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Sammendrag  
Tittel på oppgaven:  Duften av sosial kognisjon? Intranasal oksytocins mulige effekt på 

emosjonsgjenkjenning hos personer med autismespekterforstyrrelse  

Forfatter:  Hanna S. Lishaugen 

Veileder:   Lars Tjelta Westlye  

Biveileder:   Daniel Quintana 

 

Forskningsspørsmål: Har intranasal administrering av oksytocin ved bruk av en fornyet 

nesespray, en positiv effekt på prestasjonene innen Reading the mind in the eyes test hos 

menn med autismespekterforstyrrelse og avhenger det av dose?  

Bakgrunn for oppgaven: Autismespekterforstyrrelser er en gruppe lidelser med 

betydningsfulle affektive, sosiale og økonomiske konsekvenser. Det er få behandlinger som 

har effekt på kjernesymptomatologien. De som eksisterer har moderat effekt og er 

kostnadskrevende. Oksytocin har i løpet av de to siste tiårene fått økt oppmerksomhet for 

dens involvering i tilknytning og sosial kognisjon. I denne oppgaven skal oksytocins  mulige 

effekt på emosjonsgjenkjenning hos autismespekter belyses. Oppgaven ønsker å bidra til ny 

kunnskap ved å benytte en ny nesespray designet for bedret levering av virkestoff, hensyn til 

mulige psykiske og somatologiske sykdommer og se på virkningen av to ulike doser. 

Metode: Det ble gjennomført en randomisert, double-blind, placebokontrollert, tre-periode 

overkrysningsstudie, hvor deltakerne fikk placebo, 8 internasjonale enheter (IU) okstytocin 

og 24IU oksytocin intranasalt med en bi-direksjonell, ekshalasjonsdrevet nesespray før de 

utførte fire sosial kognitive oppgaver. Det er Reading the mind in the eyes test (RMET) som 

vil oppgis og som er utgangspunktet for denne oppgaven. Analysene ble utført gjennom 

enveis repetert ANOVA på RMET, samt sekundære analyser av mulig endring av 

plasmanivåer av oksytocin, kortisol og arginin vasopressin og STAI-state.  

Resultater: Analysen resulterte i at funn av at 8IU og 24IU oksytocin ikke hadde signifikant 

statistisk effekt på RMET-prestasjon. Videre analyser av mulig innvirkning på oksytocin, 

kortisol og araginin vasopressins plasmanivåer og STAI ble utført. Plasmanivået av oksytocin 

var signifikant endret av administrasjon, de andre målene viste ingen statistisk signifikant 

effekt. 

Konklusjon: Studien konkluderer med at oksytocins rolle i emosjonsgjenkjenning fortsatt er 

uviss og at det behøves mer forskning på dens virkning. Det oppfordres til videre forskning 

på oksytocins effekt.  
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1. Innledning 
 

Viktigheten av sosial interaksjon er gjennomgående for våre liv, fra dannelse av 

betydningsfulle relasjoner, ivaretaking av familie og for fremgang innen arbeidslivet 

(Donaldson & Young, 2008). Sosial interaksjon har opp gjennom tidene sørget for at vi har 

fått beskyttelse og omsorg og slik ført til vår overlevelse. Abnormal sosial atferd er et av 

hovedtrekkene hos personer med autismespekterforstyrrelser og schizofreni, og har en 

gjennomgripende effekt på livene til de berørte og de pårørende (Herring et. al., 2006; Witt, 

Gottlieb, Hampton, & Litzelman, 2009). 

Autismespekterforstyrrelser er en heterogen gruppe bestående av kvalitative avvik 

innen tre domener: sosial interaksjon, kommunikasjon og stereotyp og/eller repetitivt mønster 

av interesser (WHO, 1999). Disse avvikelsene er konsekvente i individets fungering på tvers 

av ulike typer situasjoner. Et av kjernesymptomene til austismespekterforstyrrelser er sosial 

dysfunksjon. En sentral del av sosial atferd og emosjonsfungering er korrekt tolkning og 

adekvat uttrykk av emosjoner (Insel, 1999). Dette er en vesentlig del av problematikken for 

personer med autismespekterforstyrrelser.  

Autismespekterforstyrrelser antas å ha en multifaktoriell etiologi bestående av både 

genetiske og miljømessige årsaker. Fremgang innen dyremodeller av sosial kognisjon og 

tilknytning, har ført til håp om å få en ny og bedre forståelse av grunnlaget for sosial atferd 

(Insel, O'Brien & Leckman, 1999). En av de mulige mekanismene bak er nevropeptidet og 

hormonet oksytocin. Oksytocin har først og fremst vært kjent for dets involvering i laktering 

og fødsel (Burback, Young & Russell, 2006).  

Gjennom studier av gnagere genetisk blokkert for oksytocin, viste det seg at oksytocin 

er nødvendig for sosial hukommelse og tilknytning til avkom og partner. Dette satte i gang 

flere studier på mennesker, hvor forskning hittils har sett at en lite invaderende metode som 

nesesprayadministrasjon av oksytocin, kan virke å ha en positiv effekt og være involvert 

innen tillit og sosial kognisjon. Dette førte til medieoppmerksomhet hvor det ble omtalt som 

kjærlighetshormonet av The Telegraph (Alleyne, 2010) og en oppblomstring av forskning 

(Alvares, Quintana & Whitehouse, 2016).  

Dette ledet til videre forskning på lidelser preget av svekkelser innen sosial kognisjon, 

som personer med autismespekterforstyrrelser som nevnt har større vansker med. Studier har 

vist at personer med autismespekterforstyrrelser kan oppleve reduksjon av repetitiv atferd og 

bedret emosjonsgjenkjenning, som sett gjennom Reading the mind in the eyes test 
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(Kranenburg og van IJzendoorn, 2013). Denne testen, forkortet som RMET, er en av de mest 

anvendte sosial kognitive paradigmene innen forskning på oksytocin og er utgangspunktet for 

denne oppgaven. Forskningen på oksytocins effekt på symptomene for 

autismespekterforstyrrelse er en relativt ny linje av forskning hvor det fortsatt er usikkerhet 

på feltet og oppfordres til flere studier (Kranenburg & van IJzendoorn, 2013; Bartz, Zaki, 

Bolger & Ochsner, 2011).  

I denne oppgaven ønskes det å se nærmere på oksytocins effekt på symptomer ved 

autismespekterforstyrrelse sett gjennom emosjonsgjenkjenning. Da største delen av 

forskningen hittils har blitt foretatt på barn og unge, er det viktig å utforske om man vil finne 

den samme effekten hos voksne (Kranenburg & van IJzendoorn, 2013; Joshi et. a., 2013). Da 

autismespekterforstyrrelser er en populasjon med betydningsfull grad av komorbide 

psykiatriske og somatiske lidelser, kan det å kontrollere for dette føre til en mer homogen 

gruppe enn ved tidligere studier og slik forhindre statistisk støy. 

