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Sammanfattning 

 

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av kärnsymtomen stereotypa, repetitiva beteenden samt nedsatt 

förmåga att kunna hantera sociala relationer. Diagnostisering försvåras dock av att inga biomarkörer 

finns tillgängliga än. Forskning pågår för att få klarhet i patofysiologiska mekanismer, där funna defekta 

gener ger en bild av ökade svårigheter för nervcellen att reglera signaler efter behov. Behandling som 

riktar sig mot kärnsymtomen vid autismspektrumtillstånd finns ej, men forskning pågår för att hitta 

lämpliga läkemedel. Syftet med detta arbete var att sammanställa senaste forskningen inom detta 

område, via sökning efter dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, för att utvärdera om något 

läkemedel kommer finnas på marknaden inom en snar framtid. Studier med D-vitamin, bumetanid 

(diuretikum), suramin (antipurinergt), memantin ”extended release” (mot Alzheimers sjukdom), 

metylerad vitamin B12 och celecoxib (anti-inflammatoriskt) som adjuvans till risperidon 

(neuroleptikum) utvärderades för effekten på kärnsymtom vid autismspektrumtillstånd. Bumetanid, som 

är ett loop-diuretikum, var det läkemedel som kommit längre än övriga. Om även fas 3 ger positiva 

resultat så finns möjligheten att detta kan släppas på europeiska marknaden om några år för behandling 

av kärnsymtom vid autismspektrumtillstånd. Övriga substanser var i ett mycket tidigt 

utvecklingsstadium. 
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SUMMARY 
 

 

Autism spectrum disorder is characterised by the core symptoms stereotypic, 

repetitive behaviors and impaired ability to handle social relationships. Diagnostics, 

however, is complicated by the fact that no biomarkers are available yet, i.e. one 

cannot take a blood test to decide if the individual can be diagnosed with autism 

spectrum disorder. Research, however, is ongoing in this field hopefully also leading 

to markers that can be used when evaluating degree of severity during clinical 

research where potential pharmaceuticals are evaluated in humans. 

 

Research is ongoing to clarify pathophysiological mechanisms. Identified clusters of 

defective genes suggest increased difficulties of nerve cells to regulate signals as 

needed. For example, excitation or inhibition of nerve cells can be enhanced.  

 

Treatment aimed at the core symptoms of autism spectrum disorder is not available, 

but research is ongoing to find suitable drugs. The purpose of this work was to 

compile the latest research in this area through a search for doubleblinded 

randomized controlled studies to evaluate whether any drug will be available on the 

market in the near future. 

 

Studies with vitamin D, bumetanide (diuretic), suramin (antipurinergic), memantine 

“extended release” formulation (Alzheimer’s disease drug), methylated vitamin B12 

and celecoxib (anti-inflammatory) as adjuvant to risperidone (neuroleptic) were 

evaluated for the effect on core symptoms in autism spectrum disorder. Bumetanide, 

which is a loop-diuretic, is the drug that has come further than the rest. If the 

continued development of this drug also gives positive results, there is the possibility 

that this drug can be released on the European market in a few years, for treatment of 

core symtoms. The other substances evaluated were at a very early stage of 

development. Some of these, however, can be of extra interest. For example 

D-vitamin which can have some potential effect. Also it gives minimal side effects. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

 

ABC – ”Aberrant behavior checklist” 

ABC-C – “Aberrant behavior checklist-community rating scale” 

ADOS – “Autism Diagnostic Observation Schedule” 

AMPA – α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol propansyra 

ARR – Absolut risk reduktion 

AST – Autism spektrum tillstånd 

ATEC – “Autism treatment evaluation checklist” 

ATP – Adenosin trifosfat 

CARS – “Childhood autism rating scale” 

CGI-I – “Clinical global impressions improvement” 

CGI-S – “Clinical global impressions severity” 

DSM – “Diagnostic and statistical manual of mental disorders” 

EMA – ”European medicines agency” 

GABA – Gammaaminosmörsyra 

ICD – “International statistical classification of diseases and related health problems” 

LTD – Långtidsdepression 

LTP – Långtidspotentiering 

NKCC1 – Na-K-Cl cotransportör 1 

NKCC2 – Na-K-Cl cotransportör 2 

NMDA – N-Metyl-D-aspartat 

NNT – “Numbers needed to treat” 

RBQ – “Repetitive behavior questionnaire” 

RCT – Randomiserad kontrollerad studie 

RRR – Relativ risk reduktion 

SAH – S-adenosyl-L-homocystein 

SAM – S-adenosyl-L-metionin 

SRS – “Social responsiveness scale” 

SSRI – “Selective serotonin reuptake inhibitor”  
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INTRODUKTION 
 

 

Diagnosen autismspektrumtillstånd (AST), som räknas som ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder, kännetecknas av stereotypa, repetitiva beteenden samt nedsatt 

förmåga att kunna hantera sociala relationer. Dessa svårigheter kan innebära en 

begränsad funktion i vardagen och eventuellt behövs extra insatser för att ge stöd. 

Den kumulativa prevalensen av AST har under en sexårs period (2011-2016) ökat 

från 2,6% till 3,1% bland barn i Stockholms län (1). Även om andelen som fått en 

diagnos i Stockholms län har ökat, betyder detta nödvändigtvis inte att tillståndet har 

ökat. Ökningen skulle även kunna bero på att föräldrar är mer bekväma med att få 

diagnosen på sitt barn, eller helt enkelt är tvungna till det för att få extra resurs i 

skolan. Prevalensen varierar mellan olika länder, vilket eventuellt delvis kan 

förklaras av att länderna ligger olika långt från ekvatorn och därför får mer eller 

mindre mängd sol vilket ger mer eller mindre tillverkning av D-vitamin i kroppen 

(2). AST symtom noteras ofta mycket tidigt i barnets utveckling, men en regression 

kan ske hos till en början normalt utvecklade barn (3). De flesta av dessa barn får 

regressionen vid 1,8 års ålder. Fler pojkar än flickor får diagnosen AST, speciellt i 

yngre år (1). 

 

 

Patofysiologi 

 

Forskning pågår för att få klarhet i patofysiologiska mekanismer vid AST. Med hjälp 

av studerandet av defekta gener vid hög AST prevalens, kan olika områden urskiljas 

där olika kluster av defekta gener har betydelse för olika funktioner i nervcellen (4), 

Figur 1. Dessa påverkade funktioner är 1) en försämring i uppbyggnad av synaps, 2) 

en störning i omsättning av proteiner vilket kan leda till en förstärkning av 

långtidspotentiering (LTP) och långtidsdepression (LTD), 3) en störning i 

epigenetisk reglering av proteinuttryck med påverkan på synaps- samt celltillväxt 

och 4) en störning i genuttryck vilket leder till problem med flöde av joner i 

synapsklyftan, t ex via L-typ spänningstyrda kalciumkanaler eller jonotropa 

receptorer som NMDA (N-Metyl-D-aspartat) och AMPA (α-amino-3-hydroxi-5-

metyl-4-isoxazol propansyra). 
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Figur 1. De påverkade funktionerna i synaps mellan frisk och påverkad nervcell, 1) en försämring i 

uppbyggnad av synaps, 2) en störning i omsättning av proteiner vilket kan leda till en förstärkning av 

långtidspotentiering (LTP) och långtidsdepression (LTD), 3) en störning i epigenetisk reglering av 

proteinuttryck med påverkan på synaps- samt celltillväxt och 4) en störning i genuttryck vilket leder 

till problem med flöde av joner i synapsklyftan, t ex via L-typ spänningstyrda kalciumkanaler eller 

jonotropa receptorer som NMDA och AMPA. Figuren är en modifiering av figur 2 i artikel av 

Yenkoyan et al (4).  

 

 

Dessa påverkade funktioner leder till ökade svårigheter för nervcellerna att reglera 

signaler efter behov. Störningarna i synapsens funktion kan leda till skada i neuron 

vilka då skickar ut signaler som aktiverar gliaceller och deras immunförsvar. Dess 

proinflammatoriska effekt kan då, även den, ha en påverkan på neuronet (4). 

 

Även gastrointestinal (GI) påverkan vid AST och dess relation till immunförsvaret är 

av intresse för forskare då många med AST har GI-problem (5). Individer med AST 

och GI-problem har oftare en ”läckande tarm”, dvs tarmens skyddande barriär är 

försvagad. Detta kan bl a påverka immunförsvar, men även ge ett försämrat skydd 

mot olika miljöfaktorer vilket även detta kan leda till symtomförsämring (6). 

 

 

Diagnostiseringsmetoder och metoder för att bestämma symtomens svårighetsgrad 

 

AST definieras i Sverige enligt den amerikanska diagnosmanualen ”diagnostic and 

statistical manual of mental disorders” (DSM) (7) där den senaste versionen släpptes 

2013 (DSM-5). En svensk översättning av denna version finns, Mini-D 5 (8). Denna 

version för samman det som tidigare var olika diagnoser, som Aspergers syndrom, 

autism och atypisk autism under samma autismdiagnos. Närvaro samt frånvaro av 
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regression ingår dessutom i den nya diagnosen. I Sverige översätts diagnosen enligt 

DSM till klassificeringen enligt “international statistical classification of diseases and 

related health problems” (ICD) där för närvarande version 10 används (ICD-10). I 

ICD klassificeras sjukdomar och relaterade hälsoproblem statistiskt. 

Världshälsoorganisationen (WHO) ansvarar för ICD (9). 

 

Enligt DSM-5 behöver kriterier uppfyllas inom två huvudområden, vilka definierar 

kärnsymtomen vid AST, för att diagnosen autism ska ställas (10): 1) begränsning i 

socialt samspel och social kommunikation samt 2) begränsade intressen, aktiviteter 

och repetitiva beteenden. Socialt samspel och social kommunikation räknades som 

två olika huvudområden i tidigare version (DSM-IV). 

 

Även andra metoder att diagnosticera eller gradera svårigheter inom olika områden 

används frekvent, speciellt inom forskning där önskvärt är att mäta huruvida en 

behandling har haft någon effekt. Olika metoder har använts i de vetenskapliga 

artiklar som valts ut för granskning i detta arbete. Clinical global impression (CGI) är 

en skala där läkaren mäter svårighetsgrad på symtom (CGI-S) samt behandlingssvar 

(CGI-I) vid mentala sjukdomar (11). CGI-S och CGI-I har en sju-gradig skala, Tabell 

I. 

 

Tabell I. Skala för svårighetsgradering av symtom, CGI-S samt skala för förbättrings- eller 

försämringsgradering av symtom, CGI-I 

CGI-S CGI-I 

1 Inga svårigheter 1 Väldigt mycket förbättrad 

2 På gränsen till att ha svårigheter 2 Mycket förbättrad 

3 Milda svårigheter 3 Minimalt förbättrad 

4 Moderata svårigheter 4 Ingen förändring 

5 Tydliga svårigheter 5 Minimalt försämrad 

6 Allvarliga svårigheter 6 Mycket sämre 

7 Bland de med mest extrema svårigheter 7 Väldigt mycket sämre 

 

Social responsiveness scale (SRS) är ett frågeformulär som föräldrar kan fylla i (12). 

