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Sammanfattning 
 
Introduktion: Under graviditeten kan kvinnan få olika besvär och tillstånd som leder till att hon behöver 

behandlas. Paracetamol är det läkemedlet som används mest och är oftast lättast att få tag på då det säljs 

receptfritt. Läkemedel bör användas med största möjliga försiktighet då de flesta läkemedlen kan nå 

fostret via placentan. Eftersom paracetamols verkningsmekanism har varit okänd har inte några risker 

kunnat förutses hos foster.  

Syftet: Denna litteraturstudie har gjorts för att samla tillräckligt med information för att kunna besvara 

frågeställningen som är om paracetamolanvändning under graviditeten kan påverka fostret och barnets 

utveckling senare i livet.  

Metod: I denna litteraturstudie har information sökts genom att identifiera studier som har gjorts på 

gravida kvinnor och deras barn. Sökningarna har gjorts via pubmed och 6 originalartiklar har valts för att 

studera paracetamols effekt på fostret och senare effekt på barnet. 

Resultat: Flera studier på gravida och barn har visat association mellan paracetamolanvändning och 

barnens beteendeproblem. Hos kvinnor som använde paracetamol under graviditeten höjs risken för 

barnet att få en HKD (Hyperkinetic Disorder) diagnos (hazard ratio (HR)= 1,37; 95% konfidensintervall 

(CI), 1,19–1,59) och ADHD-diagnos (HR= 1,29; 95% CI, 1,15-1,44). 

Diskussion: Studierna påpekar associationen mellan paracetamolanvändning prenatalt och förhöjd risk 

för beteendeproblem hos barnen. Varje studie har tagit med olika confounders som kan bidra till ökad risk 

för beteendeproblem hos barnen. Att paracetamol kan associeras med beteendeproblem hos barnet kan 

inte uteslutas. Paracetamol borde användas under en kort period och enligt läkares ordinationer för att 

undvika komplikationer. 

Slutsats: Associationer mellan paracetamolanvändning under graviditeten och barns beteendeproblem 

senare i livet verkar existera även om de inte kan bekräftas helt säkert. Försiktighet borde iakttas när det 

gäller paracetamolanvändning under graviditet. Kvinnor borde få information för att undvika onödig 

användning av paracetamol under graviditet.



 

2 
 

 

Abstract 

 
 

Introduction: Paracetamol is the most common medicine used as painkiller in the world. 

Since it has been on the market for a very long time it has been thought to be one of the safest 

medicines to use during pregnancy. Many women use this medicine for different indications 

during pregnancy thinking it is safe for the fetus. However, the mechanism of action for 

paracetamol is still unknown and therefore there is no information about how it could affect 

the fetus.  

Objective: To study paracetamol safety during pregnancy and its effect on the fetus and 

behaviour in childhood. 

Method: The information search for this literature study has been done through searching for 

different articles in the database pubmed. In these articles, pregnant women who used 

paracetamol during pregnancy have been analysed to see the effect on their children. 

Result: Different articles used in this literature study have shown an association between 

prenatal paracetamol exposure and behavioural problems in children. One study shows that if 

paracetamol is used during pregnancy the risk increases to get a Hyperkinetic disorder, HKD 

diagnosis (Hazard ratio (HR)= 1,37; 95% confidence interval (CI), 1,19-1,59), similarly the 

risk to get an ADHD-diagnosis increases (HR=1,29: 95% CI, 1,15-1,44). 

Discussion: The association between prenatal paracetamol exposure and behavioural 

problems has been shown in different studies made om pregnant women even though the 

exact mechanism is still unknown. Changes in children’s epigenetics seem to be associated 

with prenatal paracetamol exposure. Changes in DNA-methylation of genes previously linked 

to ADHD have been detected.   

Conclusion: Prenatal paracetamol exposure seems to be associated with child behavioural 

problems. Therefore, paracetamol may not be a completely safe medicine in pregnancy and all 

pregnant women should have this information available to avoid unnecessary use especially 

during the second and third trimester.  
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Förord 

 
 

Detta examensarbete omfattar drygt 10 veckors arbete. Kursen som arbetet skrivits i ingår i 

Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar och omfattar 15 hp. Huvudämnet för 

arbetet är farmaci. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Sven Tågerud för all hjälp, alla värdefulla råd 

och synpunkter som har gjort arbetet bättre och för snabb återkoppling varje gång.  

 

Jag vill även tacka mina nära och kära, speciellt min älskade man och mina underbara 

föräldrar som har stöttat mig under arbetets gång och inte minst genom hela utbildningen! 

 

 

Stockholm, 2018-05-19 

 

Tara Barzanji 
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Förkortningar 

 

3-MT  3-metoxytyramin 

5-HT  5- hydroxytryptamin 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADD  Attention Deficit Disorder 

BMI  Body Mass Index 

CBCL  Child Behaviour CheckList 

CGI  Conners’ Global Indices 

CNS  Centrala Nervsystem 

COX  Cyklooxygenas 

CpG  Cytosin phosphate Guanin 

CRS:R-L  Conners’ Behavioral Rating Scale: Revised Long format 

CYP 450  Cytokrom P450 

DOPAC  3,4-dihydroxyfenylättiksyra 

DSM-5  Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder 

hCG  humant KorionGonadotropin 

HPLC  High Preformance Liquid Chromatograpgy 

HKD  Hyperkinetic Disorder 

HR  Hazard Ratio 

ICD-10  The international Classification of Disease 

MHPG  3-metoxy-4-hydroxyfenylglykol 

NSAID  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

OR  Odds Ratio 

SDQ  The Strength and Difficulties Questionnaire 
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Introduktion: 

 

 
Bakgrund 

 

 
Under graviditeten kan kvinnan få olika besvär och tillstånd som leder till att hon behöver 

behandlas. Ryggsmärta uppstår hos två tredjedelar av gravida kvinnor och speciellt under 

tredje trimestern då belastning av magen ökar. Foglossning är ännu ett besvär som utvecklas 

hos en femtedel av gravida kvinnor och det sker då bäckenbenet uppluckras och blir mer 

rörligt. Infektioner, migrän och muskel- och ledinflammation är några andra besvär som kan 

uppkomma under graviditeten. Då en risk finns för fostret att få en del av läkemedlet genom 

placentan vilket kan leda till fosterskador, måste den blivande mamman vara försiktig och ha 

information om vilka läkemedel hon kan använda under graviditeten. Paracetamol används 

som smärtlindrande och febernedsättande av kvinnor under graviditeten då det anses vara ett 

säkert läkemedel och tillhör kategori A. Kategori A innebär att inga kända risker har setts vid 

användning under graviditet. Ett stort antal data har samlats från gravida kvinnor och inga 

missbildningar, fostertoxicitet eller neonatal toxicitet har noterats (1). Även i janusinfo 

klassificeras paracetamol som klass 1 vilket innebär att läkemedlet kan användas under 

graviditeten utan ökad risk för fostret (2). Paracetamol är bland de läkemedel som är lättast att 

få tag på. Det säljs i matbutiker och även andra butiker där läkemedelsrådgivning inte finns 

tillgängligt (3). Paracetamol har använts sedan 1946 och sedan dess har flera hypoteser 

funnits angående dess verkningsmekanism. På senare år har flera studier gjorts på 

paracetamol för att kunna se olika biverkningar och risker med detta läkemedlet som har 

betraktats som ett säkert läkemedel i så många år.  En studie i Danmark på gravida kvinnor 

som hade använt paracetamol under graviditeten visade att risken för att utveckla ADHD 

ökade hos barnen till dessa mammor. Detta medförde att fler och fler studier gjordes för att se 

om det verkligen föreligger en risk med paracetamol under graviditeten. (4) Denna 

litteraturstudies frågeställning är om användning av paracetamol under graviditeten medför en 

risk för fostret och kan leda till beteendeproblem hos barnet. 