Det har blitt brukt varierende doser med oksytocin fra 15IU (internasjonale enheter) 

til 7000IU i studier tidligere, men 24IU virker å være en av de mest hyppige doseringene 

(Kranenburg & van IJzendoorn, 2013; Alvares, Quintana &Whitehouse, 2016). Da 

doseringen påvirker hvor mye som kan gå over i fordøyelsessystemet og føre til bivirkninger 

er det ønskelig å vite om større doser har bedre effekt eller om mindre kan føre til det samme. 

Vanlig nesespray har blitt konstruert for å levere virkestoff lokalt for å behandle tett nese og 

allergier, og ikke for å bryte blod-hjerne barriæren og administrere molekyler til hjernen 

(Guastella et al., 2013).  

Da man med vanlig nesespray derfor ikke nødvendigvis når målområdene for best 

mulig tilførsel, er det blitt anbefalt å forebedre tilføringsutstyr ved intranasal administrasjon 

av oksytocin (Guastella et al., 2013). I studien denne oppgaven er basert på ble det benyttet 

en ekshalasjonsdrevet, bi-direksjonell nesespray som er utviklet for medikamentell levering 

til øvre posterior nesekanal, og som tidligere har vist å forbedre leveransen (Djupesland, 

Skretting, Winderen & Holand, 2006). 

Problemstillingen i denne oppgaven er som følger: Har intranasal administrering av 

oksytocin ved bruk av en fornyet nesespray en positiv effekt på prestasjonene på Reading the 

mind in the eyes test (RMET) hos menn med autismespekterforstyrrelser, og avhenger det av 

dose? Hypotesen er at 8IU og 24IU oksytocin vil ha en prestasjonsfremmende effekt på 

Reading the mind in the eyes test.  
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2. Autismespekterforstyrrelser  
 

2.1 Definisjon og symptomatologi  
Autisme som begrep ble først omtalt i 1943 av Leo Kanner som beskrev situasjonen 

til en gruppe av elleve barn som delte det han refererte til som en ”lukket i en selv”-tilstand 

(egen oversettelse: enclosure in one’s self) (Persico & Napolioni, 2013). 

Autismespekterforstyrrelser er beskrevet av ICD-10 som en gruppe med gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser. Det er som nevnt innledningsvis en heterogen populasjon bestående 

av kvalitative avvik innen tre domener som er svekkelser innen sosial interaksjon, 

kommunikasjon og repetitive atferdsmønstre og/eller stereotype interesser (ICD-10). Et annet 

vanlig trekk innen autismespekterforstyrrelser er abnormal reaksjon på sensorisk stimuli, 

dette kan være auditorielt, visuelt eller somatosensorisk. Disse avvikene er konsekvente i 

individets fungering på tvers av ulike typer situasjoner.  

Diagnosemanualene DSM-IV og ICD-10 er relativt samstemte om kriteriene for å 

diagnostisere forstyrrelsesgruppen. I følge ICD-10 innbefatter gruppen diagnosene i 

kategorien gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84). DSM-IV hadde lignende 

oppbygning med underkategorier av autistisk forstyrrelse, Aspergers syndrom og uspesifisert 

gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (2000). I DSM-V som ble lansert i 2013 er disse 

samlet til en kategori, autismespekterforstyrrelser, med spesifisert alvorlighetsgrad, se 

oversikt side 4 (min oversettelse).  Da hovedtyngden av teoretisering og forskning innen 

autismespekterforstyrrelser er basert på̊ DSM-IV og DSM-V, vil forstyrrelsens 

symptomatologi, foreliggende teori og forskningslitteratur som presenteres i hovedsak være 

heftet opp til autismespekterdiagnosene slik de foreligger i DSM-IV og V.  

Autismespekterforstyrrelser er atferdsmessig definert og diagnostiseres deretter. Det 

er ingen måter å medisinsk teste for autismespekterforstyrrelser, annet enn for å ekskludere 

andre årsaksforklaringer eller finne andre underliggende problemer (Huguet, Ey & 

Bourgeron, 2013). Svekkelsene kan variere fra mildt til graverende. Gruppen har varierende 

kognitive evner, som kan gå fra å oppfylle kriteriene til alvorlig psykisk utviklingshemming 

til over gjennomsnittlig IQ (Currenti, 2010, s. 161).  
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Kjernesymptomene til autismespekterforstyrrelser forekommer sjeldent uten andre ko-

eksisterende psykiatriske og/eller medisinske tilstander. De mest typiske er epilepsi, 

søvnvansker, gastrointestinal problematikk, forstyrrelser i motorisk funksjon, 

oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD), tics, angstlidelser og, som nevnt ovenfor, 

utviklingshemming (Huguet, Ey & Bourgeron, 2013 s. 192).  

 

 

Diagnostiske kriterier i følge DSM-V for autismespekterforstyrrelse 299 (F84.0) 

A. Vedvarende svekkelser i sosial kommunikasjon og sosial interaksjon på tvers av kontekster 

som manifisert av følgende, nåværende eller gjennom livsløpet:  

1. Mangler i sosialt emosjonelt gjensidig samspill. 

2. Mangler i non-verbal kommunikasjon ved sosial interaksjon. 

3. Mangler i utvikling, ivaretaking og forståelse av relasjoner.  

B. Restriktive, repitive mønstre av atferd, interesser eller aktiviteter manifisert av minst to av 

følgende, nåværende eller gjennom livsløpet: 

1. Stereotype eller repetive motoriske bevegelser, bruk av objekter eller tale.  

2. Insistering på likhet, ufleksibelhet i forhold til rutiner, eller ritualiserte mønstre eller verbal 

nonverbal atferd.  

3. Meget restriktive, fikserte interesser som er abnormale i sin intensitet eller fokus.  

4. Hyper- eller hyporeaktivitet til sensorisk stimuli eller usedvanlig interesse i sensoriske 

aspekter ved miljøet/omverdenen.  

Spesifisert nåværende alvorlighetsgrad:  

Alvorlighet er basert på sosial kommunikasjonssvekkelser og restrikte, repetive 

atferdsmønstre.  

C. Symptomene må være tilstede tidlig i utviklingsperioden (men kan først å ha blitt fullt 

manifisert etter at sosiale krav overgitt kapasitetene eller maskert av lærte strategier senere i 

livet).  

D. Symptomene skaper klinisk signifikante svekkelser i sosiale, arbeidmessige eller andre viktige 

områder for nåværende fungering. 

