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SAMMANFATTNING: 
 
Bakgrund: Autism är ett medfött funktionshinder som innebär symtom inom tre huvudområden; 
bristande social förmåga,kommunikationssvårigheter och upprepade stereotypa rörelser. Idag 
saknas effektiv behandling för dessa komplexa symtom, något som förbryllar forskarna. Oxytocin 
är ett neurohormon i kroppen som påverkar våra relationer till andra människor på olika sätt, hur 
väl vi knyter an, litar på och förhåller oss till andra. Studier som testat oxytocinets effekter på 
olika sociala beteenden har väckt intresse för huruvida oxytocin kan vara användbart för 
behandling av autism. Syfte: att med hjälp av randomiserade kliniska studier undersöka på vilket 
sätt oxytocin kan vara användbart för behandling av autism. Resultat: Oxytocin hade goda 
effekter på de olika autistiska symtom som det i studierna testades förså som repetitiva 
beteendemönster, förmåga att läsa av känslor hos andra, förmåga att uppfatta känslomässigt 
innehåll i tal och påverkan på det sociala beteendet. Dessutom fann man i en studie att barn med 
autism generellt hade lägre halt oxytocin i blodet än friska barn i samma ålder och att det förekom 
avvikelser i hur halten oxytocin hängde samman med olika färdigheter. Slutsats: Det som är 
intressant för behandling av autism är oxytocinets förmåga att både stärka det sociala 
engagemanget och samtidigt dämpa de repetitiva beteendena. Dock verkar det inte vara så enkelt 
som att oxytocin ensamt ligger bakom hela orsaken och att låg halt oxytocin inte alltid är 
associerat med autism. En egen spekulation om möjlig orsak till autism är att det skulle kunna 
vara en form av oxytocinresistens inblandad som innebär att receptorerna inte fungerar normalt 
och således kan inte effekten medieras på ett adekvat sätt. Produktionen ökar därför som 
kompensation men utan att för den skull öka effekten. Det är viktigt att komma ihåg att oxytocin 
ingår i ett komplext system som arbetar tätt tillsammans med ett stort antal olika signalsubstanser. 
Resultat från forskningen visar dock att oxytocin onekligen verkar spela en viktig roll i etnologin 
bakom autism vilket gör den intressant för framtiden. 
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Summary 
 

Introduction 
Autism is a congenital disability characterized by symptoms in three main areas: lack 
of social skills, communication difficulties and repetitive stereotyped behaviors. 
Right now there is no effective treatment for these complex symptoms, which 
bewilders scientists. Oxytocin is a neurohormone that affects our relationships with 
other people in different ways, how well we connect, trust and relate to others. 
Studies that tested the effects of oxytocin on various social behaviors have aroused 
interest in whether oxytocin might be useful for the treatment of autism.  
The cause of this work was to examine how oxytocin could be useful for the 
treatment of autism byusing randomized clinical trials. 
 
Results 
The results of the selected studies showed consistently good results. These studies 
tested the effect of oxytocin according to different autistic symptoms such as 
repetitive patterns of behavior, ability to read emotions in others, the ability to 
perceive emotional content of speech and the impact on social behavior. The results 
were good and were found to have an effect on any of the symptoms. They also 
identified in a study that autistic children generally had lower levels of oxytocin in 
their blood than healthy children of similar age and that there were discrepancies in 
the levels of oxytocin were related to the different skills.  
 
Conclusion  
What’s interesting for the treatment of autism is the oxytocin's ability to both 
strengthen the social engagement while easing the repetitive behaviors. However, 
there doesn’t seem to be as simple as that oxytocin alone is behind the cause and that 
low oxytocin is always associated with autism. One possible cause of autism could 
be a sort of oxytocin resistance where the receptors are not functioning normally and 
therefore cannot mediate the effect adequately. Production therefore increases in 
compensation, but without, for that matter may increase efficacy. It is important to 
remember that oxytocin is part of a complex system that works closely with a wide 
variety of neurotransmitters. Results of research show that oxytocin certainly seems 
to play an important role in ethnology behind autism, which makes it attractive for 
the future. 
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INTRODUKTION 
 
Autism är ett funktionshinder som än idag saknar medicinsk behandling då det är en 
komplex störning utan tydligt orsakssamband. Senare tids forskning har gjort att 
forskarna fått upp ögonen för vilken roll oxytocin kan spela vid detta syndrom. För 
att ge en så klar bild som möjligt kommer här först en bakgrund kring autism och 
oxytocin var för sig och därefter forskningsresultat som visar hur dessa kan kopplas 
samman. 
 

AUTISM 
Autism är en funktionsnedsättning som antingen är medfödd eller förvärvas tidigt i 
livet och som ger sig till känna före tre års ålder. Ordet autism har sitt ursprung i det 
grekiska ordet autos som betyder ”själv”.1 
 

 
BAKGRUND 
Det var en barnpsykiater vid namn Leo Kanner som på 40-talet först beskrev autism 
som ett avgränsat syndrom skilt från andra funktionsnedsättningar2. Dock finns det 
uppgifter om att forskare redan på 1800-talet var medvetna om att autismliknande 
tillstånd förekom men man trodde då att orsaken handlade om att barnen var besatta 
eller förtrollade3. 
 
Året var 1943 när Leo Kanner publicerade en artikel som beskrev en grupp om 11 
barn som alla uppvisade liknande beteendemönster,han valde att kalla tillståndet tidig 
infatil autism2,4. 
Året efter, år 1944 publicerade en annan barnläkare vid namn Hans Asperger en 
artikel som beskrev en grupp barn med liknande beteendemönster. Dessa barn 
beskrevs som socialt missanpassade, naiva, entoniga i sitt tal men med stort 
ordförråd och bra grammatik och med en begåvning över det normala inom 
avgränsade specialområden. Tydliga samband sågs mellan vad dessa två läkare 
beskrev i sina artiklar vilket blev början för ett växande intresse kring syndromet 
autism.4 
 
Under 50- och 60-talet trodde man att autism var ett syndrom som endast drabbade 
överklassenoch orsakades av att föräldrarna, och då främst mamman, var avvikande, 
deprimerad och stötte bort barnet i stället för att ge det kärlek2,3. Dessa spekulationer 
visade sig dock snabbt vara falska vid närmare granskning och i stället visade sig de 
flesta av dessa föräldrar vara tålmodiga, kärleksfulla och mycket engagerade i sina 
barn3. 
Två brittiska forskare vid namn Lorana Wing och Judith Gould genomförde på 70-
talet en studie på barn med beteendeavvikelser liknande de som Kanner beskrivit 
som autism. De fann att en del av barnen överensstämde väl med de symtom som 
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Kanner beskrivit men att de var desto fler som skiljde sig åt på många av punkterna 
trots uppvisade autistiska drag. 4 
Det gemensamma för dessa barn var dock tre tydliga områden; begränsad förmåga 
till socialt samspel, kommunikation och föreställningsförmåga och en varierande 
begåvning. 
Slutsatsen som Wing och Gould drog utav detta var att den autism som Kanner 
beskrev och den som Asperger beskrev hade mycket gemensamt men också en del 
som skiljde och i och med detta myntades uttrycket ”autismspektrum”.4 
Tanken med uttrycket är att de tre centrala symtomen, symtomtriaden, binder 
samman personer med autism men att de kan komma till uttryck mycket olika 
beroende på begåvningsförmåga och personlighet.5 
 
Wing har även gjort en indelning efter personlighet där hon menar att varje 
personlighetstyp reagerar utefter ett visst mönster i olika sociala situationer. De olika 
personlighetstyperna är; 
 
1. Den avskärmade 

Denna typ av beteende är vanligast vid låg ålder där barnet helt avskärmar sig 
från omgivningen, inte reagerar på tilltal och uppvisar ett totalt likgiltigt 
beteende inför omgivningen. Det sociala intresset är särskilt litet för barn i 
samma ålder. 
 

2. Den passiva 
Personer som uppvisar denna typ av personlighet är inte helt och hållet 
avskärmade men de tar själva ingen spontan kontakt med andra. Om andra vill 
ha med dem i en aktivitet gör de inte motstånd utan deltar, om än passivt. De är 
oftast medgörliga och gör som de blir tillsagda.  

 
3. Den aktiva men udda 

Dessa barn och vuxna tar gärna kontakt med andra men vänder sig helst till äldre 
personer än folk i sin egen ålder. Trots den spontana kontakten med andra saknas 
förståelsen för sociala regler och vad som passar sig när och inte.  
De upprepar gärna de egna behoven och kan hålla långa föredrag utan att bry sig 
om utifall någon lyssnar. Dessa personer uppfattas ofta som framfusiga och 
påträngande. 
 

4. Den överdrivet formella och högtravande 
Det här förhållningssättet ger sig till känna i tonåren hos personer med relativt 
hög begåvningsnivå och språklig skicklighet. Beteendet är formellt och personen 
använder ofta svårare ord än nödvändigt och anstränger sig för att strikt följa 
regler vid socialt umgänge, men utan att riktigt begripa sig på dem. 
 