 

 

  

 

Graviditet och placentan 

 

 
Definitionsmässigt börjar en graviditet från och med första dagen på den senaste 

menstruationen hos kvinnan. Ca 2 veckor senare får kvinnan ovulation och ägget som frisätts 

befruktas vanligen i äggledaren och ca 6–7 dagar senare kommer det ner och tränger in i 

uterus och implantation sker. En placenta bildas så småningom som förankrar fostret i 

livmodern. Från placentan frisätts flera viktiga hormoner som humant koriongonadotropin 

(hCG), progesteron och östrogen för att upprätthålla graviditeten och låta fostret växa utan 

avbrott i 40 veckor. Placentan är organet för utbyte av material mellan fostrets och mammans 

blodcirkulation. Allt som fostret behöver för att utvecklas och växa passerar genom placentan 

och detta sker oftast genom diffusion (1) (5). Även läkemedel kan passera placentan och 

majoriteten med enkel diffusion (6). Graviditeten pågår i 40 veckor. Vecka 1 till 12 kallas för 
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första trimestern, andra trimestern är mellan vecka 13 till 27 och från vecka 28 tills barnet 

föds är tredje trimestern. Från vecka fem börjar hjärnan och hjärtat utvecklas hos fostret och 

fram till vecka 12 anses denna period som en missbildningsperiod. Olika missbildningar sker 

under olika tider men just under den perioden kan exempelvis ryggmärgsbråck utvecklas (7). 

Från vecka tio utvecklas öron och gommen och fram till vecka tjugo utvecklas de inre 

organen, under resten av graviditeten vidareutvecklas kroppen och hjärnan (1). 

 

 

 

Farmakokinetik 

 

 

Farmakokinetiken kan förändras under graviditeten. Förändringarna kan leda till förhöjda 

eller sänkta läkemedelskoncentrationer i plasman. Läkemedel bör användas med största 

möjliga försiktighet då de flesta läkemedlen kan nå fostret via placentan. Sedan 1960-talet har 

nästan alla nya läkemedel undersökts i reproduktionstoxikologiska studier och även prövats 

genom andra djurförsök innan de har registrerats. Det kan vara svårt att dra slutsatser från 

djurförsök om fosterskada på människa eftersom djuren kan reagera annorlunda på vissa 

läkemedel jämfört med människor. Olika djurarter får olika teratogena effekter. Talidomid ger 

starka teratogena effekter hos människa men har en väldigt svag teratogen effekt hos gnagare 

och apor reagerar som människor. Skillnaderna kan bero på farmakokinetiken som att vissa 

djurarter absorberar mindre och får därför lägre plasmakoncentrationer jämfört med andra 

som får höga plasmakoncentrationer och därav starkare teratogena effekter. Med hjälp av 

farmakokinetiken kan skillnaderna på effekten förklaras hos olika djurarter (8). Fosterskador 

kan ske under tiden ett visst organ utvecklas då läkemedlet tas. Detta innebär att olika 

läkemedel kan påverka olika organ och ge missbildningar eller skador beroende på när 

läkemedlet tas. Graden av skada är dosberoende och tidsrelaterad. En del läkemedel betraktas 

inte som teratogena vid låga doser men blir teratogena när dosen ökar och ges under längre tid 

som långtidsbehandling. En läkare ska alltid överväga risken med behandling mot risken med 

att avstå från behandling av tillståndet. Sedan 1978 har läkemedel delats upp i 

klassificeringssystem för att förenkla förskrivningar till kvinnor i fertil ålder och gravida. 

Kategorierna är A, B1, B2, B3, C och D. Läkemedel som går under kategori A har använts av 

ett stort antal gravida kvinnor utan att missbildning eller fosterpåverkan noterats. Läkemedel 

under kategori B har använts av ett begränsat antal gravida kvinnor och ingen missbildning 

eller fosterpåverkan har noterats. Kategori B1, B2 och B3 är kategorier då läkemedlet har 

använts i djurförsök och siffrorna bygger på resultat från studierna. Läkemedel under kategori 

C har påverkat eller kan medföra risk för fostret men behöver inte vara direkt 

missbildningsframkallande. Sista gruppen är kategori D och läkemedel under denna kategori 

har gett eller antas orsaka ökad frekvens av missbildningar eller andra komplikationer hos 

fostret (8) (1).  

 

 

 

Analgetika 

 
 

NSAID, Non-Steroidal anti-inflammatory drugs 
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NSAID är en grupp läkemedel som är smärtlindrande, febernedsättande och 

antiinflammatorisk. Dessa verkar genom att hämma prostaglandinproduktionen genom att 

hämma enzymet cyklooxygenas, COX (9). NSAID tillhör kategori C i FASS som innebär att 

läkemedlet kan påverka eller kan medföra risk för fostret men behöver inte vara direkt 

missbildningsframkallande. I janusinfo är NSAID i klass 2 som innebär att det finns viktig 

information om läkemedlet under graviditeten att ta del av. Hämningen av 

prostaglandinbildning kan påverka graviditeten och utvecklingen av fostret. Om det intas tidig 

under graviditeten kan det leda till ökad risk för missfall och hjärtmissbildningar. Studier som 

har gjorts på djur har visat att fosterdöd kan förekomma. Under sista trimestern kan 

progstaglandinhämmare leda till kardiopulmonell toxicitet och njursvikt hos fostret. Även i 

slutet av graviditeten kan det leda till ökad blödningstid och minskad kontraktion av uterus 

som kan leda till en förlängd förlossning (10). Rekommendationer för NSAID är att under 

första och andra trimestern av graviditeten ska det endast användas om det är absolut 

nödvändig och endast efter läkares ordination. Då ska dosen vara så låg som möjligt och 

under en väldigt kort tid. De sista tre månaderna av graviditeten ska läkemedlet inte användas 

eftersom det innebär hög risk för graviditeten och förlossningen (11). 

 

 

 

Paracetamol 

 

 

Paracetamol (acetaminofen, N-acetyl-p-aminofenol, figur 1) används mot smärta som 

huvudvärk, muskelvärk och tandvärk samt mot hyperpyrexi det vill säga febernedsättande 

(12). Paracetamol upptäcktes av misstag av två läkare i Strasburgs universitet år 1886. De gav 

acetanilid istället för naftalen till en patient för att eradikera maskar. De upptäckte att masken 

inte eradikerades men att patientens temperatur gick ner betydligt. De upptäckte sitt misstag 

och skrev en artikel om acetanilid och presenterade det för världen. Men så småningom 

visades acetanilid vara väldigt toxiskt. Därefter gjordes forskning tills en tillfredsställande 

kandidat hittades som var N-acetyl-p-aminofenol. Läkemedlet lanserades först 1955 inom 

farmakologiska industrin (13). 

 

 

 

Verkningsmekanism 

 

 

Paracetamol är ett anilid-derivat som till skillnad mot acetylsalicylsyra och andra NSAID-

läkemedel inte ger upphov till gastrointenstinala besvär. Fastän läkemedlet har funnits länge 

är dess verkningsmekanism inte riktigt känd men det finns olika hypoteser kring dess 

verkningsmekanism. En av dem är att den analgetiska effekten kan bero på att 

acetaminofenmolekylen binder till OH- och O-radikaler som bildas vid vävnadsskada och 

oskadliggör dem. Paracetamol påverkar värmereglerande centra i centrala nervsystemet 

(CNS) och höjer avgivning av värme som i sin tur leder till sänkt feber (12). En annan 

hypotes är att en av paracetamols metaboliter deacetyleras till p-aminofenol som reagerar med 

arakidonsyra i centrala nervsystemet och N-arakidonoylfenolamin bildas som påverkar 

endocannabinoida systemet genom att verka som återupptagshämmare på endocannabinoida 

transmittorsubstanser. Genom detta system lindras smärta och kroppstemperaturen regleras 

(14). En annan hypotes är att paracetamol hämmar prostaglandinsyntesen i centrala 

nervsystemet men eftersom den inte har en antiinflammatorisk effekt påverkar den inte COX-
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2 som i gruppen NSAID-läkemedel och klassas ej i den gruppen läkemedel. Men däremot 

finns det en möjlighet att den hämmar en isoform av COX-1, COX-3 i CNS som ger 

smärtlindring och febernedsättande effekt utan att ge biverkningar som ulcus och blödningar 

(9). 

 

 

Analgetiska effekten verkar efter ca en halv timme och maximal effekt inom 1–2 timmar. 

Effekten varar i 4–5 timmar. Effekten att sänka febern verkar långsammare efter 2–3 timmar 

och varar i ca 8 timmar. Paracetamol har god biotillgänglighet och har en halveringstid på 2 

timmar i plasman. Den metaboliseras i levern genom att den konjugeras till glukoronid och 

sulfat. En liten del metaboliseras oxidativt genom cytokrom P450 (CYP 450) och bildar en 

reaktiv intemediärmetabolit som binder till leverns glutation. Den utsöndras som cystein- och 

merkaptursyrekonjugat. Paracetamol utsöndras via njurarna också (12). 

