendin 
 

De novo 

12q24.31q24.32 1 
4,75 Mb 
Úrfelling   

… M … Arfblendin De novo 

Distal 13q 1 Ferstæða   M … Tíglun (66%) De novo 

14q12q13.2 
(33 gen, 18 OMIM)  
& 12p12.1            
(1 OMIM gen: 
KRAS) 

1 

8.33 Mb 
Úrfelling 
& 
0.01 MB 
Úrfelling 

… M 
14q12 
Örbrottfalls-
heilkenni 

Arfblendin De novo 

 
15q11.2q13.1 
(154 gen, 24 OMIM) 
 

1 

5.69-29.21 Mb 
þreföldun, 
litningur nr. 15 
tvíheftur 

 M … Arfblendin De novo 

15q11.2q13.1 
 (164 gen, 20 
OMIM) 

1 
5.50 Mb 
Úrfelling 

… M 
Angelman 
heilkenni 

Arfblendin De novo 

15q11.2q13.3 
(188 gen, 34 OMIM) 
& 
10q23.31 
(1 OMIM gen: 
1PTEN)  

1 

9.62 Mb 
Úrfelling 
& 
0.03 MB 
Úrfelling 

… 
M 
 
ÓKÞ 

Angelman 
heilkenni 

Arfblendin De novo 

16q12.2q13 
(21 gen, 12 OMIM 
gen) 

1 
2.73 Mb 
Úrfelling 

… M … Arfblendin De novo 

16p13.3 
(1 OMIM gen: 
RBFOX1) 

 
0.10 Mb 
Úrfelling á 

… M … Arfblendin Vantar 

Litningur 20 2 Hringlitningur … M 
Heilkenni 
hringlitnings 
nr. 20   

Tíglun (30%) 
Tíglun (24%) 

De novo 

Litningur 21 
& 
Xq21.1 
(3 OMIM gen) 

1 

Þrístæða, 
samrunayfir-
færsla milli 
tveggja 
litninga nr. 21 
& 
0,98 Mb 
úrfelling 

… 
M 
 
M 

Down’s 
heilkenni 

 
… 
 
Arfstök 
 

De novo 

22q11.2 1 Úrfelling … M 
22q11/ 
DiGeorge 
heilkenni 

Arfblendin Móðir arfberi 

CENPF  1 
  
c.2734G>T 
 

p.Glu912Ter M 
Stromme 
heilkenni  

Arfhrein 
Foreldrar 
arfberar 

HNRNPU 1 
c.1763_1765d
elCCCinsAGA
GGAGAGG 

p.Ala588Glu
fs Ter26 

M EIEE 54 Arfblendin De novo 

NSD1  
 

1 
c.3659_3660 
delAG  

p.Flu1220fs   M 
Sotos 
heilkenni 

Arfblendin De novo 

M = meinvaldandi. LM = líklega meinvaldandi. ÓKÞ = óþekkt klínísk þýðing. EIEE = early infantile epileptic encephalopathy. 
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4.1.5 Gallar í jónagöngum, losun taugaboðefna og frumskiptum 

Alls voru 14  börn með galla í jónagöngum, þ.e. 26,9% og 2,6% af heildarþýðinu. Af þeim voru 13 

tilfelli með ríkjandi erfðabreyingu í geni á A-litningi, eitt með erfðabreytingu í geni á A-litningi á víkjandi 

formi (SCN9A) og eitt í geni á X litningi (CLCN4) en í því tilfelli var um að ræða arfstakan dreng. Í tilfelli 

KCNB1, sem er staðsett á A-litningi, vantaði upplýsingar um samsætugerð.  

Tvö börn, systkini, höfðu galla í losun taugaboðefna (STXBP1) og var sú erfðabreyting á A-litnings 

ríkjandi formi.  

Tvö börn höfðu galla í frumuboðskiptum, í öðru tilfellinu var erfðabreytingin í geni á A-litningi og 

ríkjandi (PRRT2) en hin í geni á X litningi (CLCN4) og um að ræða arfstakan dreng. 

