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Abstrakt 
Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och              
vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka                
skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar              
hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi.  
Alkohol har olika effekter på kroppen. Akut kan det öka den inhiberande och minska              
den excitatoriska signaleringen i hjärnan. Långvarigt kan det öka den excitatoriska           
signaleringen, minska den inhibitoriska samt öka alkoholtoleransen. I hjärnan är          
balansen mellan den inhibitoriska och excitatoriska signaleringen mycket betydelsefull         
och rubbningar kan orsaka skador som i sin tur kan orsaka krampanfall. Dessa             
krampanfall kan bli allvarliga och ibland dödliga. 
Studier kring sambandet mellan alkohol och epilepsi utförda av Samokhvalov et al.            
(2010), Devetag et al. (1983), Bråthen et al. (1999), Tartara et al. (1983), Bartolomei et               
al. (1997), Victor och Brausch (1967) och Hillbom (1980) har visat på olika resultat,              
men trots skillnaden i resultaten har korrelationen mellan alkohol och epilepsi varit            
tydlig. I studien av Devetag et al. (1983) hade 58 % av 153 alkoholister anfall icke                
relaterade till abstinens, alkoholinducering eller sjukdom/skada. Av 60 patienter med          
krampanfall var 30 stycken (50 %) icke relaterade till abstinens, alkoholinducering eller            
sjukdom/skada i studien utförd av Bartolomei et al. (1997). Bråthen et al. (1999)             
utförde en studie på 142 alkoholister med krampanfall där 16 stycken (36 %) var              
icke-relaterade till abstinens, alkoholinducering eller sjukdom/skada. Vidare påvisade        
Tartara et al. (1983) i sin studie 30 patienter med krampanfall där 3 stycken (10 %) inte                 
var relaterade till abstinens, alkohlinducering eller sjukdom/skada.  
Krampanfall som inte är relaterade till abstinens, akoholinducering eller sjukdom/skada          
är kluriga och svåra att utreda. Många forskare har försökt få insikt i och reda ut frågan                 
om alkohols influens över utvecklingen av epilepsi och hur det skulle tänkas gå till. När               
kan alkoholrelaterade krampanfall klassificeras som epilepsi, vad innebär ett         
alkoholrelaterat krampanfall och vilka orsaker existerar som leder till att sådanan           
krampanfall uppstår.  
I den här litteraturstudien utreds kopplingen mellan alkoholism och epilepsi för att            
bättre förstå sambandet. Till studien har 20 vetenskapliga artiklar använts för att förstå             
vilka effekter alkohol har på kroppen, vad det innebär att ha epilepsi och hur de båda är                 
kopplade. För att komma fram till ett svar på den framförda frågeställningen i studien,              
om långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi, användes 7 studier vars             
undersökingar huvudsakligen fokuserat på alkoholister inlagda med krampanfall. 
Resultaten från de 7 studierna indikerar sammantaget att alkohol sannolikt kan orsaka            
epilepsi. Ingen av studierna har visat motsatsen. Långvarigt bruk av alkohol ger            
kramper och kan även ge epilepsi, men hur det går till är inte klarlagt. Samtidigt finns                
det många individer som missbrukar alkohol och som inte får epilepsi eller aldrig ens              
upplever ett enda krampanfall.  
  

Nyckelord 
Alkohol, epilepsi, abstinens (AWS), alkoholrelaterade hjärnskador (ARBD),       
alkoholism, EEG, krampanfall, abstinensrelaterade, alkoholinducerade. 
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Abstract 
Alcohol has been used for drinking for many years and is a substance that is well known 
to most teenagers and adults. Most people also know that alcohol, when misused, can 
cause damage to both the liver and the kidneys but not as many people know about the 
damage alcohol can cause the brain. The damage that alcohol causes in the brain can 
lead to conditions where the patient can experience seizures, whitch can further devlop 
into epilepsy.  
Alcohol has different effects on the body. An immidiate response to alcohol is that the 
inhibitory signaling in the brain increases and the excitatory signaling decreases. When 
it comes to a prolonged misuse of alcohol the effects on the brain are the opposite and it 
can also increase the tolerance for alcohol. Inhibitory and excitatory signaling in the 
brain are essential and disturbance of those signals can be very damaging to the brain. 
The damages can develop and become permanent and it can also trigger different kinds 
of seizures. The seizures can in turn become very serious and fatal. 
Studies on the connection between alcohol and epilepsy has been conducted by 
Samokhvalov et al. (2010), Devetag et al. (1983), Bråthen et al. (1999), Tartara et al. 
(1983), Bartolomei et al. (1997), Victor och Brausch (1967) och Hillbom (1980) and 
have shown different results. The results however have shown a clear correlation 
between alcohol and epilepsi. In the study performed by Devetag et al. (1983) 58 % of 
153 patients experienced seizures not related to alcohol withdrawl, alcohol induction or 
injury/disease. Of 60 patients who presented seizures in the study conducted by 
Bartolomei et al. (1997), 30 (50 %) had seizures not related to alcohol withdrawl, 
alcohol induction or injury/disease. A study performed by Bråthen et al. (1999) showed 
16 patients (36 %) of 142 with seizures not related to alcohol withdrawl, alcohol 
indiction or injury/disease. Furthermore, a study conducted by Tartara et al. (1983) 
showed 30 patients with seizures, where 3 (10 %) of them were not related to alcohol 
withdrawl, alcohol induction or injury/disease. 
Seizures not related to alcohol withdrawl, alcohol abuse or injury/disease are difficult to 
investigate. Many scientists have tried to get insight in as to how alcohol can influence 
the ethiopathogenesis of epilepsy. What is alcohol-related seizures, what is the cause 
behind the seizures and how does one decide if the seizures can be defines as epilepsy. 
This literature review investigates the link between alcoholism and epilepsy to better 
understand this connection. The question of issue was ”if prolonged misuse of alcohol 
can lead to epilepsy” and to unravel the question, 7 studies were used. The studies main 
focus was alcoholism and seizures. 
The results from the studies indicated in total that alcohol probably can cause epilepsy 
since none of the studies showed the opposite. A prolonged misuse of alcohol can lead 
to seizures and even epilepsy, but how this comes to be is not clear and needs to be 
properly investigated. Not to forget, some people who misuse alcohol do not get 
epilepsy and some never experience even a single seizure. 
 
 

Keywords 
Alchol, epilepsy, alcohol withdrawl syndrome (AWS), alcohol-related brain damage 
(ARBD), alcoholism, EEG, seizures, alcohol induced.  
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1 Inledning med bakgrund 
Alkohol kan orsaka skador i kroppen, detta är ett väl känt faktum (National Department              
of Health & Human services 2004, 1). Skada på levern (ex. fettlever) (Ericson och              
Ericsson 2012, 501) och njurskador är några exempel (Varga et al. 2017, 2). Men det               
som skadas mest är nervsystemet och skadorna på hjärnan kan ibland bli irreversibla.             
Förekomsten av kramper hos människor som ofta konsumerar alkohol är vanligt. Det            
har att göra med etanolens inverkan på nervsystemet och de inhiberande samt            
excitatoriska signalerna i hjärnan (Bayard et al. 2004, 1443-44; Bartolomei 2006, 76;            
Leach et al. 2012, 49; Hillbom et al. 2003, 1017; Thomson et al. 2012, 87). Kramper                
kan förekomma både vid akut och kroniskt drickande. I det senare fallet oftast i              
samband med abstinens (Hillbom 1980, 464). Många alkoholister lider av krampanfall           
som inte är relaterade till abstinens (Devetag et al. 1983; Bråthen et al. 1999; Tartara et                
al. 1983; Bartolomei et al. 1997). Vad det är som orsakar dessa krampanfall är inte               
klarlagt men de förklaringar som ges bygger på att alkohol orsakar irreversibla skador i              
hjärnan. Hur dessa irreversibla skador leder till epilepsi är fortfarande inte utrett. Många             
forskar med att klargöra dessa frågor och åtskilliga artiklar och studier har publicerats             
kring ämnet (Devetag et al. 1983; Bråthen et al. 1999; Tartara et al. 1983; Bartolomei et                
al. 1997). Ett flertal frågor har besvarats men ytterligare finns kvar att redogöra. Att              
förstå hur alkohol påverkar kroppen och speciellt hjärnans mekanismer samt hur           
epilepsi definieras är viktigt för att ens kunna börja förstå hur sambandet mellan stor              
alkoholkonsumtion och epilepsi hänger ihop. 
 
1.1 Alkohol 
Alkohol (Etanol, C2H5OH) är en substans som bildas med hjälp av jästsvampar eller             
bakterier. Dessa jästsvampar och bakterier finns i frukter eller växtdelar som innehåller            
socker och i vilka mikroorganismerna alstrar alkohol under sin metabolism (Nilsson och            
Tomkinson 2014, 123). Etanolmolekylen är vattenlöslig men även fettlöslig och          
transporteras via passiv diffusion genom cellmembranen i tarmen och till viss del i             
magsäcken (Nilsson och Tomkinson 2014, 123). Etanol tar sig fort in i cirkulationen där              
det snabbt distribueras till resten av kroppen (Diamond och Messing 1994, 279). Etanol             
metaboliseras till störst del i levern där det först omvandlas till acetaldehyd med hjälp              
av alkoholdehydrogenas och sedan vidare till acetat med hjälp av aldehyddehydrogenas           
(Diamond och Messing 1994, 279). Alkohol utsöndras via njurar, lungor och svett            
(Nilsson och Tomkinson 2014, 124). 
Konsumtion av alkohol, som är högre än normalt, delas upp i riskbruk, skadligt bruk              
och beroende. Vid riskbruk blir individen berusad av alkoholen till den grad att det              
påverkar omgivningen på det sätt att individen blir beteendepåverkad, får sluddrigt tal,            
tappar balansen eller liknande. Vid skadligt bruk blir individen så berusad av alkoholen             
att det kan orsaka skada både för individen själv och för andra. Individen kan vid               
skadligt bruk försätta sig i situationer som hen inte har kontroll över och saker kan               
inträffa där individen blir skadad eller skadar andra. Beroende innebär att individen inte             
längre har kontroll över sitt alkoholintag. Individen kan i det läget inte längre bestämma              
över sin konsumtion utan låter begäret ta över. (Beroendecentrum 2015) 
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Riskbruk definieras som: 
- mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor (inte mer än 3 glas per tillfälle) och  
- 15 glas per vecka för män (inte mer än 4 per tillfälle).  

