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Autismespekterforstyrrelse og biologi 

• En medfødt biologisk hjernefunksjonsforstyrrelse

• Forstyrrelse av hjernens modning/ utvikling

– Genetikk er viktig, men ulik genetikk hos ulike individer

– Ingen biologiske tester (blodprøver, røntgen, MR, EEG etc)

– Noen sjeldne genetiske er forbundet med høy forekomst av 
autisme

KK august 2017
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Engeggede: 4 av 11 

hadde et tvillingsøsken

med autisme

Toeggede:

Ingen (0/10) av de 

hadde et tvillingsøsken

med autisme

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Disposisjon/ Temaer 

Genetikk

Sjeldne genetiske varianter med 
stor effekt (høy penetrans) og 
vanlige genetiske varianter med 
(lav pentetrans)

Hjerne-utvikling

Initial overproduksjon av 
nevroner etterfølges av 
en brukeravhengig spesialisering 
av nerveforbindelser

Sjeldne genetiske 
syndromer

Mange genetiske syndromer er 
assosiert med høy forekomst av 
autisme
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Disposisjon/ Temaer 

Genetikk

Sjeldne genetiske varianter med 
stor effekt (høy penetrans) og 
vanlige genetiske varianter med 
(lav pentetrans)

Hjerne-utvikling

Initial overproduksjon av 
nevroner etterfølges av 
en brukeravhengig spesialisering 
av nerveforbindelser

Sjeldne genetiske 
syndromer

Mange genetiske syndromer er 
assosiert med høy forekomst av 
autisme

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Autisme eller autismer?

• Personer med autisme er en uensartet gruppe

• Diagnosen stilles på bakgrunn av funksjon/atferd, men det er 
en biologisk årsak til at hjernen fungerer annerledes

• Ulik biologi hos ulike personer
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Genetisk heterogenitet

• Hver enkelt genvariant bidrar lite, men «summen 
av genvariantene» kan gi autisme

Kombinasjon av 
mange «vanlige» 

genvarianter

• Sjelden, men stor effekt - ofte også psykisk 
utviklingshemming

• Ny forskning har vist at så mye som 20-40 % av 
«autismebefolkningen» kan ha en sjelden ASD-
relatert mutasjon

Sjelden genvariant

Teknologisk utvikling og økende forekomst
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En stor effekt (=sjelden genetisk variant)

Foto: Karl Ragnar Gjertsen

som viser Tønsberg

og flere små effekter (=vanlige genetiske varianter)

Click to add text

Foto: Pudlek

En stor effekt (=sjelden genetisk variant)

Foto: Karl Ragnar Gjertsen

som viser Tønsberg

og flere små effekter (=vanlige genetiske varianter)

Click to add text

Foto: Pudlek
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DNA, gener og kromosomer

• DNA: Lang streng 
med bokstaver

• Gen: Strekk av DNA-et 
kan leses av som 
oppskrifter for ulike 
egenskaper. Hvert gen 
har oppskriften for ett 
protein.

• Kromosom: Oppkveilet 
DNA-tråd.

Kopitallsvariasjoner av den 
genomiske regionen A på de to 
homologe kromosomene. 

Fig:  Barøy et al; Tidsskr Nor 

Legeforen 2008 

Kopitallsvariasjoner (eng; CNV)

• DNA-segmenter som finnes med et 
variabelt antall kopier i forskjellige 
individer

• Både delesjoner og duplikasjoner

• Tilstedeværelse av 
kopitallsvariasjoner er utbredt hos 
friske individer (kan være de 

novo/nyoppstått eller nedarvet)

• 22q11 delesjon er eksempel på en 
CNV (en av de mest vanlige)
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Kopitallsvariasjon (CNV)

Kopitallsvariasjon (CNV)
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Kopitallsvariasjon (CNV)

Duplikasjon

Delesjon

SNP
• Single Nucleotide Polymorphism

• Variasjon i en enkelt base i et nukleotid i DNA 

Bilde: Integrated Biobank of Luxembourg

Endring  av et 
basepar
kan, men trenger 
ikke affisere 
kroppsfunksjoner  
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Naturlig utvalg

• Individer med nyttige eller
fordelaktige genvarianter
får frem et større antall
avkom enn individer som er 
bærere av mindre gunstige
genvarianter