Självklart är gränserna flytande och personerna kan passa in olika bra på de olika 
beskrivningarna genom livet men meningen med denna indelning är att bättre 
förstå variationerna av symtom vid autism.6 
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DIAGNOSTIK 
Trots att de autistiska symtomen kan skilja sig mycket mellan olika personer så finns 
det som sagt vissa krav som måste uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas och 
skiljas från andra störningar.  
Till hjälp används två diagnosmanualer; den amerikanska DSM-IV-TR (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders -fourth edition - text revision) och 
Världshälsoorganisationens ICD-10 (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision) som innehåller tre 
huvudkriterier som vardera består av fyra olika symtom.6 

1. ”Frånvaro av eller bristande socialt samspel, i synnerhet med jämnåriga” 
2. ”Frånvaro av eller bristande utveckling av verbalt och ickeverbalt språk” 
3. ”Repetitiva och stereotypa aktiviteter av vilket slag som helst” 6 

 
 
För att ställa diagnosen autism ska minst två symtom från det första kriteriet vara 
uppfyllt, minst ett symtom från kriterium två och minst ett från kriterium tre. Utöver 
detta ska minst ytterligare två symtom från vilket kriterium som helst vara uppfyllt. 
Sammanlagt minst sex symtom behöver uppfyllas för att diagnosen ska fastställas. 
Med tanke på att det finns så många olika symtom så är det lätt att förstå att dessa 
kan kombineras olika och att autism kan komma till uttryck på en rad olika sätt för 
olika individer.6 
 
 
PREVALENS 
Autism i den klassiska formen är en ganska ovanlig störning som drabbar mindre än 
0,1 % av Sveriges befolkning. Man räknar med att ca.1 av 1000 barn lider av autism i 
sin klassiska form, medan Aspergers är betydligt vanligare (3-4 barn av 1000). Om 
man däremot räknar med hela spektrumet som räknas till autism finner man att 
totalfrekvensen bland barn i skolåldern ligger runt 0,6 – 1,0 %.3 
 
 
SYMTOM 
Det kanske tydligaste symtomet är den nedsatta förmågan att interagera socialt, 
vilket ofta ger sig till känna genom att personen undviker ögonkontakt, ogillar 
kroppskontakt, blir stel eller skriker vid beröring, inte använder sig av gester och 
ansiktsuttryck, trivs bäst ensamma och håller sig för sig själv och ogärna delar 
intressen och känslor med andra7. 
Symtom som rör begränsning i kommunikationen blir ofta tydligt genom att talet är 
försenat eller helt uteblir. Hos dem som utvecklar tal blir det oftast entonigt och 
mässande på grund av svårigheter med tonhöjd och röststyrka. Det verkar som att 
kommunikationssvårigheterna egentligen inte beror på svårigheter med språket utan 
snarare att barn med autism inte ser någon anledning till att kommunicera med 
andra.7 
Personer med autism har också svårt att tyda kroppsspråk, symboler och 
generaliseringar och tolkar ofta det som sägs ordagrant. Nyanser och undermeningen 
i talet blir därför svårt att förstå och uttryck som ”sticka huvudet i sanden” eller 
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”kasta sten i glashus” tolkas på orden. Även andra människors känslor kan vara svåra 
att förstå som att exempelvis gråt signalerar att någon är ledsen.7 
Begränsning i fantasi och beteende innebär ofta motstånd gentemot förändringar i 
tillvaron och begränsad inlevelseförmåga. Barn med autism har vanligen problem att 
förstå andra barns lekar och håller sig därför mycket för sig själva.2 Vissa av barnen 
är helt ointresserade av ”vanliga” leksaker men kan bli nästan besatta av andra 
föremål så som stenar, nycklar, nålar och annat som blänker och är av metall.3 
Ofta förekommer stereotypa rörelser så som knackningar, stampningar, tågång och 
vaggning av kroppen av och an. Dessa repetitiva motoriska mönster kan bli särskilt 
tydliga vid stress, glädje, ilska eller andra starka känslolägen. I vissa fall kan dessa 
beteenden utvecklas och bli självskadande vilket tillsammans med den ofta redan 
nedsatta smärtkänsligheten kan leda till allvarliga skador.1 
Dessa repetitiva rörelser beror oftast på att det är de enda som personen lyckats lära 
sig vilket gör att samma rörelsemönster upprepas om och om igen8. 
I övrigt är vanor och rutiner oftast mycket viktigt för personer med autism; det kan 
vara alltifrån att alla familjemedlemmar måste sitta på ett speciellt sätt vid matbordet 
till att samma kläder vill bäras varje dag3. 
Personer med normal begåvning hänger sig ofta helt och fullt åt områden där exakta 
fakta och siffror förekommer. Det kan handla om att lära sig hela busstidtabeller eller 
andra typer av tabellvärden utantill1. 
 
 
ORSAK 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en enhetlig orsak till autism utan 
tvärtom en hel rad olika orsaksteorier. Förr trodde man att orsaken var känslokalla 
föräldrar medan man nu bygger teorierna på vetenskaplig forskning.2 
I princip alla forskare nuförtiden är överrens om att autism är biologiskt betingat och 
beror på avvikelser av olika slag i det centrala nervsystemet,vilket i sin tur kan bero 
på ett stort antal olika sjukdomar, kromosomavvikelser m.m. 4 
Trots att forskningen pekar mot en biologisk orsak så finns det fortfarande ett fåtal 
psykologer som menar att relationsstörningar av olika slag är vad som ger upphov till 
autism2. 
 
 
KÖNSSKILLNADER 
Autism är minst tre gånger vanligare hos pojkar än flickor och vad dessa 
könsskillnader beror på finns det olika teorier kring9. Dels talas det om genetiska 
faktorer där en hypotes är att pojkar har en längre mognadsperiod än flickor och 
därför löper en större risk att drabbas av skador på nervsystemet under denna tid.  
En annan förklaringsmodell är könsbunden arvsgång där en skadad X-kromosom hos 
pojkar kommer till uttryck i större utsträckning än hos flickor eftersom de bara har en 
och flickor två. Forskning har kommit fram till att just X-kromosomen innehåller 
mycket av det genetiska material som är så viktigt för utvecklingen av de sociala 
färdigheterna. Just den stora könsskillnaden bland dem som drabbas av autism är en 
faktor som stärker de biologiska orsaksteorierna.2 



 

8 
 

En annan sak som har konstaterats är att syskon till barn med autism har upp till 100 
gånger högre risk att drabbas än vad syskon till friska barn har. Även detta talar för 
en genetisk orsak, men skulle även kunna peka på att relationsmässiga faktorer spelar 
in p.g.a. gemensamma uppväxtförhållanden. 
Den biologiska orsaksteorin stärks ytterligare av att man på senare år funnit att barn 
med autism har kromosomavvikelser i större utsträckning än vad man tidigare trott. 2 
En av de sjukdomar som kan orsaka autism är tuberös skleros som är en avvikelse i 
arvsmassan vilket leder till att cellutvecklingen sker felaktigt i kroppens organ.  
Förutom hudförändringar bildas det som förhårdnader i hjärnbarken som orsakas av 
att omogna nervceller vandrat fel i hjärnan under fosterutvecklingen. Dessa 
avvikelser kan leda till både autism och epilepsi.10 
 
De flesta barn med autism, uppemot 80%, har även en så kallad 
begåvningsnedsättning som en del av symtomen. Skillnaden mellan klassisk autism 
och Aspergers (som ligger långt ut på autismspektrumet) är att personer med 
Aspergers snarare har en överbegåvning över det vanliga inom vissa speciella 
områden.9 
Vid obduktion har man funnit att personer med autism har något mindre amygdala än 
friska personer. Amygdala spelar en mycket viktig roll i interaktionen med andra 
människor. I övrigt har man funnit att barn med autism är överrepresenterade vad 
gäller anatomiska ospecifika hjärnskador, även om dessa skador skiljer sig åt och inte 
ger ett tydligt samband.9 
 
 
TIDIGA HJÄRNSKADOR 
En del infektioner under graviditeten och det första levnadsåret kan förorsaka 
hjärnskada och leda till autism. Exempel på sådana infektioner är herpes och röda 
hund.Minst en fjärdedel av barn med autism lider också av epilepsi, vilket även det 
talat för att en tidig skada i hjärnan kan vara orsaken.9 
 
 
MILJÖGIFTER  
Den allra senaste forskningen föreslår ett möjligt samband mellan autism och olika 
miljögifter och bekämpningsmedel. När man i en studie undersökte hur möss 
reagerade på exponering av flamskyddsmedel under fosterlivet visade resultaten på 
tydliga beteendestörningar under uppväxten där de bara spenderade hälften så 
mycket tid med att umgås med andra möss, jämfört med dem som inte exponerats. 
Forskarna kunde även se en nedsatt inlärningsförmåga och social aktivitet.  
Dessa resultat tyder på att miljön kanske trots allt har en större betydelse än man 
tidigare trott för utvecklingen av autism.11 
I just denna studie tittade man på flamskyddsmedel som finns runt om i miljön och 
som även har detekterats i bröstmjölk men andra forskare har även undersökt 
effekten av andra miljögifter så som PCB, trafikutsläpp och ämnen från jordbruk som 
finns kvar länge i naturen. 
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De nya rönen bidrar till att tro att gener och miljö samverkar och att miljöfaktorer så 
som olika gifter kan utlösa autism hos de personer som redan har en känslighet för 
detta tack vare genetiskt anlag.12 
 
 
BEHANDLING 
Idag finns ingen behandling som helt botar autism, däremot finns det åtgärder som 
kan förmildra symtomen. Pedagogiskt arbete med tydlig struktur och som anpassas 
efter varje individs behov ger värdefulla redskap för att underlätta vardagen.Ett 
exempel är att använda sig av bilder för att förtydliga olika budskap. 2,13 
 