 

 

Paracetamol går under kategori A av läkemedel för gravida kvinnor i FASS, vilket innebär att 

inga kända risker har setts vid användning under graviditet. Ett stort antal data har samlats 

från gravida kvinnor och inga missbildningar, fostertoxicitet eller neonatal toxicitet har 

noterats. Det står också att det kan användas om det är kliniskt motiverat och bör användas 

med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid och med lägsta möjliga frekvens (12). 

 

 

 

 

 
Figur 1: Kemisk struktur för paracetamol, N-Acetyl-p-aminofenol, acetaminofen 

tagen ur fass.se 

 

 

 

ADHD  
 

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en funktionsnedsättning hos främst barn, 

ungdomar och stannar kvar hos många som vuxna. Den vanligaste kombinationen är med 

koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Det finns två biologiska 

orsaksförhållanden som har betonats inom neuropsykiatrin, den ena är att det kan vara en 

ärftlig orsak som leder till en förändrad hjärnfunktion och den andra orsaken kan vara skador 

på nervsystemet som har uppkommit genom graviditeten och eller förlossningskomplikationer 

(15). ADHD förekommer hos 3–5%. Det finns även undergrupper till detta tillstånd som har 

främst uppmärksamhetsproblem och en annan grupp främst hyperaktivitet och 

impulsivitetsproblem. ADD (Attention Deficit Disorder) kallas undergruppen som har främst 

uppmärksamhetsproblem. Drabbade har även låg energinivå och stora 

organisationssvårigheter och uttalade arbetsminnesproblem (16), (17). En annan undergrupp 
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som förekommer hos 0.5–1% av barn och ungdomar, kallas för HKD, hyperkinetic disorder. 

HKD är en kombinerad typ med mer uttalad och ihopsatt problematik. Diagnosen HKD är en 

noggrannare diagnos där både överaktivitet-impulsivitet och uppmärksamhetsproblem 

tillsammans med flera tilläggskriterier ska ingå (15). 

 

 

ADHD har varit vanligast hos pojkar men har missats hos många flickor då diagnoskriterierna 

ursprungligen har tagits fram för pojkar. Pojkars beteende gör att de uppmärksammas mer och 

detta märks framför allt i skolan medan flickornas symtom kan vara olika och svåra att känna 

igen. Därför får de ofta en diagnos senare än pojkar (17).  

 

 

För diagnosen måste några kriterier uppfyllas i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental disorder) eller i ICD-10 (The International Classification of Disease) manualen (16). 

Diagnoskriterierna enligt DSM-5 är bland annat inom ouppmärksamhet att patienten är ofta 

ouppmärksam på detaljer och gör ofta slarvfel i skolarbete, arbetslivet eller andra aktiviteter. 

Barnen har oftast svårt att bibehålla uppmärksamhet exempelvis under lektioner, samtal eller 

längre lässtunder. De lyssnar sällan på direkt tilltal och ser frånvarande ut. Diagnoskriterierna 

inom hyperaktivitet och impulsivitet är att patienten har svårt att vara stilla med händer och 

fötter och sitta still på stolen. De springer oftast runt omkring, klättrar och klänger i 

situationer där det inte är lämpligt och hos vuxna kan känslan vara rastlöshet istället. Barnen 

klarar sällan av att vara lugna och stilla, kan prata onödigt mycket, har svårt att vänta på sin 

tur. För att barn och ungdomar upp till 16 år ska få ADHD-diagnos måste sex av nio symtom 

på ouppmärksamhet uppfyllas samt sex av nio symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. 

Efter 16 år gäller fem av nio symtom för att få ADHD-diagnos. Symtomen ska dessutom ha 

funnits minst 6 månader och ska ha lett till att utvecklingsnivån avviker. Symtomen ska ha 

uppmärksammats i minst två olika miljöer som hemmet och skolan (18).      

 

 

Behandling av tillståndet är viktigt och om dessa personer inte behandlas kan det bli sociala 

och ekonomiska konsekvenser för samhället. Det finns tre behandlingsalternativ, 

metylfenidat, amfetamin och atomoxetin (16).  

 

 

 

The Strength and Difficulties Questionniare- SDQ 

 
 

SDQ är en bedömningsmetod som används för att mäta barns och ungdomars psykiska hälsa. 

Den är riktad till en målgrupp som är 3–16 års. Formuläret bygger på erfarenheter från två 

etablerade och internationellt kända instrument, Rutters formulär och CBCL- Child behavior 

checklist. Det finns ett formulär för föräldrar och lärare att svara på när det gäller barnet. Det 

finns även formulär för barn att fylla i själva från 11–16 års ålder. Frågeformuläret består av 

25 frågor inom fem bedömningsområden som hyperaktivitet/koncentrationsproblem, 

beteendeproblem, kamratrelationsproblem och emotionella symtom. Den femte delen är 

prosocialt beteende som omtänksamhet och generositet. Det finns olika cut-off gränser för 

pojkar och flickor. Poängsättning görs genom att skalor (0–10) finns för alla fem områden och 

total svårighetspoäng bestäms genom att frågor från de första fyra skalorna adderas och totalt 

poäng blir 40 (19).  
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Metoden har förmåga att skilja mellan normala kontrollmaterial och kliniska grupper och 

fångar upp beteendestörningar som ADHD. Det är dock mindre bra för att fånga upp 

emotionella störningar som fobier, anorexia och ångeststörningar, det vill säga metoden är 

bättre anpassad till pojkar än flickor.  

 

 

 

Epigenetik och DNA-metylering 

 
 

Epigenetik är olika mekanismer som leder till förändringar i genuttryck. Förändringar som 

okontrollerad cellproliferation i cancer eller andra förändringar som i sin tur kan leda till olika 

tillstånd. Metylering, histonmodifikation och kromatinstruktur är en del av epigenetiken. 

DNA-metylering är en mekanism som kopplas till genregression. En metylgrupp binder till 

cytosin i CpG (Cytosin phosphate Guanin) i DNA-sekvensen. DNA-metylering fungerar som 

ett skydd mot främmande ämnen och tystar genomet för att hämma DNA-replikation. Om 

metyleringen inte hålls kvar kan det leda till sjukdomar och andra tillstånd (20).  

 

 

 
Syfte 

 
 

Paracetamol anses vara ett säkert läkemedel under graviditet och går under kategori A. Därför 

kan många kvinnor använda läkemedlet för dess analgetiska och antipyretiska effekt under 

graviditet. Sedan studien som gjordes i Danmark 2010 (21) har det dock funnits tvekan om 

det verkligen inte föreligger en risk med att ta paracetamol under graviditet. 

 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att granska risken med paracetamol om det används 

under graviditet. Frågeställningen är: 

 

 

Kan paracetamol påverka fostret om mamman använder det under graviditet? 

Kan dosering och tiden ha en betydelse vid användning av paracetamol under graviditet? 

Påverkar paracetamol barnet senare i livet och vilka bieffekter kan det ha på barnet? 

Finns det några djurstudier som har påvisat paracetamols effekt under graviditet? 

Kan paracetamol påverka fostrets genuttryck i livmodern? 

 

 

 
Metod 

 
 

Denna studie är en litteraturstudie och artikelsökningar har gjorts via databasen NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Där har olika studier på gravida kvinnor som har 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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använt paracetamol letats fram. Sökningarna började september 2017 för att se om det fanns 

tillräckligt med information för att genomföra litteraturstudien men sökandet fortsatte i 

november 2017 och då hittades även flera nya studier som hade publicerats under oktober och 

november 2017. Även under april 2018 gjordes nya sökningar på pubmed och artiklar som 

hade publicerats under 2018 hittades. I tabell 1 nedan beskrivs sökorden och antal träffar vid 

de olika tillfällen som sökningarna gjordes. 
 