Formuläret beskriver barnets utveckling de senaste sex månaderna och anses vara ett 

mått på barnets sociala svårigheter men även kommunikationssvårigheter och 

repetitivt beteende. Poäng sätts på vardera av 65 frågor från vilka en ”raw total 

score” räknas ut. Även en s.k. ”T score” kan räknas ut.  Frågorna kan delas upp i 5 

olika kategorier. ”T score” på 60-75 indikerar milda till moderata svårigheter, mer än 

75 indikerar allvarliga svårigheter. Version 2 av SRS (SRS-2) består av samma 

frågor som den första versionen för åldersintervallet 4-18 år. 

 

Childhood autism rating scale (CARS) är en väletablerad metod för både screening 

av autism samt bedömning av svårighetsgrad hos barn ≥2 år gamla (13). Läkare 

poängsätter vardera av 15 olika områden, Tabell II, med poäng från 0 (ingen 

patologi) till 4 (svår patologi) i 0,5-poängs steg. Vid summan 15-29,5 anses autism ej 

föreligga, vid 30-36,5 mild till moderat autism samt vid 37-60 moderat till svår 

autism. 
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Tabell II. De 15 områden/subgrupper inom CARS som poängsätts 

1 Relatera till 

människor 

6 Anpassning vid förändring 11 Verbal kommunikation 

2 Imitation 7 Visuell respons 12 Ickeverbal 

kommunikation 

3 Emotionell respons 8 Lyssningsrespons 13 Aktivitetsnivå 

4 Kroppsanvändning 9 Smak, doft och 

beröringsrespons och 

användande 

14 Nivå och 

överensstämmelse i 

intellektuell respons 

5 Objektanvändning 10 Rädsla eller nervositet 15 Generella intryck 

 

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) är ett observationsunderlag för 

utvärderande vårdpersonal där social interaktion, kommunikation, fantasi, kreativitet, 

stereotypt beteende och begränsade intressen utvärderas för att eventuellt kunna sätta 

diagnosen AST (14). Den består av fyra moduler. Dessa moduler är baserade på 

talförmåga och kronologisk ålder. 

 

The aberrant behavior checklist (ABC) är ett formulär med 58 frågor för mätning av 

beteendeproblem inom fem områden, Tabell III (15). Formuläret kan fyllas i av 

vårdnadshavare, lärare eller utvärderande vårdpersonal. På varje fråga sätts 0-3 

poäng där högst poäng sätts vid de svåraste problemen. 

 
Tabell III. De fem områden som ingår i ABC och antal poäng som kan sättas inom varje 

område. 

 Område Poäng 

1 Irritabilitet 15 frågor => 0-45 

2 Letargi/Social tillbakadragenhet 16 frågor => 0-48 

3 Stereotypiskt beteende 7 frågor => 0-21 

4 Hyperaktivitet/motsträvighet 16 frågor => 0-48 

5 Opassande språk 4 frågor => 0-12 

 

Det finns en stor mängd andra verktyg till försäljning för utvärdering av 

svårighetsgrad. Mer eller mindre validerade. Ett verktyg som finns gratis och som 

ofta används av föräldrar är ”autism treatment evaluation checklist” (ATEC) som är 

ett frågeformulär designat för att användas för utvärdering av behandlingseffekt hos 

barn ≥2 år gamla (13). Fyra områden poängsätts, Tabell IV, där summan av alla fyra 

kan ligga mellan 0-180. Fler symtom på autism ger ett högre värde. 

 

Tabell IV. De fyra områden som ingår i ATEC och antal poäng som kan sättas inom varje 

område. 

 Område Poäng 

1 Tal/Språk/Kommunikation 14 frågor => 0-28 

2 Social förmåga 20 frågor => 0-40 

3 Sensoriskt/Kognitivt medvetande 18 frågor => 0-36 

4 Hälsa/Fysiskt beteende 25 frågor => 0-75 
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Biomarkörer 

 

För närvarande finns inga biomarkörer för diagnosticering av AST men forskning 

pågår för att identifiera av markörer som kan vara till hjälp vid diagnosticering samt 

svårighetsbedömning. Exempelvis folatberoende enkolsmetabolism och 

“transsulfuration” (16). Dock, pga eventuella svårigheter med blodprovtagning på 

små barn med autism, finns önskemål om icke-invasiva metoder som stöd för 

diagnos. Exempel på detta är salivprovtagning, där få studier finns för närvarande 

(17). Ytterligare ett exempel på en icke-invasiv metod  är ”magnetic resonance 

imaging” (MRI, magnetresonanstomografi), där varianter på denna teknik kan 

användas för att studera hjärnans arbete. Detta har använts i en studie på 6 månader 

gamla barn för att kunna förutse en autismdiagnos vid 2 års ålder (18). 

 

 

Behandling 

 

Basen vid behandling av AST i Sverige är omfattande stöd för att ge strukturfylld 

och pedagogisk miljö och på så vis underlätta för individen och dess omgivning att få 

en fungerande vardag (7). Vid allvarligare beteendeproblem, som aggression och 

självdestruktivitet, kan det vara ett alternativ att behandla med neuroleptika. 

Risperidon är det som har bäst dokumentation (7). Nackdelen med denna typ av 

läkemedel är att biverkningar är vanliga, såsom viktökning och sedering (19), Vid 

svåra ångest- och tvångssymtom kan SSRI (selektiva serotonin återupptagshämmare) 

övervägas. Dock finns ingen farmakologisk behandling som har visat effekt på 

kärnsymtomen vid AST.  

 

Kosten har länge varit ett debatterat ämne bland vårdnadshavare och vårdpersonal i 

Sverige. Enligt en utfärdad dom 2018-03-15 av förvaltningsrätten (mål 9683-17) har 

det blivit tydligare att läkare ej riskerar få reprimander då de skriver ut intyg på t ex 

glutenfri kost om föräldrarna har sett förbättringar i symtom då gluten tas bort i 

kosten (utan att behöva återinsätta gluten för att provocera fram en eventuell 

reaktion). Detta kommer underlätta enormt för många föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionshinder som vill prova att göra kostomläggningar. Kost- 

och nutritionsomläggningar kan eventuellt hjälpa vissa barn med AST (20, 21), 

eventuellt även förebyggande vid graviditet (22). Det finns även studier på att det är 

stor sannolikhet att ketogen diet kan hjälpa vid mild AST (23, 24). Men dessa 

omläggningar är än så länge inget som sjukvården i Sverige rekommenderar, då för 

få stora studier finns. Vårdnadshavare som önskar sådan omläggning får antingen 

göra detta på egen hand eller med hjälp av erfarna kost- och näringsterapeuter som är 

mer kunniga på området än sjukvården, men är ej subventionerade så att alla 

föräldrar har råd. Dessutom får de ej behandla barn under 8 år. Många föräldrar anser 

att dessa regler borde ses över snarast för att underlätta för familjerna och för att 

minska risker. 
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Befintliga översikter över potentiella nya farmakologiska behandlingsalternativ 

 

Enligt befintliga översiktsartiklar där potentiella läkemedel för behandling av 

kärnsymtom undersökts, kan följande sammanfattas; 

 

Enligt McClellan et al. 2016 (19) sammanfattades att inga belägg finns för 

användning av SSRI vid AST, utom möjligtvis för fluvoxamin mot repetitivt 

beteende, aggression och maladaptivt beteende hos vuxna. Dock krävs fler studier. 

Tidigare studier har dessutom visat på allvarliga biverkningar då SSRI använts vid 

AST, varför viss fokus bör ligga på detta område i framtida studier. Neuroleptika 

som risperidon och haloperidol har eventuellt en reducerande effekt på repetitivt 

beteende. Dock, som tidigare nämnts, ger dessa många biverkningar. En del studier 

är gjorda på oxytocin, där prekliniska studier gav stora förhoppningar om behandling 

av kärnsymtom vid AST. Dock har studier på människor med intranasalt oxytocin 

inte varit fullt lika övertygande än (25). Positivt är att biverkningarna varit få. 

 

Sung et al.. 2014 (26) sammanfattar bl.a. att för få studier finns där effekten av 

omega 3 har undersökts hos barn med AST. Eventuellt kan det hjälpa vissa, men det 

finns inte tillräckligt med bevis. Samma författare nämner även att bumetanid skulle 

kunna vara ett nytt lovande läkemedel för AST och att fler stora kliniska studier 

behövs. Bumetanid är ett loop-diuretikum som ges exempelvis vid ödem i samband 

med hjärtsvikt, vid njursjukdom och vid levercirrhos. Experimentellt har påvisats att 

bumetanid hämmar specifikt hjärnans NKCC1 och njurens NKCC2 

kloridjonimportörer och i djurförsök reduceras mängden kloridjoner i nervceller 

vilket främjar GABA’s (gammaaminosmörsyras) hämmande effekt. Forskarna gör 

antagandet att denna mekanism även gäller i människa och att detta är anledningen 

till de positiva effekter som funnits i tidigare studier hos barn med AST (27). 

 

Läkemedel som påverkar glutamats funktion inkluderar d-cykloserin via modulering 

av glutamatreceptorer. McClellan et al., 2016 (19) sammanfattade att det finns endast 

ett fåtal studier på d-cykloserin med varierande resultat, men eventuellt finns en 

effekt på social interaktion. Akamprosat används för närvarande vid alkoholism. 

Denna substans har visat lovande resultat för behandling av kärnsymtom vid AST, 

även om vissa milda biverkningar verkar vanliga. Substansen verkar genom att 

hämma glutamatreceptorer (19). 

 

Enligt Rossignol et al., 2014 (28) ska vissa forskare ha föreslagit att det finns en 

koppling mellan AST och Alzheimers sjukdom. Det ska även finnas stöd för att 

modulering av kolinerga systemet kan hjälpa individer med AST. Därför har flera 

olika läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom börjat testas vid AST. Det 

finns ganska bra belägg för att memantin kan ha en effekt på kärnsymtom vid AST. 

Denna substans är en partiell NMDA receptor antagonist. Även galantamin, som 

påverkar överföringen av acetylkolin bl.a. genom att hämma kolinesteras, har bra 

belägg för att kunna fungera (28). 
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Substanser/läkemedel som ej är inkluderade i översiktsartiklarna 

 

Övriga substanser/läkemedel som är av intresse för behandling vid AST och vars 

senare studier ej redan är inkluderade i funna översiktsartiklar och därför utvärderas i 

detta arbete, är bl a celecoxib som är en selektiv cyklooxygenas-2 (COX-2) 

hämmare. Speciellt då det enligt Asadabadi et al., 2012 (29) påvisats att glutamats 

excitatoriska effekt på nervceller ger en ökning i aktivitet av proinflammatoriska 

cytokiner och COX-2 vilket ger inflammation i nervceller. 

 

Enligt Saad et al., 2016 (30) samt Kerley et al., 2018 (31) kan D-vitamin 

(kolecalciferol) eventuellt minska intensiteten av kärnsymtomen vid AST, bl a pga 

dess roll vid genreglering och påverkan på nervcellsfunktion samt autoimmunitet, 

men även pga studier som visat koppling mellan brist på vitamin D och ökad risk för 

utveckling av AST hos fostret. AST ska dessutom vara mer frekvent i länder som 

exponeras för mindre mängd UVB strålning (2). Därav det ökade intresset för studier 

med detta vitamin. 