Det finns rapporter om låga halter av seretonin vid autism, men ingen specifik 
avvikelse har kunnat fastställas och vid behandling med Fluoxetin som är en selektiv 
serotoninåterupptagshämmare har endast måttlig effekt uppnåtts14,15,16. 
Även fast hjärnans opiater är involverade i socialt beteende finns det inga data som 
talar för att dessa peptider är involverade vid autism16. 
Den begränsade farmakologiska behandlingen som idag finns tillgänglig används för 
att dämpa specifika symtom som aggressivitet, överaktivitet, djup nedstämdhet och 
självskadebeteende. De läkemedel som då används är neuroleptika, antidepressiva 
eller amfetamininnehållande. Däremot finns ingen medicinsk behandling för att 
underlätta för den sociala interaktionen och kommunikationen som förekommer vid 
autism än men en substans som forskarna intresserat sig allt mer för är 
neurohormonet oxytocin.13 
 
 
 
 
OXYTOCIN 
 
HISTORIA 
Oxytocin upptäcktes år 1835 av vetenskapsmannen Nicholas Farraye från Italien och 
fick sitt namn åt 1909 då en man vid namn Henry Daleupptäckte att ämnet från 
hypofysens baklob skyndade på förlossningar hos gravida katter genom att dra ihop 
livmodern.Oxytocin kommer från grekiskan och betyder ”snabb förlossning”.17 
Sekvenseringen av oxytocin gjordes senare av Vincent du Vigneaud år 1953 vilket 
gav honom Nobelpriset i kemi år 195518. 
 
 
KÄNDA EFFEKTER 
Oxytocin har länge varit känt för sina effekter på amning, där det stimulerar 
kontraktion av glattmuskelceller i brösten vilket leder till laktation, och vid 
förlossning där det stimulerar kontraktion av livmoderns glattmuskelceller vid 
födslovärkar.Substansen är dessutom känd för att vara kroppens egna lugn och ro 
hormon som spelar en viktig roll för vårt välmående.19 
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Närhet och beröring är för de flesta av oss ett grundläggande behov som gör oss till 
mer pigga, glada, öppna och harmoniska individer. En förklaring till varför beröring 
påverkar vårt välmående så pass mycket är att det i huden finns nerver som reagerar 
på lätt tryck och smekning och som leder till frisättning av oxytocin i hjärnan vilket i 
sin tur bidrar till att skapa dennakänsla av lugn och avslappning.20 
Närhet skapar trygghet och lugn medan brist på detta i stället skapar känslor av oro 
och otrygghet, det är bland annat detta som gör att barnet dras till sin förälder och vill 
vara nära20. 
Man har på senare tid upptäckt att oxytocin även har mer djupgående effekter som 
rent neurofysiologiskt påverkar både våra beteenden och känslor. Substansen 
påverkar relationerna och förmågan till socialt samspel både genom att minska 
rädslan för okända människor och genom att väcka lusten till att socialisera med 
andra.20 
En annan av oxytocinets intressanta effekter är att det ger en ökad känslighet i våra 
olika sinnen vilket gör att vi kan skilja välbekanta ansikten från icke-välbekanta 
ansikten och underlättar dessutom förmågan att lagra detta som minnen.20 
En anledning till att oxytocin har ett så pass spritt effektspektrum är att det, förutom 
sina egna receptorer, dessutom aktiverar andra signalsystem i kroppen. Bland annat 
aktiveras våra opiater vilket ger en smärtlindrande effekt och genom blockad av det 
noradrenerga systemet i hjärnan kan de lugnande antistress-effekterna härledas. 
De signalsystem som aktiveras av oxytocin är exempelvis seretonin som styr vårt 
känsloläge, acetylkolin som har med inlärning och minne att göra och slutligen 
dopamin som reglerar rörelser och medverkar i hjärnans belöningssystem. 
Genom att påverka och koppla samman flera av kroppens viktiga signalsystem 
möjliggörs oxytocinets breda effekter.20 
 
 
VAD ÄR OXYTOCIN? 
 

Oxytocin är en peptid av nio aminosyror och tillhör därför familjen nonapeptider 
med en molekylvikt på 1007 dalton. Sekvensen av aminosyror ser ut enligt följande: 
cystein-tyrosin-isoleucin-glutamin-asparagin-cystein-prolin-leucin-glycin. 
Sex av aminosyror sitter ihop i en ring där cysteinresterna bildar en svavelbrygga, 
och utifrån denna ring hänger 3 aminosyror ut likt en svans. Det är i denna form som 
oxytocin färdas och utövar sin effekt i blodet. 18 
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Figur 1. Molekylstrukturen av oxytocin. 39 
 
 
I hjärnan ser molekylen lite annorlunda ut; där är ringen öppen och består av endast 8 
aminosyror och bara en aminosyra som svans och det är i denna form som den har en 
lugnande effekt. Om man bryter ner molekylen i mindre delar kan man se att dessa 
var för sig har antingen lugnande eller aktiverande effekt. Exempel på lugnande 
effekter av oxytocin är välbefinnande, antistress, avslappnande och ökande förmåga 
till social interaktion, aktiverande effekter är exempelvis muskelsammandragning.18 
 
Strukturen hos oxytocin och vasopressin är mycket lika varandra, då vasopressin 
också är en nonapeptid med en svavelbrygga, men med två aminosyror som skiljer 
den åt. Oxytocin som utsöndrats från hypofysen kan inte komma tillbaka in i hjärnan 
igen på grund av blod-hjärnbarriären. De effekter som utövas i hjärnan sker via 
centralt verkande nervceller med oxytocin.20 
 
Oxytocin är en nonapeptid som i huvudsak bildas ur ansamlingar av nervceller i de 
paraventrikulära och supraoptiska kärnorna som finns belägna i hypotalamus, men 
även i andra vävnader så som bland annat placenta, tymus och äggstockar21. 
Efter syntesen i hypotalamus transporteras oxytocin i nerver som leder antingen till 
hypofysens baklob, där det sedan frisätts till blodet och verkar som ett hormon, eller 
till målorgan i hjärnan och där det verkar som en neurotransmittor. 
Målområdena i hjärnan är bland annat amygdala, hippocampus och striatum, där det 
utövar sina beteendemässiga och sociala effekter som är av intresse vid autism.20 
 
Oxytocineceptorn är en transmembranös G-proteinkoppladreceptor och uttrycks på 
celler i många delar av hjärnan och ryggmärgen, inklusive amygdala, hypotalamus, 
septum och hjärnstammen. Studier har visat att amygdala spelar en viktig roll vid 
avkodning av sociala signaler så som blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessa 
sociala koder är svåra för personer med autism att förstå och det spekuleras kring 
amygdalas roll vid autism.22 
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ADMINISTRERING 
I kliniska studier har man använt sig av oxytocin antingen i form av nässpray eller 
som injektion. Om oxytocin ska ges i tablettform krävs mycket stora mängder 
eftersom det bryts ner i mag-tarm systemet och kostnaderna skulle skjuta i höjden. 
Det är möjligt att forskare i framtiden kommer på ett sätt att modifiera molekylen så 
att den klarar sig genom mag-tarm kanalen utan att brytas ner, men än så länge är det 
nässpray eller injektion som är alternativen.20 
 
 
HALVERINGSTID HOS OXYTOCIN 
Kroppens egna oxytocinmolekyl bryts snabbt ner i kroppen och överlever endast 
några minuter i blodet och upp till 20 minuter i hjärnan20. 
Halveringstiden är enligt FASS 3-20 minuter, alltså densamma, vid användning av 
helsyntetiskt ocytocin23. 
 
 
HUDEN OCH OXYTOCIN 
När ett embryo bildas så utvecklas det utifrån tre cellager varav ett av dessa, 
ektodermet, skapar huden, hjärnan och ryggmärgen. Genom detta fungerar huden 
som en länk mellan hjärnan och omgivningen. Huden är också det av våra sinnen 
som utvecklas först och är ”uråldrigt” varav information härifrån leds till de äldre 
delarna av hjärnan som inte kan påverkas med viljan.20 
Det finns olika typer av känselnerver i huden som reagerar på olika sorts kontakt. De 
så kallade CT-fibrerna reagerar på mjuka långsamma strykningar mot huden och 
skickar information till insula som är involverad i känslor av välbehag.  
En annan typ av känselnerv är den tunna C-fibern som främst förmedlar information 
från huden på kroppens framsida och står i mycket nära kontakt med hypotalamus 
och cellerna som producerar oxytocin. Dessutom når dessa tunna C-fibrer hjärnan 
tillsammans med vagusnerven som förmedlar information om kroppens inre organ 
till hjärnan.20 
Vid beröring går känselnerverna dels till känselbarken och de modernare delarna av 
hjärnan och dels till de äldre delarna, bland annat till hypotalamus där frisättning av 
oxytocin sker. Ett stort antal personer har svårt för beröring, vissa på grund av 
obehagliga minnen medan det hos andra verkar vara medfött. Det är vanligt att 
personer med autism ryggar tillbaka vid beröring och försöker undvika det så långt 
som möjligt. Vad det beror på vet man inte riktigt men det spekuleras kring en 
felkoppling mellan smärtnerver och beröringsnerver. Kanske finns det en koppling 
mellan det obehag som upplevs vid beröring och svårigheten med relationer och 
socialt beteende?20 
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PÅ VILKET SÄTT ÄR OXYTOCIN INTRESSANT FÖR BEHANDLING AV 
AUTISM? 
 