Þá voru 11 börn með galla í Na-jónagöngum, tvö með galla í K-jónagöngum (KCNB1, KCNQ2), eitt 

með galla í Cl-jónagöngum (CLCN4) og eitt með galla í Na/K-dælunni (ATP1A3).   

 

Tafla 7. Gallar í jónagöngum, losun taugaboðefna og frumuboðskiptum. 

Gen 
Fjöldi 

(n=18) 
Arfgerð Prótein Flokkun Svipgerð Samsætugerð Erfðamynstur 

ATP1A31 1 c.C2316G p.S772R M 
Alternating 
hemiplegia of 
childhood 

Arfblendin De novo 

CLCN41 1 Vantar p.Glu541Gln M 
Mental 
retardation, X-
linked 49 

Arfstök 
Móðir arfberi  
(5% tíglun) 

KCNB11 1 Vantar Vantar Vantar EIEE 26 Vantar Vantar 

KCNQ21 1 c.1639C>T  p.Arg574Trp ÓKÞ 
Benign familial 
neonatal 
seizures 

Arfblendin Vantar 

SCN1A1 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

c.1133T>C 

c.1954delT 

c.2134C>T 

c.2507A>C 

c.4933C>T 

c.5674C>T 

c.5674C>T 

p.Leu378Pro 

p.S652PfsX20 

p.Arg712X 

p.Asp836Ala 

p.Arg1645* 

p.Arg1892* 

p.Arg1892* 

Vantar 

M 

M 

ÓKÞ 

M 

M 

M 

Dravet 

Dravet 

Dravet 

Dravet 

Dravet 

Dravet 

Dravet 

Arfblendin 

Arfblendin 

Arfblendin 

Arfblendin 

Arfblendin 

Arfblendin 

Arfblendin 

Vantar 

De novo 

Vantar 

De novo 

De novo 

Móðir arfberi  

Móðir arfberi 

SCN2A1 1 
c.2558G>A  

 

p.Arg853Gln 

 

M 

 
EIEE 11 Arfblendin De novo 

SCN8A1 1 c.5614C>T  p.Arg1872Trp M … Arfblendin De novo 

SCN9A1 1 
c.350_352delG
AA 
c.1964A>G 

p.Arg117del 
 
p.Lys655Arg 

LM 
 

LM 
... Tvíarfblendin 

Foreldrar 
arfberar 

STXBP12 2 c.1628G>A p.Gly543Glu  LM Dravet-líkt Arfblendin 
Faðir arfberi 
(20% tíglun)  

OPHN13 1 
c.1362-
1_1362delinsT
T  

… LM 
Mental 
retardation, X-
linked 60 

Arfstök Móðir arfberi 

PRRT23 1 c.649dup p.Arg217Profs8 M … Arfblendin Móðir arfberi 

1 Jónagangagalli. 2 Galli í losun taugaboðefna. 3 Galli í frumuboðskiptum.  

M = meinvaldandi. LM = líklega meinvaldandi. ÓKÞ = óþekkt klínísk þýðing. EIEE = early infantile epileptic encephalopathy.  

Heildarfjöldi (n) = 141, 22, 23.  
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4.1.6 Natríum-jónagangagallar 

Algengast reyndist að hafa galla í Na-jónagöngum, þ.e. 10 börn af 52. Af þeim voru 7 með 

stökkbreytingu í SCN1A geni og voru þau öll greind með Dravet heilkenni. Tvö önnur börn höfðu 

svipgerð sem líktist Dravet heilkenni. Þau voru hinsvegar ekki með galla í Na-jónagöngum heldur  

stökkbreytingu í STXBP1 geni sem veldur galla í losun taugaboðefna. Í töflu 8 má sjá yfirlit yfir galla í 

Na-jónagöngum með tilliti til ýmissa breyta sem lýsa nánar svipgerð barnanna og meðferð.  

 

Tafla 8. Yfirlit yfir Na-jónagangagalla.  