 

Antipurinerg behandling finns även intresse för. Suramin fungerar som ett 

antipurinergt läkemedel och används redan i högre dos vid behandling av afrikansk 

sömnsjuka. Enligt Naviaux et al., 2017 (32) kan suramin ha en positiv effekt vid 

AST, då AST ev skulle kunna bero på ett metabolt syndrom där en sk ”cell danger 

response” (CDR) fortsätter att sätta cellen i ett långvarigt försvarsläge trots att faran 

ev ej finns kvar. Cellen gör enligt hypotesen detta med hjälp av purinerg signallering, 

t ex via ATP (Adenosin trifosfat). Tillförsel av ett antipurinergt medel skulle då ev 

kunna bryta detta försvarsläge för att cellerna ska kunna återgå till normal funktion. 

Suramin har, enligt författarna, tidigare testats på möss där AST symtom förbättrats 

utan att ge toxicitet (32). 

 

Det finns ett intresse för fler studier på injektion av metylerad vitamin B12 

(MeB12) vid AST. Enligt Hendren et al., 2016 (33) har tidigare studier gett 

indikationer på problem med cellulär metylering och antioxidantförsvar hos vissa 

barn med AST. Det skulle kunna vara just dessa barn som får lättnader av sina 

symtom vid behandling med MeB12. MeB12 är, enligt författarna, en viktig kofaktor 

i cellens metyleringscykel och transsulfurationsväg och har potentialen att kunna 

driva dessa framåt vilket ger ökad metylering och ökat antioxidantförsvar via 

glutation (33). 

 

Sammanfattningsvis finns ett intresse för flertalet olika substanser/läkemedel vid 

behandling av kärnsymtom vid AST, Tabell V. Dessa har olika eller liknande 

funktion, Figur 2. För flertalet av dessa substanser/läkemedel saknas större 

randomiserade kontrollerade studier för bevisad effekt på kärnsymtom vid AST. 
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Tabell V. De substanser/läkemedel inom forskning där potentiell effekt vid AST 

kärnsymtom utvärderats eller intresse finns för vidare utvärderingar. 
Substans eller 

Läkemedel 

Effekt på kärnsymtom? 

SSRI Ingen effekt. Endast fluvoxamin kan eventuellt ha effekt på repetitivt beteende 

Neuroleptika Risperidon och haloperidol kan eventuellt ha effekt på repetitivt beteende 

Oxytocin Otydliga resultat 

Omega 3 Kan eventuellt hjälpa vissa, men finns för få studier 

Bumetanid* Loop-diuretikum som skulle kunna vara ett nytt lovande läkemedel. Fler studier 

behövs 

D-cykloserin Kan eventuellt ha en effekt på social interaktion via modulering av 

glutamatreceptorer, få studier dock 

Akamprosat Kan eventuellt ha effekt på kärnsymtom via hämning av glutamatreceptorer 

Memantin* Ganska bra belägg för att memantin (partiell NMDA receptor antagonist) kan ha 

effekt på kärnsymtom 

Galantamin Ganska bra belägg för att galantamin (acetylkolinesteras-hämmare) kan ha effekt 

på kärnsymtom 

Celecoxib* Selektiv COX-2 hämmare, vars anti-inflammatoriska effekt eventuellt skulle 

kunna påverka kärnsymtom. Inga studier fanns inkluderade i översiktsartiklarna 

D-vitamin* Har en effekt på bl a immunförsvar och nervcellsfunktion vilket eventuellt kan 

ha effekt på kärnsymtom. Inga studier fanns inkluderade i översiktsartiklarna 

Suramin* Antipurinergt läkemedel som eventuellt kan bryta en cells försvarsläge så den 

återgår till normal funktion och kan därmed eventuellt förbättra kärnsymtom. 

Inga studier fanns inkluderade i översiktsartiklarna 

MeB12* Ger ökad metylering och ökat antioxidantförsvar via glutation och kan därmed 

eventuellt förbättra kärnsymtom. Inga studier fanns inkluderade i 

översiktsartiklarna 

*Studie/studier fanns som ej redan var inkluderade i översiktsartiklarna och utvärderas därför i 

detta examensarbete 
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Figur 2. Figur som visar var i cellen de olika substanserna utövar sin effekt. 1) Fluvoxamin, 2) 

Risperidon, 3) Haloperidol, 4) Oxytocin, 5) Omega-3, 6) Bumetanid, 7) d-cykloserin, 8) Akamprosat, 

9) Memantin, 10) Galantamin, 11) Celecoxib, 12) Suramin, 13) MeB12. Vitamin D är ej inkluderad i 

figuren. 

 

 

Syfte 

 

Detta arbete syftar till att undersöka aktuell status gällande potentiella nya 

behandlingar vid AST kärnsymtom med substanser eller gamla och nya läkemedel. 

En utvärdering görs för att avgöra om dessa har stor potential att bli ett färdigt 

läkemedel. En fråga som säkert många hårt arbetande föräldrar till barn med AST 

frågar sig, eller andra intresserade. 

 

 

 

METOD 
 

Elektroniska sökningar efter vetenskapliga artiklar utfördes i databasen PUBMED 

med hjälp av sökorden ”autism”, ”autistic” och ”ASD” i kombination med 

”randomized”. Endast studier publicerade de senaste 3 åren eftersöktes. Inga studier 

som redan inkluderats i de översiktsartiklar diskuterade i introduktionen valdes. 

Utöver detta utfördes en sökning med hjälp av sökorden ”autism”, ”randomized” och 

”NSAID”. Endast en artikel fanns och valdes ut trots att den var publicerad 2012. 

Den var ej redan inkluderad i översiktsartiklarna. 

 

Studier inkluderades om dessa involverade personer diagnosticerade med autism 

samt om studien var en randomiserad placebo-kontrollerad klinisk studie där 
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försökspersonerna erhöll ett läkemedel eller en substans i syfte att undersöka dess 

effekt på kärnsymptom vid autism. Detta resulterade i sju vetenskapliga artiklar som 

kunde användas för vidare granskning, Tabell VI. 

 
Tabell VI. Vetenskapliga artiklar utvalda för vidare granskning 

Författare Titel Syfte 

Asadabadi et 

al., 2012 

Celecoxib as adjunctive treatment to 

risperidone in children with autistic 

disorder: a randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial (29) 

Undersöka hur effektiv COX-2 

hämmaren celecoxib är som 

tilläggsbehandling till risperidon hos 

barn med AST. 

Saad et al., 

2016 

Randomized controlled trial of 

vitamin D supplementation in 

children with autism spectrum 

disorder (30) 

Eftersom tidigare studier visat att 

D-vitaminbrist är vanligt hos personer 

med AST, undersöktes hur dessa 

personer påverkades av behandling med 

D-vitamin eller placebo. 

Kerley et al., 

2018 

Lack of effect of vitamin D3 

supplementation in autism: a 20-

week, placebo-controlled RCT (31) 

Undersöka effekten av D-vitamin på 

kärnsymtom vid AST. 

Naviaux et al., 

2017 

Low-dose suramin in autism 

spectrum disorder: a small, phase I/II, 

randomized clinical trial (32) 

Undersöka säkerhet och aktivitet av 

singeldos suramin eller placebo hos tio 

barn med AST 

Lemonnier et 

al., 2017 

Effects of bumetanide on 

neurobehavioral function in 

children and adolescents with autism 

spectrum disorders (27) 

Fas II dos-studie, för att bestämma 

lämplig dos av bumetanid (diuretikum) 

till patienter med AST. 

Aman et al., 

2017 

Safety and efficacy of memantine in 

children with autism: Randomized, 

placebo-controlled study and open-

label extension (34) 

Utvärdera effekt och säkerhet av en 

“extended-release” formulering av 

memantin 

Hendren et 

al., 2016 

Randomized, placebo-controlled trial 

of methyl B12 for children with 

autism (33) 

Injektioner med metylerad vitamin B12 

gavs för att undersöka effekt på AST 

symtom 

 

 

 

RESULTAT 
 

Nedan följer en utvärdering av de vetenskapliga artiklar som kunde användas för 

uppföljning. Alla sju artiklar är dubbel-blinda randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) där effekt på kärnsymtom vid AST hos barn studerats. 
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Studie 1 – Celecoxib as adjunctive treatment to risperidone in children with 

autistic disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Asadabadi 

et al., 2012 (29)  

 

 

I en studie utförd på en specialistklinik i Iran November 2009 till Januari 2012 

undersöktes effekten av celecoxib som tillägg till risperidon under 10 veckor. Barnen 

som inkluderades i studien var diagnosticerade med AST enligt DSM-IV. Dessutom 

erhöll barnen 15 poäng eller mer inom området ”irritabilitet” i ABC vid start av 

studien. Utöver detta verifierades diagnosen med hjälp av ADI-R. Exklusionskriterier 

var samtidiga psykiska tillstånd som t ex schizofreni, historia av tardiv dyskinesi, 

antipsykotika inom sex månader före studiens start, signifikanta medicinska problem 

eller svåra intellektuella handikapp. 

 

Minskningen i medeltal av ABC poäng inom området ”irritabilitet” användes som 

den primära utfallsvariabeln, men även de fyra övriga ABC områden utvärderades på 

varje barn. En gallring av 62 patienter gav 40 patienter som randomiserades 1:1 till 

att få risperidon samt celecoxib eller risperidon samt placebo (utan deklarerat 

innehåll). Detta skulle vara tillräckligt för detektion av en skillnad på tre poäng 

mellan gruppernas poäng inom ABC området ”irritabilitet” (80% styrka). Under de 

första veckorna titrerades risperidon upp från 0,5 mg/dag till 2,0 mg/dag för barn 

som vägde 10-40 kg och upp till 3,0 mg/dag för barn som vägde >40 kg. Celecoxib 

titrerades upp från 100 mg/dag till 200 mg/dag för barn som vägde <30 kg och upp 

till 300 mg/dag för barn som vägde >30 kg. Utvärderingen av ABC gjordes vid start 

av studien och efter 2, 4, 6 och 10 veckor enligt standardiserade instruktioner. 

 

Barnen som inkluderades i studien hade medelåldern 7,5±1,5 år 

(medelvärde±standardavvikelse) i risperidon/placebogruppen och 7,6±1,7 år i 

risperidon/celecoxibgruppen. I risperidon/placebogruppen var 35% flickor och i 

risperidon/celecoxibgruppen var 40% av barnen flickor. Vid start av studien fanns 

ingen signifikant skillnad mellan de väl balanserade gruppernas poäng, dvs graden av 

”irritabilitet”, ”letargi/social tillbakadragenhet”, ”stereotypiskt beteende”, 

”hyperaktivitet/motsträvighet” och ”opassande språk” var lika stor i båda grupper. 