Autism utgör än idag ett av de mest utmanande forskningsområdena inom 
psykopatologi. Endast mycket begränsade framsteg har gjorts inom den medicinska 
behandlingen sedan syndromet först beskrevs år 1943, vilket förbryllar många.14 
Autism har en stor påverkan på de familjer som drabbas och för med sig enorma, 
ekonomiska, och inte minst emotionella kostnader. 
För att få reda på mer kring patofysiologin bakom autism är det många aspekter som 
måste tas hänsyn till, det vill säga både nedsättningen av den sociala, kognitiva och 
kommunikativa förmågan samt de repetitiva beteendena.14 
 
 
Mycket av det vi vet om oxytocin idag vet vi tack vare ett stort antal djurstudier 
exempelvis har man i studier med monogama sorkar sett att oxytocin är mycket 
viktigt för att parbildningen ska fungera normalt. När en oxytocinantagonist tillsattes 
till dessa djur inträffade aldrig någon parbildning däremot underlättades 
parbildningen vid central administering även i frånvaro av parning.16 
 
Man har utfört djurstudier för att testa vilken effekt oxytocin har på artspecifika 
beteenden och man fann att vid behandling med oxytocin och vasopressin på möss 
inducerades stereotypa beteenden så som stretchning, upprepad rengörning av pälsen, 
plötsliga ljud och gnisslande läten. Även i en annan studie visade sig oxytocin ha 
effekt på artspecifikt beteende då det inducerade flaxande med vingarna hos fåglar.14 
 
 
I en studie där oxytocin och vasopressin administrerades kontinuerligt till ett antal 
råttor från födseln fram till vuxen ålder resulterade det i en avvikande vikt på hjärnan 
jämfört med det normala. I en annan studie fann man att både oxytocin och 
vasopressin-receptorer är uttryckta i högre utsträckning i den omogna hjärnan. Dessa 
fynd tyder på att oxytocin har en effekt på den neurala utvecklingen.14 
 
En viktig egenskap hos alla arter, inklusive människan, är förmågan att kunna skilja 
välkända, nära individer från främlingar. Denna igenkänningsförmåga kräver ett 
slags socialt minne och i studier med råttor har detta underlättats vid behandling med 
oxytocin. 
I andra studier med möss har man helt tagit bort genen som kodar för oxytocin vilket 
resulterat i stora brister i det sociala minnet medan det spatiala minnet fortfarande 
fungerat normalt.14 
Även i studier med människor har oxytocin visat tecken på minskad ängslighet och 
stress i sociala situationer och till och med förmåtts öka tilliten till andra 
människor24. 
I en studie som Marcus Heinrichs och Ernst Fehr gjort blev resultatet att friska män 
som fick oxytocin i nässpray litade mer på sina medspelare i ett dataspel där det 
gällde att investera och tjäna pengar. De män som fått oxytocin investerade litade 
mer på sina medspelare än de som fått koksaltlösning.20 
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En studie som genomfördes på friska personer visade att deltagarnas förmåga att läsa 
av andras känslor genom att se bilder på deras ögonregioner förbättrades efter 
behandling med intranasalt oxytocin jämfört med placebo. Detta tyder på att 
oxytocin kan förbättra förmågan att läsa av andra människors känsloläge vilket 
underlättar interaktionen med andra.25 
 
I en studie mätte man den neurala aktiviteten hos friska personer när de fick se bilder 
på rädda, arga och glada ansiktsuttryck. Aktiviteten i amygdala visade sig minska 
efter administrering med oxytocin oberoende av vilket ansiktsuttryck som visades 
upp. Den minskade aktiviteten i amygdala vid positivt och negativt stimuli kan tyda 
på en minskad osäkerhet vid social stimulans och därmed underlätta för socialt 
beteende vilket är av intresse för personer med autism.24 
 
Det man kan se utifrån de djurstudier som gjorts är att effekten av oxytocin inte är 
helt enhetlig då det verkar underlätta socialt beteende och lärande (vilket tyder på ett 
underskott av peptiden vid autism) men inducerar samtidigt stereotypa och repetitiva 
beteenden (vilket tyder på ett överskott vid autism).14 

 
 
Med tanke på vad man idag vet om oxytocinets påverkan på det sociala beteendet 
och att det främsta symtomet vid autism är en socialt nedsatt förmåga har forskare 
intresserat sig för oxytocinets roll vid autism16. Syftet med föreliggande arbete är 
därför att med hjälp av randomiserade kliniska studierundersöka på vilket sätt 
oxytocin kan vara användbart för behandling av autism. 
 
 

 
METODER 
 
Detta arbete utgörs av en litteraturstudie. Vetenskapliga studier har hittats genom 
sökning på PubMed som nås via hemsidan för Linnéuniversitetets bibliotek. Med 
hjälp av MeSH-termer kunde relevanta studier kring ämnet påträffas. Sökningarna 
genomfördes mellan den 7:e januari och den 17:e januari år 2012. Termerna som 
användes i sökningen var ”autism + oxytocin + clinical trial”, se Tabell I. 
Studie 5 hittades efter att ha läst de övriga studierna och reviews i ämnet och 
upptäckte att denna var mycket väl citerad. Eftersom studien inte fanns att tillgå på 
PubMed söktes den på google.se och den fanns då som fri fulltext på pnas.org.  
 
Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara randomiserade kontrollerade 
kliniska studier (RCT), vara skrivna på engelska, godkända av etiskanämnder och 
involvera människor, inte djur. Studierna skulle behandla hur oxytocin påverkar 
symtomen vid autism på olika sätt. 
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Av de studier som fanns på PubMed läste jag igenom abstrakten och fann att 2 av 
studierna endast var review-artiklar och att 3 endast behandlade antingen oxytocin 
eller autism var för sig. 4 av studierna var relevanta för mitt syfte och valdes därför 
ut. 
För att säkerställa hög tillförlitlighet och kvalitet granskades och bedömdes studierna 
utefter Jadads poängsystem, se Tabell II. 
 
 
Tabell I. Resultat av sökningen i Pubmed. 
 
 
Sökord i PubMed 
 

 
Träffar 

 
Utvalda 

 
 
Autism + Oxytocin + Clinical Trial 
 
 

 
 
9 (1 gratis i  
fulltext) 

 
 
4 

 
 
 
Tabell II. Kvalitetsbedömning av de utvalda studierna enligt Jadads 
poängsystem. 26 

 
Jadads Poängsystem 

 
1. Beskrevs undersökning som randomiserad? 
2. Beskrevs undersökning som dubbelblind? 
3. Fanns redogörelser för deltagare som utgått ur undersökningen? 
 

varje ”ja” ger 1 poäng och varje ”nej” ger 0 poäng 
ytterligare 1 poäng ges om randomiseringen och maskering genomförts korrekt 

och 1 poäng dras bort om randomiseringen respektive maskering inte 
genomförande korrekt. 

 
Summan av poängtalen hamnar mellan 0-5 
Om summan blir < 3 har studierna låg kvalitet 
Och är summan >3 har studierna hög kvalitet 

 

  
Alla studierna var randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade (förutom 
studie 4 där ingen randomisering behövdes eftersom att ingen behandling prövades), 
och var därför av god kvalitet och hade hög tillförlitlighet. 
Alla de valda studierna (förutom studie 4) fick 4 Jadad poäng. 
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RESULTAT  
  
En sammanställning av resultaten från studierna pressenteras dels i en längre 
textsammanfattning och dels i tabellform, se tabell III.  
  
Tabell III. Sammanfattar studiernas syfte, patientmaterial, desigtoch resultat. 
Studie 1: 
Oxytocin Infusion 
Reduces Repetitive 
Behaviors in 
Adults with 
Autistic and 
Asperger’s 
Disorders 

Syfte: 
Syftet med den här studien var att ta reda på oxytocinets effekt 
på upprepade motoriska mönster som förekommer vid autism. 

Studiedesign: 
Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 
och inkluderade 15 vuxna individer (14 män och 1 kvinna) i 
åldrarna 19-55 år och som alla var diagnostiserade med autism 
eller Aspergers syndrom. 
Jadadpoäng: 4 
 
Behandling: 
Kontinuerlig infusion under 4 timmar av antingen oxytocin 
eller placebo.   
Efter 2-3 veckor fick deltagarna genomgå samma procedur 
igen, men med den andra infusionssubstansen. Personerna 
blev intervjuade varpå frekvensen av sex olika beteenden 
fastställdes före och efter behandlingen. 
 
Resultat: 
Behandlingen med oxytocin visade en minskning av repetitiva 
beteenden för 86,7 % av deltagarna jämfört med för 40 % av 
deltagarna vid placebobehandling. 
 

 
  
Studie 2: 
Oxytocin Increases 
Retention of Social 
Cognition in Autism 
 

Syfte: 
Syftet med studien var att undersöka vilken effekt intravenöst 
oxytocin har på förståelsen av social information vid autism. 