Charles Darwin

Spektrum av effekt av genetisk variasjon  
Genetiske tilstander og assosierte gener kan inndeles i penetrans (fra høy til lav  

på y-akse) og frekvens (veldig sjelden til vanlig på  x-akse) 

Suman Jayadev et al. Neurol Clin Pract 2011;1:41-48

Copyright © 2011 by AAN Enterprises, Inc.
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GWAS-studier: Genom Wide Association Studies

• En måte å undersøke millioner av punkter i DNA uten at alle 
punktene må undersøkes enkeltvis 

• Sammenlikning av to grupper (cases og  kontrollgruppe) 

Manhattan Plot og vanlige varianter

Common variants associated with risk of ASD. Image from Grove J. et al. (2019).



07.06.2022

12

The Familial Risk of Autism
JAMA. 2014;311(17):1770-1777.

Søsken har økt risiko for ASD

Søsken uten ASD

Søsken med ASD

Click to add text

• Eneggede tvillinger har 

100% felles gener

• Toeggede tvillinger og 

søsken har 50% felles 

gener

• Man har 25 % felles 

gener med besteforeldre 

osv

T Bourgeron 2015

Risikoen for å utvikle ASD er proporsjonal 

til andelen av felles gener
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Autisme kan arves på ulike måter

SJELDEN genetisk variant 

med STOR effekt

(nyoppstått mutasjon)

MANGE vanlige genetiske

risikovarianter

KOMBINASJON av 

vanlige genetiske varianter og

varianter med moderat effekt

AUTISME

Click to add text

Utfordring

Forstå sammenheng mellom -

DNA sekvens                  Biologi/tilstand
(Genotype)                    (Fenotype)

Miljø

ATTCGCATGGACC

C

A
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Epigenetikk (dirigenten) 
• De fleste av våre gener er avskrudd, men ulike 

gener er aktive til ulike tider i ulike celler

Gen 1

Gen 2

Gen 3

Gen 4

Gen 5

Gen 6

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Miljøfaktorer

• Høy alder hos mor (> 40 år) og far 
(>50 år)

• Fedme/overvekt

• Medisiner (bl.a valproat og SSRI)

• Folsyre (beskytter)

Pregnancy by Olena Panasovska from 

NounProject.com
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Disposisjon/ Temaer 

Genetikk

Sjeldne genetiske varianter med 
stor effekt (høy penetrans) og 
vanlige genetiske varianter med 
(lav pentetrans)

Hjerne-utvikling

Initial overproduksjon av 
nevroner etterfølges av 
en brukeravhengig spesialisering 
av nerveforbindelser

Sjeldne genetiske 
syndromer

Mange genetiske syndromer er 
assosiert med høy forekomst av 
autisme

Hjerneutvikling

Overskudd av hjerneceller ved fødsel

• Ca 100 milliarder hjerneceller hos nyfødt, (ca 15 
% flere enn voksne)

Antall synapser øker raskt

• I hjernen til 1–2 år gamle barn er 
det 50 prosent flere synapser (=kontaktpunkter) enn hos voksne

Pruning og myelinisierng

• Bruksavhengig tilbakedanning og effektiviisering



07.06.2022

16

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Etter at nervecellene er dannet, skal de plassere seg på riktig sted, 
migrere, og danne kontaktpunkter, synapser, med andre 
hjernenerveceller.

Click to add text

Courchesne et al, Mol Psychiatry (2019)

Søylen  til høyre viser volum av grå substans. 

Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 932-5

Dynamiske forandringer av grå substans 



07.06.2022

17

Hjernemodning:
Hvit og grå substans

Myeliniserte nervefibre (hvit substans) øker 

overføringshastigheten

Grå substans har langsommere 

overføringshastighet enn hvit substans

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Synapser som brukes styrkes

Cells that fire together, 
wire together
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Pruning: aktivitetsavhengig eliminasjon

Nerveceller som fyrer 

synkront lager sterke 

forbindelser med 

nærliggende celler 

Cells that fire out of sync, 

lose their link

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Hjernen gjennomgår store strukturelle 
forandringer i oppveksten

• Mengde grå substans (nevronene) øker gjennom første del av 
barndom for deretter å avta 
– Initial overproduksjon av nevroner følges av en periode med programmert 

celledød

– Aktivitetsavhengig eliminasjon av synapser er et hovedtrekk i 
ungdomstiden: Synapser som ikke brukes skjæres ned mens synapser som 
brukes ofte styrkes 