Ett standardglas definieras som:  
- 1 glas vin (10-15 ml),  
- 1 folköl (50 cl),  
- 1 liten starköl (33 cl) 
- 1 drink innehållande max 4 cl starksprit. (Beroendecentrum 2015) 

 
1.1.1 Hur påverkas kroppen av alkohol? 
Alkohol har flera olika effekter på kroppen. Alkohol kan ha en toxisk effekt på cellerna               
i både levern och njurarna via bl.a. nedbrytningsprodukten acetaldehyd som kan orsaka            
fria syreradikaler, som i sin tur orsakar cellskada (Ericsson och Ericsson 2012, 501;             
Varga et al. 2017, 2).  
Ett tillstånd som kan uppstå i levern vid missbruk av alkohol är alkoholhepatit. Då blir               
levervävnaden inflammerad och celler som tillhör immunförsvaret producerar cytokiner         
som i sin tur lockar dit fler vita blodkroppar. Detta leder till att leverceller dör (nekros)                
vilket medför att fibros (”ärrvävnad”) bildas i levern. Inflammationen blir då värre och             
kan i värsta fall leda till leversvikt, skrumplever och död. (Ericsson och Ericsson 2012,              
501) Sådana skador kan i sin tur orsaka en allvarlig hjärnskada som kallas för              
leverencefalopati. Denna hjärnskada ger symtom som sömnproblem, skakningar, oro,         
depression samt minskad koncentrationsförmåga och kan i värsta fall leda till koma            
(leverkoma) vilket är ett dödligt tillstånd. (National Department of Health & Human            
Services 2004, 5) 
Ett enzym, CYP2E1, deltagare i nedbrytningen av alkohol, som finns både i levern och i               
njurarna induceras vid stor alkoholkonsumtion, framförallt i njurarna. Denna inducering          
kan leda till oxidativ stress som i sin tur påverkar fosfolipiderna i cellernas membran.              
När fosfolipiderna blir påverkade aktiveras neutrofila granulocyter (som ingår i          
kroppens immunförsvar) vilka ökar den oxidativa stressen ännu mer och det blir en ond              
cirkel. (Varga et al. 2017, 2) 
I hjärnan pågår en ständig balans mellan inhiberande och exciterande signalsubstanser.           
Den huvudsakliga inhiberande signalsubstansen är gamma-aminosmörsyra (GABA)       
som verkar genom GABAA-receptorn (Bayard et al. 2004, 1443). GABA hämmar bland            
annat frisättningen av dopamin, acetylkolin, serotonin och noradrenalin (Ericson och          
Ericson, 2012, 286). Den huvudsakliga excitatoriska signalsubstansen är glutamat, som          
verkar via N-metyl-D-aspartat (NMDA) receptorn (Bayard et al. 2004, 1443). Alkohol           
är en direkt agonist på GABAA-receptorer (Bartolomei 2006, 76) och ökar på så sätt den               
effekt GABA har på receptorerna. Det innebär en minskad excitation i hjärnan (Bayard             
et al. 2004, 1444), eftersom att neurotransmittorernas signalering till mottagarcellerna          
hämmas. Detta innebär att en akut effekt av alkohol kan vara en antikonvulsiv effekt              
(Chan 1985, 325; Leach et al. 2012, 49; Hillbom 1980, 464). Vid långvarigt bruk av               
alkohol sker en nedreglering av GABAA-receptorerna (Hillbom et al. 2003, 1017) och            
kan resultera i att GABAA-receptorernas svar på signalsubstansen minskar samtidigt          
som alkoholtoleransen ökar (Bayard et al. 2004, 1444; Hillbom et al. 2003, 1017).             
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Alkohol ökar glutamatnivåerna i hjärnbarken, limbiska systemet (Bartolomei 2006, 76)          
och blodet varpå glutamat akut binder till NMDA receptorer (Leach et al. 2012, 49).              
Vid långvarigt bruk av alkohol sker en inhibering av NMDA receptorerna (Leach et al.              
2012, 49, Hillbom et al. 2003, 1017,) och NMDA receptorerna blir mer känsliga för              
glutamat (Hillbom et al. 2003, 1017). Detta leder i sin tur till en uppreglering av               
NMDA- receptor funktionen (Hillbom et al. 2003, 1017; Thomson et al. 2012, 87).  
Vissa delar av hjärnan påverkas omedelbart av alkohol vilket syns på de olika direkta              
effekter som alkohol kan ge (Zheng et al. 2015, 9). Bland annat rubbat balanssinne,              
huvudvärk, illamående, yrsel, snabbare tal, förändringar i beteendet, trötthet och          
upphetsning (Zheng et al. 2015, 3-4, Leach et al. 2012, 49). Stor alkoholkonsumtion är              
ofta relaterat till skallskador (förståeligt med tanke på det rubbade balanssinnet) och            
skallskador i sin tur är en känd faktor för inducering av epilepsi (Chan 1985, 325).  
Vid plötslig frånvaro av alkohol sker en överretlighet i hjärnan, då inhiberingen av             
NMDA-receptorerna släpper (Bayard et al. 2004, 1444) och glutamats signaler går           
fram. När hjärnan blir hyperexciterad kan symtom uppkomma som; oro, ångest,           
skakningar och retlighet. I allvarliga fall kan även kramper och delirium tremens (DT)             
förekomma. (Bayard et al. 2004, 1444) Detta är symtom som relateras till abstinens, ett              
tillstånd som uppkommer när kroppen har blivit beroende av alkohol, men inte längre             
har tillgång till substansen (Bayard et al. 2004, 1445; Hillbom 1980, 464). 

 
1.1.2 Abstinens 
Alkoholabstinens är ett tillstånd där kroppen fordrar alkohol. Vid frånvaro av alkohol            
upplever kroppen alkoholabstinens och då kan ett antal symtom uppstå. (Bayard et al.             
2004, 1445; Hillbom 1980, 464)  
Dessa uppkommer efter olika tidsintervall: 
6 till 12 timmar:  
Sömnlöshet, darrighet, mild ångest, orolig mage, huvudvärk, diafores (svettning),         
hjärtklappning och anorexi. 
12 till 24 timmar (brukar oftast avta efter 48 timmar):  
Visuella, auditiva eller känsel (beröring) hallucinationer.  
24 till 48 timmar (kan uppkomma så tidigt som 2 timmar efter frånvaro av alkohol): 
Generaliserade tonisk-kloniska kramper. 
48 till 72 timmar (symtomen når sin topp efter 5 dagar): _  
Hallucinationer (oftast visuella), desorientering, takykardi (snabb puls), hypertoni,        
låggradig feber, irritation och diafores. 
(Bayard et al. 2004, 1445) 
 
Under akut abstinens, ca 6-48 timmar efter alkoholintag avslutats och när sömnen är             
rubbad, kan den prokonvulsiva effekten vara nog för att orsaka ett krampanfall hos en              
mottaglig individ (Leach  et al. 2012, 49). 
 
För att få diagnosen alkoholabstinens krävs att patienten: 

1. Slutat dricka alkohol efter att ha druckit länge eller mycket. 
2. Erhållit minst två av följande symtom några timmar/dagar efter avslutandet: 

- Ökad sympatikusaktivitet (svettning, takykardi) 
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- Ökad darrighet i händerna 
- Sömnlöshet 
- Illamående eller kräkning 
- Övergående visuella-, auditiva- eller berörings-hallucinationer 
- Psykomotorisk irritation 
- Oro 
- Kramper av grand mal typ 

3. Får sådana svåra problem och funktionsnedsättningar av symtomen i punkt två           
att det vardagliga livet samt yrkeslivet påverkas. 

4. Inte har någon annan allmän sjukdom eller mentalsjukdom som ger samma           
alternativt liknande symtom. 

(Bayard et al. 2004, 1443) 
 
1.1.3 Behandling av abstinens 
Det vanligaste och mest föredragna preparatet för akut behandling av abstinens är            
Bensodiazepiner (Leach et al. 2012, 50; Bayard et al. 2004, 1448, Bråthen et al. 2011,               
433, Hillbom et al. 2003, 1023). Bensodiazepiner är GABA- agonister (Leach et al.             
2012, 50 ), som binder selektivt till GABAA- receptorer och har en inhiberande effekt på               
signaleringen i centrala nervsystemet (Rang et al. 2016, 538). Bensodiazepiner ökar           
receptorernas svar på GABA. Detta gör de genom att öppna GABA- aktiverade            
kloridkanaler och binda till ett avskilt ställe på receptorerna och allosteriskt öka deras             
affinitet för GABA (Rang et al. 2016, 538).  
Ofta behövs även vitaminer, framförallt vitamin B1(tiamin), för att förhindra          
Wernicke’s encefalopati eller Korsakoff’s syndrom (Leach et al. 2012, 50). 
 