Studiedesign: 
Studien är randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind 
crossover designad och deltagarna fungerade som sin egen 
kontrollgrupp där de fick oxytocin eller placebo med minst en 
vecka emellan. Studien inkluderade 15 personer (14 män och 1 
kvinna) I åldrarna 19-56 år som alla hade diagnosen autism 
eller Aspergers. 
Jadadpoäng: 4 
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Behandling: 
Infusion med antingen oxytocin eller placebo pågick under 4 
timmar och samtidigt testades deltagarnas affektiva 
talförståelse genom att de fick lyssna till 4 olika meningar som 
spelades upp med olika känslolägen i rösten. 
Resultat: 
Både placebo och oxytocin visade på en förbättrad förståelse 
från innan- till efter infusionen men deltagarna som först fick 
oxytocin bibehöll förmågan att exakt ange den känslomässiga 
betydelsen i talförståelseuppgiften även över tid. 

 
  
Studie 3: 
Oxytocin Infusion 
Reduces Repetitive 
Behaviors in Adults 
with Autistic and 
Asperger’s 
Disorders 
 

Syfte: 
Syftet var att ta reda på hur oxytocin påverkar förmågan att 
läsa av känslor hos andra vid autism. 

Studiedesign: 
Studien är dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad 
med crossover-design. 
Studien inkluderade 16 män i åldern 12 till 19 år som alla var 
diagnostiserade med autism eller Aspbergers syndrom. 
Jadadpoäng: 4 
Behandling: 
Oxytocin nässpray (18 eller 24 IE) eller placebo. Man använde 
sig av the Reading the Mind in the Eyes-testet (RMET) 45 
minuter efter läkemedelsadministrationen för att testa 
förmågan att läsa av känslor genom att se bilder av ögon. 
Resultat: 
Oxytocin förbättrade prestationen i Reading the Mind in the 
Eyes-uppgiften för 60 % av deltagarna.  
 

 
  
Studie 4:  
Plasma Oxytocin 
Levels in Autistic 
Children 
 

Syfte: 
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns 
avvikelser i oxytocinnivån hos barn med autism jämfört med 
friska barn. 
Studiedesign: 
Studien inkluderade 29 barn med autism som åldersmatchades 
med 30 stycken friska barn mellan 6 och 11 år. Alla barnen var 
pojkar. 
Jadadpoäng: 0  
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Behandling: 
Blodprover togs mitt på dagen och deltagarna ombads att fasta 
två timmar innan provet togs. Proverna analyserades sedan 
genom radoimmunoassay för att fastställa oxytocinhalten. 

Resultat: 
Tre av de friska barnen och sex av barnen med autism hade så 
pass låga oxytocinnivåer att de inte kunde detekteras. 
För att sammanfatta resultaten kan sägas att barnen med autism 
som grupp uppvisade lägre halt oxytocin i blodet än de friska 
barnen även om resultaten ibland överlappade varandra. 

  
Studie 5: 
Promoting social 
behavior with 
oxytocin in high-
functioning autism 
spectrum disorders 
 

Syfte: 
I denna studie vill man ta reda på hur oxytocin kan påverka 
socialt beteende för individer med autism.   

Studiedesign: 
Studien var randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind 
designad och inkluderade 13 vuxna personer (11 män och 2 
kvinnor) med diagnosen Aspergers eller högfungerande 
autism. Deltagarna var mellan 17 och 39 år. 
Jadadpoäng: 4 
 
Behandling: 
Man använde sig av två olika beteendemässiga mått  
1) beslutsfattning och påverkan av ett socialt samverkningsspel  
2) ögonrörelser under ett ansiktsuppfattningstest. 
 
Resultat: 
1)Deltagarna som behandlats med oxytocin kastade i större 
utsträckning bollar till den deltagare som oftare kastade 
tillbaka igen, jämfört med de deltagare som fick placebo och 
som inte gjorde någon skillnad mellan de andra spelarna. 

 
2)Jämfört med placebo så ökade den totala tiden då blicken var 
fäst vid ansiktsregionen signifikant vid oxytocinbehandling 
jämfört med placebo, även de snabba ögonryckningarna 
minskade. Oxytocin skulle därför kunna ha en ångestdämpande 
effekt vid exponering för ansikten. 
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1. Oxytocin Infusion Reduces Repetitive Behaviors in Adults with 
Autistic and Asperger’s Disorders27 
 
SYFTE: Att undersöka omoxytocin kan påverka de repetitiva beteenden som 
föreligger vid autism. Exempel på repetitivt beteende är tvångsmässigt beteende, att 
strikt följa rutiner och ritualer, skapa en ovanlig anknytning till olika föremål och 
utföra motoriska repetitiva manér.  
 
PATIENTMATERIAL: Studien inkluderade 15 vuxna individer (14 män och 1 
kvinna) i åldrarna 19-55 år och som alla var diagnostiserade med autism eller 
Asbergers syndrom. Diagnosen fastställdes enligt DSM-IV som är ett instrument för 
att diagnostisera autism (se introduktionen). 
Patienterna som inkluderades var medicinskt friska personer med en genomsnittlig 
intelligens och ett IQ som låg inom intervallet 74-110. 
Personerna som exkluderades hade en historia som involverade schizofreni, psykiska 
sjukdomar, drogmissbruk eller krampanfall. 
 
METOD: Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Varje 
individ fungerade som sin egen kontroll. Försökspersonerna lades in på kliniken 
kvällen innan behandlingen och efter en natts fasta fick de på morgonen genomgå en 
4 timmars kontinuerlig infusion av antingen oxytocin eller placebo.  Varje halvtimma 
kontrollerades blodtryck och puls medan kroppstemperaturen mättes en gång i 
timmen. 
Efter 2-3 veckor fick deltagarna genomgå samma procedur igen, men med den andra 
infusionssubstansen. 
En utvärdering gjordes med avseende på svårighetsgraden av de repetitiva 
beteendena utifrån sex olika kriterier; behov av att veta, berätta/fråga, upprepa, 
befalla, självskadebeteende och beröra. Personerna blev intervjuade under 15-20 min 
där frekvensen av de sex beteendena bedömdes utifrån en fyrgradig betygsskala där 0 
var aldrig, 1 var sällan, 2 var ibland och 3 var hela tiden. Intervjun upprepades efter 
60 min, 120 min, 180 min och 240 min efter det att infusionen påbörjats och 
resultaten fördes in i ett diagram.Det som mättes var antalet olika beteenden och 
svårighetsgraden av dessa. 
 
RESULTAT: På dagen för behandlingen förekom ingen större skillnad i 
svårighetsgraden på de repetitiva beteendena mellan oxytocingruppen och 
placebogruppen. Däremot visade det sig att beteendena minskade mer vid behandling 
med oxytocin än placebo mätt över tid. 
När oxytocinets verkan jämfördes med placebo för varje individ fanns ingen 
signifikant skillnad vid p< 0,05. Däremot sågs klara skillnader vid p< 0,10 för två av 
beteendekriterierna; ”upprepa” och ”beröra”.  
Vid jämförelse från utgångspunkten (0 min) och endpoint (240 min) för varje individ 
minskade oxytocin de repetitiva beteendena hos 13 av deltagarna (86,7 %) Och 
förblev oförändrat hos 1 person och ökade för 1 av personerna. 
Vid placebo minskade de repetitiva beteendena för 6 av deltagarna (40 %), ökade för 
lika många och förblev oförändrade för 2 personer. 
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De personer som svarade på oxytocinbehandlingen visade inte bara en minskning av 
svårighetsgraden utan hade ofta också ett minskat antal olika typer av repetitiva 
beteenden. 
Patienter med autism visade en minskning i svårighetsgraden av de repetitiva 
beteendena liksom en minskning av antalet olika beteenden jämfört med placebo. 
 
 
 
 
2. Oxytocin Increases Retention of Social Cognition in Autism28 
 
 
SYFTE: Syftet med studien var att undersöka vilken effekt intravenöst oxytocin har 
på förståelsen av social information vid autism. 
 
PATIENTMATERIAL: Studien inkluderade 15 personer (14 män och 1 kvinna) i 
åldrarna 19-56 år alla med diagnosen autism eller Aspergers. Deltagarna skulle vara 
medicinskt friska och inte ha tagit några läkemedel under minst 2 veckor före 
studiens start.  
Alla deltagarna fick genomgå en diagnostisk intervju där diagnosen fastställdes 
enligt diagnosverktyget DSM-IV. Slutligen genomfördes ett test för att mäta verbalt 
och ickeverbalt IQ. 
 
METOD: Studien var randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind crossover 
designad och deltagarna fungerade som sin egen kontrollgrupp där de fick oxytocin 
eller placebo med minst en veckas mellanrum. Deltagarnas förståelse för 
känslomässigt innehåll i tal undersöktes. 
Deltagarna tillbringade natten på kliniken och på morgonen randomiserades åtta 
personer till att få infusion med oxytocin och sju stycken med placebo.Precis innan 
infusionen testades personernas affektiva talförståelse för att få en utgångspunkt att 
jämföra med, därefter genomfördes testet igen efter 30, 60, 120, 180 och 240 
minuter. Totalt pågick behandlingen under 4 timmar. 
 
Testet gick till så att deltagarna fick lyssna till 4 olika meningar ”Pojken gick till 
butiken”, ”Spelet slutade klockan 4”, ”Fiskar kan hoppa upp ur vattnet” och ”Han 
kastade brödet till duvorna”.  
Meningarna spelades upp från en bandspelare av en för deltagarna okänd person. 
Varje mening lästes upp med något av följande tonfall; glad, likgiltig, arg eller ledsen 
varpå deltagarna skulle identifiera vilken känsla som förmedlades. 
Deltagarnas resultat poängsattes med 1 poäng om alla svaren var rätt och 0 poäng om 
något svar var felaktigt. 
 