E. Disse forstyrrelsene er ikke bedre forklart av intellektuell svekkelse (utviklingshemming) eller 

globalt utviklingsforsinkelse. Intellektuell svekkelse og autismespekterforstyrrelse kan 

koeksistere; for å gjøre en komorbid diagnose med autismespekterforstyrrelse og intellektuell 

svekkelse, skal sosial kommunikasjon være under hva som er forventet av det generelle 

utviklingsnivået.  

American Psychiatric Association  (2013) 
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2.2  Prevalens  
Estimeringen av prevalens varierer, men ligger ifølge Global burden of Disease Study 

fra 2010 på omtrent 7.6 per 1000, altså en av 132 (Baxter et. al., 2015). For strengere definert 

autisme er den estimert til en av 500 (Geschwind, 2009, s.370). Menn rammes omtrentlig fire 

til fem ganger hyppigere enn kvinner. I en rapport fra SINTEF bygget på kartlegging fra 

habiliteringstjenestene i Norge lå prevalensen på fem per 10.000 (Hem & Hesum, 2008, 

s.22).  

Dette tallet er svært lavt versus hva man ser i de internasjonale utvalgene (Hem & 

Hesum, 2008). Det antas å forekomme på grunn av at habiliteringstjenesten hovedsakelig har 

oversikt over den yngre befolkningen og anbefales kun å brukes som et minimumsanslag.  

Den initielle estimeringen av autismespekterforstyrrelser  på 70-tallet lå på omtrent fire av 

10.000, som gjør at tallene vi ser i dag er en stor økning (Geschwind, 2009). Det antas at 

økningen er en følge av bedre diagnostiseringsverktøy med bredere spekter og økt bevissthet 

rundt austismespekterforstyrrelser (Honda, Shimizu & Rutter, 2005)  

 

2.3  Etiologi 
Relativt lik forekomst av autismespekterforstyrrelser på tvers av nasjonaliteter og 

funn ved tvillingstudier tyder dithen at dette er en lidelsesgruppe med sterk genetisk sårbarhet 

(Abrahams & Geschwind, 2008, s. 342). Den blir omtalt som den mest heriable, nevrologiske 

utviklingsforstyrrelsen. Dette er på grunnlag av at heriabiliteten sett ved tvillingsstudier som 

er ekstraordinær høy og varierer mellom 73-95%. Heriabiliteten er ved søskenstudier vurdert 

til å ligge på 5-6% for autisme og 15-25% for å få en spekterlidelser (Persico & Napolioni, 

2013, s.96).  

I mange førstegradsslektninger finner man milde autistiske trekk (Persico & 

Napolioni, 2013, s. 96). I en nyere tvillingsstudie fra California, hvor det ble funnet en større 

proporsjon av forklartvarians av delte miljøfaktorer, heller enn genetisk heriabilitet (41-56% 

gener versus 41-57% hos menn), og tydet slik til en moderat heriabilitet (Hallmayer et. al., 

2011, s. 1098). En mulig forklaring av de ulike heriabilitetsestimatene kan være økt 

diagnostisering av mindre alvorlige former av lidelsen, da hoveddelen av studiene som var 

grunnlaget for den høyere heriabilitet ble gjort på 90-tallet.  

Det virker som at det kliniske heterogene bildet av autismespekterforstyrrelser 

reflekteres delvis i en heterogen og kompleks etiologi. Studier tyder dithen at det er et 
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multifaktorielt grunnlag med både genetiske, epigenetiske og miljømessige årsaker.  

Symptomene ved autismespekterforstyrrelser vurderes til blant annet å forekomme på grunn 

av en underliggende nevrologisk lidelse. Det virker å være et fellestrekk at det tidlig i 

utviklingen forekommer makrocefali, overvekst av hjernen, i tillegg til en nevrologisk 

forsinkelse (Sacco et. al., 2010, s.238; s.246). Makrocelefatien virker å normaliseres etter de 

første leveår. I studier kan man påvise endringer strukturelt eller funksjonelt i hjernen, men 

funnene av hvor endringene ligger virker å variere noe (Geschwind, 2009, s.371) 

Man har funnet flere ”mottagelige” (oversatt: susceptibile) gener på ulike 

kromosomer, spesielt 2q, 7q, 15q og på x-kromosomet, hvor hver genvariant virker å forklare 

en liten andel av tilfellene (Persico & Napolioni, 2013, s.96). Kopitallsvariasjoner (oversatt: 

copy number variation, CNV) er segmensjonvariasjoner i DNA forårsaket av duplikasjon, 

rekombinasjon, tillegging eller utstrykning (Persico & Napolioni, 2013). Kopitallsvariasjon 

er linket til en bred variasjon av kliniske kjennetegn, som psykoselidelser, utviklingshemning 

og nevrologiske symptomer. De har slik stor fenotype heterogenitet og ulik grad av 

gjennomtrengningskraft.  

Studier har vist at i utvalg av autismespekterforstyrrelse er det større grad av 

kopitallsvariasjon enn i kontrollutvalg (Sebat et al., 2007; Marschall et al. 2008). Dette 

gjelder spesielt de novo-variasjonene, som vil si at de forekommer i avkommet, men ikke i 

foreldrene. Senere studier har vist at det ikke nødvendigvis er mengden med 

kopitallsvariasjon er av like stor betydning, som dets lokalisering og dets funksjon (Levy et. 

al., 2011) 

I en studie av Geschwind og Levitt fant de at det er større grad av 

enkeltpolymorfismevarianter (oversatt: single nucleotide polymorphism, SNP) i utvalg 

bestående av mennesker med autismespekterforstyrrelser enn de uten (2007). I en metastudie 

ble det funnet en assosiasjon mellom enkeltpolymorfismevarianter som koder for 

oksytocinreseptorer (OXTR), det strukturelle genet for oksytocin (OXT/neurophysin-I) og 

proteinet CD38, som blant annet produserer et enzym som regulerer oksytocin, og 

autismespekterforstyrrelser (Feldman, Monakhov, Pratt  & Ebstein, 2015). I 

assosiasjonsstudien av Gescwhind og Levitt fant de også at gener som koder for Neurexin 1 

(NRXN1) og 3 (NRXN3) og GABA reseptor B3 (GABRB3) kan være forbundet med noen 

av symptomene man ser ved autismespekterforstyrrelser (2007). 

Gener som koder for kalsium eller proteiner som enten direkte eller indirekte 

kontrollerer intracellulært kalsiumnivå, kan være relatert til austismespekterforstyrrelser 

(Krey & Dolmetsch, 2007, s. 115). Det kan virke som at noen av tilfellene med forstyrrelsene 
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kan være forårsaket av abnormale Ca2+ homeostase under nevroutviklingen. Det virker 

sannsynlig at de autismespekterassosierte genene nevnt ovenfor ikke forårsaker forstyrrelsen 

i seg selv, men heller øker risikoen for å utvikle en eller flere av trekkene ved forstyrrelsene 

(Insel, O’Brien & Leckman, 1999). 