 
 

SCN1A SCN2A SCN8A SCN9A 

Fjöldi (n=10) 7 1 1 1 

Kyn (hlutfall kk) 0,42 0 1 1 

Aldur við fyrsta flog 2 - 9 m 9 m 2 m 9 m 

Aldur við greiningu 
stökkbreytingar 

7 m - 8 ára 8 m 1 ára 2 m 
 

4 ára 11 m 
 

3 ára 6 m 
 

Óeðlilegt EEG 
<1 árs (n) 

 

2 1 1 NA 

Óeðlilegt EEG 
>1 árs (n) 

 

4 1 1  0 

Óeðlileg SÓ/TS 
(n) 

1 1 1 NA 

Fengið síflog (n) 7 2 1 0 

 
Meðferð 

Klóbazam 
Stiripentól 
Tópíramat 

Valpróik sýra 
Ketógen fæði 

Fenýtóín  
Klóbazam 

Levetírasetam 
Valpróik sýra 
Ketogen fæði 
Cannabidíol 

Fenýtóín  
Tríleptal 

Valpróik sýra 
 

Engin 

M = mánaða. EEG = heilalínurit. SÓ = segulómun á heila. TS = tölvusneiðmynd á heila. 

 

Þegar börnin með stökkbreytingu í SCN1A geni og Dravet heilkenni voru skoðuð nánar reyndist 

meðalaldur og miðgildi við fyrsta krampa vera 5 mánaða. Meðalaldur greiningar á erfðabreytingu var 

2ja ára og 1 mánaða og miðgildi 11 mánaða. Öll höfðu fengið síflog, mest 6 síflog. Eitt barnanna hafði 

hlotið heilaskaða sem afleiðing síflogs.   

 

4.1.7 Erfðamynstur 

Alls höfðu 25 börn nýja stökkbreytingu og þar af voru 4 börn með tíglun (24 til 66%). 11 börn erfðu 

stökkbreytingar frá báðum foreldrum og 9 frá öðru foreldri. Þar voru 2 foreldrar með tíglun (5 og 20%). 

Hjá 6 börnum fundust ekki upplýsingar um erfðamynstur, ýmist vegna þess að arfgerð foreldra hafði 

ekki verið rannsökuð eða upplýsingar voru ekki aðgengilegar. Í hópnum voru þrjú pör systkina/systra 
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sem höfðu erft stökkbreytingar frá öðru eða báðum foreldrum og eitt par eineggja tvíbura sem höfðu 

nýja stökkbreytingu á tígluðu formi. Aðeins tvö óskyld börn höfðu nákvæmlega sömu stökkbreytinguna 

og voru í þau í báðum tilvikum arfhrein um þá stökkbreytingu. 

 

4.1.8 Erfðarannsóknir 

Í 16 af 52 tilvikum (31%) greindist erfðabreyting með litningarannsóknum eða örflögugreiningu. Í 

hinum tilvikunum (69%) greindist erfðabreyting með raðgreiningu, ýmist á einu eða fleiri þekktum 

sjúkdómsvaldandi genum, öllum útröðum erfðamengisins eða á öllu erfðamenginu. Af þeim tilvikum 

þar sem erfðabreyting greindist með raðgreiningu á hópi þekktra sjúkdómsvaldandi gena var um að 

ræða þrjú tilvik þar sem raðgreining var framkvæmd á 30 til 449 genum tengdum flogaveiki og eitt tilvik 

þar sem raðgreining var framkvæmd á 40 genum tengdum arfgengum sjúkdómum í heila. 

Stökkbreytingar í SCN1A geni voru í öllum 7 tilvikum greindar með eingenarannsókn. Súluritið hér að 

neðan sýnir dreifingu hópsins eftir því hvaða erfðarannsókn leiddi til greiningar á stökkbreytingu.  

 

Mynd 3. Dreifing eftir gerð erfðarannsóknar. 

  

Ár greiningar var á bilinu 2000 til 2018. Þá voru 46% greininga gerðar á árunum 2016 til 2018 og 

81% greininga 2013 til 2018. Flest börnin voru greind árið 2016 eða 15 af 52.  
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Mynd 4. Tilfelli 1: Úrfelling á litningssvæði 15q11.2q13.1, niðurstöður örflögugreiningar. 