RESULTAT: Deltagarna visade en förbättrad förståelse för känslomässigt innehåll i 
tal i tre av de olika behandlingsalternativen. Testresultaten blev bättre både när 
oxytocin administrerades först, när placebo administrerades först och när oxytocin 
administrerades sekundärt d.v.s. efter placebobehandlingen.  
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När placebo däremot gavs sekundärt, efter behandlingen med oxytocin visade det sig 
att förståelsen sjönk igen. 
De personer som började med oxytocin hade en större benägenhet att hålla sig kvar 
på samma poängnivå även efter en fördröjning (efter den första behandlingens avslut 
och innan den andra behandlingens början) och visade ingen tendens att återgå till 
ursprungsläget. Däremot visade personerna som fått placebo som första behandling 
en tendens att återgå till ursprungsläget efter behandlingens slut. 
 
 
 
 
3. Intranasal Oxytocin Improves Emotion Recognition for Youth 
with Autism Spectrum Disorders29 

 
 
SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka hur oxytocin påverkar förmågan 
att läsa av känslor hos andra vid autism. 
 
PATIENTMATERIAL: Studien inkluderade 16 unga män i åldern 12 till 19 år som 
alla var diagnostiserade med autism eller Aspergers syndrom. Deltagarna 
rekryterades genom lokal annonsering till en klinik i Sydney. Kvinnor och personer 
med känd allergi mot konserveringsmedlen i nässprayen exkluderades. Deltagarna 
fick avstå från alkohol och koffein på dagen för behandlingen och ingen mat fick 
intas 2 timmar före behandlingens början.  
 
METOD: Studien är dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad och har 
crossover-design där deltagarna antingen fick oxytocin nässpray (18 eller 24 IE) eller 
placebo. 
Deltagarna fick genomföra the Reading the Mind in the Eyes Task (RMET) som är 
ett välanvänt och tillförlitligt test för att testa hur väl man känner igen olika känslor. 
De yngre deltagarna (12-15 år) fick en dos oxytocin som motsvarade 18 IE och de 
äldre (16-19 år) fick en dos på 24 IE. 
Alla deltagare fick genomgå en så kallad screening där man använde en checklista 
med olika symtom, för att fastställa graden av autistiska symtom. Ett annat 
inklusionskriterie var en mental ålder av minst 12 år och det hölls en intervju med en 
psykiatriker för att slutligen säkerställa diagnosen autism enligt DSM-IV. 
Man använde sig av the Reading the Mind in the Eyes-testet (RMET) 45 minuter 
efter läkemedelsadministrationen. Detta testar förmågan att utläsa känslor ur andra 
personers ögon under subtila känslomässiga ansiktsuttryck.  
Åtta personer fick oxytocin och åtta fick placebo under det första 
behandlingstillfället. 
 
RESULTAT: Oxytocin förbättrade prestationen i Reading the Mind in the Eyes-
uppgiften för 60% av deltagarna. 
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Denna studie pressenterar de första bevisen för att oxytocin nässpray förbättrar 
förmågan att läsa av känslor hos andra vid autismspektrumsstörning. Studien visar att 
oxytocin kan förbättra den sociala kommunikationen och interaktionen genom att 
behandla med oxytocin. 
Uppgiften delades också in i en svår och en lätt kategori där oxytocin visade sig ha 
en signifikant bättre effekt än placebo vid den lättare delen av uppgiften (p=0,001). 
Biverkningar rapporterades hos 3 av personerna i placebogruppen i form av 
huvudvärk, hosta och trötthet och hos 5 av personerna i oxytocingruppen i form av 
trötthet och svettning. 
 
 
 
 
4. Plasma Oxytocin Levels in Autistic Children30 
 
 
SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns avvikelser i 
oxytocinnivån hos barn med autism jämfört med friska barn. 
 
PATIENTMATERIAL: Studien inkluderade 29 barn med autism som 
åldersmatchades med 30 stycken friska barn mellan 6 och 11 år.  
Barnen med autism fick diagnosen bekräftad i enlighet med DSM-IV kriterierna.  
Exklusionskriterierna uteslöt flickor och personer med någon form av 
utvecklingsstörning som inte hörde samman med autism. 
Inklusionskriterierna för de friska barnen var att de skulle fungera normalt i en vanlig 
skolklass, inte ha några kända psykiatriska tillstånd och inga medicinskt behandlade 
sjukdomar.  
 
METOD: Oxytocinhalten i blodet mättes genom att analysera blodprov som togs mitt 
på dagen ochdeltagarna ombads att fasta två timmar innan provtagningen. Därefter 
analyserades proverna för att fastställa oxytocinhalten.  
Alla deltagarna fick genomgå 3 olika kognitionstest för att testa ordförråd, förmåga 
att se mönster och förmåga att kopiera en konstruktion genom att rita eller bygga 
med klossar.  
 
RESULTAT: Barnen med autism hade generellt lägre plasma-oxytocin halt jämfört 
med de friska barnen trots att enskilda variationer och överlappning förekom. 
Testerna visade att de friska barnen hade högre verbal- och ickeverbal IQ än barnen 
med autism. Oxytocinhalten verkade öka med åldern hos de friska barnen och var 
associerade med högre social och utvecklingsmässig förmåga. Detta gällde dock inte 
för barnen med autism. 
Sex av barnen med autism och tre av de friska barnen hade så pass låg halt oxytocin i 
blodet att det inte kunde detekteras. 
Trots att resultaten ofta överlappade varandra hade barnen med autism överlag lägre 
nivåer än de friska barnen. 
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Vid närmre granskning av korrelationen mellan oxytocinnivån och olika autistiska 
symtom fann man starkast samband mellan låg koncentration oxytocin och brist på 
imitation (p<0,001). Det fanns även samband mellan låg oxytocinnivå och brist på 
ödmjukhet (p<0,01) samt brist på personlig sfär(p<0,01). 
För att sammanfatta resultaten kan sägas att barnen med autism som grupp hade lägre 
oxytocinhalt i blodet än de friska barnen och att de inte uppvisar samma samband 
mellan oxytocinnivå och utvecklingsmässiga och fysiologiska faktorer.  
Hos de friska barnen korrelerade hög oxytocinhalt med bättre förmåga till socialt 
samspel och färdigheter i vardagen. För barnen med autism korrelerade i stället höga 
oxytocinnivåer med svårigheter inom just dessa områden. 
 
 
 
 
 
5. Promoting social behavior with oxytocin in high-functioning 
autism spectrum disorders31 
 
 
SYFTE: Syftet med denna studie var att ta reda på hur oxytocin kan påverka socialt 
beteende för personer med autism.   
 
PATIENTMATERIAL: Studien inkluderade 13 vuxna personer (11 män och 2 
kvinnor) med diagnosen Aspergers eller högfungerande autism. Deltagarna var 
mellan 17 och 39 år och medelåldern var 26 år. Alla deltagarna fick genomföra ett 
IQ-test där resultaten visade att personerna hade genomsnittlig till över genomsnittlig 
intelligens.  Deltagarna skulle vara helt medicinfria 2 veckor innan studiens början. 
Ytterligare 7 personer med högfungerande autism alternativt Aspergers rekryterades 
för att bilda en grupp och testa oxytocinets effekter vid ett bollkastningsspel som inte 
involverade någon monetär drivkraft. I denna grupp var alla män mellan 18 och 38 år 
med en medelålder på 28 år. 
Slutligen rekryterades även en kontrollgrupp med 13 friska individer som matchades 
med de 13 deltagarna i den första gruppen efter kön och ålder. Studien utfördes i 
Frankrike. 
 
METOD: 
Två olika beteendemässiga mått användes 1) beslutsfattning och påverkan av ett 
socialt samverkningsspel 2)ögonrörelser under ett ansiktsuppfattningstest. Även 
nivån av oxytocin i plasma mättes hos deltagarna innan och efter administrering av 
oxytocin via nässpray för att fastställa om patienten visade fysiologiska avvikelser i 
oxytocinnivån och för att kontrollera effekten av nasal administrering i syfte att öka 
oxytocinnivån. 
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SOCIALT BOLL-KASTNINGSSPEL 
I studien användes ett dataspel som gick ut på att passa en boll mellan varandra, 
d.v.s. spelaren själv och 3 andra animerade spelare. Varje försök bestod av att bollen 
kastades från en spelare till en annan och om deltagaren blev mottagare var det hans 
tur att kasta bollen vidare till någon av de tre andra spelarna. Till att börja med hade 
alla deltagaren 1/3 chans att få bollen, d.v.s. lika stor chans som de övriga men detta 
ändrades efter ett visst antal omgångar så att spelare A ”den goda” skickade 70% av 
sina bollar till deltagaren, spelare B ”den neutrala” skickade 30% av bollarna och 
spelare C ”den onde” passade endast tillbaka10% av sina bollar till deltagaren.  
För att öka engagemanget hos spelaren gavs en monetär vinst på 2 € varje gång en 
spelare tog emot bollen. Deltagarna tjänade alltså på att passa bollen till den spelare 
som med störst sannolikhet skulle passa tillbaka den igen. Deltagarna blev 
informerade om att spelet slutade efter 80 kast och de fick då utvärdera sina känslor 
av förtroende gentemot de andra spelarna utifrån en sju-gradig skala. 
 