 

 

 

Datum Sökord Antal träffar Antal 

relevanta 

artiklar 

2017-11-28 pubmed: MeSH Terms: 

acetaminophen; pregnancy 5 

year 

198 23 

2017-11-28 pubmed: (("prenatal"[MeSH 

Terms] OR "prenatal"[All 

Fields]) AND 

("paracetamol"[MeSH Terms] 

OR "paracetamol"[All Fields]) 

AND adverse[All Fields]), 5 

years 

143 3 

2017-11-29 pubmed: 

"acetaminophen"[MeSH Terms] 

OR "acetaminophen"[All 

Fields]) AND 

("pregnancy"[MeSH Terms] OR 

"pregnancy"[All Fields]) AND 

adverse[All Fields] 

308 1 

2017-11-29 pubmed MeSH Terms: 

acetaminophen; pregnancy, Best 

match 

89 2 

2017-12-15 pubmed MeSH Terms: 

acetaminophen; pregnancy, best 

match 

799 1 

2017-12-15 pubmed acetaminophen 

pharmacodynamic in pregnancy 

7 1 

2017-12-17 pubmed ("paracetamol"[All 

Fields]) AND 

("pregnancy"[MeSH Terms] OR 

"pregnancy"[All Fields]) AND 

("infant"[MeSH Terms] OR 

"infant"[All Fields]) 

168 2 

2018-04-10 pubmed MeSH Terms: 

paracetamol; pregnancy, Best 

match 

679 4 
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2018-04-22 (prenatal[All Fields] AND 

("acetaminophen"[MeSH Terms] 

OR "acetaminophen"[All Fields] 

OR "paracetamol"[All Fields]) 

AND exposure[All Fields]) AND 

"loattrfull text"[sb] 

140 1 

2018-04-25 (prenatal[All Fields] AND 

("acetaminophen"[MeSH Terms] 

OR "acetaminophen"[All Fields] 

OR "paracetamol"[All Fields])) 

AND "loattrfull text"[sb] 

178 1 

 

Tabell 1. Sökningar som gjordes vid olika tillfällen samt antalet träffar och valda artiklar som 

var relevanta.  

 

När sökningarna hade gett flera träffar valdes först artiklar som hade relevant titel och som 

hade skrivits från och med 2014 för att hitta senaste information och studier inom ämnet. 

Genom att läsa artiklarnas abstrakt valdes ett stort urval av artiklar. Antalet var för många och 

inom olika områden men de som valdes till slut handlade främst om användning av 

paracetamol under graviditet som kunde associeras med barns beteendeproblem.  

 

 

 

Resultat 
 

 

För att granska frågeställningarna i denna studie valdes 6 originalartiklar som har identifierats 

via pubmed. 5 av artiklarna är studier genomförda på människor och 1 studie på djur. 

 

 

 

Artikel 1:  Acetaminophen use during pregnancy, behavioral problems, and 

hyperkinetic disorder, Liew et al. 2014 (3) 

 

 

Denna kohortstudie gjordes i Danmark på gravida kvinnor mellan 1996 till 2002. Kvinnorna 

som rekryterades var mellan 6 till 12 veckor gravida. I studien ingick 64 322 kvinnor. 

Inklusionskriterier för att dessa kvinnor skulle kunna ingå i studien var att de svarade på tre 

telefonintervjuer under vecka 12, vecka 30 samt 6 månader efter födelsen för information om 

läkemedelsanvändning där paracetamol var ett av läkemedlen. De fick även frågan om de fick 

paracetamol med recept eller receptfritt samt vilken vecka och under hur lång tid de hade 

använt paracetamol.  

 

 

40 916 av dessa kvinnor svarade på ett SDQ frågeformulär, Strengths and Difficulties 

Questionnaire, som hade skickats per mail när deras barn hade fyllt 7 år. Frågeformuläret 

inkluderade fem områden för att bedöma barnens mentala hälsa som emotionella symtom, 

beteendeproblem, hyperaktivitet, kamratrelationsproblem samt deras prosociala beteende. 

Även föräldrarna fick svara på 6 frågor angående deras egna beteenden under barndomen för 

att kunna se om det fanns ADHD-liknande symtom. Barn som fick diagnosen hyperkinetisk 
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störning, HKD (Hyperkinetic disease), identifierades i Danish National Hospital register och 

barn som fick ADHD-diagnos hittades med hjälp av recept för ADHD-medicinering i danska 

receptregistret.  

 

 

Studien använde generaliserade linjära modeller med en log-länkad funktion med en 

poissonfördelning samt 95% konfidensintervall för att analysera användning av paracetamol 

under graviditeten och ADHD-liknande beteende. Cut-off gränsen för SDQ poängsättningen 

var svårighetsgraden ≥ 17 av totalt 40 poäng. För att analysera risken för att få ADHD-

medicinering och HKD-diagnos när mamman använde paracetamol under graviditeten 

användes cox proportional hazard regressionsmodell samt ett konfidensintervall på 95%.  

 

 

Potentiella confounders som inkluderades i studiens analys var barnets födelseår, vikten vid 

födelse, kön, mammans ålder vid födelse, rökning, alkoholkonsumtion, socioekonomisk 

status, graviditets BMI (Body Mass Index) samt mammans psykiska sjukdomar. Andra 

confounders som togs med var orsak till att paracetamol användes av mamman som 

infektioner, feber, inflammation eller muskel- och ledsjukdomar.  

 

 

Resultatet i denna studie visade att fler än hälften använde paracetamol någon gång under 

graviditeten, 56% av 64 322 deltagare i kohortstudie 1 som studerade HKD-diagnos och 

ADHD- medicinering och 55% av 40 916 deltager i kohortstudie 2 som studerade SDQ-

formuläret för att identifiera ADHD-liknande beteende. Medelåldern för barn som blev HKD-

diagnostiserade var 10,7 år och för barn som fick medicinering för ADHD 11,2 år.  

Enligt studien associerades användning av paracetamol under graviditet med en förhöjd risk 

för barn att få ADHD-liknande beteende (SDQ totalsvårighetsgrad ≥ 17, riskkvoten = 1,13; 

95% konfidensintervall (CI 1,01–1,27). Resultatet på SDQ-formuläret visade också en förhöjd 

risk inom två andra områden förutom den totala svårighetspoängen, det ena området var 

hyperaktivitet (scores ≥ 7, riskkvoten = 1,17; 95% CI, 1,07-1,28) och det andra området var 

beteendeproblem (scores ≥ 4, riskkvoten = 1,14; 95% CI, 1,05-1,25). Användning av 

paracetamol under graviditeten förhöjde risken att få en HKD-diagnos (hazard ratio = 1,37; 

95% CI, 1,19–1,59) och ADHD-medicinering (hazard ratio = 1,29; 95% CI, 1,01–1,27). Hos 

de kvinnorna som hade använt paracetamol i 20 veckor eller mer, hade risken nästan 

fördubblats för barnen att få en HKD-diagnos (hazard ratio = 1,84; 95% CI, 1,39–2,45) och 

risken för ADHD-medicinering ökade med 50% (hazard ratio = 1,53; 95% CI, 1.21-1,94). 

Resultatet påverkades inte av confounders som psykiska sjukdomar, feberepisoder, 

inflammation eller infektioner under graviditeten.  Oavsett under vilken trimester paracetamol 

användes fanns det en risk för barnet men risken ökade ju längre paracetamol användes och ju 

senare i graviditeten kvinnan hade kommit, dvs användning under andra och tredje trimestern 

(riskkvoten = 1,44; 95% CI, 1.12-1,87).  

 

 

 

Artikel 2:  Association between acetaminophen use during pregnancy and ADHD 

symptoms measured at age 7 and 11 years, Thompson et al. 2014 (22) 

 
 

Denna studie gjordes i Nya Zeeland på barn som ingick i Auckland Birthweight Collaborative 

Study. De är födda mellan 1995 och 1997. Syftet med studien var att klargöra om en 
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association finns mellan användning av paracetamol under graviditet och förhöjd risk för 

ADHD-symtom hos barnen. Antalet barn som ingick i studien var 871. Efter förlossningen 

samlades information om mammans hälsa, fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer. 

Mammorna fick också informera om läkemedel som hon hade använt under graviditeten. Då 

fanns det en lista på olika läkemedel som de skulle välja som antiinflammatoriska läkemedel, 

acetylsalicylsyra som smärtlindring, antacida samt panadol det vill säga paracetamol. 