Örflögugreining leiddi í ljós 5.50 Mb úrfellingu á litningssvæði 15q11.2q13.1. Úrfelling á þessu svæði 

tengist m.a. Prader-Willi heilkenni og Angelman heilkenni. Úrfellingin náði yfir 164 gen, þar af 20 

OMIM gen. Myndirnar sýna að vöntun er á litningsefni á svæðinu.  
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Mynd 5. Tilfelli 1: Úrfelling á litningssvæði 

15q11.2q13.1, niðurstöður flúrljómunar.  

Flúrljómun var gerð á litningi númer 15 á því  

svæði sem tengist Prader-Willi/Angelman  

heilkenni, 15q11-13. Eðlilegar frumur sýna  

rautt merki á svæði 15q11-13, blátt merki á  

þráðhafti litnings númer 15 og grænt merki á  

viðmiðunarsvæði 15q22-24 á báðum  

litningum númer 15. Hér hefur annað rauða  

merkið tapast við úrfellingu á svæðinu. 

A. Samsett mynd, grænt og blátt merki er til staðar á báðum  

litningum en úrfelling er á öðru rauða merkinu.  

B. Allir litningar sjást greinilega.  

C. Tvö blá merki, þráðhaft á litningi 15. 

D. Tvö græn merki, litningssvæði 15q22   

A. Samsett mynd, grænt og blátt merki er til staðar á  

báðum litningum en úrfelling er á öðru rauða merkinu.  

B. Allir litningar sjást greinilega.  

C. Tvö blá merki merkja þráðhöft á litningi 15. 

D. Tvö græn merki merkja litningssvæði 15q22.   

E. Stakt rautt merki merkir litningssvæði 15q11-13.  
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Mynd 6. Tilfelli 2: Ferstæða á litningssvæði 15q11.2q13.1, niðurstöður litningarannsóknar. 

Litningarannsókn sýndi að í öllum frumum var lítill auka litningur í sæti númer 15.   
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Mynd 7. Tilfelli 2: Ferstæða á litningssvæði 15q11.2q13.1, niðurstöður örflögugreiningar.  

Örflögugreining sýndi 5.69 Mb þreföldun á litningssvæði 15q11.2q13.1. Svæðið nær yfir 154  

gen og þar af 24 OMIM gen. Úrfelling á svæðinu, sem getur valdið Prader-Willi og Angelman  

heilkenni, og tvöföldun er vel þekkt. Á myndunum sést að töluverð aukning er á litningsefni á  

svæðinu.  
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M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd 8. Tilfelli 2: Ferstæða á litningssvæði 
15q11.2q13.1 niðurstöður flúrljómunar. 

Eðlilegar frumur sýna rautt merki á svæði 15q11-

13, blátt merki á þráðhafti litnings númer 15 og 

grænt merki á viðmiðunarsvæði 15q22-24 á báðum 

litningum númer 15. Hér hefur orðið þreföldun á 

bæði rauða og bláa merkinu. Aukalitningurinn er 

með merki fyrir þráðhaft á báðum endum og tvö 

merki fyrir 15q11.1q11.3 á milli þeirra sem gefur til 

kynna samhverfulitning (e. isochromosome) fyrir 

þennan hluta litnings númer 15. 

A. Samsett mynd. Grænt, blátt og rautt merki eru til staðar á báðum litningum númer 15 (fjólubláa örin) en auk 

þess er auka litningur með tvöfalt blátt og rautt merki (hvíta örin).  

B. Allir litningar sjást greinilega, m.a. tveir litningar númer 15 (hvíta örin) og lítill auka litningur (fjólubláa örin). 

C. Fjögur blá merki merkja þráðhöft á litningi 15.   

D. Tvö græn merki merkja litningssvæði 15q22.  

E. Fjögur rauð merki merkja litningssvæði 15q11-13.  

 

A B 

D C 

E 
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Mynd 9. Tilfelli 3: Hringlitningur 20 á tígluðu formi, niðurstöður litningarannsóknar 1. 

Litningarannsókn sýndi að 35 frumur af 50 höfðu eðlilega litningagerð, þ.e. 46,XX. 