Det virker som at immunsystemet kan ha en rolle i etiologien til 

autismespekterforstyrrelser. I familier med lidelsesgruppen har  man funnet en større grad av 

opphopning av immunologiske lidelser og allergier (Croen, Grether, Yoshida, Odouli & Van 

de Water, 2005). Funn har også indikert at barn med autismespekterforstyrrelser har 

signifikant høyere immunglobulinreaktivitet i hjernen enn friske. Dette er ikke i så stor grad 

at det forklarer en betydelig del i den etiologiske modellen for autismespekterforstyrrelser, 

men kan bidra noe.  

En av hypotesene om årsaken til dette og til de nevrologiske funnene, er at prosessen 

begynner med fosteret i livmoren, hvor autoantikropper blir transportert over i fosteret og at 

dette har en negativ effekt på hjerneutviklingen (Geschwind, 2009). Infeksjoner i løpet av 

graviditeten er assosiert med autismespekterforstyrrelse (Mahic et. al., 2017) Høy farsalder er 

assosiert med forhøyet risiko (Cantor, Yoon, Furr & Lajonchere, 2007). I gjennomgangen av 

Geschwind uttrykkes det at det trolig fortsatt er uavklarte miljømessige faktorer som er 

medvirkende faktor til forstyrrelsesgruppen (2009). 

Det ser ut som at det er en rekke ulike faktorer som spiller inn i etiologien til 

autismespekterforstyrrelser. Dette gjelder både genetiske varianter i form av 

kopitallsvariasjoner og enkeltpolymorfismevarianter, og miljøfaktorer som infeksjoner. Det 

kliniske heterogene bildet av autismespekterforstyrrelser reflekteres slik i en heterogen og 

kompleks etiologi som fortsatt ikke er helt kartlagt. Studier indikerer at det er et 

multifaktorielt grunnlag med både genetiske, epigenetiske og miljømessige årsaker.   

 

2.4 Prognose og behandling  
Det er ingen kur mot autismespekterforstyrrelser og det anses som en kronisk lidelse 

(European commission for Health and Food Safety, 2005). Behandlingen som er mest brukt 

på denne gruppen er på nåværende tidspunkt høyt strukturert og intensiv ferdighetsorientert 

trening for å utvikle språk og sosiale evner. Den har mild til moderat effekt. En type av slike 

programmer er anvendt atferdsanalyse (oversatt: Applied behaviour analysis, ABA). Den har 

blitt utviklet for atferdsforstyrrelser generelt og er den hittils mest understøttede behandlingen 
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for autismespekterforstyrrelser (Boutot & Hume, 2012; Peters-Scheffer, Didden, Korzilius & 

Sturmey, 2011).  

Et annet program som er evidensbasert er tidlig intensiv atferdsintervensjon (oversatt: 

Early Intensive Behavioral Intervention), som er utviklet på grunnlag av anvendt 

atferdsanalyse og har blitt spesifisert til autismespekterforstyrrelser hos barn, men brukes 

også i forhold til personer av høyere alder i tilpasset form (Eldervik et al., 2009). Denne 

gruppen av programmer kjennetegnes av at: 1. intervensjonene er tilpasset til brukeren og 

adresserer alle hans/hennes evneområder, 2. ulike atferdsprosedyrer benyttes for å bygge opp 

nye repertoarer, øke adekvat atferd og redusere uønsket atferd, som betinging og time-outs 

ved selvstimulering eller selvskadende atferd 3. en eller flere som er opplært innen 

programmet er med på å styre og utføre intervensjonene, 4. foreldrene deltar som ko-

terapeuter for barna, 5. valg av intervensjons- og korttidsmål tas på bakgrunn av 

utviklingstrinn, 6. intervensjonene starter hjemme og blir overført til andre miljøer, som 

barnehage eller klasserommet på en systematisk måte når atferden har satt seg hjemme, 7. 

programmet er intensivt og inkluderer 20 til 30 timer med strukturert arbeid per uke, i tillegg 

til det uformelle arbeidet som blir gjort hjemme, 8. Intervensjonens varighet er som oftest to 

eller flere år og 9. blir påstartet når barna er tre til fire år gamle (egen oversettelse, Eldervik et 

al., 2009, s. 440).  

For Asperger syndrom og høyere grad av autismespekterforstyrrelser kan en form for 

sosiale treningsprogrammer og psykoedukasjon fungere godt (Woodbury-Smith & Volkmar, 

2009). Det kan gå ut på å lære retningslinjer og regler for å håndtere de vanligste sosiale 

situasjonene. Det kan gå mer detaljert i form av å få opplæring i hvordan man kan tolke 

ansiktsuttrykk, non-verbal kommunikasjon og nyanser i stemmevolum. Høy bruk av 

straffende elementer, slik det var i tidligere programmer, har vist seg å kunne øke sjansen for 

videre utvikling av ritualer for både Aspergers og spekteret generelt (Malt, Andreassen, 

Melle & Årsland, 2012). 

Det finnes ingen spesifikk medikamentell behandling av autismespekterforstyrrelse, 

men en andel av gruppen går på en eller annen form for psykofarmaka (Esbensen, Greenberg, 

Seltzer & Aman, 2009). Antidepressiva kan benyttes for å behandle angst-, depresjons- og 

tvangslidelsessymptomer som ofte koeksisterer med autismespekterforstyrrelse (Esbensen, 

Greenberg, Seltzer & Aman, 2009). Antipsykotika brukes for å behandle alvorlige 

atferdsproblemer og/eller betydelige ritualer. Stimulanter, som ritalin, benyttes for å dempe 

eventuell impulsivitet og hyperaktivitet. Dette er samtidig medikamenter som ofte har 

bivirkninger, i tillegg til at de i hovedsak ikke adresserer kjerneproblematikken ved gruppen.  
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Tilføring av vitamin B6 med magnesium, som er en kofaktor for nevrotransmittere 

som serotonin, GABA, dopamin, adrenalin og noradrenalin, utprøves og  virker til en viss 

grad å kunne bedre søvn og gastrointestinal problematikk, men det er fortsatt noe motstridene 

resultater (European commission for Health and Food Safety, 2005; Klein & Kemper, 2016). 

Melatonin har blitt gitt for søvnproblematikk og har rapportert noe virkning (Malow et. al., 

2012). 

Det er derimot lite medisinsk behandling som hittil adresserer kjernesymptomene til 

lidelsesgruppen i form av forstyrret kommunikasjon, ikke-adekvat sosial interaksjon og 

repetitive atferdsmønstre og/eller stereotype interesser. Behandlingene som adresserer 

kjernesymptomene i form av atferdstreningsprogrammer er tidskrevende og har medfølgende 

høye utgifter. Livstidskostnader for en person med autismespekterforstyrrelse varierer ut i fra 

symptomtrykk. I en studie hvor de kalkulerte kostnader i USA og Storbritannia, fant de at for 

de uten nedsatte kognitive evner er kostnaden rundt £0.92 millioner, mens for de med 

svekkelser av kognitive evner er det omtrentlig £1.5 millioner (Buescher, Cidav, Knapp & 

Mandell, 2014. Kostnadene var relativt like på tvers av landene til tross for relativt ulikt 

helse- og skolesystem. 