Uppföljning för dessa barn gjordes med hjälp av ett frågeformulär när de fyllde ett år och 

sedan gjordes en bedömning ansikte mot ansikte vid 3.5, 7 och 11 års ålder. Vid 11 års ålder 

fick även barnet vara med vid bedömningen. Det som bedömdes var barnets kognitiva och 

psykiska utveckling. Annan information samlades från mammorna som allmän information 

om barnets livsstil, fysisk aktivitet, diet och stress och socialt stöd. Barnen fick fylla i 

frågeformulär som handlade om mobbning, självkänsla, depression, huvudvärk samt 

beteende- och emotionella svårigheter. 

 

 

ADHD-symtom mättes med ett SDQ-frågeformulär vid 7 och 11 års ålder samt barnens egna 

frågeformulär. Fem olika områden inkluderades för att bedöma barnens mentala hälsa som 

emotionella symtom, beteendeproblem, hyperaktivitet, kamratrelationsproblem samt deras 

prosociala beteende. Även i denna studie beräknades totala svårighetspoäng och sedan poäng 

inom varje område. De använde även CRS: R-L Conners’ Behavioural Rating Scale: Revised-

Long format som är ett formulär för att samla in information som används som underlag vid 

bedömning av ADHD. Tre subskalor av CRS: R-L relateras till DSM-5 diagnoskriterier för 

ouppmärksamhet, hyperaktivitetet/impulsivitet och ADHD kombinerade typen. Tre andra 

subskalor som kallas för Conners’ Global Indices, CGI (rastlöshet-impulsiva subskalan, 

känslomässig labilitet, total subskala som reflekterar generellt beteendeproblem) tas med i 

studien. Conners’ ADHD-index används som en sannolik diagnos av ADHD för barnet. I 

resultatet analyserades SDQ och Conners’ scores i univariatanalyser med t-tester och logistisk 

regression samt multivariatanalyser med generaliserade linjära modeller för att hitta 

confounders som relateras till ADHD-symtom hos barnen. De potentiella confounders som 

togs med var exempelvis kön, mammans ålder när hon slutade skolan, föräldrarnas rökning 

under graviditeten, socioekonomiska status, civiltillstånd, mammans BMI innan graviditeten, 

stressnivån under sista graviditetsmånaden och alkoholkonsumtion under första trimestern.   

 

 

Hälften av alla mammor (49,8%) som deltog i studien hade använt paracetamol under 

graviditeten, 1,3% hade använt antiinflammatoriska läkemedel, 5,3% hade använt ASA, 

acetylsalicylsyra, 17,4% hade använt antacida och 23,5% hade använt antibiotika. Det visades 

att barn vars mammor inte hade använt paracetamol hade 6,7 ± 4,6 poäng (medelvärde ± 

standardavvikelse) jämfört med 8,0 ± 5,0 för barn vars mammor använt paracetamol. 

Skillnaden var 1,2 poäng (95% CI, 0,4–2,0). Skillnaden bestod efter justering för ett stort 

antal potentiella confounders (1,1 poäng (95% CI, 0,2–2,0). Även i Conners’ skalan vid 7 års 

ålder visade resultatet högre poäng i samtliga subskalor (CGI emotionell labilitet, (2,6 poäng; 

95% CI, 1,1–4,1) DSM-4 hyperaktivitet, impulsivitet, (2,0 poäng; 95% CI, 0,5–3,5)) förutom 

i ouppmärksamhet på DSM-4 (0,0 poäng; 95% CI -0,1-0,2). Även vid 11 års ålder var 

poängen höga i samtliga subskalor men endast DSM-4 hyperaktivitet, impulsivitet visade en 

statistiskt signifikant skillnad i univariatanalysen (1,2 poäng; 95% CI, 0,0–2,5). 
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Artikel 3: Association of Acetaminophen Use During Pregnancy with Behavioral 

Problems in Childhood, Stergiakouli et al. 2016 (23) 

 
 

En kohortstudie utfördes i Bristol på 14 062 gravida kvinnor mellan april 1991 och december 

1992. Information om samtliga barn och deras föräldrar samlades från vanliga besök till olika 

mottagningar för kontroll samt frågeformulär som de hade fyllt i. Mammorna blev tillfrågade 

under graviditetsvecka 18 samt 32 om de hade använt paracetamol under senaste 3 

månaderna. De blev tillfrågade samma fråga när barnet var 5 år gammalt och frågan ställdes 

även till mammans partner om paracetamolanvändning postnatalt. Men ingen information 

erhölls om dosering eller hur länge paracetamol användes och vad indikationen var i denna 

studie.  

 

 

För att bedöma barnens beteendeproblem användes även i denna studie SDQ frågeformulär 

som fylldes i av barnets mamma vid 7 års ålder. Fem olika områden inkluderades för att 

bedöma barnens mentala hälsa som emotionella symtom, beteendeproblem, 

kamratrelationsproblem samt deras prosociala beteende. Man undersökte genotypen hos 8340 

mammor för att se om de hade genetiska riskfaktorer för ADHD. Man undersökte även andra 

potentiella confounders som muskel- och ledproblem, infektion, migrän, rökning och 

alkoholkonsumtion hos mamman för att se om dessa kunde associeras med förhöjda risker för 

beteendeproblem hos barnen. 

 

 

Resultatet analyserades genom generaliserade linjära modeller med log-länkad funktion och 

även riskkvoten, RR och konfidensintervallet 95% beräknades för att visa risken med 

användning av paracetamol både under och efter graviditeten. Man undersökte också om det 

fanns något samband mellan genetiska riskfaktorer för ADHD och paracetamolanvändning 

prenatalt och postnatalt. 

 

 

Resultatet visade att 4415 (53%) kvinnor vid graviditetsvecka 18 använt paracetamol under de 

senaste tre månaderna och 3381 kvinnor (42%) hade vid graviditetsvecka 32 använt 

paracetamol under de senaste tre månaderna. Totalt hade 6916 (89%) kvinnor och 3454 (84%) 

partner eller andra föräldern använt paracetamol postnatalt. 5% av barnen hade fått 

beteendeproblem efter bedömning av SDQ formulären.  

 

 

Analys av resultatet visade att mammor som använde paracetamol vid vecka 18 associerades 

med förhöjd risk för beteendeproblem (relativ risk (RR)=1.20; 95% CI, 1,06–1,37) och 

hyperaktivitet (RR= 1,23; 95% CI, 1,08–1,39) hos barnet. Mammorna som hade använt 

paracetamol vid vecka 32 associerades med högre risk för barnet att få emotionella symtom 

(RR= 1,29; 95% CI, 1,09–1,53), beteendeproblem (RR= 1,42; 95% CI 1,25–1,62), 

hyperaktivitet ((RR= 1,31; 95% CI, 1,16–1,49) och risken för totalsvårighetspoängen för SDQ 

≥17 blev högre (RR= 1,46; 95% CI, 1,21–1,77). Användning av paracetamol av båda 

föräldrarna postnatalt associerades inte med något av de fem områden som ingår i SDQ 

formuläret. Alla analyser repeterades med samtliga confounders men inga associationer 

hittades mellan dessa och paracetamolanvändning under graviditeten. Ingen evidens hittades 

för ett samband mellan genetiska riskfaktorer för ADHD och paracetamolanvändning. 
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Artikel 4: Long-term prenatal exposure to paracetamol is associated with DNA 

methylation differences in children diagnosed with ADHD, Gervin et al. 2017 (24) 

 

 
Denna studie genomfördes för att se om epigenetik associeras med paracetamolanvändning 

prenatalt och ADHD-utveckling hos barnen. Det gjordes genom att samla 384 blodprover från 

navelsträngen från norska barn som ingår i en kohortstudie MoBa som är organiserad av det 

norska institutet för allmänhälsa i Norge. I denna studie tillfrågades mammorna under vecka 

18 om de hade använt paracetamol från början av graviditeten, sedan ställdes samma fråga 

vecka 30 och vid födelsen. I studien valdes prover från mammor som hade använt endast 

paracetamol och inga andra läkemedel för att exkludera annan påverkan på resultaten. Om 

mamman hade använt paracetamol i mindre än 20 dagar kallades de för sporadiskt 

paracetamolutsatta barn och om de hade använt i mer än 20 dagar kallades de för långtids 

paracetamolutsatta barn. Andra variabler som togs med i denna studie var barnets kön, veckan 

barnet föddes, mammans ålder, rökning och alkoholkonsumtion under graviditeten.  