Inom alla områden för båda grupperna sågs en trend där poängen minskade ju längre 

tid studien pågick. Minskningen var dock signifikant större i celecoxib-gruppen för 

”irritabilitet” och för kärnsymtomen ”letargi/social tillbakadragenhet” och 

”stereotypiskt beteende” (p<0,001), Tabell VII. För ”irritabilitet” hade 

risperidon/placebogruppen vid studiestart 17.6±2.4 poäng 

(medelvärde±standardavvikelse) medan risperidon/celecoxibgruppen hade 17.3±1.6 

poäng. Efter 10 veckor hade poängen minskat till 12.4±3.0 poäng i 

risperidon/placebogruppen och till 8.7±1.6 poäng i risperidon/celecoxibgruppen. För 

kärnsymtomet ”letargi/social tillbakadragenhet” hade risperidon/placebogruppen vid 

studiestart 17.1±3,2 poäng (medelvärde±standardavvikelse) medan 

risperidon/celecoxibgruppen hade 17.0±3,0 poäng. Efter 10 veckor hade poängen 
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minskat till 14,3±2,1 poäng i risperidon/placebogruppen och till 9,9±3,1 poäng i 

risperidon/celecoxibgruppen. För kärnsymtomet ”stereotypiskt beteende” hade 

risperidon/placebogruppen vid studiestart 9,2±2,3 poäng 

(medelvärde±standardavvikelse) medan risperidon/celecoxibgruppen hade 9,1±2,2 

poäng. Efter 10 veckor hade poängen minskat till 6,9±2,3 poäng i 

risperidon/placebogruppen och till 4,0±1,2 poäng i risperidon/celecoxibgruppen. 

 
Tabell VII. Medelvärde±standardavvikelse i ABC subkategorier efter 10 veckors behandling. 

ABC ”Baseline” 

Medelvärde±SD 

Vecka 10 

Medelvärde±SD 

p 

Letargi/social tillbakadragenhet    

    Risperidon/celecoxib 17,0±3,0 9,9±3,1 <0,001 

    Risperidon/placebo 17,1±3,2 14,3±2,1  

Stereotypiskt beteende    

    Risperidon/celecoxib 9,1±2,2 4,0±1,2 <0,001 

    Risperidon/placebo 9,2±2,3 6,9±2,3  

Irritabilitet    

    Risperidon/celecoxib 17,3±1,6 8,7±1,6 <0,001 

    Risperidon/placebo 17,6±2,4 12,4±3,0  

Hyperaktivitet/motsträvighet    

    Risperidon/celecoxib 22,0±2,9 11,2±2,1 NS 

    Risperidon/placebo 22,6±3,0 12,9±2,6  

Opassande språk    

    Risperidon/celecoxib 5,4±1,4 4,1±2,0 NS 

    Risperidon/placebo 5,5±0,9 4,3±1,2  

SD=standardavvikelse 

NS=ej signifikant 

   

 

Skillnaden mellan grupperna i förändring från utgångsvärden till efter 10 veckors 

behandling var i genomsnitt 3.4 poäng (95% CI (konfidensintervall) 1.7-5.1, 

p<0.001).  

 

För subkategorin ”irritabilitet” angavs att andelen som svarade fullständigt på 

behandling (50% minskning i poäng) i risperidon/placebogruppen var 20% och i 

risperidon/celecoxib gruppen var det 55% (p=0,022). Detta ger ett numbers needed to 

treat (NNT) tal på 2,9, dvs 3 patienter måste behandlas med risperidon/celecoxib 

istället för risperidon/placebo i 10 veckor för att ytterligare en ska få 50% minskning 

i ”irritabilitet” poäng. Den absoluta riskreduktionen (ARR) är då 35% och den 

relativa riskreduktionen (RRR) 44%, dvs det är 44% färre som har oförbättrade eller 

endast svagt förbättrade ”irritabilitet” poäng med risperidon/celecoxib behandlingen. 

 

Biverkningar registrerades vid varje besök genom ifyllnad av en checklista 

tillsammans med föräldrar. Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna.  
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Studie 2 – Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children 

with autism spectrum disorder, Saad et al., 2016 (30) 

 

 

I en studie utförd på sex kliniker i Egypten Juni 2015 till Oktober 2015 undersöktes 

effekten av vitamin D3 (kolecalciferol) under fyra månaders behandling av barn med 

AST. Barnen som inkluderades i studien var  diagnosticerade med AST enligt 

DSM-5. Dessutom bestämdes diagnosens svårighetsgrad med hjälp av CARS. 

Exklusionskriterier var barn med D-vitamin brist (<20 ng/mL), signifikant 

nedsättning av hörsel eller syn, övriga neurologiska sjukdomar, tidigare huvudtrauma 

eller stroke, barn med matningsbesvär eller malnutrition, genetiska sjukdomar, tidig 

mognad, barn med gastrointestinala besvär, autoimmuna sjukdomar, anemi, kända 

endokrina, kardiovaskulära, pulmonära, lever eller njursjukdomar samt barn som fått 

läkemedel eller supplement enligt särskild lista de närmsta två månaderna före 

studiens start. 

 

Ingen primär utfallsvariabel angavs, men bl a CARS, SRS och ABC utvärderades på 

varje barn. En gallring av 249 patienter gav 120 patienter som randomiserades i 

block av 10 till att få droppar med D-vitamin eller placebo. En dos på 300 IU D-

vitamin/kg/dag med maximum 5000 IU/dag gavs till barnen. Utvärderingen av 

barnen gjordes vid start av studien och vid slutet av studien, dvs fyra månader efter 

studiens start. Efter fyra månader hade 109 st fullföljt studien. 

 

Barnen som inkluderades i studien hade medelåldern 5,4±2,5 år 

(medelvärde±standardavvikelse). Av dessa barn var 22% flickor. Vid start av studien 

fanns ingen signifikant skillnad mellan de väl balanserade grupperna och deras totala 

CARS poäng (p=0,52), dvs graden av symtom var lika stor i båda grupper. 

D-vitamingruppen hade 36,8±5,9 poäng (medelvärde+standardavvikelse) och 

placebogruppen hade 37,1±4,7. Efter fyra månaders behandling med D-vitamin fanns 

en signifikant minskning av totala CARS poäng (p=0,02) i jämförelse med 

placebogruppen. D-vitamingruppen hade då 30,3±6,1 poäng och placebogruppen 

hade 36,4±6,0 poäng. Även exempelvis totala SRS poäng minskade signifikant i 

D-vitamingruppen (p<0,01). D-vitamingruppen hade 74,8±3,3 poäng och 

placebogruppen hade 75,6±2,8 vid studiens start. Efter 4 månaders behandling hade 

D-vitamingruppen 71,1±4,5 poäng och placebogruppen hade 75±2,7 poäng. Även 

inom de flesta subkategorier för bl a ABC och SRS fanns en signifikant minskning 

av poängen (p≤0,05), Tabell VIII. 
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Tabell VIII. Medelvärde±standardavvikelse i subkategorier efter 4 månaders behandling med 

D-vitamin. 

 ”Baseline” 

Medelvärde±SD 

4 månader 

Medelvärde±SD 

p 

ABC    

Letargi/social tillbakadragenhet    

    D-vitamin 18,1±6,2 10,6±5,7 0,003 

    Placebo 17,9±10,3 18,2±8,1  

Stereotypiskt beteende    

    D-vitamin 6,1±2,9 3,7±4,2 <0,01 

    Placebo 5,9±2,6 5,4±4,0  

Irritabilitet    

    D-vitamin 22,3±5,9 9,5±3,7 <0,01 

    Placebo 21,5±4,6 22,8±5,3  

Hyperaktivitet/motsträvighet    

    D-vitamin 26,1±11,7 15,5±7,8 0,014 

    Placebo 27,2±10,1 25,9±9,9  

Opassande språk    

    D-vitamin 6,6±2,5 3,6±2,8 <0,01 

    Placebo 6,4±3,1 5,8±3,5  

SRS    

Social medvetenhet    

    D-vitamin 79±6,9 68,7±3,7 <0,001 

    Placebo 78±5,6 78±4,7  

Social kognition    

    D-vitamin 76,3±5,1 70,4±4,8 <0,001 

    Placebo 75,2±4,2 76±3,7  

Social kommunikation    

    D-vitamin 74,3±6,1 73,7±5,2 NS 

    Placebo 75±3,3 74,4±5,3  

Social motivation    

    D-vitamin 70,4±5,4 70,7±7,2 NS 

    Placebo 71,1±1,5 70,9±2,2  

Autistiskt beteende    

    D-vitamin 75,9±7,2 70,4±4,3 <0,01 

    Placebo 74,7±3,4 74,3±4,1  

SD=standardavvikelse 

NS=ej signifikant 

   

 

För totala CARS poäng angavs att andelen med ej förbättrad poäng i placebogruppen 

var 55,5% och i vitamingruppen var det 5,4%. Detta ger ett numbers needed to treat 

(NNT) tal på 2,0, dvs två patienter måste behandlas med D-vitamin istället för 

placebo i fyra månader för att undvika oförbättrade totala CARS poäng hos en av 

dessa två. Den absoluta riskreduktionen (ARR) är då 50% och den relativa 

riskreduktionen (RRR) 90%, dvs det är 90% färre som har oförbättrade totala CARS 

poäng med D-vitamin behandlingen. För subgruppen ”autistiskt beteende” inom SRS 

angavs att andelen med ej förbättrad poäng i placebogruppen var 74,1% och i 

vitamingruppen var det 38,2%. Detta ger ett numbers needed to treat (NNT) tal på 

2,8, dvs tre patienter måste behandlas med D-vitamin istället för placebo i fyra 

månader för att undvika oförbättrade SRS poäng för ”autistiskt beteende” hos en av 
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dessa tre. Den absoluta riskreduktionen (ARR) är då 36% och den relativa 

riskreduktionen (RRR) 48%. 

 

Biverkningar registrerades varje månad genom ifyllnad av en checklista tillsammans 

med föräldrar. Ett fåtal övergående, milda biverkningar som hudutslag, diarré och 

klåda registrerades i D-vitamingruppen hos 8,3% av deltagarna. 

 

 

Studie 3 – Lack of effect of vitamin D3 supplementation in autism: a 20-week, 

placebo-controlled RCT, Kerley et.al. 2018 (31) 

 

 

I en studie utförd på ett barnsjukhus i Dublin, Irland, September 2015 till Maj 2016 

undersöktes effekten av vitamin D3 (kolecalciferol) under 20 veckors behandling av 

barn med AST. Barnen som inkluderades i studien var diagnosticerade med AST 

enligt ADOS, DSM eller DISCO, SCQ>15 poäng, <18 år gamla och medicinskt 

stabila. Exklusionskriterier var osäker AST diagnos, tillstånd eller intag av läkemedel 

med potentiell påverkan på D-vitamins metabolism eller absorption, A-vitamin 

supplement och kroniska medicinska problem (ej AST). 

 

Subkategorin ”stereotypiskt beteende” inom ABC användes som den primära 

utfallsvariabeln, men även de fyra övriga ABC områdena utvärderades på varje barn 

samt total poäng. Även bl a total SRS poäng utvärderades. En gallring av 270 

patienter gav 42 patienter som randomiserades 1:1 till att få droppar med D-vitamin 

eller placebo. Sjutton patienter i vardera grupp skulle vara tillräckligt för detektion av 

en skillnad mellan gruppernas poäng inom ABC området ”stereotypiskt beteende” 

(81% styrka). En dos på 2000 IU D-vitamin/dag gavs till barnen. Utvärderingen av 

barnen gjordes vid start av studien och vid slutet av studien, dvs 20 veckor efter 

studiens start. Efter 20 veckor hade 38 st fullföljt studien. 