Da de sosiale, affektive og økonomiske konsekvensene av denne gruppen med 

autismespekterforstyrrelser er betydningsfulle, er en bedre forståelse av funksjonene bak 

lidelsene og oppdagelsen av nye behandlingsmåter svært viktig. Det er, som gjort rede for, få 

effektive behandlingstilnærminger. Det forskes i dag på om reseptorgenene til oksytocin, 

GABA-B, metobotropiske glutamat og genene for neuroligin og neurexin kan bedre 

behandlingen av symptomene (Coury, 2010). Oksytocin er slik ansett som en av de 

potensielle behandlingsmetodene og mekanismene bak.  
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3. Oksytocin  
 

3.1 Egenskaper 
Oksytocin er et hormon og nevropeptid som består av ni aminosyrer (Cystein, 

Tyrosin, Isoleucin, Glutamin, Asparagin, Cystein, Prolin, leucin og Glycin-NH2) og er 

strukturelt svært likt et annen hormon, arginin vasopressin (Lee, Macbeth, Pagani & Young, 

2009). Det syntetiseres hovedsakelig i paraventrikulær nukleus og supraoptisk nukleus i 

hypothalamus. Det transporteres videre til, preserveres i og sekreres fortrinnsvis gjennom 

nevrohypofysen (Young et al. 1997, s. 221).  

Tidligere ble oksytocin betegnet som et hypofysehormon, men det er blitt oppdaget at 

det også fungerer som en type nevrotransmitter gjennom nervefibre i større deler av hjernen 

(Young et al. 1997). Det har blitt funnet oksytocinerge fibre i bed nucleus av stria terminalis, 

anterior kommissur nukleus og i ryggmargen (Lee, Macbeth, Pagani & Young, 2009). Disse 

utløper enten i sentralnervesystemet gjennom parvocellulære nevroner i paraventrikulær 

nukleus og andre hjerneområder eller slippes ut i cerebrospinalvæsken. Utskillelsene kan  

forekomme synkronisert eller uavhengig av hverandre. 

Oksytocin finnes hos pattedyr, men strukturelt like hormoner som isotocin, mesotocin 

og vasotocin finnes i virveldyr og virvelløse dyr (Carter, 1998). Oksytocinreseptorer er vidt 

distribuert i hjernen hos både dyr og mennesker, men har ulik grad av tetthet. For sistnevnte 

er det reseptortettheten prominent i nucleus basalis Meynert, anterior hypothalamus, posterior 

hypothalamus, pars compacta i substantia nigra, stria diagonalis, den ventrale delen av lateral 

septal nukleus, hjernestammen og i øvre delen av ryggraden (Loup, Tribollet, Dubois-

Dauphin & Dreifuss, 1991; Loup, Tribollet, Dubois-Dauphin, Pizzolato & Dreifuss, 1989). 

Distribusjonen av oksytocinreseptorer i disse områdene som er knyttet til sensorisk, limbisk, 

automatisk og motorisk prosessering indikerer at oksytocin kan være en nevromodulator i det 

menneskelige sentralnervesystemet (Loup, Tribollet, Dubois-Dauphin & Dreifuss, 1991, 

s.230).  

Oksytocin sekreres ved seksuell stimulering, livmorsutvidelse, amming og i noen 

tilfeller ved stress (Insel, 2010). Det var det første peptidhormonet som ble fremstilt kjemisk 

og har blitt brukt for å indusere livmorssammentrekninger ved fødsel og stimulere utskillelse 

av brystmelk (Gimpl og Fahrenholz, 2001). Oksytocin er ikke bare strukturelt likt, men også 

assosiert med hormonet arginin vasopressin. De er involvert i reproduksjon, osmotisk 
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regulering, smaksfunksjoner og energibalanse, så vel som høyere funksjoner som assosiativ 

læring, stressregulering og sosial atferd (Feldman, Monakhov, Pratt & Ebstein, 2015). Det er 

hovedsakelig sistnevnte funksjon, sosial atferd,  som vil bli gjort rede for her. 

 

3.2 Dyrestudier  
De fleste studiene av oksytocins effekt, har sett på dens funksjon hos dyr og da 

spesielt gnagerarter. Dette har blitt gjort gjennom å utvikle transgenetiske gnagere hvor selve 

oksytocinpeptidet, reseptoren eller et enzym som regulerer sekresjonen av oksytocin, CD38, 

blir blokkert (Feldman, Monakhov, Pratt & Ebstein, 2015). En av de første effektene av 

oksytocin som ble sett på, var dens innvirkning på læring og hukommelse, da det lignende 

hormonet arginin vasopressin har en fasiliterende effekt (Insel, O’Brien & Leckman, 1999).  

En tidlig hypotese var at oksytocin hadde en dempende funksjon på læring og 

hukommelse. Det har til dels blitt tilbakevist ved at man har sett at oksytocin kan ha både 

fasiliterende eller inhiberende effekt på hukommelse avhengig av dose, rute eller paradigme 

som blir benyttet (Ferguson et. al., 2000). Oksytocin virker å ha en omvendt, u-formet 

effektkurve, hvor lave til moderate doser fasiliterer, mens høye inhiberer læring (Bielsky & 

Young, 2004).  

En viktig form for læring og hukommelse hos både mennesker og dyr, er 

gjenkjenning av en familiær artsfrender (Insel, O’Brien & Leckman, 1999). Ved bruk av 

genetisk blokkering av oksytocin hos mus og rotter fant man at de viste sosialt amnestiske 

symptomer lignende propopagnosia, en form av agnosi karakterisert av manglende evne til å 

gjenkjenne ansikter (Ferguson et. al., 2000). Dette til tross for ellers intakt olfaktorisk 

funksjon, læringsevne og hukommelse (Bielsky & Young, 2004). Ved sammenligning av 

transgene mus og villmus som da har inntakte oksytocingener, så man lik nevral aktivitet i 

luktelappen, piriform korteks, kortikale amygdala og i laterale septum, men transgenetiske 

mus hadde ikke økt aktivitet i medial amygdala slik villmus hadde (Ferguson, Aldag, Insel og 

Young, 2001). Amygdala er involvert i flere funksjoner og ansiktsgjenkjenning er en av de.  