1.1.4 Alkoholrelaterade hjärnskador 
De flesta som konsumerar alkohol under en längre tid lider av näringsbrist. Ett av de               
vitamin som det ofta blir brist på, tiamin (vitamin B1), har kopplats samman med              
hjärnskador (Horton et al. 2015, 3). Tiamin är viktigt för cellerna och nervernas             
energiomsättning och är i fosforylerad form (tiaminpyrofosfat, TDP) delaktig i          
omsättningen av både kolhydrater, fett och protein (Ellegård et al. 2014, 248). Vid             
alkoholintag hämmas absorptionen av Tiamin (Ellegård et al. 2014, 248; Thomson et al.             
2012, 85, Bråthen et al. 2011, 431). Alkohol relaterade hjärnskador, eller ARBD, är ett              
samlingsnamn för olika störningar och hjärnskador orsakade av kronisk         
alkoholkonsumtion och tiaminbrist (Horton et al. 2015, 3). Några av dessa störningar            
och skador är: Wernicke’s encefalopati som vidare kan ge Korsakoff’s          
syndrom(alkoholrelaterad demens) samt ”alkohol amnesiskt syndrom” (minnesförlust,       
”blackouts”) (Aziz 2014, 1747). En individ som överlever Wernicke’s encefalopati får           
ofta permanenta hjärnskador i form av Korsakoff’s syndrom (Thomson et al. 2012, 84).             
Vid Wernicke’s får patienten ofta symtom som oftalmoplegi (dubbelseende), ataxi          
(balanssvårigheter) och bredspårig gång, medan Korsakoff’s brukar yttra sig i          
vanföreställningar, fiktiva historier och dåligt minne (Ellegård et al. 2014, 250). Andra            
karaktäristika vid ARBD är förvirring, koncentrationssvårigheter, svårigheter att ta in          
nya intryck och depression. Skadad lever, bukspottkörtel eller magsäck samt perifer           
nefropati (”yttre njurskador”) är ytterligare symtom som kan förekomma samtidigt som           
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ARBD. (Aziz 2014, 1747) ARBD är icke-framåtskridande om abstinens kontrolleras          
och en näringsrik kost bibehålles. Därför är det viktigt att eventuella skador upptäcks i              
tid så att rätt behandling och korrekta åtgärder kan sättas in (Aziz 2014, 1747). Den               
stora mängden alkohol som en individ beroende av alkohol konsumerar och bristen på             
tiamin ger upphov till att neuron samt andra celler i kroppen inte fungerar maximalt.              
Detta orsakar fysiologiska patologiska förändringar som ansamlas och i sin tur påverkar            
tiaminlagret genom ökad användning av tiamin (Thomson et al. 2012, 85). Detta sker             
innan någon sjukdom utvecklas och därför är det viktigt att förebygga vidare skador             
genom att ordinera tillskott av tiamin till individer som missbrukar alkohol och är i              
riskzonen för sjukdomsutveckling (Thomson et al. 2012, 85). 
 
1.2 Epilepsi 
Epilepsi karaktäriseras av en obalans bland hjärnans stimulerande och inhiberande          
signalsubstanser. De stimulerande (excitatoriska) signalerna ökar och de hämmande         
minskar, nervcellerna blir överkänsliga och det sker en urladdning. (Ericson och Ericson            
2015, 280) 
Epileptiska anfall delas in i olika perioder. Den preiktala perioden (innan anfallet), den             
iktala perioden (under anfallet) och den postiktala perioden (efter anfallet) (Ericson och            
Ericson 2012, 282). De klassificeras vidare efter vilken typ av anfall det gäller: 

1) Generaliserade anfall: startar från större delen av hjärnbarken och engagerar          
båda hjärnhalvorna. Anfallen påverkar alltid medvetandet. Dessa är: 

● Tonisk-kloniska anfall 
Sker plötsligt, patienten förlorar medvetandet och faller ihop. Toniska         
kramper (muskler i rygg och extremiteter spänns och medför en          
sträckning av kroppen) följer och pågår i några sekunder och övergår           
sedan i kloniska kramper (regelbundna och snabba muskelryckningar).        
När kramperna slutar relaxerar musklerna och urinavgång kan ske.         
Patienten återfår medvetandet sakta under de kommande minuterna. 

● Absenser 
Sker plötsligt och patienten förlorar medvetandet en liten stund. Avbryts          
i en pågående aktivitet t.ex. slutar äta eller slutar svara på tilltal. Kan             
förekomma mindre muskelryckningar efteråt. 

● Myoklona anfall 
Sker plötsligt och ger ingen eller väldigt liten påverkan på medvetandet.           
Karaktäriseras av en eller fler plötsliga ryckningar, oftast i armarna, där           
ryckningarna kan vara antingen symmetriska eller asymmetriska. 

2) Fokala anfall: startar från specifika områden, vilket avspeglas i symtomen, och           
anfallen är alltid begränsade till en hemisfär. Dessa är: 

● Fokalt anfall utan medvetandepåverkan 
Kortvariga sensoriska eller motoriska symtom som inte påverkar        
medvetandet. T.ex. kramper i en tumme som sprider sig till handen           
(motoriskt), stickningar, domningar, blixtar eller ljussken (sensoriska). 

● Fokalt anfall med medvetandepåverkan 
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Ett anfall där medvetandet påverkas så att patienten inte vet vad som            
händer under händelsen. Patienten förefaller vara vaken men uppträder         
annorlunda t.ex. gestikulerar ändamålslöst, upprepar ord och inte svarar         
på tilltal. 

● Fokalt anfall med vidareutveckling till bilateralt konvulsivt anfall 
Ett fokalt anfall som övergår till ett generaliserat tvåsidigt anfall med           
toniska, kloniska eller tonisk-kloniska kramper. 

(Ericson och Ericson 2012, 282) 
 
Vid alla typer av anfall kan ett allvarligt tillstånd uppkomma, status epilepticus. Ett             
sådant anfall karaktäriseras av att det antingen pågår mer än 30 minuter eller att det är                
flera anfall efter varandra, där patienten aldrig hinner återfå medvetandet emellan. Vid            
extrema fall kan status epilepticus ge syrebrist och acidos i vävnaderna på grund av att               
patienten inte kan andas på ett normalt sätt. Om syrebrist och acidos utvecklas blir              
tillståndet livshotande. (Ericson och Ericson 2012, 283) En hypotes som finns är att ett              
abstinens-inducerat status epilepticus anfall hos en individ som tidigare lider av           
alkoholrelaterade kramper ökar risken för utveckling av epilepsi (Bråthen et al. 2011,            
433). 
 
1.2.1 Diagnostisering av epilepsi 
För att få diagnosen epilepsi går patienten igenom vissa steg. Först får patienten             
beskriva sina anfallssymtom både själv och, i den mån det går, med hjälp av ett eller fler                 
ögonvittnen. Ögonvittnen är bra med tanke på att många som upplever epileptiska anfall             
kan få minnesluckor eller bli helt medvetslösa. De symtom som beskrivs är både             
motoriska, sensoriska och autonoma. (Epilepsialitto 2015) 
Efter beskrivningen av symtomen bestäms vilken anfallstyp det handlar om. Detta görs            
även med hjälp av elektroencefalografi, EEG, som mäter hjärnans elektriska aktivitet           
(signalering). Anfallen kan vara fokala (primära) eller generaliserade. Många av          
patienternas anfall förblir ospecificerade. (Epilepsialitto 2015) 
Försök att fastslå orsaken till epilepsin utförs. Det kan handla om idiopatisk epilepsi,             
sådan som uppstår i barndom/ungdom och ofta försvinner i vuxen ålder. Skador på             
hjärnan kan ge fokal epilepsi i alla åldrar. Om orsaken är oklar kallas det för kryptogen                
epilepsi och är orsaken klar kallas de för symtomatisk epilepsi. Både kryptogen och             
symtomatisk epilepsi anses vara ärftligt betingade. Vissa neurologiska sjukdomar kan          
ge epileptiska anfall och kallas för symtomatisk partiell epilepsi. (Epilepsialitto 2015) 
Funktionsförmågor utreds också för att se om epilepsin påverkar patientens dagliga liv.            
(Epilepsialitto 2015) 
 
1.2.2 Behandling av epilepsi 
För att behandla epilepsi används olika typer av farmaka. Vid ett akut anfall ges              
anfallsbrytande medicin t.ex. Stesolid® (bensodiazepiner). De ges då intravenöst i form           
av en injektion. (Ericson och Ericson 2012, 284) För att undgå ytterligare anfall ges              
antiepileptika (Ericson och Ericson 2012, 285). Antiepileptika fungerar så att de           
inhiberar signaleringen i hjärnan. Detta åstadkoms på två olika sätt. Antingen genom att             
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minska aktiviteten hos excitatoriska neuron eller öka aktiviteten hos inhibitoriska          
neuron (Ericsson och Ericsson 2012, 285). Minskad aktivitet hos excitatoriska neuron           
sker via blockering av natrium/kalium- eller kalciumkanaler i neuronens membran          
(Ericson och Ericson 2012, 285) vilket förhindrar vidare aktionspotential och därmed           
fler signaler (Rang et al. 2016, 550). Exempel på sådana antiepileptika är karbamazepin             
och fenytoin (Rang et al. 2016, 550). Ökad aktivitet hos inhibitoriska neuron fås via              
ökning av GABAA receptorernas aktivitet, och således öppnandet av kloridkanaler, eller           
genom att hämma GABA- transaminas, ett GABA inaktiverande enzym (Rang et al.            
2016, 549). Exempel på sådan antiepileptika är vigbatrin och bensodiazepiner (Rang et            
al. 2016, 549). Eftersom att alkohol ökar vissa enzym i levern leder det till snabbare               
nedbrytning av vissa antiepileptika vilket i sin tur ger en lägre serumnivå av medicinen              
(Leach et al. 2012, 49). En lägre nivå av medicinen i blodet ger en sämre antiepileptisk                
effekt och risken för anfall ökar. Alkohol kan även förvärra sidoeffekter av            
antiepileptikumet (Leach et al. 2012, 50). 
 