 

 

Mynd 10. Tilfelli 3: Hringlitningur 20 á tígluðu formi, niðurstöður litningarannsóknar 2. 

Niðurstöður litningarannsóknar sýndu jafnframt að 15 frumur af 50 höfðu litningagerðina 

46,XX,r(20), þ.e. hringlitningur í sæti 20 á tígluðu formi (30% tíglun). Úrfelling eða yfirfærsla 

litningsefnis greindist hvorki með litningarannsókn né flúrljómun. 
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Mynd 11. Tilfelli 4: Þrístæða 21 og úrfelling á litningssvæði Xq21, niðurstöður 
litningarannsóknar. 

Niðurstöður litningarannsóknar sýndu að í öllum frumum var samrunayfirfærsla (e. Robertsonian 

translocation) milli tveggja litninga númer 21, en að auki var til staðar einn stakur litningur númer 21 

sem leiðir til þrístæðu litninga númer 21. Úrfelling á litningssvæði Xq21 sést ekki á þessum litningum. 
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Mynd 12. Tilfelli 4: Þrístæða 21 og úrfelling á litningssvæði Xq21, niðurstöður 
örflögugreiningar. 

Örflögugreining leiddi í ljós að auk þrístæðu á litningi 21 var jafnframt 0,98 Mb úrfelling á litningssvæði 

Xq21.1. Úrfellingin náði yfir 3 OMIM gen, BRWD3, HMGN5 og SH3BGRL. Myndirnar sýna að aukning 

er á litningsefni á litningi 21 en vöntun á litningsefni á litningi X. 
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4.2 Áhrif á meðferð 

Hjá 13 af 52 börnum (25%) var ljóst út frá rafrænni sjúkraskrá að greining stökkbreytingar hafði 

áhrif á meðferð. Í töflu 9 má sjá yfirlit yfir breytingar á meðferð. Í tveimur tilvikum var breytingin 

hinsvegar ekki varanleg.  

 

Tafla 9. Yfirlit yfir áhrif erfðagreiningar á meðferð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen Svipgerð Áhrif á meðferð  

CSTB Progressive myoclonic 

epilepsy  

+ Tópíramat, valpróik sýra 

SCN1A Dravet heilkenni + Valpróik sýra, stiripentól, tópíramat 

÷ Na-jónaganga hemlar 

SCN2A - + Fenytoín (Na-jónaganga hemill), ketógen fæði 

SCN8A - + Valpróik sýra 

SLC2A1 GLUT1-skortur + Ketógen fæði 

SLC2A3 og 

SLC2A14 

GLUT1-skortur + Ketógen fæði 

SLC13A5 Early infantile epileptic 

encephalopathy 

+ Acetazólamíð 
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5 Umræða 

Eitt af hverjum 10 flogaveikum börnum reyndust vera greind með erfðabreytingar sem ýmist má 

telja að séu bein orsök flogaveikinnar, en í öðrum tilvikum tengjast undirliggjandi sjúkdómi með 

auknum líkum á flogaveiki. Flest ef ekki öll börn með flogaveiki á Íslandi leita á Barnaspítala Hringsins 

á einhverjum tímapunkti. Einnig fara flestar rannsóknir á erfðafræðilegum orsökum flogaveiki fram á 

vegum hans. Því má áætla að þessi rannsókn nái til flestra barna á Íslandi þar sem erfðatengd 

flogaveiki hefur verið staðfest með erfðagreiningu.  

 

5.1 Erfðabreytingar 

Hægt er að flokka erfðabreytingar á ýmsa vegu. Talið var að flokkun Axeen og Olson hefði mest 

klínískt mikilvægi þar sem flokkunin er byggð á lífeðlisfræðilegum áhrifum erfðabreytinga, s.s. göllum í 

jónagöngum. Stærsti flokkurinn reyndist vera heilkenni, en hann samanstóð af 15 ólíkum heilkennum. 

Næst stærstur var flokkurinn gallar í jónagöngum, 

 en mikill meirihluti þekktra erfðafræðilegra orsaka flogaveiki tilheyrir þeim flokki (3). Í heildina var 

um að ræða breiðan hóp af sjaldgæfum erfðabreytingum sem samanstóð af stökkbreytingum í 

mörgum ólíkum genum og litningasvæðum.  