 

Barnen som inkluderades i studien hade medelåldern 7,9±23,4 år (medelvärde±en 

sannolikt felaktigt angiven standardavvikelse i artikeln då barnen i studien var <18 

år) i D-vitamingruppen och 6,9±3,8 år i placebogruppen. Av dessa barn var 13% 

flickor. Vid start av studien fanns ingen signifikant skillnad mellan de balanserade 

grupperna, dvs graden av symtom var lika stor i båda grupper. Exempelvis, för den 

primära utfallsvariabeln ABC subkategorin ”stereotypiskt beteende” hade 

D-vitamingruppen 6,7±4,4 poäng (medelvärde±standardavvikelse) och 

placebogruppen hade 7,8±5,2. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna 

(p=0,5). Efter 20 veckors behandling med D-vitamin sågs ingen förbättring 

av”stereotypiskt beteende” inom ABC. D-vitamingruppen hade 5,9 poäng 

(medelvärde) och placebogruppen hade 4,8 poäng. Ingen signifikant förbättring fanns 

jämfört med placebo (p=0,28). Övriga resultat inom bl a ABC och SRS visade inga 

förbättringar, Tabell IX.  
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Tabell IX. Medelvärde±standardavvikelse i ABC subkategorier efter 20 veckors behandling med 

D-vitamin. 

ABC ”Baseline” 

Medelvärde±SD 

20 veckor 

Medelvärde 

p 

Letargi/social tillbakadragenhet    

    D-vitamin 13,4±7,5 10,2 NS 

    Placebo 10,2±6,3 5,6  

Stereotypiskt beteende    

    D-vitamin 6,7±4,4 5,9 NS 

    Placebo 7,8±5,2 4,8  

Irritabilitet    

    D-vitamin 14,8±10,8 12,3 NS 

    Placebo 14,1±10,8 9  

Hyperaktivitet/motsträvighet    

    D-vitamin 19,2±7,9 15,7 NS 

    Placebo 18,6±11,9 13,3  

Opassande språk    

    D-vitamin 4,2±2,2 4,1 NS 

    Placebo 5,4±3,8 2,9  

SD=standardavvikelse 

NS=ej signifikant 

   

 

För SRS ”total” hade D-vitamingruppen 149,1±27,2 poäng och placebogruppen hade 

150±25,2 vid studiens start. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna 

(p=0,89). Efter 20 veckors behandling med D-vitamin sågs ingen förbättring av SRS 

”total”. D-vitamingruppen hade 124,8 poäng och placebogruppen hade 137,6 poäng. 

Ingen signifikant förbättring fanns jämfört med placebo (p=0,48). Eftersom det 

uppmätta serumvärdet på 25(OH)D (kalcidiol) minskade hos enstaka i D-

vitamingruppen och ökade hos nio individer i placebogruppen, valde författarna att 

även analysera resultaten baserat på 25(OH)D svaret, signifikans för dessa resultat är 

dock ej angiven. En förbättring sågs av total SRS i gruppen där 25(OH)D ökade, 

däremot förbättrades ABC i gruppen där 25(OH)D minskade. Vid analys av 

resultaten baserat på ålder, sågs endast en signifikant förbättring (p=0,04) av 

”irritabilitet” hos barn <6 år gamla. Inga biverkningar rapporterades. 

 

 

Studie 4 – Low-dose suramin in autism spectrum disorder: a small, phase I/II, 

randomized clinical trial, Naviaux et.al. 2017 (32) 

 

 

I en studie utförd på ett institut i Kalifornien, USA från Maj 2015 till Mars 2016 

undersöktes säkerhet, aktivitet, farmakokinetik och farmakodynamik av låg dos 

suramin som en intravenös injektion hos barn med AST. Barnen som inkluderades i 

studien var pojkar diagnosticerade med AST enligt DSM-5. Diagnosen bekräftades 

med ≥7 ADOS-2 poäng. Exklusionskriterier var barn som vägde mindre än den 5:e 

percentilen för sin ålder, tog läkemedel eller hade abnormaliteter i lever, njure, hjärta 

och binjurar. Även barn med AST pga DNA mutation uteslöts. 
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ADOS-2 användes som en primär utfallsvariabel. Även bl a ABC och CGI användes 

som sekundära utfallsvariabler. En gallring av 20 pojkar gav 10 pojkar som kunde 

matchas parvis avseende ålder, ADOS poäng och icke-verbal IQ. Inom varje par 

randomiserades pojkarna till att få placebo (fysiologisk koksaltslösning) eller 

suramin (20 mg/kg) som en intravenös infusion i 30 minuter, följd av en 10 mL 

spolning med fysiologisk koksaltslösning. Utvärderingen av barnen gjordes vid start 

av studien, efter 2 dagar och efter 6 veckor. Sekundära utfallsvariabler utvärderades 

vid start, efter 7 dagar och efter 6 veckor. Varje barn användes som sin egen kontroll. 

För utvärdering av farmakokinetik och farmakodynamik samlades plasmaprover in 

före och efter infusion. Alla tio pojkarna fullföljde studien. 

 

Pojkarna som inkluderades i studien hade medelåldern 8,9±3,3 år 

(medelvärde±standardavvikelse) i suramingruppen och 9,2±3,8 år i placebogruppen. 

Vid start av studien fanns ingen signifikant skillnad (p=0,30) mellan de balanserade 

grupperna. ADOS poängen var 9,4±1,3 (medelvärde±standardavvikelse) i 

placebogruppen och 8,6±0,9 i suramingruppen. Efter 6 veckors behandling med 

suramin fanns en signifikant förbättring i ADOS poäng (95% CI (konfidensintervall) 

-2,3 till -0,9, p=0,0028), Tabell X. Suramingruppen hade då 7,0±0,3 poäng. Ingen 

förändring sågs i placebogruppen.  

 
Tabell X. Signifikans i olika subgrupper efter behandling med suramin 

Bedömning Dag Subkategori p-värde 

(t-test) 

p-värde 

(Wilcoxon) 

ADOS-2 45 Jämförelse 0,0028 0,038 

 45 Rå 0,0062 0,039 

 45 Social 0,020 0,043 

 45 Begränsade eller repetitiva beteenden 0,025 NS 

ABC 7 Stereotypiskt beteende 0,018 0,043 

 45 Stereotypiskt beteende 0,019 0,047 

CGI 45 AST övergripande 0,05 - 

 45 Expressivt språk 0,01 - 

 45 Social interaktion 0,01 - 

NS=ej signifikant 

 

Förbättringar sågs i flertalet av de sekundära utfallsvariablerna, Tabell X, som ABC 

”stereotypiskt beteende” (-4,0±2,3 poäng (medelvärde±standardavvikelse) i 

suramingruppen jämfört med +1,0±4,3 poäng i placebogruppen, p=0,019), och CGI 

(-1,8±1,04 poäng i suramingruppen jämfört med 0,0±0,34 poäng i placebogruppen, 

p≤0,05). Ingen förändring sågs i placebogruppen. 

 

En successiv förbättring av språk, social utveckling och beteendeutveckling i 

suramingruppen de första tre veckorna efter infusion rapporterades av föräldrarna. 

De sista tre veckorna sågs en minskning tillbaka till utgångsläget. Dock gjordes 

ingen utvärdering av utfallsvariabler tre veckor efter infusion. Inga allvarliga 

biverkningar rapporterades. Barnen i suramingruppen utvecklade ett utslag efter 

infusion som försvann spontant efter 2-4 dagar. Farmakokinetikstudierna gav en 

2-kompartment modell som kan användas för bedömning av suramins 

plasmakoncentration efter infusion. Terminal halveringstid var 14,7±0,7 dagar. 
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Övriga studier bekräftade, enligt författarna, vikten av CDR och purinerg 

signallering. 

 

 

 

Studie 5 – Effects of bumetanide on neurobehavioral function in children and 

adolescents with autism spectrum disorders, Lemonnier et al., 2017 (27)  
 

 

Denna fas 2B multicenter studie utfördes på sex specialistmottagningar i olika 

franska städer Januari 2014 till Mars 2015. Effekt, säkerhet, farmakokinetik och 

optimal dos undersöktes hos barn med AST vid oralt intag av en nyutvecklad 

flytande formulering av bumetanid.  

Barnen som inkluderades i studien var 3-17 år gamla och diagnosticerade med AST 

enligt ICD-10, ADOS samt ADI-R. Totala poängen för CARS skulle överstiga 34 

poäng och barnens vikt skulle vara ≥ 11 kg. Exklusionskriterier var barn med 

epilepsi samt barn som fått psykotropa läkemedel de närmsta fyra veckorna före 

studiens start. Inga övriga läkemedel tilläts under studien, melatonin undantaget. 

Barn med allvarliga sjukdomar, som t ex endokrina, respiratoriska, kardiovaskulära, 

hematologiska, renala, hepatiska, immunologiska, gastroenterologiska, neurologiska 

som kramper och mikrocefali tilläts ej delta i studen. 

 

CARS användes som den primära utfallsvariabeln och CGI-I samt SRS användes 

som sekundära. En gallring av 91 patienter gav 88 patienter som randomiserades 

1:1:1:1 till att få 0,5 mg, 1,0 mg eller 2,0 mg bumetanid eller placebo två gånger 

dagligen. Nitton patienter i vardera grupp skulle vara tillräckligt för detektion av en 

skillnad på 4 CARS poäng efter 90 dagars behandling (90% styrka). Utvärderingen 

av barnen gjordes vid start av studien och vid slutet av studien, dvs 90 dagar efter 

studiens start. Efter 90 dagar hade 73 st fullföljt studien. 

 

Barnen som inkluderades i studien hade medelåldern 7,8±4,1, 7,9±4,2 och 8,4±4,6 år 

(medelvärde±standardavvikelse) i bumetanidgrupperna och 8,9±5,0 år i 

placebogruppen. Av dessa barn var 11% flickor. Vid start av studien fanns ingen 

skillnad mellan de balanserade grupperna. I ”full analysis set” (alla som 

randomiserats) fanns vid studiens slut en statistiskt signifikant förbättring av CARS-

poäng endast i gruppen som behandlats med 0,5 mg bumetanid jämfört med placebo. 

För bumetanidgruppen (n=20) hade poängen sjunkit från 42,45±4,18 

(medelvärde±standardavvikelse) till 37,48±5,59 och för placebogruppen (n=23) från 

40,41±4,89 till 38,78±4,58. Förändring i poäng från studiestart till studieslut var en 

förbättring på 4,98±4,33 poäng för bumetanidgruppen jämfört med 1,63±2,34 för 

placebogruppen (p=0,049). För de som fullföljde hela studien (completers) var 

förändringen i poäng från studiestart till studieslut en förbättring på 1,79±2,39 poäng 

för placebogruppen (n=21); 4,98±4,33 poäng för gruppen som fick 0,5 mg bumetanid 

(n=20), 3,74±3,28 poäng för gruppen som fick 1 mg bumetanid (n=19), 5,35±3,88 

poäng för gruppen som fick 2 mg bumetanid (n=13, p=0,017). Vid studiens slut 

fanns bland ”completers” även en signifikant förbättring av CGI (p=0,0043) samt 
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SRS (total) med mer än 10 poäng (p=0,02). Den största förbättringen av SRS (total) 

fanns i gruppen som fick 2 mg bumetanid. Poängen sjönk från 106,58±25,09 till 

87,03±22,03 och för placebogruppen från 112,68±20,65 till 109,47±26,07. 