1.3 Alkohol och epilepsi 
Alkohol är en så kallad epileptogen faktor, en faktor som kan utlösa epileptiskt anfall              
(kramper). Det är en toxisk substans som kan utlösa ett anfall både direkt och vid               
abstinens (Ericson och Ericson 2015, 280). Det har även diskuterats om alkohol kan ge              
upphov till epilepsi utan akut intag eller abstinensbesvär (Bartolomei, 2006, 72). En            
akut effekt av alkohol är en höjning av kramptröskeln men när individen slutar tillföra              
alkohol sänks tröskeln (Bartolomei 2006, 74-75). 
Alkohol och kramper har sammanlänkats sedan väldigt långt tillbaka. Redan i gamla            
texter från egyptierna har samband mellan alkohol och kramper återgivits. Filosofen           
Hippokrates beskrev kramper som var relaterade till alkoholmissbruk och även romarna           
beskrev alkohol relaterade anfall som ”morbidus convivialis”. (Bartolomei 2006, 72)          
Sambandet mellan alkohol och icke-abstinensrelaterade kramper har gett upphov till          
begreppet ”alkoholepilepsi”. Alkoholepilepsi har fått olika definitioner genom åren.         
Bartolomei föreslog att alkoholepilepsi skulle definieras som ”upprepade anfall hos          
alkoholister som inte har någon tidigare historia av epilepsi eller annan epileptogen            
sjukdom, där kramperna inte har något samband med akut alkoholintag eller abstinens”.            
(Bartolomei 2006, 72) Yamane och Katoch (1981) ansåg att termen ska förekomma hos             
de individer där upprepade kramper framkallas av direkt alkoholintag och där inga            
tidigare faktorer, som gör individen mer mottaglig, förekommer. Forskare vid          
universitetet i Pavia kom (efter en studie om alkoholepilepsi) i stället med definitionen             
att alkoholepilepsi förekommer hos alkoholister med upprepade anfall som varit          
alkoholfria (beroendefria) ett tag. (Brennan och Lyttle 1987, 571) 
Den underliggande mekanismen till alkoholepilepsi är okänd (Bartolomei 2006, 74). En           
tanke är att alkohol kan utlösa alkoholepilepsi utan att individen på nåt sätt redan är mer                
mottagligt för anfall (Brennan och Lyttle 1987, 571). 
En hypotes till varför epilepsi uppkommer hos alkoholister är att upprepade episoder av             
abstinens ska orsaka en ”antändning” (”kindling”) som i sin tur leder till en gradvis              
sänkning av den epileptogena tröskeln. (Bartolomei 2006, 76; Leach et al. 2012, 49).             
Vid en alkoholkonsumtion större än 24 gram alkohol per dag stiger risken betydligt för              
att individen ska drabbas av ett epileptiskt anfall (Samokhvalov et al. 2010, 1180). 
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Alkohol, och droger, har en försämrande effekt på epilepsi (Leach et al. 2012, 55). 
 

2 Frågeställning 
I det här arbetet utreds frågan om långvarig alkoholanvändning ger epilepsi. 
 

3 Metod och utförande 
Det här är en litteraturstudie där 7 vetenskapliga artiklar granskats för att förstå alkohols              
påverkan på kroppen och sambandet mellan alkohol och epilepsi.  
 
Artiklarna till studien hittades via sökning på Linnéuniversitetets databas ”OneSearch”          
samt ”National Center for Biotechnology Information” (NCBI) där även tillgång till           
”Pub Med” var möjlig. De nyckelord som användes vid sökningarna var ”alcohol and             
epilepsy”, ”effects of alcohol”, ”alcoholism and epilepsy”, ”ARBD” och ”epilepsy”          
användes (Hämtades: 2017-01-13, 2017-01-16, 2017-02-08, 2017-02-10).  
Resultaten av sökningarna blev stort (>10000 artiklar) och många artiklar kring ämnet            
hittades. Först valdes 23 artiklar ut där titeln lät som något som anstod frågeställningen.              
Urval av dessa artiklar skedde efter mer omsorgsfull granskning återigen med           
frågeställningen i åtanke och med syftet att den skulle besvaras. Efter exklusion valdes             
12 artiklar ut. De studier som användes till resultatet hittades via referenslistorna i de 12               
artiklarna. I slutändan identifierades 7 studier innehållande data som besvarade          
frågeställningen. Inklusionskriterier för studierna var att de var utförda på människor           
samt att de undersökte en koppling mellan alkoholism och krampanfall. 
 

4 Resultat 
 

1. Alcohol consumption, unprovoked seizures, and epilepsy: A systematic review         
and meta-analysis (Review och meta-analys) 

Samokhvalov et al. (2010) undersökte i sin review artikel, dos-respons förhållandet           
mellan daglig konsumtion av varierande alkoholmängder och begynnelsen av epilepsi. 
Epilepsi är en hjärnskada som karaktäriseras av ett bestående anlag för att framkalla             
krampanfall. I studien krävs att patienten upplevt minst ett sådant krampanfall. 
Artiklar till analysen valdes ut enligt vissa kriterier. Först identifierades abstrakten från            
1,360 artiklar. Efter det uteslöts 1342 artiklar och 18 stycken artiklar, som kvantifierade             
sambandet mellan alkoholkonsumtion och epilepsi, undersöktes närmre. Vidare uteslöts         
11 artiklar till och 7 stycken undersöktes mer noggrant. I slutändan användes 6 artiklar,              
vars innehåll representerade relevant statistik och slutresultat, till studien.  
Resultatet från studierna visar på att efter 24 gram alkohol per dag stiger risken för               
epileptiska anfall (Figur 1). 
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Figur 1 - Dos-respons förhållande mellan dogleg alkoholkonsumtion och relativ          
risk för epilepsi. (Samokhvalov et al. 2010) 
 
I figur 1 framgår att ökad dos alkohol ger ökad relativ risk. Från 48 g alkohol/dag syns                 
det att den relativa risken att få epilepsi ökar. Vid jämförelse av 48 g alkohol per dag                 
med 96 g alkohol per dag visar resultaten på att den relativa risken att få epilepsi är                 
nästan dubbelt så stor vid en alkoholkonsumtion på 96 g alkohol per dag. 
 

2. Alcoholic epilepsy: Review of a series and proposed classification and          
etiopathogenesis (Retrospektiv-studie) 

Devetag et al. (1983) undersökte 1431 patienter (1182 män och 269 kvinnor) inlagda för              
alkoholism på Feltre General Hospital åren 1975-82. Av patienterna hade 153 stycken            
krampanfall, 137 män och 16 kvinnor. De övriga 748 alkoholisterna identifierades för            
att få en uppskattning om utbredningen av krampanfall associerade med          
alkoholrelaterade sjuktillstånd som helhet. För att få perspektiv på krampanfallen          
utfördes följande klassificering där anfallen delades in i 2 grupper som vardera delades             
in i 3 delgrupper: 
 

1. Enstaka anfall 
a) Krampanfall hos alkoholister (anfall som inte faller under någon annan          

grupp, vid upprepade anfall hamnar patienterna i denna grupp under          
alkoholepilepsi) 

b) Krampanfall hos alkoholister relaterade till förändring i alkoholintag  
– alkoholinducerat anfall  
– abstinensrelaterat anfall 

c) Krampanfall hos alkoholister orsakade av olika sjuktillstånd 
2. Flera anfall 

a) Alkoholepilepsi (anfall icke relaterade till förändring i alkoholintag eller         
någon form av sjukdomstillstånd) 
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b) Krampanfall hos alkoholister relaterade till förändring i alkoholintag  
–alkoholinducerat anfall  
-abstinensrelaterat anfall 

c) Krampanfall hos alkoholister orsakade av olika sjuktillstånd 

De 153 patienter (6,6 %) som upplevde krampanfall delades in i de klassificerade              
grupperna: 

1. Ensamstående krampanfall hos alkoholister (21,5 %): ett enda krampanfall hos          
alkoholister utan tidigare epileptiskt utbrott, ingen annan potentiell epileptogen         
sjukdom och där inget anfall var relaterat till förändring i alkoholintag. 

2. Krampanfall hos alkoholister relaterade till förändring i alkoholintag (21,6         
%): A (1,3 %). akoholinducerat krampanfall (2 stycken) och B (20,3 %).            
abstinensrelaterat krampanfall. 

3. Kramper hos alkoholister där annan potentiell epileptogen sjukdom förekom         
(20,3 %): innefattade alkoholister med svår huvudskada, idiopatisk epilepsi,         
cerebrovaskulär sjukdom, droger som påskyndade krampanfallen samt       
alkoholister med multipla sjukdomar. 