 

5.1.1 Natríum-jónagangagallar 

Erfitt reyndist að finna sambærilegar rannsóknir til þess að bera saman við. Hinsvegar í rannsókn 

þar sem niðurstöður 8565 einstaklinga, sem sendir voru í raðgreiningu á hópi þekktra gena tengdum 

flogaveiki auk örflögugreiningu, reyndust 15,4% vera með erfðabreytingu. Stökkbreytingar í SCN1A 

geni voru þar einnig algengastar eða 24,8% af heild. SCN2A og SCN8A voru þar að auki í hópi 10 

algengustu genanna sem erfðabreytingar fundust í en ekki var leitað eftir erfðabreytingum í SCN9A 

geni.  

Þegar tilvik SCN1A voru skoðuð nánar í sömu rannsókn reyndist meðaldur við greiningu 

erfðabreytingar vera  6 ára og 2ja mánaða og miðgildi 4 ára og 2ja mánaða. Það er nokkuð hærri aldur 

en niðurstöður þessar rannsóknar sýndu og bendir til að á Íslandi séu börn að fá greiningu snemma. 

Eins og við mátti búast samrýmdust einkenni barnanna 7 með Dravet heilkenni birtingarmynd 

heilkennisins, t.d. aldur við fyrsta flog og tilhneigingu til að fá síflog. Eitt barnanna með SCN1A 

stökkbreytingu hafði hlotið heilaskaða í kjölfar síflogs. Athyglisvert var að það barn fékk greiningu mun 

síðar en hin börnin eða 8 ára og 8 mánaða en ef greining hefði legið fyrir fyrr hefði verið unnt að koma 

í veg fyrir þann skaða. 

 

5.1.2 Erfðamynstur 

Nýjar stökkbreytingar voru aðeins algengari en ábornar. Áberandi var að í flokkunum 

byggingargallar í heila og heilkenni voru flestar stökkbreytingar nýjar á meðan meirihluti í flokknum 

efnaskiptagallar hafði erft stökkbreytingu á víkjandi formi frá báðum foreldrum. Mögulegt er að þetta 
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hlutfall endurspegli almennt erfðamynstur í þessum flokkum en þar sem hópurinn er mjög lítill er ekki 

hægt að draga ályktanir um það. Í flokknum jónagangagallar vantaði upplýsingar um erfðamynstur í of 

mörgum tilvikum til þess að hægt væri að meta hvort nýjar eða ábornar stökkbreytingar væru 

algengari. Greinilegt er að tíglun er mikilvægur þáttur sem ber að hafa í huga við erfðagreiningu og 

þarf ekki endilega að vera í háu hlutfalli til þess að sjúkdómur komi fram.  

Nokkur systkini voru í hópnum. Einnig voru nokkur tilvik þar sem barn átti eða hafði átt systkini 

með flogaveiki sem annaðhvort hafði ekki farið í erfðagreiningu eða hafði látist. Í ljósi þess að 

Íslendingar eru tiltölulega einangruð þjóð er athyglisvert að tvö óskyld börn reyndust vera með 

nákvæmlega sömu stökkbreytingu sem þau erfðu á víkjandi formi frá báðum foreldrum.   

 

5.1.3 Erfðarannsóknir 

Meirihluti erfðabreytinganna var greindur með raðgreiningarrannsóknum. 

Raðgreiningarrannsóknir á erfðafræðilegum orsökum flogaveiki hafa tekið miklum framförum á 

undanförnum árum og aðgengi þeirra hefur aukist til muna á síðustu 5 árum. Á Íslandi er aðgengi að 

erfðarannsóknum til fyrirmyndar og kostnaður sjaldnast fyrirstaða þess að rannsókn sé framkvæmd. 

Þökk sé Íslenskri erfðagreiningu búum við yfir þeirri sérstöðu að allir landsmenn hafa aðgang að 

raðgreiningu á öllu erfðamenginu en erlendis er aðgengi að slíkum rannsóknum takmarkað. 