I studiene ble den transgenemusen eller –rotten presentert for en ny artsfrende, for så 

etter en tidsperiode bli presentert for objektet på ny (Insel, O’Brien & Leckman, 1999). Ved å 

administrere oksytocin direkte i hjernen før den initiale eksponeringen til annen mus, 

gjenopprettes den sosiale rekognisjonen hos oksytocin-blokkerte mus. Det har blitt satt 

spørsmål ved om dette kommer av svekket evne til å danne sosiale minner eller om det kan 

handle om sekresjon av feromon som er særskilt viktig i sosial gjenkjenning hos disse artene 



	12	

(Insel og Fernald, 2004). Denne hypotesen svekkes muligens av nevnte funn av lik nevral 

aktivitet på tvers av transgene og villmus og at sosial gjenkjenningsevnen gjenopprettes ved 

injisering av oksytocin til den transgene gnageren.  

Oksytocin har ikke bare vist seg å ha en viktig rolle i sosial læring og hukommelse, 

men virker også å være fasiliterende for debuten av moderlig atferd hos transgenetiske 

brunrotter og mus (Insel og Young, 2001). Utøvning av moderlig atferd er ikke avhengig av 

oksytocin når atferden først har blitt etablert, men fremmer selve etableringen. Innvirkningen 

på moderlig atferd har blitt tenkt å kunne være i form av en totrinnsprosess, hvor det primært 

inhiberer unngåelses- eller angrepsrespons til avkomslukt som er typisk for mus og rotter pre-

partum, og sekundært initierer forsørgningsatferd. En effekt av oksytocin har også blitt funnet 

hos villmus som har naturlig tilgang på  nevropeptidet og hormonet, da de ikke har blitt 

endret genetisk, økte utvisningen av moderlig atferd som stelle atferd etter injisering av 

oksytocin (McCarthy, 1990; Pedersen & Boccia, 2002).  

I en studie som fulgte rotter gjennom livsløpet, fant de en sammenheng mellom 

mottatt omsorg i løpet av den første levetiden og uttrykt oksytocinreseptorer i hjernen i 

moden alder (Pedersen & Boccia, 2002). Dette virket å ha en overførende, reduserende effekt 

på stressaktivering i hypothalamus, hypofysen og binyrene (samlet omtalt som HPA-aksen). 

Dette kan være en del av et mulig bakteppe for mekanismen man har sett tegn til hos 

mennesker, hvor man har sett at kvaliteten på omsorg mottatt i barndom kan føre til 

individuelle forskjeller i sårbarheten til stress og sykdom senere i livet (Champagne & 

Meaney, 2001). Slike antagelser må tas med forsiktighet da omsorgsprinsippene som måles 

er vidt forskjellige, fra mengde med stell av avkom hos gnagere til et vidt spekter av 

omsorgsatferd hos mennesker.   

Post-partum rotter er i hovedsak ikke selektive i utvisningen av moderlig atferd og vil 

ta vare på alle avkom i reiret. Sau er derimot høyt selektive og avviser lam som ikke er sitt 

eget. Oksytocin kan føre til debut av moderlig atferd og aksept av fremmed-lam hos ikke 

gravide søyer (Keverne og Kendrick, 1992). Det samme ses hos post-partum søyer selv to til 

tre dager etter partum, og etter å ha tilknyttet seg sitt eget lam. Oksytocin kan også indusere 

moderlig atferd hos post-partum søyer som har blitt hemmet på grunn av anestesi  (Levy, 

Kendrick, Keverne, Piketty og Poindron, 1992). 

Da oksytocin har vist seg å være en del av moderlig atferd og tilknytning til avkom, 

har det blitt studert om det kan være involvert i utviklingen av sosial tilknytning. Microtus 

ochrogaster og microtus pinetorum er gnagerarter som utviser partnerpreferanse etter parring 

og anses som monogame arter (Insel, 2010). I en studie av disse så man at oksytocin både var 
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nødvendig og tilstrekkelig for å danne partnerpreferanse hos hunner (Carter, 1998; Insel og 

Young, 2001). Man har sett at hvis man injiserer oksytocin sentralt til hjernen, vil de utvise 

monogam atferd selv om de ikke har mulighet til å parre seg. Partilknytning kan bli 

forhindret ved å tilføre oksytocinantagonister før parring, uten at dette forstyrrer selve 

parringsatferden, men virker å komme i veien for partnerpreferansen som vanligvis oppstår i 

etterkant (Insel og Young, 2001). Mindre sosiale polygame hanner blir ikke mer sosiale i 

samspill med andre hanner ved tilføring, men utviser større grad av partnerpreferanse etter 

tilføring noe Young, Pitkow og Ferguson har tatt til ordet for at kommer av ulik 

reseptorfordeling (2002). 

Man har sett at de monogame artene har i større grad oksytocinreseptorer i nucleus 

accumbens og prelimbisk korteks som er involvert i sosial funksjon (Insel, 2010, s.770). Hos 

microtus pennsylvanicus som er polygame er oksytocinreseptorene derimot konsentrert i 

lateral septum og amygdala. Det er fortsatt noe usikkert rundt hvordan partnerpreferansen 

influeres av oksytocin og på hvilket systemnivå, men en hypotese er at oksytocin utskilles 

ved parring hos både de monogame og polygame artene, men at de aktiverer ulike baner i 

hjernen (Young, Murphy Young & Hammock, 2005, s.52).  

Hos monogame arter er tanken at parbindingen skjer i en betingingsprosess med 

dopamin og at dette fører til tilknytningen (Insel, 2010, s.771; Young, Murphy Young & 

Hammock, 2005, s.52). Man har sett at dopamin D1- og D2-reseptorene kan være involvert. 

Oksytocin administrert i polygame microtus pennsylvanicus induserte partnerpreferanse i en 

studie utført av Lim et. al., og dette virket å avhenge av dopaminnevrotransformasjon (2004). 

Disse funnene hos dyr hvor oksytocin virker å ha en sterk innvirkning på alt fra sosial 

gjenkjenning til tilknytning til avkom og etablere eller oppløse partnerpreferanse, ledet til 

forskning av oksytocins effekt på den sosiale atferden hos mennesker. Kan effekten av 

oksytocin på dyr generaliseres til mennesker? 

 

3.3 Studier av oksytocin ved ikke-kliniske utvalg 
Inspirert av forskningen av oksytocins effekt på den sosiale atferden hos dyr, 

konstruerte man studier for å se på om oksytocin kunne ha en effekt på tillit. Innen 

økonomisk teori, studeres tillit blant annet gjennom å se på villighet til å ta økonomisk risiko 

ved å sende beløp til en annen deltaker, uten forsikringer om at den andre vil gjøre gjengjeld 

(Berg, Dickhaut & McCabe, 1995). Denne ble benyttet i en av de mest influerende studiene 

av Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher og Fehr hvor de så på intranasal oksytocins mulige 
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effekt på å tillit, og har blitt benyttet i flerfoldige studier i etterkant (2005; Nave, Camerer & 

McCullough, 2015). 

Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher og Fehrfant at deltakerne som hadde fått 

oksytocin, tok en større risiko i spillet, selv etter at de fikk beskjed om at motspilleren hadde 

sviktet dem (2005; Baumgartner, Heinrichs, Vonlanthen, Fischbacher og Fehr, 2008).  De 

fant ikke en generelt fremmende effekt på risikotaking, kun for risiko som inkluderte en 

sosial faktor. I en annen studie fant de høyere nivåer av oksytocin hos deltakerne som utviste 

mer tillitfulle handlinger (Zak, Kurzban & Matzner, 2005). En av de aktuelle hypotesene har 

vært at oksytocin redusere responsen til sosialt stress. Baumgartner, Heinrichs, Vonlanthen, 

Fischbacher og Fehr fant at oksytocin hemmer fryktrespons i form av at det reduserer 

aktiviteten i amygdala og hjernestammen i slike sosiale risikospill (2008).  

Oksytocin har blitt beskrevet som å ha en anxiolytisk effekt (Kirsch et. al., 2005). 

Funn tyder dithen at at det fører til nedgang i amygdalas blodoksygeneringende respons 

(BOLD) til skremmende, sosialt stimuli (Kirsch et. al., 2005). Et av forslagene til hvordan 

denne effekten oppstår, er at okytocin kan føre til økt utslipp av gamma-aminosmørsyre 

(GABA) i sentrale amygdala, som fungerer inhibitorisk og hemmer stress–respons-systemet 

som utgjøres av hypothalamus, hypofysen og binyrene (den tidligere nevnte HPA-aksen). Et 

periferalt mål på aktivitet i HPA-aksen er nivået av kortisol som sekreres ved blant annet 

stressreaksjoner (MacDonald & Feifel, 2014). I en studie av Heinrichs et. al. (2003) omtalt av 

MacDonald og Feifel var det funn som tilsa at oksytocin hadde en dempende effekt på 

kortisolreaksjon i respons til en sosial stressor.   

Denne plausible angstreduserende virkning kan muligens forklare effekten av 

oksytocin som har blitt funnet innen sosiale og sosial kognitive oppgaver. Dette kan slik 

muligens være den underliggende mekanismen til oksytocins påvirkning av ens evne til å 

bevare tillit i situasjoner karakterisert av svik som vist ved tidligere nevnte studie. En studie 

utført av deOliveira, Zuardi, Graeff, Queiroz & Crippa viste at oksytocin hadde tilnærmet lik 

effekt som diazepam, anxiolytisk legemiddel, før en simulert offentlig tale (2012). 

Angstdempende midler forbedrer ikke sosial kognisjon i seg selv, de kan heller føre til 

svekket ansiktsgjenkjenning. Oksytocins innvirkning på sosial kognisjon influerer derfor 

trolig med noe mer enn en angstdempende effekt.   

 Funnene av oksytocins effekt på tillit og som anxiolytisk er ikke entydige 

(MacDonald & Feifel, 2014; Rotzinger et. al. 2010). I en gjennomgang av funn fra studier, 

viser de til motstridende resultater som tyder på at oksytocin øker aktiveringen av amygdala 

ved sosial stimuli (MacDonald & Feifel, 2014). I en studie av Domes et. al., hvor de 
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repliserte studien av Kirsch et. al., nevnt tidligere, var funnet at oksytocin førte til en generell, 

redusert aktivitet i amygdala på tvers av emosjonelle kategorier uten en spesifikk effekt på 

fryktstimuli, slik Kirsch et. al. fant (2007a). Det har vært funn av at oksytocin kan fasilitere 

ekstinksjon av betinget fryktrespons, men samtidig ha en slags anxiogen effekt ved å øke 

fryktresponsen til uforutsigbar trussel. Det virker slik som at oksytocins virkning på stress og 

engstelse har et komplekst årsaksforhold.   

  Studier av oksytocins effekt på tillit som sett i studiene til Kosfeld, Heinrichs, Zak, 

Fischbacher og Fehrfant og Baumgartner, Heinrichs, Vonlanthen, Fischbacher og Fehr har 

heller ikke blitt entydig replisert (2005; 2008; Nave, Camerer & McCullough, 2015). I en 

studie av Mikolajczak et. al. fant man at oksytocins effekt på tillitsmål i det økonomiske, var 

avhengig av beskrivelsen av den fiktive medspilleren (2010). Oksytocin virket ikke å ha 

effekt ved beskrivelser av medspilleren som ikke tillitsvekkende, og den største effekten av 

oksytocin ble funnet i risikospill uten sosial faktor. Dette står i motsetning til funnene i de 

tidligere nevnte studiene. I en metastudie av oksytocins innvirkning på tillit sett ved 

tillitsparadigme av Nave, Camerer og McCullough, viser de til flere andre studier som ikke 

har klart å replisere funnene og fant ingen reliabel effekt (2015). De konkluderer med at 

funnene av oksytocins mediering av tillit ikke er spesielt robust.   

En av mulighetene til ulike funn, kan være at individuelle forskjeller modulerer 

effektene, slik som i tidligere nevnte studie av Mikolajczak et. al. (2010). Man har også sett 

på dette i form av personlighetstrekk, psykisk lidelse eller tilknytningstil (Insel, 2010.). I en 

av disse studiene fant man at tilknytningsengstelse, som sett ved unngående 

tilknytningsmønster, virker å moderere responsen til intranasal administrering av oksytocin, 

hvor de hadde større utbytte i form av prososial kognisjon og atferd enn de med sikker 

tilknytning (Bartz et. al., 2015). 

Ved funn av oksytocin som en modulator av sosial interaksjon til en viss grad, som 

sett ved økt tillit, empati, øyekontakt, ansiktshukommelse og generøsitet, ble det forsket på 

om oksytocin også kunne ha en effekt på tenkning om andres sinnstilstand (Insel, 2010,. I en 

studie utført av Leknes et al. ble deltakere presentert med både implisitte, hybrid ansikter og 

eksplisitte som viste enten sinne eller glede, økte oksytocin prestasjonene for begge typene 

stimuli og pupillometrisk utvidelse (2013). De fant en interaksjon med emosjonssensitivitet, 

hvor deltakerne som i utgangspunktet hadde lavere emosjonssensitivitet, hadde større utbytte 

av oksytocin og økt grad av pupillutvidelse .  

Domes, Heinrichs, Michel, Berger og Herpertz utforsket emosjonsgjenkjenning ved 

bruk av Reading the mind in the eyes task (RMET)  (2007b). RMET brukes som mål på 
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emosjonsgjenkjenning og er en mer avansert versjon av Theory of mind tester. Deltakeren 

blir vist 36 bilder av øyeregionen og velger et av fire alternative følelser eller tilstander som 

blir foreslått til hvert bilde (Baron-Cohen, Wheelwright, hill, Raste & Plumb, 2001). Denne 

testen vil bli redegjort for i metodedelen senere i oppgaven, for oppsummering av studiene av 

oksytocin gjort på RMET, se tabell 1, s.23.  