 
VISUELL SKANNING AV ANSIKTET-TEST 
Deltagarna fick titta på bilder av ansikten som visades upp på en dataskärm och det 
fanns då utrustning som läste av deltagarnas ögonrörelser. Ansiktet delades in i 5 
olika delar; ögon, näsa, mun, panna och kinder. Det sjätte området definierades som 
det som fanns utanför ansiktets konturer på bilden. Uppgiften var att avgöra om 
ansiktet på bilden tillhörde en man eller kvinna och även åt vilket håll dess blick 
pekade åt. Deltagarens ögonrörelser registrerades när de tittade på bilderna. 
 
 
METOD 
Studien var randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind designad. 
Deltagarna fick oxytocin och placebo med en veckas mellanrum och efter varje 
besök genomförde de ansiktstestet och det sociala bollkastningsspelet följt av 
skattningsskalan 50 min efter behandlingen.  
 
 
RESULTAT: Den beteendemässiga beslutsvariabeln som är av intresse i denna 
uppgift är deltagarens bollkastar-val. Hos de friska deltagarna såg man att betydligt 
fler bollar passades till ”den goda” än till ”den onda” och ”den neutrala” spelaren.  
Deltagarna med autism som behandlats med placebo gjorde ingen skillnad mellan de 
olika spelarna utan kastade i lika stor utsträckning till alla. I kontrast till detta ledde 
oxytocinintag till att deltagarna passade fler bollar till ”den gode” än till ”den onde”. 
Vid jämförelse med effekterna av placebo och oxytocin fann man en signifikant 
större skillnad i antalet bollar som skickats till den gode kontra den onde spelaren 
(p<0,047).  
Slutligen visade det sig att skillnaden som förelåg i antalet bollar som passades till 
”den gode” jämfört med ”den onde” spelaren mellan den friska kontrollgruppen och 
personerna med autism var stor vid placebobehandling men försvann efter 
behandling med oxytocin. 
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Deltagarnas känslomässiga respons gentemot de fiktiva spelarnas personlighet 
bedömdes med hjälp av en sjugradig skala och resultatet visade att deltagarnas 
känslor av förtroende i placebogruppen inte skiljde sig åt mellan spelarna. Däremot 
rapporterade deltagarna i oxytocingruppen att de kände mer tillit och förtroende till 
den gode spelaren än för den onde. 
 
En fråga som ställdes var utifall effekten av oxytocin i bollkastartestet främst 
handlad om socialt engagemang eller monetär vinning. För att reda ut detta testades 
en ny grupp bestående av sju deltagare med autism alternativt Aspergers i samma 
bollkastar spel men där man tog bort den monetära vinningen. Deltagarna blev 
informerade om att målet med uppgiften var att spela trevligt med varandra, och utan 
att antalet bollar man själv fick spelade någon roll. 
Efter slutförandet av spelet rapporterade deltagarna i oxytocingruppen att de kände 
större tillit för”den gode” än för”den onde” spelaren, medan det i placebogruppen 
inte fanns någon sådan skillnad.  
I enlighet med dessa resultat visade det sig att det i oxytocingruppen skickades fler 
bollar till ”den gode” än ”den onde” spelaren, något som inte sågs i placebogruppen.  
 
I det visuella ansiktstestet fann man att friska individer främst riktade blicken inom 
ansiktets konturer medan deltagare med placebo tillbringade betydligt mindre tid på 
att leta svar direkt i ansiktet jämfört med friska försökspersoner. Vid mer detaljerad 
analys upptäckte man att det var främst ögonregionen som undveks och även att 
blicken flackade snabbare när personen tittade rakt på ansiktet än någonstans utanför. 
Den flackande blicken och oviljan att fästa blicken i ansiktsområdet tyder på att detta 
skapar obehag och ångest hos personen. 
Jämfört med placebo så ökade den totala tiden då blicken var fäst vid ansiktsregionen 
efter oxytocinbehandling, även de snabba ögonryckningarna minskade. 
 
Slutligen visade blodprovsanalysen att deltagarna med autism hade signifikant lägre 
oxytocinhalt (1.08 pg/mL ± 1.04) i blodet än de friska individerna(7.28 pg/mL 
±4.49). En andra mätning gjordes 10 minuter efter administreringen av oxytocin för 
att bekräfta koncentrationsökningen (2.66 pg/mL ± 2.2) vilket indikerar att oxytocin 
absorberats väl. 
 
 
 
 
 

DISKUSSION 
 
Det är numera allmänt accepterat att autism är en neuropsykiatrisk störning även om 
inga specifika biologiska avvikelser har kunnat fastställas16. Troligtvis är den 
genetiska komponenten komplex där flera gener verkar additivt eller via genetisk 
heterogenitet. Det är viktigt att notera att de inblandade generna inte automatiskt 
leder till autism utan att de ökar benägenheten att drabbas.14 



 

26 
 

Sannolikt är det generna som ger en ökad risk att drabbas men att miljön därefter på 
olika sätt påverkar om syndromet bryter ut eller inte. Genavvikelser kan leda till att 
för lite oxytocin bildas eller att receptorerna inte fungerar som de ska så att effekten 
blir reducerad.12 
 
Resultaten från de djurstudier som gjorts visar att oxytocin underlättar socialt 
beteende, vilket tyder på ett underskott av substansen vid autism, samtidigt visar 
andra djurstudier att oxytocin inducerar stereotypa och repetitiva beteenden vilket 
tyder på ett överskott vid autism.14 
Studier på människor med autism understödjer resultatet att oxytocin underlättar 
social interaktion men att det även minskar de repetitiva beteendena31. Detta pekar på 
att oxytocin finns i för låg halt hos människor med autism och att både de sociala och 
rörelsemässiga symtomen skulle kunna lindras med oxytocin, något som stödjs av 
Hollanders studie (2003)27.Det som är intressant för behandling av autism är 
oxytocinets förmåga att både stärka det sociala engagemanget och samtidigt dämpa 
de repetitiva beteendena. 
 
Analysen i detta arbete talar för att oxytocin kan vara intressant för behandling av 
autism med aspekt på dess komplexa symtombild. Studierna framhåller en positiv 
effekt på alla de typiska symtomen. Både de sociala aspekterna och de repetitiva 
beteendena har testats med god framgång vid behandling med oxytocin. 
Nuvarande medicinsk behandling är endast symtomatisk vid autism och är därför inte 
till hjälp för behandling av hela symtombilden och den bakomliggande 
problematiken. Kanske är oxytocin den nya revolutionerande behandlingsmetoden i 
framtiden? 
 
 
STUDIE 1: Repetitiva beteenden 
Resultaten från denna studie tyder på att oxytocin kan spela en roll vid de repetitiva 
beteenden som är ett av huvudsymtomen vid autism. 
De repetitiva beteendena ökade för 6 av personerna som fick placebo vilket tyder på 
att försökssituationen i sig var stressande, något som motverkades av 
oxytocinbehandling eftersom endast 1 person i denna gruppuppvisade samma ökning 
av de repetitiva beteendena. 
Då dessa beteenden minskade vid behandling med oxytocin tyder det på att en 
avvikelse i oxytocinsystemet kan bidra till fler karaktäristiska autistiska symtom, 
även bortom den sociala dimensionen. Denna komplexa effekt av 
oxytocinbehandling stärker teorin kring att avvikelser i oxytocinnivån spelar en roll 
kring etiologin bakom autism. 
Detta är den första studien som testar hur oxytocin verkar på repetitiva beteenden vid 
autism och därför behövs fler och större studier inom området för att säkerställa 
oxytocinets effekter. 
 
 
STUDIE 2: Förståelse för det känslomässiga innehållet i tal 
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Resultaten visade en ökad förståelse för det känslomässiga innehållet i tal vid 
behandling med oxytocin. Förmågan höll dessutom i sig längre än effekten vid 
placebo. Även gruppen som fick placebo först visade en förbättrad förståelse efter 
injektion vilket kan förklaras med en förväntning om att klara testet bättre och 
därmed uppvisa bättre ansträngning och koncentration. Placeboeffekt höll dock inte i 
sig utan dalade igen efter en fördröjning, till skillnad från effekten av oxytocin som 
höll i sig längre. Detta indikerar att ocxytocin faktiskt har en verklig ihållande effekt. 
Att förstå känslor hos andra genom att urskilja tonlägen i rösten är en viktig del av 
det sociala spelet. Resultaten förordar att oxytocin skulle kunna underlätta 
bearbetningen och förståelsen av social information hos personer med autism. 
Dessa resultat stämmer överrens med den tidigare studie där samma forskargrupp 
undersökt oxytocinets verkan på de repetitiva beteendena vid autism som visade sig 
minska (Hollander et al 2003)27. 
 
 
STUDIE 3: Känna igen och förstå känslor genom ögonen 
Ytterligare ett viktigt symtom vid autism är svårigheter att känna igen och förstå 
känslor hos andra, vilket länge ansetts ha en ärftlig nedärvning och som därför 
bedömts som svår att behandla32. Resultaten är de första som visar tecken på att 
oxytocin förbättrar denna förmåga hos personer med autismspektrumsstörning. 
Vilket stämmer väl överrens med en studie som indikerade att oxytocin ökade friska 
människors förmåga att identifiera känslor hos andra.25 
Oxytocin visade sig förbättra prestationen för 60 % av deltagarna men långt ifrån alla 
fick denna positiva verkan av behandlingen. Kanske är det så att olika personer är 
olika känsliga för oxytocin eller att det i vissa fall är receptorerna som inte fungerar 
som de ska. Fungerar inte receptorerna så spelar det ingen roll hur mycket oxytocin 
som administreras, effekten kan ändå inte medieras normalt. 
De flesta deltagarna fick trots allt en positiv effekt av behandlingen vilket indikerar 
att oxytocin nasalspray i framtiden kan vara ett behandlingsalternativ för att 
underlätta social kommunikation och interaktion för personer med autism.  
 