Litningarannsóknir og örflögugreiningar halda samt sem áður sínu mikilvægi þar sem ekki er hægt að 

greina allar stökkbreytingar með raðgreiningu, t.d. hringlitning 20.  

Áætlað er að 30 til 80% flogaveiki megi rekja til erfða. Erfðaþættir sem geta leitt til flogaveiki eru 

hinsvegar ekki allir þekktir og þrátt fyrir að vera langt komin er tæknin hvað varðar erfðagreiningar ekki 

fullkomin. Þó að erfðarannsókn reynist neikvæð útilokar það ekki að flóknir erfðaþættir gætu legið að 

baki sem ekki er hægt að greina með núverandi tækni. Einnig finnast í sumum tilvikum stökkbreytingar 

með óþekkta þýðingu og ekki hægt að segja til um hvort þær valdi tilteknum sjúkdómi fyrr en fleiri 

sambærileg tilfelli eru skráð.  

Æ fleiri börn eru send í erfðarannsóknir og hópur barna með staðfesta erfðatengda flogaveiki mun 

án efa fara stækkandi á komandi árum. Fjöldi þekktra sjúkdómsvaldandi gena og stökkbreytinga er 

stöðugt að aukast og mögulegt að fleiri sem nú þegar hafa greinst með stökkbreytingu með óþekkta 

þýðingu eigi síðar eftir að bætast í hópinn. Einnig er víst að margir eru ógreindir, ekki síst þeir sem 

greindust með flogaveiki áður en byrjað var að nýta raðgreiningartækni til þess að finna undirliggjandi 

erfðabreytingar. Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn á fólki á fullorðinsaldri með flogaveiki 

en líklega er hlutfall þeirra sem hafa staðfesta undirliggjandi erfðabreytingu mun lægra. Íhuga ætti að 

senda þá í rannsókn sem enn glíma við illvíga flogaveiki. Ef erfðagreining leiðir í ljós erfðafræðilega 

orsök væri e.t.v. í sumum tilvikum hægt ná betri árangri með réttri meðferð og þar með bæta lífsgæði 

þessara einstaklinga.  
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5.2 Gerð flogaveiki 

Meirihluti barnanna var með flogaveiki sem erfitt hafði reynst að ná tökum á með meðferð. 

Meirihluti barnanna hafði jafnframt aðra fylgikvilla síns sjúkdóms, t.d. ýmsar þroskaraskanir. Það gefur 

nokkuð skekkta mynd af þeim hópi sem hefur erfðafræðilega orsök fyrir flogaveiki og endurspeglar 

frekar þann hóp sem sendur er í rannsókn. Ýmsar gerðir flogaveiki sem svara vel meðferð orsakast 

einnig af erfðum en sjaldan er ástæða til að framkvæma erfðarannsóknir á þeim hópi.  

Í upphafi var eitt af markmiðum rannsóknarinnar að greina nánar gerðir flogaveiki en það reyndist 

vera of flókið verkefni. Níu börn voru með Dravet eða Dravet-líkt heilkenni en að öðru leyti var 

hópurinn mjög misleitur og ekki var talið klínískt mikilvægt að flokka nánar eftir öðrum breytum sem 

voru skoðaðar.  

Meirihluti barnanna, 37 af 52, var ekki með skráða ICD greiningu fyrir erfðabreytingu og ljóst er að 

bæta má skráningu í sjúkraskrá. Þá var hjartalínurit einnig sjaldan skráð í sjúkraskrá.  

 

5.3 Áhrif á meðferð 

Greining erfðabreytingar hafði áhrif á meðferð hjá 1 af hverjum 4 börnum. Breytingar sem gerðar 

voru á meðferð voru ýmist byggðar á klínískum rannsóknum eða einstaka tilfellum þar sem tiltekin 

meðferð hafði reynst vel. Í tveimur tilvikum var breytingin ekki varanleg. Annars vegar vegna 

aukaverkana lyfja og hinsvegar vegna þess að ekki var unnt að framfylgja ketógen mataræði. Í þremur 

tilvikum, SCN2A, SCN8A og SLC2A1, var ljóst að breyting á lyfjameðferð bar árangur og dró úr 

flogum. En í tilfelli SLC2A1 hættu flogin alveg. Í öðrum tilvikum var óljóst út frá sjúkrasögu hvort 

breyting á meðferð hefði skilað árangri. Jafnframt var greinilegt að ef gripið hefði verið inn í fyrr hjá 

sumum hefði mátt draga úr skaða af völdum þeirra sjúkdóms.  