Förändring i poäng från studiestart till studieslut var en förbättring på 1,55±20,38 

poäng för gruppen som fick placebo, 12,36±23,57 poäng för gruppen som fick 0,5 

mg bumetanid, 13,17±20,45 poäng för gruppen som fick 1 mg bumetanid och 

21,83±19,78 för 2 mg bumetanid. Signifikanta skillnader fanns även i SRS 

subkategorierna ”social kommunikation” (p=0,039) och ”begränsade intressen och 

repetitivt beteende” (p=0,002). Dock observerades inga skillnader i subkategorierna 

”social kognition”, ”social motivation” eller ”social medvetenhet” 

 

För totala CARS-poäng angavs att andelen individer som fick minst 6 poäng 

minskning i CARS-poäng var 23 bumetanidbehandlade (0,5mg, 1 mg eller 2 mg) och 

1 placebobehandlad (p=0,0057). I 1 mg bumetanidgruppen var det 21,7% som fick 

sådan minskning medan det i placebogruppen var 4,3%.  Detta ger ett NNT tal på 

5,8, dvs 6 patienter måste behandlas med 1 mg bumetanid 2 gånger dagligen istället 

för placebo i 3 månader för att ytterligare en ska få en minskning på minst 6 CARS-

poäng. Den absoluta risk reduktionen (ARR) är då 17% och den relativa risk 

reduktionen (RRR) 19%, dvs det är 19% fler som får en minskning på minst 6 

CARS-poäng med bumetanid behandlingen. NNT på 3,8 erhålls då patienter med en 

förbättring på ≥4 CARS poäng tas hänsyn till i beräkningen. Dvs 4 patienter måste 

behandlas med 1 mg bumetanid 2 gånger dagligen istället för placebo i tre månader 

för att ytterligare en ska få en minskning på minst 4 CARS-poäng. Liknande värden 

erhålls för CGI-I, där NNT är 4,7 med ARR på 22% och RRR på 23% då förbättring 

anses vara ”mycket förbättrad” och ” väldigt mycket förbättrad”. NNT på 3,8 erhålls 

då även ”minimalt förbättrad” tas hänsyn till i beräkningen. 

 

De vanligaste biverkningarna pga bumetanidbehandling var hypokalemi, diures, 

förlust av aptit, dehydrering och kraftlöshet. Dessa var dosberoende, till skillnad från 

effekten på AST. Patienter med den vanligaste biverkningen, hypokalemi, gavs 

kalium och uppmanades äta kaliumrik kost varpå problemet upphörde.  

 

 

Studie 6 – Safety and efficacy of memantine in children with autism: Randomized, 

placebo-controlled study and open-label extension, Aman et al., 2017 (34) 

 

 

Denna studie utfördes på flertalet olika center i USA April 2009 till Februari 2013. 

Effekt, säkerhet och tolerabilitet undersöktes hos barn med AST vid oralt intag av 

kapslar med memantin ER (extended release). Barnen som inkluderades i studien var 

diagnosticerade med AST enligt DSM-IV med hjälp av ADOS modul 2 och 3 samt 

ADI-R. Barnen skulle kunna tala åtminstone tre-ords meningar, poängen för ABC 

subkategorin ”irritabilitet” <17, SRS (rå) total >44 (flickor) och >53 (pojkar) samt 

IQ≥50 (milda intellektuella svårigheter eller normal förmåga). Exklusionskriterier 

var prematur födsel, låg födselvikt, neurologiska sjukdomar sedan tidigare, 
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användning av icke tillåtna läkemedel under studiens gång samt en primär 

psykiatrisk diagnos som ej var AST. 

 

Förändring i poängen av SRS ”rå total” användes som den primära utfallsvariabeln. 

Även CGI och ABC utvärderades. En gallring av 222 patienter gav 121 patienter 

som randomiserades 1:1 till att få memantin ER eller placebo en gång dagligen i de 

två för övrigt välbalanserade grupperna. De två första veckorna gavs placebo till alla 

deltagare. Sedan titrerades dosen upp till 3-15 mg/dag beroende på vikt under åtta 

veckors tid. De sista fyra veckorna gavs slutdosen alla fyra veckorna. Utvärderingen 

av barnen gjordes vid start av studien, under studiens gång och vid slutet av studien, 

dvs efter 12 veckors behandling. Efter dessa 12 veckor hade 104 st fullföljt studien. 

 

Barnen som inkluderades i studien hade medelåldern 9,0±2,2 år 

(medelvärde±standardavvikelse) i memantingruppen och 8,9±2,2 år i 

placebogruppen. Av dessa barn var 17% flickor. Vid studiens start var den primära 

utfallsvariabeln SRS ”rå total” 100,2±21,4 (medelvärde±standardavvikelse) i 

placebogruppen och 101,3±25,2 i memantingruppen. Ingen signifikant skillnad fanns 

i förändringen av SRS ”rå total” (-0,1; 95% CI -7,2 till 6,6, p=0,978) eller i SRS 

subkategorier mellan grupperna. Även bland majoriteten av övriga metoder för 

gradering av förändringar i AST fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

En intressant observation var att det fanns en tydlig placeboeffekt. De vanligaste 

biverkningarna pga memantin ER behandling var irritabilitet och aggression.  

 

 

Studie 7 – Randomized, placebo-controlled trial of methyl B12 for children with 

autism, Hendren et al., 2016 (33) 

 

 

Patienterna i denna studie rekryterades på en specialistmottagning på ett 

universitetssjukhus i San Francisco, USA Januari 2010 till November 2013. Effekt 

undersöktes vid subkutan injektion av metylerad vitamin B12 (MeB12) hos barn med 

AST. Barnen som inkluderades i studien var diagnosticerade med AST enligt ADI-R 

och eventuellt ADOS. Övriga inklusionskriterier var IQ≥50 samt att förändringar ej 

skulle ske i övriga samtidiga behandlingar. Exklusionskriterier var vissa svåra 

sjukdomar samt användning av vitamin B12 tillskott. 

 

CGI-I användes som den primära utfallsvariabeln och ABC samt SRS användes som 

sekundära. En gallring av 61 patienter gav 57 patienter som randomiserades 1:1 till 

att få 75 µg/kg MeB12 eller placebo var tredje dag via subkutan injektion utförd av 

vårdnadshavaren. Femtio patienter totalt skulle vara tillräckligt för detektion av en 

skillnad på 2 poäng i CGI-I efter 8 veckors behandling (93% styrka). Utvärderingen 

av barnen gjordes vid start av studien och vid slutet av studien, dvs 8 veckor efter 

studiens start. Efter 8 veckor hade 50 st fullföljt studien. 
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Barnen som inkluderades i studien hade medelåldern 5,6±1,3 år 

(medelvärde±standardavvikelse) i MeB12-gruppen och 4,8±1,2 år i placebogruppen. 

Av dessa barn var 21% flickor. Vid start av studien fanns ingen skillnad mellan de 

väl balanserade grupperna. Svårighetsgraden av AST enligt CGI-S låg på 5,1±0,6 

(medelvärde±standardavvikelse) vilket ger graden ”tydliga svårigheter”. Vid studiens 

slut fanns en signifikant förbättring av CGI-I till 2,4±0,8 (~förbättrad) i MeB12-

gruppen jämfört mot 3,1±0,8 (minimalt förbättrad) i placebogruppen (skillnad 0,7; 

95% CI: 0,2 till 1,2, p=0,005). Dock observerades inga förbättringar i MeB12-

gruppen för de sekundära utfallsvariablerna där utvärderingen gjordes av 

vårdnadshavarna. ABC total var vid studiens start 57,9±28,9 i placebogruppen och 

66,5±29,9 i MeB12-gruppen, men skillnaden efter 8 veckors behandling var ej 

signifikant (-4,7; 95% CI: -14,6 till 5,3, p=0,23). SRS total var vid studiens start 

83,5±10,6 i placebogruppen och 90,0±13,7 i MeB12-gruppen, men skillnaden efter 8 

veckors behandling var även här ej signifikant (-2,5; 95% CI: -7,5 till 2,5, p=0,21). 

Även för subkategorierna sågs inga signifikanta förbättringar, Tabell XI. För SRS 

”social motivation” sågs en signifikant försämring (p=0,02). Det fanns ingen skillnad 

i biverkningar mellan grupperna, dessutom rapporterades inga allvarliga 

biverkningar. 
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Tabell XI. Poängförändring i subkategorier efter 8 veckors behandling med MeB12. 

 ”Baseline” 

Medelvärde±SD 

Skillnad i förändring mellan 

grupperna efter 8 veckor 

Medelvärde±SD 

p 

ABC    

Letargi/social tillbakadragenhet    

    MeB12 15,0±9,1 0,8±6,6 NS 

    Placebo 14,2±8,5   

Stereotypiskt beteende    

    MeB12 7,1±4,6 0,6±2,8 NS 

    Placebo 7,4±5,1   

Irritabilitet    

    MeB12 15,2±10,4 -2,5±4,0 0,08 

    Placebo 11,1±8,4   

Hyperaktivitet/motsträvighet    

    MeB12 25,0±10,1 -3,0±6,2 NS 

    Placebo 22,4±11,5   

Opassande språk    

    MeB12 4,2±3,2 -0,6±1,5 NS 

    Placebo 2,9±3,2   

SRS    

Social medvetenhet    

    MeB12 78,0±15,1 3,9±15,0 NS 

    Placebo 74,6±14,8   

Social kognition    

    MeB12 84,6±13,6 -0,9±9,0 NS 

    Placebo 77,3±11,8   

Social kommunikation    

    MeB12 87,4±13,3 -3,6±12,1 NS 

    Placebo 82,0±13,3   

Social motivation    

    MeB12 81,0±18,6 -6,3±8,6 0,02 

    Placebo 72,0±11,1   

Socialt beteende    

    MeB12 85,3±13,6 -0,8±12,8 NS 

    Placebo 83,2±15,7   

SD=standardavvikelse 

NS=ej signifikant 

   

 

För CGI-I angavs att andelen individer som graderades som ”mycket förbättrad” eller 

”väldigt mycket förbättrad”  i placebogruppen var 26% och i MeB12 gruppen var det 

52%. Detta ger ett NNT tal på 3,8, dvs fyra patienter måste behandlas med MeB12 

istället för placebo i 8 veckor för att ytterligare en ska svara positivt på MeB12-

behandling. Den absoluta risk reduktionen (ARR) är då 26% och den relativa risk 

reduktionen (RRR) 35%, dvs det är 35% fler som svarar positivt på MeB12 

behandling. 

 

Signifikant korrelation fanns mellan CGI-I och olika blodvärden som metionin 

(negativ korrelation), SAH (S-adenosyl-L-homocystein) (positiv korrelation) och 

SAM (S-adenosyl-L-metionin)/SAH (negativ korrelation). Dock fanns ingen 
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signifikant skillnad från korrelationen i placebogruppen. De barn som fick effekt av 

MeB12 behandling hade signifikant lägre metioninvärde vid start av studien 

(p=0,006). Detta indikerar att MeB12 kan hjälpa de barn som har svag metylering. 