 
STUDIE 4: Oxytocinnivå i blodet 
Här mättes oxytocinnivån i blodet hos barn med autism respektive friska barn och det 
gav en antydan om att barn med autism kan ha en avvikelse i oxytocinnivån. Dock 
ska man vara försiktig med att dra några slutsatser kring nivåerna av centralt 
verkande oxytocin efter att ha mätt nivåerna perifert i plasman eftersom man inte är 
säker på hur dessa förhåller sig till varandra. 
Barnen med autism hade generellt en lägre halt oxytocin i blodet än de friska barnen 
men även tre av de friska barnen hade så pass låg halt att det inte kunde detekteras. 
Detta tyder på att oxytocin inte ensamt ligger bakom hela orsaken. Det är alltså inte 
så enkelt som att låg halt oxytocin alltid är associerat med autism. Som författarna till 
studien skriver så kunde ett samband ses mellan låg oxytocinhalt och exempelvis 
brist på ödmjukhet och andra sociala färdigheter hos barnen med autism vilket 
säkerligen kan bidra till symtombilden. 
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En annan intressant iakttagelse är att barnen med autism inte uppvisade samma 
associationsmönster mellan oxytocin och utveckling. Hos de friska barnen var hög 
oxytocinhalt associerat med hög social interaktionsförmåga och hög självständighet 
för sin ålder. Tvärtemot detta var hög oxytocinhalt hos barnen med autism som grupp 
förknippat med svårigheter inom just dessa områden.  
Detta väcker frågan om det är en avvikelse i hela oxytocinsystemets sätt att fungera 
som bidrar till de autistiska syndromen. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att 
det är receptorerna för oxytocin som inte fungerar som de ska och därför inte kan 
mediera effekten så som det är tänkt. Detta skulle kunna leda till att kroppen bildar 
mer oxytocin och släpps ut i blodet som en kompensation vilket gör att mycket 
oxytocin finns i blodet men utan att för den delen kunna utöva sin effekt, ett fenomen 
som skulle kunna kallas oxytocinresistens. 
Kanske kommer vi i framtiden att höra om folk som är oxytocinresistenta på samma 
sätt som exempelvis diabetiker kan vara insulinresistenta och överviktiga 
leptinresistenta? 
 
STUDIE 5: Socialt beteende 
Ögonkontakt mellan människor är nästan ett måste för att den sociala 
kommunikationen ska fungera. På detta sätt sänder vi iväg signaler och budskap samt 
tar emot och tolkar feedback från andra.Studien visade att oxytocin underlättade för 
personer med autism att titta personer i ögonen.  
Dessa resultat stämmer väl överrens med en tidigare studie där oxytocin visade sig 
förbättra förmågan att förstå ansiktsuttryck 33 och förmågan att läsa av andras 
känslotillstånd ur ögonregionen25. Oxytocin kan alltså underlätta den första sociala 
kontakten genom att främja ögonkontakt. 
 
Det har spekulerats kring huruvidaocytocin kan underlätta det sociala engagemanget 
genom att minska rädsla och misstro. Tidigare studier har visat att oxytocin 
underlättar anknytning genom att reducera aktiviteten i amygdala och i och med detta 
dämpar responsen för rädsla i sociala situationer.34,35 
Vid placebo gjorde personerna med autism ingen skillnad mellan de olika spelarnas 
sätt att förhålla sig, däremot visade detydliga skillnader i engagemang gentemot 
spelarna vid behandling med oxytocin. Denna förmåga att skilja mellan olika typer 
av spelare visar att oxytocin underlättar inlärning och förståelse för sociala koder 
vilket inte endast kan förklaras med en reducerad rädsla eller ökad tillit. Detta 
stämmer överrens med tidigare studier på människor som visar att oxytocin förbättrar 
minnet för socialt relevanta signaler36. 
I det visuella ansiktstestet minskade ögonryckningarna och personerna med autism 
visade en större benägenhet att titta rätt på de ansikten och ögon som visades än 
tidigare. Författarna drar slutsatsen att behandling med oxytocin härigenom visade 
sig minska social ångest. Stämmer detta så är det av högsta värde för personer med 
autism. 
 
STUDIERNA 
Alla studierna uppvisade hög trovärdighet och kvalitet efter att ha poängsatts med 
minst en 4:a i Jadads poängskala. 
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En begränsning som kan diskuteras är valet att nästan uteslutande ha med män i 
studierna, detta gör att resultaten är begränsade och endast går att applicera på det 
ena könet. Å andra sidan finns det en anledning till denna överrepresentation av män 
då det finns långt många fler män än kvinnor som lider av autistiskt 
störningssyndrom. Det är helt enkelt svårare att få ihop en hel grupp kvinnor med 
autism än män av rena prevalensskäl eftersom symtomen oftast inte blir lika tydliga 
hos kvinnor. 
En annan svaghet är att antalet deltagare i varje studie är lågt med 29 personer som 
mest och 13 som lägst. Inom ett begränsat område och med begränsade resurser är 
det kanske inte lätt att få ihop en större grupp personer som stämmer in på kraven för 
att få delta men det gör ändå resultaten mindre generaliserbara. Fler och större 
studier är att föredra för att säkert kunna fastställa resultaten. 
De administreringssätt som idag används är intranasalt spray och infusion. I 
framtiden skulle det vara intressant att utvärdera de olika metoderna genom att ta 
prov på cerebrospinalvätskan och se om nivåerna där varierar beroende på om 
oxytocin getts intranasalt eller genom infusion. 
 
DOSERING 
I studie 3 anges att dosen 24IE använts för personer över 16 år och18 IE för barn 
under 16 år. Vad denna dos grundar sig på har jag inte lyckats ta reda på och det är 
heller ingenting som författarna förklarar i studien. I de övriga studierna framgår inte 
vilken dos som använts. Förkortningen IE står för internationella enheter och är ett 
mått på ämnets biologiska verkan37. 
Eftersom oxytocin inte finns ute på marknaden med indikation för autism finns inget 
annat mått på dosering att jämföra med, dock verkar dosen som används för dessa 
ändamål vara högre än vid den för amning som nässpray (6,8 mg= 4 IE) och som 
infusion vid förlossning (8,5 mikrog/ml = 5 IE/ml). 
 
ADMINISTRERING 
I alla studierna administrerades oxytocin antingen genom infusion i blodet eller 
genom nässpray. Alla studierna gav goda resultat oavsett vilket administreringssätt 
som användes.  
Eftersom det är i hjärnan som oxytocin utövar sina beteendemässiga effekter och 
med tanke på dess oförmåga att ta sig från blodet till hjärnan över blod-hjärn-
barriären så måste det finnas något annat sätt det verkar på.  
Det är bevisat att oxytocinfragment kan ta sig över blod-hjärn-barriären och påverka 
minnesproccesser i hjärnan38 så kanske är det så att dessa fragment kan verka på 
samma sätt som oxytocin även på andra punkter. Detta kvarstår dock att bevisa. 
Kanske är det så att små fragment ändå tar sig över barriären och kan utöva ungefär 
samma effekt som vanligt oxytocin? 
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Om fler och större studier utförs med liknande resultat är det ingen omöjlighet att 
oxytocin kommer ut på marknaden för behandling av autism.  
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Det är mycket möjligt att oxytocin i framtiden kommer att kunna användas för att 
minska oro och förbättra social kompetens även inom andra områden än vid autism. 
Andra grupper som skulle kunna ha nytta av en sådan behandling är exempelvis svårt 
blyga personer och personer med social fobi.  
Det finns också en risk med en sådan utbredd behandling där folk ”missbrukar” 
substansen för att slippa ta tag i de underliggande problemen.  
Att lita på andra människor och våga öppna sig och ta kontakt är bra i vissa 
situationer men det är en fin balans att inte bli för godtrogen och lurad. Detta kan bli 
en fråga att ta ställning till i framtiden. 
 
 
SLUTSATS 
Det är viktigt att komma ihåg att oxytocin ingår i ett komplext system som både 
påverkar och påverkas av många andra substanser. Vidare studier behövs för att se 
hur hela systemet av signalsubstanser påverkar utvecklingen av autism. Oxytocin 
spelar säkerligen en viktig roll men kanske finns fler svar att finna i en större helhet 
och i sitt sammanhang.  
Det som är intressant för behandling vid autism är oxytocinets förmåga att både 
stärka det sociala engagemanget samtidigt som det dämpar de repetitiva beteendena. 
Oxytocin har visat sig förbättra alla de komplexa symtom som testats i studierna 
vilket tyder på att det kan ha en bakomliggande roll i själva uppkomstetnologin 
bakom autism. Alla studierna i detta arbete anger entydiga resultat och uppvisar alla 
god behandlingseffekt av oxytocin vid autism vilket onekligen gör den väldigt 
intressant för framtiden. 
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