4. Alkoholepilepsi (36,6 %): återkommande krampanfall hos alkoholister utan        
tidigare epilepsi, ingen annan potentiell epileptogen sjukdom samt icke relaterad          
till förändring i alkoholintag. 

En jämförelse gjordes mellan grupp 2 och 4. Hos patienterna med abstinensrelaterade            
krampanfall syntes ett större alkoholintag och fler år av missbruk. Vidare syntes att             
alkoholepilepsi kunde uppstå efter endast 5 år av stadigt drickande och utan ett vidare              
stort alkoholintag (Tabell 1). 
 
Tabell 1 – jämförelse mellan abstinensrelaterade krampanfall och alkoholepilepsi. 
Jämförelse AWS1 Alkoholepilepsi2 
Medelålder vid fösta anfall 45 år (26-69) 38 år (21-60) 
Anfallstyp:   
Generaliserad 93,5 % 94,6 % 
Fokal/Partial (F/P) 6,5 % (F) 5,4 % (P) 
Mängd alkohol:   
Upp till 0,2 l (2dl) alkohol 6,5 % 32,1 % 
Över 0,2 l (2dl) alkohol 93,5 % 67,9 % 
År av missbruk:   
Under 5 år - 17,9 % 
Mellan 5-10 år 22,6 % 39,3 % 
Över 10 år 77,4 % 42,8 % 
1Abstinenrelaterade krampanfall                                                      (Devetag et al. 1983) 
2Krampanfall icke relaterade till abstinens, olika typer av skador eller stort alkoholintag 
 
Blodglukostest utfördes på 5 alkoholister utan anfall, 5 alkoholister med anfall samt 10             
patienter med alkoholepilepsi (Tabell 2). Patienter med sjukdom eller drogbehandling          
exkluderades. 
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Resultaten från glukostesten visar på att det kan finnas en koppling mellan utvecklingen             
av alkoholepilepsi och förändringar i metabola funktioner då framförallt i          
kolhydratmetabolismen (Tabell 2). Hypoglykemin kan förmodligen förklaras bero på en          
ökning av glukosstimulerad insulinfrisättning eller blockering av glukoneogenes        
orsakad av alkohol. Hypotesen att glukoneogenesen inhiberas stöds av det faktum att            
hög alkoholkonsumtion ger en ökad förbränning vilket i sin tur ökar NADH/NAD+-            
kvoten. Det som händer då är att citronsyracykeln och fettsyraoxidationen hämmas,           
pyruvat omvandlas till laktat och glukoneogenesen minskar (Nilsson och Tomkinsson          
2013, 127). 
 
Tabell 2 – Resultat av glukostest 
Grupp  Antal  

Alkoholister som aldrig haft krampanfall     
och med normala glukostest kurvor eller      
icke signifikanta variationer. 

 

5 fall 

Alkoholister med krampanfall och    
normala glukostest kurvor eller icke     
signifikanta variationer. 

5 fall 

Patienter med alkoholepilepsi och    
underliga glukostest kurvor som    
karaktäriserades av en normal startfas och      
med början till hypoglykemi mellan     
90-180 min (lägst mellan 120-150 min)      
utan några kliniska symtom  

7 fall 

Patienter med alkoholepilepsi och    
normala glukostest kurvor eller icke     
signifikanta variationer 

3 fall 

(Devetag et al. 1983) 
 

3. The diversity of seizures related to alcohol use. A study of consecutive patients             
(klinisk intervju, enkätstudie) 

Studien av Bråthen et al. (1999) är en enkätbaserad intervjustudie som pågick mellan             
Januari 1995 och Oktober 1996 vars mål var att undersöka influensen av skadlig (stor)              
alkohol-konsumtion på förekomsten av epileptiska kramper, deras semiologi        
(karaktäristik) samt hur vidsträckt problemet är. Mellan januari 1995 och oktober 1996            
lades 225 patienter in på sjukhus på grund av krampanfall och blev rekryterade till              
studien. Utav de 225 patienterna uteslöts 46 stycken pga. skada, sjukdom eller saknad             
information och 37 patienter som vägrade delta. Efter exklusionsprocessen deltog 142           
patienter i studien, 78 män och 64 kvinnor i åldrarna 16-79 år. Två kontrollgrupper              
inkluderades för jämförelse. Grupp 1 bestod av 185 patienter (98 män, 87 kvinnor) som              
blivit inlagda pga. ischias. Den andra gruppen bestod av 254 patienter (111 män, 143              
kvinnor) där 85 var anställda på en tidning och 172 var individer från en storskalig               
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hälsoundersökning. 
En enkätbaserad klinisk intervju utfördes som även innehöll Alcohol Use Disordes           
Identification Test (AUDIT). AUDIT är ett test som tar 2-3 minuter att utföra och              
innehåller frågor rörande alkoholkonsumtion. Skadliga drickare identifierades med        
AUDIT resultat över 8. Mängden alkohol konsumerad de senaste 8 dagarna           
registrerades och timmarna sedan senaste alkoholintaget noterades. Tidigare eller         
pågående droganvändning antecknades och vid misstanke utfördes urinprov.        
Elektroencefalografi (EEG) utfördes på 141 patienter, Datortomografi (DT) på 129 och           
Magnetisk resonanstomografi (MR) på 84. Blodprov togs vid intagning och          
analyserades för gamma glutamyltransferas (GGT). GGT är ett leverenzym som läcker           
ut i blodet, från levern, vid stor alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen u.å.).  
Resultaten visade att fler skadliga drickare (AUDIT>8) återfanns hos studiegruppen (49           
av 142 patienter) än hos kontrollgrupperna och att studiegruppen, som helhet, även            
konsumerade betydligt mer alkohol (Tabell 3). Trots detta fanns det även fler nykterister             
i studiegruppen än i båda kontrollgrupperna (Tabell 3). Av de 39 nykterister som fanns i               
studiegruppen var det 67 % som behandlades med antiepileptika samtidigt som endast            
27 % av nykteristerna i ischias gruppen använde sig av antiepileptisk medicin. 
Det var fler fokala anfall med generalisering hos de som inte ansågs vara skadliga              
drickare (AUDIT<8, 83 %). Hos skadliga drickare var det färre (AUDIT>8, 51 %) där              
10 av dem ansågs ha epilepsi och gavs antiepileptika och vid uteslutande av dessa 10               
patienter var det ännu färre som hade denna typ av anfall (43 %). 
Medelåldern var lägre hos skadliga drickare än icke-skadliga drickare och en minskning            
av förekommande anfall kunde ses i åldern >50.  
GGT-värdena var betydligt högre hos fler patienter i studiegruppen än hos patienterna i             
de olika kontrollgrupperna (Tabell 3). När de tittade på skadliga drickare jämfört med             
icke-skadliga drickare var GGT-värdena inte så olika, men när de som behandlades med             
antiepileptika uteslöts blev resultatet annorlunda. Då syntes det tydligt att det var fler             
skadliga drickare med högre nivåer av GGT. De såg då även att karbamazepin, en              
antiepileptika, gav högre GGT värden. 
I 33 (66 %) fall av de skadliga drickarna var krampanfallen abstinensrelaterade (Tabell             
4) och uppkom oftast inom 6 timmar från senaste intaget av alkohol. 
Allt som allt hade 40 patienter primära generaliserade tonisk-kloniska anfall eller           
grand mal anfall. Utav dessa förekom 24 (22 när de som ansågs ha epilepsi uteslöts)               
hos skadliga drickare (Tabell 4) där 17 stycken var abstinensrelaterade. 
Skadliga drickare i studiegruppen karaktäriserades av en ålder på under 46 år,            
generaliserade anfall och ingen känd epilepsi.  
Hos de 56 patienter som hade första-gång-anfall var 25 stycken skadliga drickare där 17              
anfall var abstinensrelaterade. Fler första-gång-anfall återfanns hos de skadliga         
drickarna jämfört med de icke-skadliga drickarna. 
 
Tabell 3 – Jämförelse mellan studiegrupp och kontrollgrupper 
Grupp Studiegrupp1 Kontrollgrupp 12 Kontrollgrupp 23 

Deltagare 142 185 254 
AUDIT positiva* 35 % 13 % 16 % 
Nykterister 27 % 9 % 7 % 
Förhöjd GGT värde 28 % 4 % 11 % 
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1Patienter inlagda för krampanfall                                                  (Bråthen et al. 1999) 
2Patienter inlagda för ischias  

3172 deltagare från en tidigare utförd hälsoundersökning + 85 tidningsanställda 
*AUDIT > 8 
 
Tabell 4 – Jämförelse av anfallstyp hos AUDIT positiva i studiegruppen 
Typ av anfall   
hos AUDIT  
positiva (49  
st) 

Abstinensrelaterade 
anfall 

Andra anfall Partiella 
anfall  

Primärt 
generaliserad
e anfall 

Antal anfall 33 (67 %) 16 (33 %) 25 (51 %) 24 (49 %) 
(Bråthen et al. 1999) 
 
Avslutningsvis visade resultatet av studien att mer än 1/3 av patienterna i studiegruppen             
var skadliga drickare, att 67 % (33 av 142) av krampanfallen i studiegruppen var              
abstinensrelaterade och att hos 33 % (16 av 142) var orsaken okänd. Krampanfall             
uppskattades vara en sen komplikation av långvarigt bruk av stora mängder alkohol            
men resultatet visade på att vid över 50 års ålder bidrog inte alkohol lika mycket till                
förekomsten av anfall och över 60 år bidrog det knappt någonting. Av de patienter som               
var skadliga drickare var flest män (2/3), vilket troligtvis kan förklaras i att män ofta               
konsumerar större mängder alkohol per tillfälle. 
 