Ingen förbättring av antioxidantkapacitet noterades vid MeB12 behandling, dvs 

kvoten mellan reducerat och oxiderat glutation var oförändrad. 

 

 

Sammanfattande analys av granskade studier 

 

För att på ett lättöverskådligt sätt kunna göra jämförelser mellan studierna, har 

tabeller gjorts för jämförelser mellan poängförändringar, Tabell XII samt Tabell 

XIII, åldersfördelningar, Tabell XIV samt andel flickor i studierna, Tabell XV. 

 

Tabell XII. Jämförelse av poängförändring i SRS ”autistiskt beteende/begränsade intressen och 

repetitivt beteende” och CARS mellan studier. 

 ”Baseline” 

Medelvärde±SD 

Behandlingens 

slut 

Medelvärde±SD 

Skillnad i förändring 

mellan grupperna efter 

behandlingen 

Medelvärde±SD 

p 

SRS ”autistiskt beteende/begränsade intressen och repetitivt beteende” 

Studie 2 (30)     

    D-vitamin 75,9±7,2 70,4±4,3 - <0,01 

    Placebo 74,7±3,4 74,3±4,1   

Studie 5 (27)     

    Bumetanid - - -4,37±4,37 0,002 

    Placebo - -   

Studie 7 (33)     

    MeB12 85,3±13,6 - -0,8±12,8 NS 

    Placebo 83,2±15,7 -   

CARS     

Studie 2 (30)     

    D-vitamin 36,8±5,9 30,3±6,1 - 0,02 

    Placebo 37,1±4,7 36,4±6,0   

Studie 5 (27)     

    Bumetanid (2 mg) 41,30±5,44 37,73±7,14 - 0,017 

    Placebo 40,41±4,89 38,62±4,60   

SD=standardavvikelse 

NS=ej signifikant 
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Tabell XIII. Jämförelse av poängförändring i ABC subkategorierna ”letargi/social tillbakadragenhet” 

och ”stereotypiskt beteende” mellan studier. 

 ”Baseline” 

Medelvärde±SD 

Behandlingens 

slut 

Medelvärde±SD 

Skillnad i förändring 

mellan grupperna 

efter behandlingen 

Medelvärde±SD 

p 

ABC ”letargi/social tillbakadragenhet” 

Studie 1 (29)     

  Risperidon/celecoxib 17,0±3,0 9,9±3,1 - <0,001 

  Risperidon/placebo 17,1±3,2 14,3±2,1   

Studie 2 (30)     

    D-vitamin 18,1±6,2 10,6±5,7 - 0,003 

    Placebo 17,9±10,3 18,2±8,1   

Studie 3 (31)     

    D-vitamin 13,4±7,5 10,2 - NS 

    Placebo 10,2±6,3 5,6   

Studie 7 (33)     

    MeB12 15,0±9,1 - 0,8±6,6 NS 

    Placebo 14,2±8,5 -   

ABC ”stereotypiskt beteende” 

Studie 1 (29)     

  Risperidon/celecoxib 9,1±2,2 4,0±1,2 - <0,001 

  Risperidon/placebo 9,2±2,3 6,9±2,3   

Studie 2 (30)     

    D-vitamin 6,1±2,9 3,7±4,2 - <0,01 

    Placebo 5,9±2,6 5,4±4,0   

Studie 3 (31)     

    D-vitamin 6,7±4,4 5,9 - NS 

    Placebo 7,8±5,2 4,8   

Studie 4 (32)     

    Suramin - Ändring:-4,0±2,3 - 0,019* 

    Placebo - Ändring:1,0±4,3  NS* 

Studie 7 (33)     

    MeB12 7,1±4,6 - 0,6±2,8 NS 

    Placebo 7,4±5,1 -   

SD=standardavvikelse 

NS=ej signifikant 

*Jämförelse före mot efter behandling inom grupp 

  

 

Tabell XIV. Åldersfördelning i de utvärderade studiernas grupper, medelvärde(år)±standardavvikelse. 

 Studie 1 

(29) 

Studie 2 

(30) 

Studie 3 

(31) 

Studie 4 

(32) 

Studie 5 

(27) 

Studie 6 

(34) 

Studie 7 

(33) 

Grupp celecoxib D-vitamin D-vitamin suramin bumetanid memantin MeB12 

Placebo 7,5±1,5 
5,4±2,5 

6,9±3,8 9,2±3,8 8,9±5,0 8,9±2,2 4,8±1,2 

Substans 7,6±1,7 7,9±23,4 8,9±3,3 7,8±4,1 9,0±2,2 5,6±1,3 

Substans     7,9±4,2   

Substans     8,4±4,6   
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Tabell XV. Andel flickor i de utvärderade studierna. 

Grupp Studie 1 

(29) 

Studie 2 

(30) 

Studie 3 

(31) 

Studie 4 

(32) 

Studie 5 

(27) 

Studie 6 

(34) 

Studie 7 

(33) 

celecoxib D-vitamin D-vitamin suramin bumetanid memantin MeB12 

% flickor 38 22 13 0 11 17 21 

 

 

 

DISKUSSION 
 

Neuropsykiatriska funktionshinder som exempelvis AST kan sätta stor press på 

vårdnadshavare och syskon. Trots stor efterfrågan finns för närvarande ej 

farmaceutisk behandling att ge mot kärnsymtomen vid AST. Mycket forskning pågår 

för att ta reda på patofysiologin bakom tillståndet och viss forskning bedrivs för att 

hitta läkemedel som kan hjälpa. Ett bekymmer vid denna forskning är avsaknaden av 

biomarkörer för att snabbt och tillförlitligt kunna ställa diagnos, men även kunna 

bestämma svårighetsgrad. Än så länge nyttjas flertalet olika metoder för mätning av 

svårighetsgrad av symtom i studier. Dessa är oftast baserade på vårdnadshavarnas 

eller sjukvårdspersonalens subjektiva bedömningar och är mer eller mindre 

validerade. Denna osäkerhet gör utvärderingen av de vetenskapliga artiklarna i detta 

arbete svårare. 

 

 

De utvärderade studierna 

 

De flesta av studierna som presenterats i artiklarna är studier på substanser eller 

läkemedel i ett mycket tidigt stadium, där studierna är gjorda med endast ett fåtal 

deltagare. Även om preliminära resultat från vissa av dessa studier indikerar att 

fördelar kan finnas för vissa barn med AST, behövs ytterligare flertalet större 

multicenterstudier för att bekräfta fördelarna. 

 

Studier med inflammationsdämpande medel som exempelvis celecoxib kan vara av 

intresse för forskare med tanke på de förändringar i immunförsvar som funnits hos 

individer med AST. I ”studie 1” undersökte Asadabadi et al. 2012 (29) effekten av 

celecoxib som adjuvans till en hög dos risperidon. En nackdel med denna studie 

enligt författarna var att studien sannolikt ej var tillräckligt stor för att kunna 

detektera skillnad i biverkningar mellan grupperna. En ytterligare nackdel i studien 

enligt författarna var att interaktioner mellan risperidon och celecoxib ej studerats. I 

övrigt ansåg författarna att studien ger bevis för att celecoxib som adjuvans har effekt 

på kärnsymtom vid AST som letargi/social tillbakadragenhet och stereotypiskt 

beteende, men även på irritabilitet. En fördel med denna studie var den högre andelen 

flickor som inkluderats, Tabell XV, vilket ger en bättre generaliserbarhet. Dock kan 

inklusionskriteriet för ABC subkategorin ”irritabilitet” på >15 poäng ha medfört att 

endast en subgrupp inom AST inkluderats i studien. Ytterligare en svaghet var att 
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endast ABC användes som metod för mätning av svårighetsgrad. Inga andra metoder 

(bland de beskrivna i introduktionen) användes som komplettering. Ännu en nackdel 

var att den primära utfallsvariabeln ”irritabilitet” ej mäter graden av ett kärnsymtom 

vid autism. Signifikant förbättring erhölls dock ändå för de sekundära 

utfallsvariablerna för kärnsymtomen ”letargi/social tillbakadragenhet” och 

”stereotypiskt beteende”. Förbättringen låg i genomsnitt på 3,4 ABC poäng i de olika 

subkategorierna, vilket borde ge en liten märkbar förbättring av symtom, Tabell XIII. 

Resultatet ger en indikation att COX-2 hämmare som celecoxib eventuellt kan ha en 

effekt som adjuvans till risperidon vid behandling av kärnsymtom vid AST. Dock 

med tanke på risken för biverkningar (precis som risperidon), speciellt vid 

långtidsbehandling, bör detta tas hänsyn till i eventuella framtida studier. 

 

Ytterligare substanser som är av intresse bl a pga immunomodulerande egenskaper, 

enligt författarna till ”studie 2”, är D-vitamin. I ”studie 2” nämner Saad et al. 2016 

(30) att denna studie var den första dubbel-blinda RCT som utförts där barn med 

AST fått D-vitamin (kolecalciferol). Studien är liten och författarna efterlyser fler 

större studier som granskar effekten av D-vitamin vid AST. I övrigt anser författarna 

att studien ger bevis för att D-vitamin har effekt på symtom vid AST samt ger få 

biverkningar. I denna studie inkluderades yngre barn, Tabell XIV. Dock var endast 

22% flickor. Dessutom exkluderades väldigt många individer i utgallringen 

(129/249) före studiens start, bl a de med D-vitaminbrist. Dessa faktorer kan 

eventuellt ha påverkat generaliserbarheten av resultaten. Om fler barn med D-

vitaminbrist hade inkluderats i studien hade eventuellt större förbättringar erhållits. 

En svaghet med studien är att ingen primär utfallsvariabel anges. Om antalet som 

genomförde studien var tillräckligt för att kunna se förändringar är ovisst. En styrka i 

studien var att flera olika mätmetoder användes. Eftersom alla metoderna gav ett 

positivt resultat med lågt NNT (2-3) för både CARS total och SRS total ger detta 

ytterligare styrka i att D-vitaminbehandling kan ge märkbar förbättring av symtom 

hos barn med AST i Egypten. Även subkategoriernas poängförändring jämfört med 

övriga studier antyder att en skillnad i symtom borde vara märkbar vid behandling 

med hög dos D-vitamin, Tabell XIII och Tabell XII. I denna studie var 

placeboeffekten ej tydlig. 

 

I ”studie 3” av Kerley et al. 2018 (31), ännu en studie med D-vitamin, ansåg 

författarna att styrkorna var bl a kontrollen över faktorer med potentiell påverkan på 

resultaten. Exempelvis individernas utsatthet för förändrade D-vitaminvärden under 

studiens gång. Även kontrollen över individernas följsamhet avseende intag av 

dropparna var god. Studiens svagheter var bl a storleken. Det var en liten studie. 