• Mengde hvit substans (myelin) øker lineært i tykkelse fra barn til 
voksen
– Grå substans i områder som blir mye brukt, tynnes tilsynelatende ut når 

nevronene blir myelinisert

– Myelinisering fører til en mer effektiv og finjustert 
informasjonsprosessering og danner grunnlag for økt forbinding i hjernen 

Cells that fire together, wire together
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Hjerneutvikling og autisme

• En del gener som er knyttet til utvikling av autisme, har særlige
funksjoner i fosterlivet

• Ulike gener er aktive til ulike tider i ulike hjerneregioner

Courchesne et al,

Mol Psychiatry (2019)

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Store hoder hos små barn med autisme

• Tidlig nevronal "overvekst" 
fører forsyrrelse nevronale
nettverk

Courchesne et al,

Mol Psychiatry (2019)
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FMRI: Bildet viser aktiveringen av hjernen til et nevrotypisk barn 
(venstre) sammenlignet med hjernen til et barn med autisme etter at 
de har fått høre en ”godnatthistorie”

Pierce Brain Res 2011

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

"Baby søsken studier"

• Systematiske studier av barn med økt genetisk risiko for autisme

• Muligheter for å studere barna før de før symptomene på 
autisme
– 6 måneder gamle barn som senere utvikler autisme, orienterer seg mot 

ansikter og øyne tilsvarende som andre. Tendensen til ikke å orientere seg 
mot sosiale stimuli synes altså å oppstå senere enn 6 måneders alder

Lord, et al Nature Reviews 

Disease Primers 2020
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Konnektivitet (hjernens nerveforbindelser)

• Man har funnet nedsatt konnektivitet mellom ulike
hjerneavsnitt, mens det også er økt lokal
konnektivitet innenfor spesielle regioner

Lord, Elsabbagh, Baird & Veenstra-

Vanderweele, 2018)

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Disposisjon/ Temaer 

Genetikk

Sjeldne genetiske varianter med 
stor effekt (høy penetrans) og 
vanlige genetiske varianter med 
(lav pentetrans)

Hjerne-utvikling

Initial overproduksjon av 
nevroner etterfølges av 
en brukeravhengig spesialisering 
av nerveforbindelser

Sjeldne genetiske 
syndromer

Mange genetiske syndromer er 
assosiert med høy forekomst av 
autisme
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Tidsskr Nor Legeforen 2022

Figure  Pooled prevalence estimates of ASD phenomenology ASD=autism spectrum 

disorder. n=number of papers used. QW=mean quality weighting for syndrome.

Richards C et al; Prevalence of autism spectrum disorder phenomenology in genetic disorders: a 

systematic review and meta-analysis The Lancet Psychiatry,  2015

ASD og genetiske syndromer
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Genetikk og diagnoser: ulike perspektiver

Samme «genfeil» er assosiert med 
ulike diagnoser (og symptomer)

ADHD Autisme

Utviklingshemming

Epilepsi

Tics

Lærevansker

Sjeldne 
kopitallsvariasjoner

Ulike 
kombinasjoner av
«vanlige» gener 22q11.2

16p11.2

Xp22.11

Sjeldne enkeltgener

SHANK3

22q13.33

NLGN4

NRXN1

Autisme

FMR1

• Rett syndrom

Personer med autisme
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• Rett syndrom

• Fragile X

• Tuberous sclerosis

• 22q11.2 delesjon

• Angelman syndrom

• Down syndrom

• CHARGE

• PKU (ubehandlet)

• SHANK3 mutasjon

Personer med autisme

Heterogeneity and convergence: the synaptic 
pathophysiology of autism

European Journal of Neuroscience
Volume 39, Issue 7, pages 1107-1113, 8 APR 2014 DOI: 10.1111/ejn.12498
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.12498/full#ejn12498-fig-0002

Rare monogenic disorders converge to a narrower 

set of behavioral symptoms – Illustration of possible 

targets for development of therapeutic strategies    

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.2014.39.issue-7/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.12498/full#ejn12498-fig-0002
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Oppsummering 

• Personer med autisme er en svært heterogen gruppe
• Det er ulik genetikk hos ulike individer
• Hjernen utvikler seg gjennom erfaringer

E-post: kristinb@ous-hf.no