4. Epileptic seizures and alcoholism – clinical and pathogenic aspects         
(Retrospektiv studie) 

En retrospektiv studie av Tartara et al. (1983) utfördes på 301 kroniska alkoholister som              
blivit inlagda på den neurologiska kliniken, på universitetet i Pavia mellan 1973-77. De             
flesta var inlagda med anledning av darrighet eller delirium tremens. Alla patienter            
uppnådde kriterier, enligt det nationella rådet för alkoholism, för avancerat stadig           
användning av alkohol och alla utreddes för personlig- /familjehistoria av epileptiska           
krampanfall och förvärvade potentiella epileptogena skador. Både isolerade och         
återkommande anfall togs i åtanke och definierades på olika sätt. Isolerade anfall            
definierades som: enstaka anfall som, trots återkommande av framkallade faktor, inte           
återkommit och som inträffat minst ett år innan studien genomfördes. Anfallen delades            
vidare upp i typ och samtidig förekomst av symtom på alkoholkonsumtion, som:            
berusning, stabilt läge (under konsumeringsperiod men inte i ”påverkat” tillstånd) och           
delirium tremens. 
Av de patienter som studerades hade 30 (9,9 %) sent förekommande anfall (personerna             
var mellan 23-70 år). Av de 30 hade 28 stycken missbrukat alkohol i 10 år och 2                 
stycken i 4 år. Isolerade anfall förekom hos 7 stycken, 2 i stabilt läge, där båda hade                 
redan existerande potentiell lesioner, och 5 associerade med delirium tremens (Tabell           
5). Återkommande anfall förekom hos 23 stycken, 6 i stabilt läge, där 3 hade redan               
existerande potentiell epileptogen lesion, och 16 föregicks av delirium tremens, där 4            
hade redan existerande potentiell epileptogen lesion (Tabell 5). 
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Tabell 5 - Isolerade och återkommande anfall 
 
Anfall Stabilt läge* Delirium 

tremens 
Berusning  Totalt antal  

anfall 
Isolerade  2a 5 0 7 

Återkommande 6b 16c 1 23 

* ”normal” konsumeringsperiod                (Tartara et al. 1983) 
a 2 med redan existerande epileptogena lesioner (skallskada). 
b 3 med redan existerande epileptogena lesioner (2 skallskada + 1 meningoencefhalit). 
c 4 med redan existerande epileptogena lesioner (1 skallskada, 2 perinatala skador + 1              
stroke). 
 

5. Alcoholic Epilepsy: A Unified and Dynamic Classification (prospektiv studie) 

En prospektiv studie av Bartolomei et al. (1997) som utfördes på patienter inlagda för              
kronisk alkoholism och krampanfall på den neurologiska enheten, på Saint-Marguerite          
sjukhus i Frankrike mellan 1992-95. 
De patienter vars krampanfall berodde på metabola störningar, stroke eller huvudskada           
uteslöts från studien. Till slut var det 60 patienter som inkluderades i studien. Dessa              
patienter delades in i 4 grupper:  

● Grupp 1 (AWS), 14 stycken patienter (23 %) vars krampanfall var relaterade            
till en period (48h – 7 dagar) av abstinens eller alkoholberövande. Många            
hade även andra abstinensrelaterade symtom under perioden (ex. darrighet). 

● Grupp 2 (UAWS), 30 stycken patienter (50 %) vars krampanfall inte var            
relaterade till en period av abstinens eller alkoholberövande. 

● Grupp 3 (APS), 8 stycken patienter (13 %) vars krampanfall inträffade direkt            
vid intag av alkohol (inom 1h). 

● Grupp 4, 8 stycken patienter (13 %) med redan existerande epilepsi           
(krampanfall innan patienten blev alkoholist) eller post-traumatisk epilepsi        
(krampanfall orsakade av allvarlig skallskada). 

Grupp 1 och 2, där krampanfallen kunde relateras till alkohol, jämfördes och en             
statistisk analys utfördes (Tabell 6). Grupp 3 var inte homogen då 4 av patienterna              
kunde klassificeras för grupp 2 och 4 för grupp 4. Därför utesluts grupp 3 i Tabell 6                 
nedan. 
 
Tabell 6 – Jämförelse mellan grupp 1 och 2* 
Grupp AWS UAWS Signifikans 
Patienter 14 30  
Ålder vid  
intag(år±) 

33±9 45±10 P<0,0051 

Anfallstyper:    
GTCS 12 (85 %) 25 (83 %)  
Cluster GTCS 1 (7 %) 11 (36 %)  
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CPS 0 (0 %) 0 (0 %)  
SPS 1 (7 %) 5 (16 %)  
Status epilepticus 1 (7 %) 2 (6 %)  
Antal anfall 2,1 (±3) 4,8 (±5) P<0,051 

Neurologiska 
symtom 

3 (21 %) 19 (63 %) P<0,052 

År av alkoholism:    
Under 10 år 10 (71 %) 6 (20 %) P<0,012 

Över 10 år 4 (28 %) 24 (80 %)  
CT skanning:    
Normal 12 (86 %) 11 (36 %) P<0,022 

Hjärnatrofi 2 (14 %) 17 (56 %)  
Fokal hypodensitet 0 (0 %) 2 (6 %)  
EEG:    
Normal 12 (86 %) 22 (73 %)  
Ljuskänslighet 1 (8 %) 2 (6 %)  
Fokala paroxysmer 0 (0 %) 3 (10 %)  
Generaliserade 
paroxysmer 

1 (8 %) 3 (10 %)  

1 T-test (kvantitativt test för att få fram ett medelvärde)           (Bartolomei et al. 1997) 
2 Chikvadratfördelning (kvalitativt test för att se hur stor chansen är att resultatet skulle              
bero på en tillfällighet = sannolikhetsfördelning) 
*I jämförelsen syns det att den vanligaste typen av anfall var generaliserade            
tonisk-kloniska anfall (GTCS). I grupp 1 var åldern för inläggning yngre (≈33) än i              
grupp 2 (≈45). I grupp 2 var det fler patienter som hade upplevt upprepade anfall under                
de 2 år som förekom innan intagningen på sjukhuset. Det var många fler patienter i               
grupp 2 (63 %) med neurologiska symtom jämfört med grupp 1 (21 %). Jämfört med               
grupp 1 (4st) var det många fler i grupp 2 (24st) som missbrukat alkohol i över 10 år.                  
Hjärnatrofi (hjärnskrumpning eller förtvining) var vanligare i grupp 2 (56 %) än i grupp              
1 (14 %).  
 
Det resultaten visar är att det förekom fler krampanfall som inte var relaterade till              
abstinens än anfall som var abstinensrelaterade. Dessa anfall skedde även slumpvis           
under dagen. De patienter som hade icke abstinensrelaterade anfall var äldre och hade             
även upplevt fler anfall totalt under åren före intagningen. De hade även mer             
neurologiska skador än de patienter med abstinensrelaterade krampanfall. 
 
Forskarna i studien föreslår en klassificering av patienterna i grupp 1 och 2, som tre               
stadium av alkoholepilepsi. Klassificeringen bygger på teorin att långvarigt         
alkoholmissbruk leder till en gradvis ökning av förändringar i hjärnan och en sänkning             
av den epileptogena tröskeln. 

● Steg 1 – yngre patienter med krampanfall som enbart utlöses av abstinens.            
Med låg incidens av hjärnatrofi, utbrott och andra neurologiska         
komplikationer. 
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● Steg 2 – en utveckling av steg 1 där patienterna är äldre och har fler utbrott                
som sker slumpmässigt. Med högre incidens av hjärnatrofi och neurologiska          
komplikationer. 

● Steg 3 – ett spekulativt steg som skulle innebära att hjärnskadorna hos            
patienten är irreversibla och leder till kontinuerliga krampanfall trots avbrutet          
alkoholmissbruk. 

 
6. The Role of abstinence in the Genesis of Alcoholic Epilepsy (studie) 

En stor studie utförd av Victor, M och Brausch, C. (1967) på 241 patienter med               
alkoholism och krampanfall. För att delta i studien fanns endast två kriterier: att det              
fanns en historia av alkoholkonsumtion hos patienten samt att krampanfall förekom.           
Observationerna utfördes på tre olika sjukhus: på the Boston City Hospital (88 fall), på              
the Massachusetts General Hospital (59 fall) och på the Cleveland Metropolitan General            
Hospital (94 fall). Patienterna var av olika ursprung och socialekonomisk status. 
Alkoholkonsumtionen hos patienterna såg lite olika ut. En fjärdedel av patienterna var            
perioddrickare (perioder av drickande med avbrott då patienten inte drack alls), några            
drack kontinuerligt med perioder av tyngre drickande medan de flesta andra uppgav av             
de drack dagligen. 
Krampanfallen uppkom i vuxen ålder hos 233 av de 241 patienterna. Hos de resterande              
8 började de innan 25 års ålder och dessa hade då diagnosen epilepsi innan missbruket               
tog form. Av de 241 patienterna hade 100 enstaka krampanfall, 133 upprepade anfall             
och 8 upplevde status epilepticus anfall (4 fokala). De flesta anfallen var av grand-mal              
typ (generaliserade anfall). Hos 12 patienter var anfallen fokala och kunde till viss del              
anas innan anfallet utbröt medan de generaliserade anfallen kom utan föraning. Bland 8             
utav de 12 patienter med fokala anfall fanns det bevis för fokala lesioner i hjärnan (7                
med en historia av huvudtrauma och 1 med parietallob-infarkt) men hos de resterande 4              
fann inga bevis för skallskada (förutom eventuella fall vid onykterhet eller           
krampanfall). 
EEG togs på 130 av 241 patienter. Utav dessa var 109 normala medan 21 stycken hade                
långsamma och /eller snabba hjärnvågor. Av dessa 21 patienter återgick 4 till att bli              
normala inom två veckor, 3 av patienterna hade historia av skallskada och 2 stycken              
med idiopatisk epilepsi. Om dessa uteslöts var det 12 stycken vars EEG var ”onormalt”. 
 