Författarna spekulerade om barnen i denna studien var för gamla för att få någon 

fördel neurologiskt av D-vitamintillskott. Eventuellt har D-vitamin endast en 

skyddande effekt i tidig ålder. I denna studie gavs en bestämd dos (mycket lägre än i 

”studie 2”). Eventuellt hade resultaten varit tydligare om dosen titrerats efter 

kroppsvikt och om värdet på 25(OH)D (kalcidiol)>100 nmol/L. Författarna ansåg att 

studien ej ger stöd åt D-vitamintillskott för barn med AST. De efterlyser trots detta 

fler större och längre studier som granskar effekten av D-vitamin vid AST. 

Eventuellt med fokus på prevention hos små barn, på mekanismer och optimal dos. 
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Det är svårt att dra slutsatser av denna studie. Dels var utgallringen av individer före 

studiens start mycket stor, vilket kan ha gett dålig generaliserbarhet. Det uppgavs 

dessutom ej i artikeln vilken specialistkunskap de som gjorde utvärdering av 

symtomgrad hade. I ”studie 2” (30) var medelvärdet på 25(OH)D efter behandling 

115 nmol/L och i ”studie 3” (31) var det 86 nmol/L, så eventuellt har författarna rätt i 

antagandet att dosen har varit för låg i ”studie 3” (31). En intressant observation i 

denna studie var att då individerna delades in i grupper efter sjunkande och ökande 

25(OH)D sågs ett förhöjt CRP vid låga nivåer 25(OH)D (statistisk signifikans dock 

ej angiven). Detta stämmer överens med vissa forskares observationer att 25(OH)D 

(som tillverkas i levern) sjunker vid infektion och 1,25(OH)2D (calcitriol som 

tillverkas i njurarna) ökar (36). 

 

Antipurinerg behandling är av intresse för vissa forskare. I ”studie 4” av Naviaux et 

al. 2017 (32) med suramin ansåg författarna att en av svagheterna i studien var att 

barnen i suramingruppen utvecklade ett utslag efter infusion som försvann spontant 

efter 2-4 dagar. Föräldrarna kan pga detta ha gissat sig till att barnet fått suramin 

istället för placebo och kan därför ha påverkats i sin bedömning av svårighetsgrad. 

Författarna ansåg att det behövs fler och större studier för att fortsätta utvärdera 

effekt, dos och säkerhet av suramin. Huvudmålet med suraminstudien var att 

förbereda för att kunna göra fler och större studier i framtiden med doser som kan 

vara relevanta. Antalet deltagare är sannolikt för få för att säkert kunna uttala sig om 

behandlingens effekt baserat på de data som anges. Enligt författarna hade 

föräldrarna rapporterat att bäst effekt sågs i mitten av studiens gång då olyckligtvist 

ingen utvärdering gjordes på klinik. Dessa förbättringar hade endast observerats 

bland de individer som fick suraminbehandling. 

 

En av de utvärderade studiernas substanser/läkemedel har kommit längre än övriga. 

Bumetanid har utvärderats i flera tidigare studier med positiva resultat. Även denna 

fas 2B studie av Lemmonier et al. 2017 (27), som är en välgjord studie, visade 

positiva resultat. Enligt författarna fanns flertalet svagheter i studien, t ex få 

deltagare, kort observationsperiod, generaliserbarhet, diuresens påverkan på 

blindning samt ingen hänsyn tagen till heterogenitet inom AST. Dock ansåg 

författarna att studien ger tillräckligt med support för att kunna gå vidare till fas 3 

med dosen 1 mg två gånger dagligen som en kompromiss mellan effekt och säkerhet, 

men att elektrolytbalansen måste övervakas. Specifika fördelar i denna studie var bl a 

att grupperna var jämnt fördelade åldersmässigt, dessutom var äldre barn inkluderade 

i studien. De olika mätmetodernas resultat verkar stämma bra överens, vilket ger en 

styrka i resultatet att vissa individer kan få åtminstone en svag förbättring (NNT=4) 

eller en tydlig förbättring (NNT=5-6). De flesta som screenades inkluderades i 

studien, vilket är positivt då detta ger en bättre generaliserbarhet. Dock uteslöts 

exempelvis barn med epilepsi samt inkluderades endast 10 flickor i studien, Tabell 

XV, vilket ger en sämre generaliserbarhet. Mekanismen bakom hur bumetanid 

fungerar vid AST är föremål för fortsatt forskning. Nyligen publicerades en studie 

som visade att bumetanid gav en ökning av den tid som spenderades till att titta 

spontant i ögonen (35). Detta indikerade, enligt författarna, att bumetanid påverkade 

mängden kloridjoner i de nervceller som finns i amygdala. Fler studier behövs 
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säkerligen för att kunna lämna in en full anökan till EMA (European medicines 

agency) om att få släppa bumetanid på, till en början, den europeiska marknaden 

inom några år. Men detta verkar onekligen som målet med tanke på att författarna 

skriver att EMA har haft stor påverkan på hur studien utförts.  

 

I studien av memantin, NMDA receptor antagonisten som används vid behandling av 

Alzheimers sjukdom, ansåg författarna att behandlingen var säker och väl tolererad. 

Dock pga dålig effekt på kärnsymtom vid AST i denna ”studie 6” av Aman et al. 

2017 (34) så föreslogs att läkemedlet i framtiden eventuellt kan testas vid andra 

tillstånd hos barn än AST. Ett flertal svagheter fanns i studien. Ingen information ges 

om specialistkunskaper hos de som gjorde utvärderingen av symtomgrad. Ingen 

styrka är angiven. Innehållet i placebo är ej angivet. Men framför allt, 

inklusionskriteriet att ABC ”irritabilitet” skulle vara <17 kan ha medfört att endast en 

subgrupp inom AST inkluderats i studien. Aggression och irritabilitet är dessutom de 

vanligaste biverkningarna enligt tidigare studier, dvs om de individer med störst 

besvär av irritation ej fick inkluderas i studien kan detta ha förskönat resultaten i 

denna studien så att läkemedlet ser säkrare ut än vad det egentligen är. Enligt 

Rossignol et al., 2014 (28) fanns sedan tidigare bra belägg för att memantin ska ha 

positiv effekt på kärnsymtom vid autism. Varför så ej är fallet i denna studie anges 

ej. Kan det bero på formuleringen med långsam frisläppning? Bör det i så fall testas 

på barn i flera studier? 

 

I ”studie 7” av Hendren et al. 2016 (33) där MeB12 gavs som injektion, ansåg 

författarna att styrkan kan ha varit otillräcklig för detektion av skillnader i 

antioxidantkapacitet. Övriga svagheter med studien enligt författarna är det låga 

antalet deltagare, kort observationsperiod, endast 63% av barnens blodvärden kunde 

användas i utvärderingen då många barn ej hade fastat före blodprovstagning, 

barnens IQ>50 samt att komorbiditet ej undersökts. Trots detta ansåg författarna att 

resultatet var intressant och rekommenderar att större RCT studier med högre styrka 

och bättre kontroll över blodprovstagningen utförs. Styrkor i denna studie var att 

yngre barn inkluderades och att de flesta inkluderades i studien vilket ger bättre 

generaliserbarhet. Pga de skilda resultat som rapporterades av vårdnadshavare 

jämfört mot utvärderande sjukvårdspersonal är det svårt att göra en bedömning av 

resultatet. Större studier på barn med AST som har signifikant lägre metioninvärde 

kan vara berättigat att göra. 

 

 

Framtidens studier 

 

Det kommer ta flera år innan något eventuellt läkemedel släpps på marknaden för 

behandling av symtom vid AST. I framtiden bör studier säkra att fler flickor med 

autism är inkluderade för att ge bättre generaliserbarhet. Större hänsyn till 

heterogenitet inom AST bör även tas hänsyn till. Det kan finnas vissa subgrupper 

inom AST som kan ha större nytta av vissa läkemedel, som t ex barn med låga nivåer 

metionin kan eventuellt ha större nytta av MeB12, barn som kissar sällan kan 
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eventuellt ha större nytta av bumetanid, barn med låga nivåer 25(OH)D kan kanske 

ha större nytta av D-vitamin, barn med mer gastrointestinala besvär kan kanske ha 

större nytta av att modulera sin tarmflora (probiotika, fekal transplantation (37), 

”frisk” feces i kapsel) för att få ett bättre förhållande mellan kortkedjade fettsyror 

(38, 39), barn med höga nivåer porfyriner i urinen kan kanske ha större nytta av att 

eliminera vissa metaller (6, 40), barn med ackumulering av andra ämnen i kroppen 

kan kanske ha nytta av att avlägsna dessa (41-43). 

 

Av de studier som utvärderats i detta arbete är eventuellt de mer lovande eller 

intressanta substanserna bumetanid och D-vitamin. De positiva resultaten med dessa 

indikerar att ett fungerande matsmältningssystem hos barn med AST eventuellt 

skulle kunna vara av stor betydelse. Bumetanid som främjar den urindrivande 

funktionen hos njuren och vitamin D3 (kolekalciferol) vars omvandling till aktivt D-

vitamin (kalcitriol) är beroende av fungerande lever och njure (44). Feberns positiva 

effekt hos vissa barn med AST har diskuterats bland forskare (45) samt 

febersänkande paracetamols eventuella negativa effekt (46), där det är av intresse att 

glutation är viktigt för leverns fas 2 nedbrytning av paracetamol. Barn med AST får 

feber mer sällan än neurotypiska barn (45). Kan detta bero på försämrad tillverkning 

av glutation i levern (47, 48)?  Eller helt enkelt en mindre aktiv lever? De låga nivåer 

25(OH)D (kalcidiol) som funnits hos barn med AST, kan det bero på en mindre aktiv 

lever? Viss forskning finns som indikerar att en läckande tarm, som är vanligare vid 

AST, kan ge en mikrobiell belastning på lever som kan leda till leversjukdom (49). 

Dessutom finns viss forskning som indikerar att det kan finnas en association mellan 

leversjukdom och låga nivåer av 25(OH)D (44). En större andel av barnen med AST 

hade kanske mått bättre av en tarm med minskad permeabilitet? Dock kanske detta ej 

hjälper fullt ut mot exempelvis ackumulerade metaller? 

 

Anti-purinerg behandling med suramin för att, enligt teorin, hindra cellens ”cell 

danger response” (CDR) är intressant. Dvs behandlingen ska hindra cellen från att 

sätta sig i långvarigt försvarsläge, vilket den gör med hjälp av purinerg signallering. 

Detta förutsätter dock att cellen ej längre är i fara vid start av behandling. Hur vet vi 

om cellen ej längre utsätts för faran? Vad kan hända om faran finns kvar och vi trots 

det behandlar över längre tid så att cellen eventuellt ej kan försvara sig lika effektivt? 

Orsaken till varför cellen sätter sig i försvarsläge borde vara det som är mest relevant 

att behandla. En av dessa orsaker kan kanske vara en läckande tarm? 

 

 

SLUTSATS 

 

Bumetanid, som är ett loop-diuretikum, var det läkemedel som kommit längre i 

utvecklingen än övriga substanser. Om även fas 3 ger positiva resultat så finns 

möjligheten att detta kan släppas på europeiska marknaden om några år för 

behandling av kärnsymtom vid autismspektrumtillstånd. Övriga substanser är i ett 

mycket tidigt utvecklingsstadium. Vissa av dessa kan dock vara av intresse, t ex 

D-vitamin. Både pga eventuell positiv effekt men även pga få biverkningar. 
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