Ávinningur nákvæmrar erfðagreiningar á undirliggjandi orsök fyrir flogaveiki er mikill. 

Erfðagreining getur í fyrsta lagi leitt til bættrar meðferðar, en það gildir því miður aðeins um minnihluta 

tilfella eins og er. Í öðru lagi leiðir slík greining oft og tíðum til betri skilnings á sjúkdómi. Einnig getur 

greiningin aðstoðað við áform um framtíðar barneignir innan fjölskyldunnar. Þar að auki getur verið 

léttir fyrir fjölskyldur og/eða sjúklinginn sjálfan að þekkja orsök sjúkdómsins (29). Að þekkja nákvæma 

undirliggjandi orsök leiðir jafnframt saman fólk með sömu greiningu og áskoranir og getur skapað 

vettvang til að veita stuðning og deila sameiginlegri reynslu. Að lokum aukast líkur á þróun bættrar 

meðferðar eftir því sem fleiri greinast og í framtíðinni eru allar líkur á að hærra hlutfall sjúklinga muni 

njóta betri horfa og lífsgæða í kjölfar erfðagreiningar.  

 

5.4 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar  

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru að hún náði til flestra barna á Íslandi og að aðgangur að 

erfðarannsóknum á Íslandi er einstakur.  

Helstu veikleikar voru að skráning í sjúkraskrá var ófullkomin og að ekki gafst tími til að rýna 

sjúkraskrár allra barnanna með flogaveiki, og því ekki hægt að segja með vissu að listinn sem var 

unnin yfir börn með erfðagtengda flogaveiki sé tæmandi. Í fjórum tilvikum var stökkbreyting ekki 
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flokkuð meinvaldandi eða líklega meinvaldandi heldur af óþekktri klínískri þýðingu. Í þessum fjórum 

tilvikum var erfðabreytingin talin orsök flogaveikinnar samkvæmt rafrænni sjúkraskrá og því höfð með í 

rannsókninni. Það er ákveðinn veikleiki sem þyrfti að skoða og meta nánar.  

 

5.5 Ályktanir 

Rannsóknin gefur heildarsýn yfir þá erfðagalla sem valda flogaveiki og hafa verið greindir í 

börnum á Íslandi. Þetta er eina rannsókn sinnar gerðar sem nær yfir heilt land. Niðurstöðurnar 

undirstrika mikilvægi erfðagreininga við greiningu flogaveiki og ákvörðun á meðferð og mikilvægi þess 

að greining sé gerð snemma. Á Íslandi vinna Barnaspítali Hringsins, Erfða- og 

sameindalæknisfræðideild Landspítala og Íslensk erfðagreining saman öflugt starf í greiningum á 

erfðafræðilegum orsökum flogaveiki. 

Áhugavert væri að rýna sjúkraskrár allra þeirra 538 barna sem að reyndust vera með flogaveiki og 

skrásetja hvort og hvaða erfðarannsóknir hefðu verið framkvæmdar og hverjar voru niðurstöður. Það 

mætti e.t.v. gera með því að bera gögnin saman við gögn Erfða- og sameindalæknisfræðideildar 

Landspítala og Íslenskrar erfðagreiningar. Þar að auki væri áhugavert að meta algengi þessara 

stökkbreytinga á Íslandi í samvinnu við Íslenska erfðagreiningu. Einnig væri gagnlegt að grafa betur 

ofan í breytingar á meðferð og áhrif þeirra.  Spennandi verður að fylgjast með þróun þessara fræða og 

eftir 5 til 10 ár væri fróðlegt að endurtaka rannsóknina og bera saman niðurstöður.   
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