Sambandet mellan krampanfall och tid sedan alkoholkonsumtion för 162 patienter kan           
ses i figur 2. 
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Figur 2 – Tid för krampanfall efter avslutat alkoholintag 
(Victor och Brausch 1967)  
 
Ur diagrammet framgår att 83,3 % av krampanfallen inträffade mellan 7-36 timmar            
efter sista alkoholintaget. 

 
Patienterna avgränsades i en stor grupp (90 %) samt två mindre grupper på 7 respektive               
21 patienter. I den stora gruppen var anfallen generaliserade, började i vuxen ålder och              
var abstinensrelaterade. Den grupp som omfattade 7 stycken bestod av patienter med            
idiopatisk epilepsi (alkoholism uppkom efter krampanfallens början) och i gruppen          
bestående av 21 stycken kunde ett samband synas mellan skallskada och alkoholism            
(Tabell 7). I den senare gruppen var flera av anfallen fokala och EEG värdena inte helt                
normala. I gruppen med 7 patienter kom anfallen i samband med alkoholintag i 6 fall               
och i 3 fall utan alkoholintag (Tabell 7). I gruppen med 21 patienter kom anfallen endast                
i samband med alkoholintag i 18 av fallen och i 3 fall både med och utan alkoholintag,                 
men där anfallen var värre med samtidigt alkoholintag (Tabell 7). 
 
Tabell 7 – Anfall med och utan alkoholintag hos grupper med idiopatisk epilepsi             
samt alkoholister med huvudskada 
Grupp (7/21 patienter) Anfall med och utan alkoholintag 
7 patienter med idiopatisk    
epilepsi 

6 stycken upplevde anfall med alkoholintag, där 2        
stycken även hade anfall utan alkoholintag, och 1        
patient upplevde endast anfall utan alkoholintag. 

21 patienter med   
skallskada & alkoholism 

21 stycken upplevde anfall med alkoholintag, där 3        
stycken även upplevde anfall utan alkoholintag. 

(Victor och Brausch 1967) 
 

7. Occurrence of Cerebral Seizures Provoked by Alcohol Abuse (retrospektiv         
studie) 

I denna studie av Matti E. Hillbom (1980) undersöktes 560 patienter intagna på             
akutmottagningen på Meilahti sjukhus i Helsingfors, Finland, under ett år (fr.o.m. juni            
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1977). Vid intagning utfördes en undersökning av patienterna på akuten där det            
avgjordes om orsaken till krampanfallet var oklar eller om patienten krävde inläggning.            
Vid någon av dessa anledningar konsulterades forskaren och resulterade i att 174            
patienter fick undersökas vid ett senare tillfälle. 
De data som samlades in på varje patient var åder, kön, alkohol/drog historia, vilken typ               
av krampanfall som förekom, samt om anfallet/n var ensamt eller återkommande och till             
slut om patienten hade någon tidigare sjukdom. En fullständig neurologisk          
undersökning kompletterades med laboratorietester, skallröntgen, EEG, hjärnscanning,       
CT-skanning, hjärnangiografi samt pneumoencefalografi (radiografisk visualisering av       
hjärnventriklar). 
De patienter som konsumerade mer än 5 drinkar per dag klassificeras som stordrickare.             
Krampanfallen ansågs alkoholprovocerade om de föregicks av alkoholberusning inom         
12 timmar eller om de inträffade i samband med andra abstinenssymtom inom 3 dagar              
från sista intag av alkohol. 
Resultaten i studien (Tabell 8) visade på att alkoholprovocerade anfall förekom oftare            
hos män (82 %) än hos kvinnor (18 %). Hos 100 patienter (36 %) av fallen var den                  
huvudsakliga orsaken till krampanfallet skallskada. Hos 87 patienter (31 %) var alkohol            
den enda kramputlösande faktorn. Orsakssambandet var okänt i 41 fall (15 %).            
Resterande orsaker var cerebrovaskulär sjukdom (6 %), idiopatisk & kongenital epilepsi           
(4 %), drogmissbruk (3 %), hjärntumör (2 %), CNS infektion (2 %) samt psykisk              
sjukdom/ohälsa (1 %). 
 
Tabell 8 - Patienter intagna för alkoholprovocerade krampanfall: 
Orsak till krampanfall Antal fall Procent av fall Signifikans* 
Skallskada 100 36 p<0,001, x2= 28,60 
Alkoholmissbruk 87 31  
Okänd 41 15  
Cerebrovaskulär sjukdom 16 6 p<0,001, x2= 25,48 
Idiopatisk & kongenital 11 4 p<0,001, x2= 24,46 
Drogmissbruk 9 3  
Hjärntumör  6 2 p<0,001, x2= 21,98 
CNS infektion 5 2  
Psykisk sjukdom/ohälsa 2 1  
Män/Kvinnor 228/49 82/18  
Totalt intagna: 277 100  
*Chikvadratfördelning (sannolikhetsfördelning) 
(Hillbom 1980) 
 
Mängden alkohol som framkallade anfallen varierade. Hos 16 patienter upptäcktes          
alkohol vid intag på akuten med hjälp av alkoholmätare. Detta stöder teorin att             
krampanfall kan uppstå även när alkohol finns kvar i kroppen. Utav de 277 patienterna              
med alkoholprovocerade anfall var 132 stycken (24 %) abstinensrelaterade. Bland          
patienterna som upplevde abstinensrelaterade krampanfall skedde en tredjedel av         
anfallen på en måndag och en tredjedel av alkoholkonsumtionen inträffade på en lördag.  
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Denna studie utfördes i Finland där det är vanligt att individer dricker tills de blir               
berusade och det är främst män som konsumerar stora mängder alkohol. Detta syns i              
resultaten vilka påvisade att 82 % av de alkoholprovocerade krampanfallen förekom hos            
män. 
 
Sammanställning av resultat från samtliga artiklar: 
 
Tabell 9 – sammanställning av resultat 
Forskare (år) Resultat 
Samokhvalo
v et al.   
(2010) 

Det resultat forskarna fick från de granskade studierna visar på att efter            
ca 24 gram alkohol per dag stiger risken för epileptiska anfall. 

Devetag et  
al. (1983) 

Resultaten från studien visar att av 153 patienter med alkoholism hade           
58,1 % anfall icke relaterade till abstinens eller stort alkoholintag (21,5           
% enstaka anfall, 36,6 % återkommande = alkoholepilepsi) och 20,3 %           
hade anfall relaterade till annan skada. Vidare hade 20,3 % anfall           
relaterade till abstinens och 1,3 % hade alkoholinducerade anfall. 
Glukostest indikerar att det kan finnas en koppling mellan         
utvecklingen av alkoholepilepsi och förändringar i metabola       
funktioner då framförallt kolhydratmetabolismen. 

Bråthen et  
al. (1999) 

En större andel av gruppen med anfall (studiegruppen) var skadliga          
drickare jämfört med kontrollgrupperna. Av de 142 patienterna i         
studiegruppen var 35 % (49 st) skadliga drickare (AUDIT >8). Av de            
35 % hade 67 % (33 st) abstinensrelaterade anfall.  

Tartara et al.   
(1983) 

Resultatet från denna studien visade att 30 av 301 patienter hade           
krampanfall. Isolerade anfall var 7 stycken där 5 föregicks av delirium           
tremens och 2 förekom i ”stabilt läge” (båda med redan existerande           
skallskada). Återkommande anfall var 23 stycken där 16 föregicks av          
delirium tremens (4 med redan existerande skallskada), 6 förekom i          
stabilt läge (där 3 hade redan existerande skallskada) och 1 förekom i            
berusat tillstånd. Hos de 23 patienterna hade 3 ingen existerande          
skallskada men fick återkommande anfall i stabilt läge. 

Bartolomei 
et al. (1997) 

60 patienter som deltog i studien hade krampanfall där 14 stycken (23            
%) var abstinensrelaterade och 30 stycken (50 %) var icke relaterade           
till abstinens eller direkt (stort) alkoholintag. De 30 patienter som hade           
icke-abstinensrelaterade anfall var äldre, hade upplevt fler anfall totalt         
under åren före intagningen och hade mer neurologisk påverkan än de           
14 patienter som hade abstinensrelaterade krampanfall. 

Victor, M.,  
Brausch, C.  
(1967) 

Resultaten från studien visar att av 241 alkoholister inlagda för          
krampanfall var 100 isolerade, 133 återkommande och 8 status         
epilepticus anfall. Hos 162 stycken fanns ett samband mellan         
avbrytande av alkoholintag och krampanfall där 90 % var         
abstinensrelaterade, generaliserade och började i vuxen ålder.  

Hillbom, 
Matti E.  

Av 560 patienter som intogs för krampanfall i studien var 49 % (277             
stycken) alkoholprovocerade, där 31 % (87 stycken) var        
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(1980) alkoholmissbrukare och 24 % (132 stycken) var relaterade till         
abstinens. Av de abstinensrelaterade anfallen slutade 4 % i status          
epilepticus anfall. Hos 41 stycken (15 %) var orsaken till de           
alkoholprovocerade krampanfallen okänd. 