 

 

För att detektera provernas DNA-metylering användes microarray, EZ-96 DNA-Methylation-

Gold Kit. För att detektera skillnader i DNA-metyleringen användes en linjär 

regressionsmodell. Alla analyser gjordes på CpG-sites (cytosin phosphate guanin). Proverna 

delades upp i 4 olika grupper för analys av DNA-metylering (n= 96 i varje grupp). 1. 

Kontrollgruppen bestod av prover från barn som inte hade blivit utsatta för paracetamol och 

ingen ADHD-diagnos. 2. Paracetamolutsatta barn utan ADHD-diagnos, 3. Barn som inte blev 

utsatta för paracetamol med ADHD-diagnos och 4. Barn som blev utsatta för paracetamol 

prenatalt med ADHD-diagnos. Den sista gruppen delades sedan in i 2 undergrupper, 

sporadiskt paracetamolutsatta barn (n=77) och långtids paracetamolutsatta barn (n = 19). 

Ingen signifikant skillnad sågs i DNA-metylering när prover från paracetamolutsatta barn med 

ADHD analyserades och jämfördes mot de andra grupperna. Däremot visade analys av prover 

från sporadiskt paracetamolutsatta barn med ADHD och långtids paracetamolutsatta barn med 

ADHD att långtids paracetamolexponering kan associeras med DNA-metyleringsskillnader. 

För långtidsutsatta barn jämfört med kontroller (grupp 1) fanns skillnader i metylering vid 

6211 CpG-sites jämfört med sporadiskt paracetamolutsatta barn med ADHD fanns skillnader i 

metylering vid 2089 CpGs, och jämfört med prover från barn som inte blev utsatta för 

paracetamol med ADHD fanns metyleringsskillnader vid 193 CpGs.  

 

 

För att hitta gömda confounder eller co-faktorer till DNA-metyleringsskillnader analyserades 

olika variabler men inga hittades. Det som inte kunde tas reda på var i vilken trimester dessa 

DNA-metyleringsskillnader kunde ske eftersom proverna var blandade men för de 

långtidsutsatta måste paracetamol ha använts under åtminstone två trimestrar av alla tre. 

Många CpG-sites som hittades överlappade gener som tidigare har kopplats till ADHD, till 

exempel SGTB genen (Small Glutamine Rich Tetratricopeptide Repeat Containing Beta) och 

CADM1 genen (Cell Adhesion Molecule 1) och även andra gener som är involverade i 

nervsystemets utveckling som REST genen (RE1 Silencing Transcription Factor). 

 

 

I studien analyserades även 100 olika gener som visade stora DNA-metyleringsskillnader och 

dessa gener är inblandade ibland annat oxidativ stress och vesikelmedierad transport. I andra 
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gener hade DNA-metyleringen minskat till exempel för vissa gener inblandade i processer i 

neurologiska system. 

 

 

Artikel 5: Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD, Ystrom et al. 2017 

(25) 

 

 

Denna kohortstudien har gjorts i Norge. Inbjudan skickades per mejl till gravida mammor i 

samband med rutinultraljudet vid vecka 18 och 40,6% tackade ja och deltog i studien. Antalet 

barn som ingår i studien är 112 973 och är födda mellan 1999 och 2009, 95 242 mammor och 

75 217 pappor från hela Norge.  

 

 

Information samlades genom att frågeformulär skickades till mammor och pappor ungefär 

runt graviditetsvecka 18 och graviditetsvecka 30. Ytterligare frågeformulär skickades till 

mammorna när barnen fyllde 6 månader, 1,5 år och tre år. Mammorna informerade om olika 

sjukdomstillstånd och läkemedel som de har använt under graviditeten och under vilka 

veckor. Papporna fick informera vilka läkemedel de hade använt 6 månader innan 

graviditeten. Information om ADHD-diagnos har tagits ur norska patientregistret. Co-faktorer 

som undersöktes var bland annat rökning, alkoholkonsumtion, symtom på nedstämdhet och 

depression, mammans utbildning och civiltillstånd, mm. 

 

 

Resultatet analyserades med hjälp av COX proportionella hazardmodell, som är en 

analysmetod som tar med flera olika faktorer för att se en relation mellan dem och där 

riskkvoten kan beräknas för olika faktorer. 

 

 

Resultatet visade att av 112 973 barn hade 2246 barn fått ADHD-diagnos. 46,7% hade använt 

paracetamol någon gång under graviditeten. Antalet kvinnor som hade använt paracetamol 

under första trimestern var 52 707 (21%), 16% under andra trimestern och 3,3% hade använt 

paracetamol under alla trimestrar. Risken för ADHD blev HR=1,07; 95% CI, 0,96–1,19 för 

paracetamolanvändning under en trimester, HR= 1,22; 95% CI, 1,07–1,38 för 

paracetamolanvändning under två trimestrar, HR=1,27; 95% CI, 0,99–1.63 för 

paracetamolanvändning under alla trimestrar. Användning av paracetamol under längre tid, 

dvs ≥ 29 dagar kunde associeras starkt med ADHD (HR=2,20; 95% CI, 1,50–3,24). 

Riskkvoten var betydligt högre hos de som hade använt paracetamol mot feber och infektion i 

22–28 dagar (HR= 6,15; 95% CI, 1,71–22,05). Pappans användning av paracetamol innan 

graviditeten kunde också associeras med ADHD om de hade använt i 8–28 dagar (HR= 1,81; 

95% CI, 1,26–2,60) och om de hade använt under längre tid, dvs ≥ 29 dagar var associationen 

starkare (HR= 2,06; 95% CI, 1,36–3,13) men användning under kortare tid hade ingen 

statistiskt signifikant association med ADHD.  
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Artikel 6: Paracetamol − Effect of early exposure on neurotransmission, spatial memory 

and motor performance in rats, Blecharz-Klin et al. 2017 (26) 

 
 

I denna studie analyseras biokemiska parametrar och beteenden hos råttor för att identifiera 

konsekvenser av paracetamolanvändning prenatalt och postnatalt. Albinoråttor parades och de 

gravida råttorna delades i 3 randomiserade grupper, en kontrollgrupp och två 

paracetamolbehandlade grupper. Dessa råttor placerades i individuella burar och fick en 

normal dygnsrytm med 12 timmars ljus och 12 timmars mörker. De fick även tillgång till 

normal kost. Kontrollgruppen fick endast vatten att dricka och en av grupperna fick dagligen 

5 mg/kg kroppsvikt paracetamollösning och vatten (P5 gruppen) och den andra gruppen fick 

15 mg/kg kroppsvikt (P15 gruppen) paracetamollösning och vatten att dricka. När de födde 

sina ungar undersöktes de för att utesluta abnormaliteter och identifiera kön och vikt. De fick 

paracetamol även efter födelsen. Ungarna fick stanna kvar hos mammorna i en månad och 

blev diade, därefter delades de upp i olika burar med 2 av samma kön.  

 

 

De fick gå genom olika tester för att bedöma deras beteende, minne och motoriska rörelse. 

Testerna som gjordes var Staircase test för att bedöma oro och ångest hos råttorna samt 

bedöma deras utforskningsförmåga, andra testet var Hole Board test som gjordes för att 

bedöma deras utforskningsförmåga och deras rörelse. Det tredje testet var water maze test, 

vattenlabyrinttest för att bedöma deras spatiala förmåga och förmåga att memorera. 

Vattenbadet delades upp i fyra delar, nordväst, nordöst, sydöst och sydväst. I vattnet fanns en 

plattform gömd i mitten av sydöst och den var ungefär 1 cm under ytan. Efter några dagars 

träning gjordes testet omvänt genom att flytta på den gömda plattformen till andra sidan, 

nordväst av vattenbadet. Dagen efter gjordes plattformen synlig, den ställde 2 cm ovanför 

vattnet. Plattformen flyttades sedan mellan de fyra olika delarna av vattenbadet.  

 

 

När testerna hade genomförts avlivades djuren och deras hjärnor avlägsnades och 

dissekerades. Hjärnvävnaden analyserades vidare med hjälp av high preformance liqiud 

chromatography (HPLC) och monoaminer separerades. Metaboliter och neurotransmittorer 

samlades och analyserades. 

 

 

Resultatet från Staircase testet visade ingen signifikant skillnad mellan de tre olika grupperna, 

kontrollgruppen samt de som hade fått paracetamol. I Hole Board testet var rörelseaktiviteten 

hos P5 gruppen betydligt lägre (22,7±2,72 s, medelvärde±sem, standard error of the 

mean, p < 0.05)) jämfört med kontrollgruppen (33.23 ± 3.39 s) och P15 (31.53 ± 2.16 s). P5 

gruppen doppade huvudet mindre antal gånger (5.17 ± 0.43, p < 0.05) jämfört med 

kontrollgruppen (7.43 ± 0.75) och P15 gruppen (7.37 ± 0.68). I vattenlabyrinttestet 

analyserades deras förmåga att lokalisera sig själva och det visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. I det omvända testet i vattenbadet då plattformen flyttades till andra sidan 

kunde inte någon signifikant skillnad i läroprocessen och kumulativa distansen de simmade 

hittas första dagen. Men dagen efter visades lågdos paracetamol ha effekt på distansen 

råttorna simmade (14.37 ± 0.58 m) jämfört med kontrollgruppen (11.85 ± 0.74 m; p <0.05) 

och hastigheten de simmade skilde sig också från kontrollgruppen (0.20 ± 0.013 m/s; P5: 0.24 

± 0.010 m/s; p <0.05). I den delen av testet där plattformen gjordes synlig hittades ingen 

signifikant skillnad mot kontrollgruppen. Det innebär att paracetamol inte hade någon effekt 

på varken råttornas motorik eller synförmåga.    
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Analysen av monoaminnivåer visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det 

gällde noradrenalinnivåerna i olika delar av hjärnan men halten av dess metabolit, 3-metoxy-

4-hydroxifenylglykol, MHPG i prefrontalcortex hos kontrollgruppen (tabell 2) var högre 

jämfört med P5 och P15 gruppen. Koncentrationer av dopamin i striatum hos 

paracetamolutsatta råttor var för P5 och P15 nästan tre gånger så höga jämfört med 

kontrollgruppen. Även dopamins metabolit DOPAC (3,4-dihydroxifenylättiksyra) hade 

förhöjts hos de två grupperna, P5 och P15 jämfört med kontrollgruppen. Andra metaboliten 3-

metoxytyramin, 3-MT hade lägre halt i prefrontalcortex hos kontrollgruppen jämfört P5 och 

P15. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad på dopaminhalten i de andra delarna av 

hjärnan. 5- hydroxytryptamin, 5-HT eller serotoninnivåerna hade förhöjts hos råttorna som 

hade fått paracetamol prenatalt i prefrontalcortex, P5 och P15 jämfört med kontrollgruppen. 

 

 

Monoamin (ng/g) Kontrollgrupp P5-grupp P15-grupp 

MHPG 

(prefrontalcortex) 

93.44 ± 8.2 48.53 ± 8.31*** 52.71 ± 7.23*** 

Dopamin (striatum) 1338.69 ± 187.41 3162.32 ± 554.28** 3606.02 ± 482.14*** 

DOPAC (striatum) 312.89 ± 61.49 634.90 ± 119.43* 625.51 ± 90.92* 

3-metoxytyramin 

(prefrontalcortex) 

11.56 ± 0.96 27.46 ± 4.33*** 21.72 ± 1.85* 

5-HT (prefrontalcortex) 57.10 ± 5.68 103.17 ± 14.38** 119.23 ± 12.45*** 

 

Tabell 2. Koncentrationen av monoaminer ng/g ± SEM detekterade i olika delar av hjärnan 

hos råttgrupperna. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.005 jämfört med kontrollgrupp. 

 

 

Nivåerna av vissa aminosyror (tabell 3) hade ökat i hippocampus hos grupperna som hade fått 

paracetamol prenatalt till exempel taurin hade ökat hos P5 och P15 jämfört med 

kontrollgrupp. En annan aminosyra som är alanin hade förhöjts hos P5 och P15 jämfört med 

kontrollgrupp. Även glutaminsyra och asparaginsyrakoncentrationen hade ökat i 

prefrontalcortex hos P5 och P15 jämfört med kontrollgruppen. Men inga förändringar 

observerades i aminosyrakoncentrationerna i striatum. 

 

Aminosyra (ng/mg) Kontrollgrupp P5-grupp P15-grupp 

Taurin (hippocampus) 756.50 ± 60.6 919.62 ± 62.93 1074.70 ± 98.96* 

Alanin (hippocampus) 84.10 ± 5.35 98.81 ± 6.9 114.39 ± 9.28* 

Glutaminsyra 

(hippocampus) 

1286.52 ± 53.89 1525.24 ± 58.82* 1717.99 ± 105.43*** 

Asparaginsyra 

(prefrontalcortex) 

324.68 ± 22.05 406.72 ± 13.69*** 461.48 ± 17.34*** 

 

Tabell 3. Koncentrationen av aminosyror (ng/mg ± SEM) i hjärnan hos råttgrupperna. 

*p<0.05, ***p<0.005 jämfört med kontrollgrupp. 
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Diskussion 

 
 

Paracetamol är bland de vanligaste smärtlindrande och febernedsättande läkemedlen som 

finns receptfritt. Det används av många gravida kvinnor vid olika besvär. Eftersom 

läkemedlet har funnits många år anses det vara säkert för fostret. Men på senare år har det 

gjorts studier för att undersöka eventuella associationer mellan paracetamolanvändning under 

graviditeten och olika tillstånd som kan uppkomma hos barn. 

 

 

I denna litteraturstudie finns några frågeställningar och för att hitta mer information och 

kunna hitta svar till dessa har 6 originalartiklar valts. Fem av dessa artiklar har gjort 

kohortstudier på gravida kvinnor som har använt paracetamol under graviditeten och i den 

sjätte artikeln görs studien på gravida råttors avkomma som har blivit utsatta för paracetamol 

prenatalt. Samtliga artiklar undersöker en möjlig association mellan paracetamolanvändning 

under graviditet och barnens beteendeproblem. Resultatet av samtliga artiklar visar förhöjda 

risker för barn att utveckla beteendeproblem vid prenatal paracetamolexponering. Varje studie 

tar med olika variabler för att hitta confounders till associationerna och för att kunna ge 

säkrare resultat som kan reflekteras på populationen. 

 

 

 

Analysmetod 

 

 

Majoriteten av artiklar som har valts använder COX proportional hazards regression för att 

analysera resultaten och få fram en hazard ratio, HR som visar sannolikheten som också kan 

kallas för risken för att en viss händelse ska ske vid en viss tidpunkt. Det visar inte enbart 

skillnaden mellan antalet händelser utan tar också hänsyn till tiden som har gått tills händelsen 

sker. Ju större gruppen är desto större blir möjligheten att detektera statistiskt signifikanta 

skillnader och ju högre HR desto större sannolikhet att detektera statistiskt signifikanta 

skillnader. Odds ratio, OR som också används visar förhållandet mellan oddsen (ungefär 

samma som risken vid låga riskvärden) för att en viss händelse ska ske i två olika grupper (27) 

(28). Dessa analysmetoder omvandlar samtliga data tillsammans med tillgängliga confounders 

till en uppskattning av risk eller sannolikhet för att beteendeproblem hos barnen kan 

uppkomma om paracetamol används under graviditeten.  

 

 

 

Artikel 1 

 

 

I denna studie, Liew et al. 2014 (3) studerades en stor grupp av gravida kvinnor och barn för 

att hitta information och bedöma paracetamolanvändning under graviditeten och 

associationerna med beteendeproblem och HKD-diagnos hos barnen. Resultatet från studien 

visade att barn till mammor som hade använt paracetamol under graviditeten hade högre risk 

för att få en HKD-diagnos eller bli behandlade för ADHD. Störst association identifierades 

hos barn vars mamma hade använt paracetamol i mer än en trimester och ju längre tid fostren 

exponerades för paracetamol desto större blev risken för barnen. Associationen påverkades 

inte av andra confounders som inflammation och infektion under graviditeten. Om dessa 
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resultat kan reflekteras på populationen, borde inte paracetamol vara det säkra läkemedlet som 

det hittills har varit. Men studien saknar dosering och vissa variabler som kan vara bra att ha i 

åtanke till exempel andra läkemedel. Studien använder sig av både mammornas svar på SDQ 

formulären samt information om diagnos och recept för ADHD. Mammornas svar på 

frågeformulären kan ge falska positiva eller falska negativa svar och kan ha påverkat 

resultaten. Dock borde sjukhusets diagnos och receptregister räcka för att bekräfta 

associationen.   