 

5 Diskussion 

I den här litteraturstudien jämfördes 7 studier för att ta reda på om långvarigt bruk av                
alkohol kan ge krampanfall och epilepsi. Svaret är komplicerat. Långvarig          
alkoholkonsumtion kan orsaka skador i hjärnan som i sin tur ger krampanfall. Dessa             
krampanfall kan vidare diagnostiseras som epilepsi.  
 
I artikel 7 av Hillbom (1980) var resultatet från den utförda studien inte tillräckligt              
tydliga för att bistå frågeställningen. Studien var fokuserad på relationen mellan alkohol            
och skada/sjukdom samt alkohol och abstinens. Av den anledningen var studiens           
resultat inte relevant för frågeställningen. 
 
Artikel 6 av Victor och Brausch (1967) visade resultatet att alla anfall var relaterade till               
abstinens eller skada/sjukdom och var därför inte relevant för frågeställningen.  
 
I den första artikeln av Samokhvalov et al. (2010) var resultatet intressant och relevant              
men, då forskarna själva påpekade att de inte med total säkerhet kunde veta att de anfall                
som utreddes inte var relaterade till abstinens eller skada/sjukdom, är artikeln inte helt             
att lita på. 
 
I de resterande artiklarna av Devetag et al. (1983), Bråthen et al. (1999), Tartara et al.                
(1983) och Bartolomei et al. (1997) kunde slutsatserna användas för att styrka            
frågeställningen. I de fyra studierna var det totalt 292 alkoholister eller skadliga drickare             
där 137 stycken (47 %) upplevde krampanfall som inte var relaterade till abstinens,             
alkoholinducering eller skada/sjukdom (Tabell 10). 
 
Tabell 10 – Sammanfattning av resultat från artiklar väsentliga för studien 
Artikelförfattare (år) Antal alkoholister/skadliga  

drickare med anfall 
Antal anfall icke-relaterade   
till alkoholinducering,  
abstinens eller skada/sjukdom 

Devetag et al. (1983) 153 88 (58 %) 
Bråthen et al. (1999) 49 16 (33 %) 
Tartara et al. (1983) 30 3 (10 %) 
Bartolomei et al. (1997) 60 30 (50 %) 
Totalt antal: 292 137 (47 %) 
 
Resultaten från alla artiklar i studien visar på att trots att de flesta av krampanfallen är                
relaterade till alkoholabstinens så finns det många anfall som inte är relaterade till             
abstinens. Vid abstinens har kroppen utvecklat ett beroende av alkohol och fungerar inte             
som den ska utan tillgång till substansen. Kan abstinensrelaterade anfall kännetecknas           
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som epilepsianfall och hur är det med icke-abstinensrelaterade krampanfall. Vem          
bestämmer vad som är epilepsi? Många som forskar i detta ämne anser att anfall              
relaterade till alkoholmissbruk men som inte är orsakade av abstinens ska få en egen              
klassifikation. Detta benämns ofta som ”alkoholepilepsi” och har även bland vissa           
forskare vidare delats in i olika ”steg”. Olika hypoteser existerar kring vad            
alkoholepilepsi kan bero på. En hypotes är att en gradvis sänkning av den epileptogena              
tröskeln sker vid långvarigt bruk av alkohol. En del tror att det har att göra med hur                 
många abstinensperioder en alkoholist genomgår och att fler perioder, framförallt de           
som övergår i status epilepticus anfall, ska kunna bidra till utvecklingen av epilepsi. Det              
finns också hypoteser kring att alkohol ska kunna väcka latent epilepsi vilket skulle             
kunna förklara varför så många alkoholister lider av krampanfall icke relaterade till            
abstinens. 

 
Om resultaten från de olika studierna jämförs kan vissa likheter uppfattas. Det är             
framförallt män som drabbas av alkoholrelaterade krampanfall. De anfall som inte är            
relaterade till abstinens sker oftare hos de som missbrukat längre. Många krampanfall är             
relaterade till skallskada vilket kan tänkas förklaras av en stor alkoholkonsumtion där            
alkoholisten hamnat i en ”farlig” situation och skadat sig. Skallskada är en faktor bakom              
krampanfall och utvecklingen av epilepsi och därför kan det ses som ännu en koppling              
mellan alkohol och epilepsi.  
 
I studien av Bråthen et al. (1999) framkom i resultatet att krampanfallen avtog efter 50               
års ålder och att över 60 år förekom de knapp över huvud taget. Vad är det som skulle                  
kunna påverka en sådan sak? Kan det ha med hjärnans utveckling att göra? Hjärnan              
minskar i storlek med 5 % per decennium efter 40 års ålder och även den grå och vita                  
materian minskar (Peters 2006, 84). Kan det ha med saken att göra? Är det på grund av                 
att hjärnceller dör eller på grund av att storleken minskar? Det är intressant om en sådan                
korrelation kan dras och forskning i ämnet är absolut aktuellt. 
 
Ett annan intressant resultat var från studien av Devetag et al. (1983) är sambandet              
mellan alkoholepilepsi (definierat som alkoholister med krampanfall icke-relaterade till         
abstinens, alkoholinducering eller skada/sjukdom) och hypoglykemi. Vid hypoglykemi        
får hjärnan brist på energisubstrat och individen kan uppleva krampanfall (Ericson och            
Ericsson 2012,574-75). Vid hög alkoholkonsumtion ökar förbränningen som i sin tur           
ökar NADH/NAD+ kvoten. Detta sätter igång ett förlopp som leder till att            
glukoneogenesen minskar (Nilsson och Tomkinsson 2013, 127). Detta samband är          
mycket intressant eftersom att när glukoneogenesen minskar bildas det mindre socker           
vilket innebär att individens hjärna inte har lika mycket energisubstrat att tillgå. Därför             
borde, logiskt sett, krampanfall kunna uppstå. 

 
Styrkan i bevisen från studierna är sammantaget stora och forskare har kommit fram till              
många slutsatser och spännande resultat, men samtidigt finns det så mycket mer att ta              
reda på. Alkoholens effekt på hjärnan är komplex och att ta reda på vilka andra faktorer                
som kan komma att påverka utvecklingen av epilepsi är svårt. Med tanke på att              
individer ofta ljuger om hur mycket alkohol de konsumerar är det svårt att genomföra              
enkätstudier och liknande och det kan försvaga styrkan i bevisen från sådana studier. 
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Varför får vissa alkoholister endast anfall relaterade till abstinens medan andra fortsätter            
att uppleva krampanfall även när de slutat missbruka? Har det med individen att göra?              
Vad är det som avgör om en individ får epilepsi när alkohol är inblandat? Finns det                
några förebyggande åtgärder som kan appliceras på alkoholister. Har det att göra med             
abstinens eller hur många gånger en individ upplever abstinens? Om en individ aldrig             
försöker sluta dricka uppstår inte skador på samma sätt? Kan hjärnan anpassa sig? 
 
Det är många intressanta frågor som dyker upp och mycket forskning på området krävs.              
Studier på enäggstvillingar kan vara något som skulle kunna ge bra och intressanta             
resultat när det gäller hur olika faktorer spelar in i sambandet mellan alkohol, individen              
och krampanfall. 
 
Det finns många frågor att besvara och vidare forskning är viktigt. Hur alkohol påverkar              
kroppen är av stort intresse vid hälsofrämjande arbete och hälsopromotion. För att ge             
bättre hjälp vid vissa alkoholrelaterade tillstånd är det bra att klargöra mekanismerna            
bakom tillstånden då det kan hjälpa vid utformandet av ”rätt” behandling. Det är viktigt              
att vårdpersonal blir mer medvetna om alla faktorer som spelar in vid missbrukandet av              
alkohol och att inte alla krampanfall är relaterade till abstinens för att patienter som              
kommer in till sjukhus med krampanfall ska utredas ordentligt.  

 
Med detta i åtanke görs ett förslag att alla patienter med ett missbruk av alkohol (eller 
med en historia av alkoholmissbruk) som kommer in till sjukhus med krampanfall borde 
utredas för historia av epilepsi, missbruk av andra droger, eventuellt användande av 
antiepileptika, potentiell huvudskada eller bakgrund av skallskada samt eventuell 
näringsbrist. Tester som borde utföras är EEG, MR eller DT, GGT, urinprov samt 
glukostest. 
 

6 Slutsats 

Sambandet mellan alkohol och epilepsi är väldigt komplicerat. Det behöver utredas mer            
och fler behöver insikt i vad det kan innebära att konsumera stora mängder alkohol.              
Fler studier behövs för att utreda de många faktorer som existerar kring de tillstånd som               
kan uppstå som ett resultat av ett långvarigt bruk av alkohol. Skallskador är en viktig               
faktor då skallskador ofta kan orsaka krampanfall men de är ibland svåra att upptäcka.              
Alkoholister som uppvisar krampanfall borde av den orsaken alltid utredas för           
skallskada. Det faktum att det finns många som upplever krampanfall som inte är             
relaterade till vare sig abstinens, alkoholinducering eller skada/sjukdom visar ännu mer           
på hur viktigt det är att forska i vad det kan vara som gör att många alkoholister                 
fortsätter att få krampanfall även vid avslutat missbruk och vid frånvaro av skada eller              
sjukdom. Det behövs bättre undersökningsmetoder samt mer omsorg och förståelse          
både för den process som sker i hjärnan vid långvarigt bruk av alkohol och för               
individen. . 
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