 

 

   

Artikel 2 

 
 

Artikelns resultat, Thompson et al. 2014 (22) stärker förra artikeln som gjordes på gravida 

kvinnor i Danmark. I denna studien togs även andra läkemedel som används under 

graviditeten med som en variabel. Läkemedel som antibiotika, antacida och även 

antiinflammatoriska läkemedel togs med. En information som saknades var dosering samt hur 

länge och under vilken trimester som paracetamol användes. SDQ poängen var högre hos 

paracetamolutsatta barn jämfört med andra läkemedel men skillnaderna mellan 

paracetamolutsatta barn och barn som inte utsattes för paracetamol var inte tillräckligt stora 

och statiskt signifikanta för att kunna säkert bekräfta associationer med beteendeproblem.  

 

 

 

Artikel 3 

 

 

Den tredje artikeln, Stergiakouli et al. 2016 (23) försöker hitta en association mellan 

paracetamolanvändning av mamman under graviditeten och efter graviditeten samt pappans 

paracetamolanvändning efter graviditeten. Ingen association hittades mellan beteendeproblem 

hos barnen och postnatal användning av paracetamol hos föräldrarna. Dosering av 

paracetamol, durationen och indikationen saknas i denna studie men associationen mellan 

ökad risk för beteendeproblem hos barnet och mammans paracetamolanvändning under andra 

och tredje trimestern identifieras. Även om inget samband kunde hittas var genetiska 

riskfaktorer en annan viktig potentiell confounder som togs med i denna studie.  

 

 

 

Artikel 4 

 

 

Den fjärde artikeln, Gervin et al. 2017 (24) försöker bland annat hitta en association mellan 

paracetamolanvändning under graviditeten och förhöjd risk för ADHD-diagnos hos barnen 

genom att analysera metyleringsskillnader i DNA. Slutsatsen i denna studie är att användning 

av paracetamol under graviditet kan leda till förändringar i DNA-metylering hos barnen. Ju 

längre perioden är som barnen exponeras för paracetamol desto mer förändringar hittas i 

DNA-metylering. Konsekvenser av detta kan inte besvaras i denna studie och eftersom de inte 

har data för exakta doser eller tider kan inte en analys på detta genomföras heller. I studien 

analyserades även 100 olika gener som visade stora DNA-metyleringsskillnader bland gener 

inblandade i bland annat oxidativ stress och vesikelmedierad transport. Eftersom ADHD är en 
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komplex sjukdom och många olika processer i hjärnan är inblandade kan vissa av dessa gener 

vara inblandade i eller kopplade till ADHD.  

 

 

 

Artikel 5  

 

 
I den femte artikeln, Ystrom et al. 2017 (25) hittas association mellan paracetamolanvändning 

prenatalt och förhöjda risker för ADHD hos barnet. I studien inkluderades flera olika variabler 

i analysen för att hitta olika riskfaktorer som kan bidra till associationen mellan 

paracetamolanvändning och ADHD. Pappans användning av paracetamol 6 månader innan 

graviditeten började togs med och detta var en variabel som inte hade använts i tidigare 

studier. Det visades att durationen av paracetamolanvändning hos pappan kunde associeras 

med ADHD hos barnet och detta kan också bero på epigenetiska förändringar hos pappan.    

 

 

 

Artikel 6   

 

 

Sista artikeln, Blecharz-Klin et al. 2017 (26) visar att användning av paracetamol prenatalt 

orsakar signifikanta förändringar i neurotransmission i hjärnstrukturer involverade i kognitiva 

processer och det kan förklara djurens beteende speciellt under testet för bedömning av spatial 

förmåga. Men skillnaderna var inte signifikanta mellan kontrollgruppen och de 

paracetamolutsatta grupperna i de olika tester som de genomförde.  

 

 

Förändringar i monoaminnivåer i hippocampus orsakas också av paracetamolanvändning 

prenatalt och kan bero på aktivering av alanin aminotransferas. Alanin och taurin som är 

endogena agonister kan indirekt reglera aktivitet och informationsbehandling i hippocampus. 

Alanin kan binda in till flera olika receptorer, bland annat GABAa och GABAc. Som en 

hämmare i CNS kan alanin modulera GABA-syntesen, glutamatkoncentrationen och 

dopaminproduktionen i accumbenskärnan. Asparaginsyra i prefrontalcortex är inblandat i 

synaptisk plasticitet, spatial förmåga och minnesprocessen hos råttor. Den ökade dopamin 

mängden och dess metaboliter kan bero på förhöjda aktiviteter hos enzymer som 

metaboliserar neurotransmittorer. Trots den ökade mängden kunde inte någon signifikant 

skillnad ses hos de olika gruppernas motoraktivitet. Alla fynd som gjordes i denna studie kan 

ge ledtrådar om hur paracetamol kan påverka prenatalt även om läkemedel kan påverka djur 

och människor på olika sätt. 

 

 

 

Sammanfattning 

 

 

Resultatet i samtliga artiklar som har inkluderats i denna studie påvisar en association mellan 

paracetamolanvändning prenatalt och förhöjd risk för beteendeproblem hos barnen. Varje 

studie har tagit med olika confounders som kan bidra till ökad risk för beteendeproblem hos 

barnen. Även den epigenetiska studien visar skillnader i DNA-metylering hos barnen utsatta 
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för paracetamolexponering under längre tid. Mammans paracetamolanvändning under de två 

sista trimestrarna och durationen för användningen associeras med barnens beteendeproblem 

och verkar höja risken för ADHD-diagnos hos barnen. Prenatal paracetamolexponering verkar 

ha starkare association med barnen beteendeproblem när det jämförs med andra läkemedel 

som används prenatalt av mamman. Det krävs flera studier för att kunna bekräfta dessa 

associationer, studier som visar verkningsmekanismen för hur paracetamol påverkar fostret i 

livmodern.   

 

 

 

Slutsats 
 

 

Efter att ha studerat artiklar och samlat information om paracetamols påverkan på fostret 

under graviditeten har jag bättre förståelse för ämnet och har även fått svar på 

frågeställningarna.  

Kan paracetamol påverka fostret om mamman använder det under graviditeten? Användning 

av paracetamol leder inte till några synliga missbildningar hos fostret men däremot kan den 

associeras med barns beteendeproblem.  

Kan dosering och tiden ha en betydelse vid användning av paracetamol under graviditeten? 

Doseringen och tiden för paracetamolanvändning under graviditeten spelar en viktig roll. Ju 

senare in på graviditeten som paracetamol används desto större blir associationen med barns 

beteendeproblem. Durationen är också en faktor som leder till en ökad association för barnens 

beteendeproblem. 

Påverkar paracetamol barnet senare i livet och vilka bieffekter kan det ha på barnet? Enligt 

resultaten från studierna (3), (22), (23), (25) verkar paracetamol ha en effekt på barn senare i 

livet genom att beteendeproblem utvecklas samt risken för att få en ADHD-diagnos ökar.   

Finns det några djurstudier som har påvisat paracetamols effekt under graviditeten? Studier på 

djur (26) visar förändringar i halten av neurotransmittorer hos djur som har utsatts för 

paracetamol prenatalt. Fler studier krävs för att hitta fler biokemiska parametrar och bekräfta 

associationen.  

Kan paracetamol påverka fostrets genuttryck i livmodern? Epigenetiska förändringar har 

påvisats i en studie (24). DNA-metyleringsskillnader har påträffats i vissa gener som tidigare 

har kopplats till ADHD. Eftersom verkningsmekanismen för paracetamol och bakomliggande 

orsak för ADHD inte är helt kända är det svårt att veta hur DNA-metyleringsskillnader kan 

påverka fostret prenatalt. Men en möjlig påverkan på fostret verkar finnas även om det är 

svårt att bekräfta helt säkert med studierna som har genomförts hittills.  

 

 

Försiktighetsåtgärder borde vidtas när det gäller paracetamolanvändning under graviditeten. 

Gravida kvinnor borde få använda paracetamol endast vid behov och under en väldigt kort tid 

om möjligt. Varje kvinna borde få ta del av information för att kunna undvika onödig 

användning av paracetamol som är bland de vanligaste läkemedlen som finns tillgängligt för 

befolkningen och speciellt gravida kvinnor som varnas för användning av andra läkemedel 

som NSAID.  
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