Domes, Heinrichs, Michel, Berger og Herpertz fant at oksytocin forbedret RMET-

resultater hos 20 av 30 deltakere (2007). Da de kontrollerte for enklere versus vanskeligere 

oppgaver med mer subtile tegn, hadde oksytocin ingen effekt for de lettere oppgavene, men 

en tydelig for de mer subtile. Feeser et. al. replikerte disse funnene (2015), men dataene på 

oksytocins effekt på emosjonsgjenkjenning er ikke entydige. Lignende som for tillit og 

anxiolytisk virkning har man også her sett tegn til individuelle og kontekstuelle 

moderatoreffekter.  

Luminet, Grynberg, Ruzette og Mikolajczak fant derimot ingen bedring på vanskelige 

testdelene (items), men ved å ta hensyn til mål av deltakernes emosjonell, sosial kompetanse, 

fant de at de med lavere kompetanse fikk positiv effekt (2011). Radke og de Bruijn og Riem, 

Bakermans-Kranenbug, Voorthuis og van IJzendoorn fant lignende resultater, hvor de med 

lavere prestasjon generelt eller lavere emosjonell empati fikk noe utbytte (2015; 2014). 

Marsh, Yu, Pine og Blair fant at oksytocin hadde en spesifikk innvirkning på positive 

følelser, men ikke for negative (2010). Fischer-Shofty, Shamay-Tsoory, Harari og Levkovits 

fant at oksytocin hadde effekt på frykt, men ikke de andre emosjonene (2010).  

Dette er noe motstridende funn, men i en metastudie av Bakermans-Kranenburg og 

van IJzendoorn fant de at det er belegg for å si at oksytocin har effekt på det nevrale og 

atferdsmessige plan, blant annet på emosjonsgjenkjenning (2013). De påpeker at de 

kontekstuelle og individuelle faktorene er betydningsfulle for oksytocins effekt, og at det for 

friske mennesker har en forsterkende inngruppeeffekt. Hvis det er slik at oksytocin forbedrer 

evnen til å tolke andres sinnstilstand, kan dette muligens redusere tvetydigheten i sosiale 

situasjoner, og gjennom dette fremme sosial tilnærming som er en del av kjerne 

problematikken i autismespekterforstyrrelser (Domes et. al., 2007b). 

 
3.4 Studier av oksytocin ved autismespekterforstyrrelser   

Funnene av økt prososial atferd og forbedret emosjonsgjenkjenning førte til 

spekulasjoner om mulig behandling av psykiatriske lidelser som er preget av sosiale vansker, 

som da autismespekterforstyrrelser er. En av de første studiene som undersøkte den mulige 
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effekten oksytocin kan ha på autismespekterforstyrrelser, fant en nedgang i frekvensen av 

repetitiv atferd hos deltakerne som fikk oksytocin intravenøst (Hollander et. al., 2003). Den 

intravenøse behandlingen ble gitt kontinuelig over fire timer og reduksjonen av uønsket 

atferd virket å øke med behandlingstid, hvor nedgangen begynte en time etter administrasjon.   

Et annet av funnene fra studien var  at oksytocin virket å ha en fasiliterende effekt på 

forståelse av affektiv tale ved gjenhenting av sosial informasjon (Hollander et al., 2007). I en 

annen studie med deltakere med høyere fungerende autisme, var inhalasjon av oksytocin 

assosiert med signifikant økt interaksjon med den mest samarbeidsvillige medspilleren i et 

fiktivt ballspill og de rapporterte økt følelse av tillit og preferanse (Andari. et al. 2010). I 

studier uten oksytocin har de utvist ikke-selektiv atferd og resultatene fra Andari et. al. med 

oksytocin ligner mer på resultatene hos kontrollgruppen. De viste også økt fiksering på 

øynene til deltakeren. Studien har blitt bemerket av Nave, Camerer og McCullough i deres 

gjennomgang av studier av oksytocin i 2015 for å ha en noe høy p-verdi (p=.047, to-halet).  

En av svekkelsene innen autismespekterforstyrrelser innebærer redusert evne til å 

prosessere og automatisk immitere emosjonelle ansiktsuttrykk (Duffy & Chartrand, 2015). 

For å undersøke dette har man brukt funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) for å 

studere hjerneaktiviteten ved implisitt og eksplisitt emosjonsprosessering av ansiktsuttrykk 

(Critchley et. al., 2000). I studien viste deltakerne med autismespekter redusert aktivitet i den 

venstre regionen av amygdala og venstre cerebellum ved implisitt prosessering i forhold til 

aktiviteten man forventer ut i fra kontrollgruppen.  

Det har i tidligere studier blitt sett at de med autismespekterforstyrrelser kan ha 

nedsatt reaktivitet i ansiktsprosesseringsnettverket; fusiform gyrus, høyre inferior okksipital 

gyrus og amygdala i sammenligning med kontrollgrupper (Domes et. al., 2013) . Oksytocin et 

par studier har man sett at reaktivitet har økt etter intranasal tilføring av oksytocin (Domes et. 

al., 2013; Domes, Kumbier, Heinrichs & Herpertz, 2014). Hvor sistnevnte fant at økt 

reaktivitet var forbundet med bedre emosjonsgjenkjenning.  

Det virker å være en svekkelse i det sosiale tilbakemeldingssystemet som linker 

ansiktsuttrykk til emosjonelle tilstander, hvor de kan forbli emosjonelt uaffekterte av 

tilbakemeldinger av ansiktsuttrykk (Domes, Kumbier, Heinrichs og Herpertz, 2014). Dette 

kan henge sammen med at voksne med autismespekterforstyrrelser ofte utviser atypisk sosial 

imitasjon, hvor frivillig imitasjon er intakt, mens den automatiske virker å være svekket 

(Cook & Bird, 2012). Funn hos barn viser at svekkelsen for automatisk imitasjon først inntrer 

i cirka 8 års alderen, hvor svekkelsen som er fraværende i alderen 6-7 tiltrer i form av 

forsinket automatisk imitasjon (Beall, Moody, McIntosh, Hepburn & Reed, 2008). 
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Automatisk imitasjon er med på å fasilitere riktig tolkning av emosjon (Duffy & Chartrand, 

2015).  

I en studie utført av Guastella et al. med unge deltakere med 

autismespekterforstyrrelse i alderen 12-15år, var intranasal oksytocinadministrasjon assosiert 

med bedrede resultater på emosjonsgjenkjenning sett gjennom RMET, spesielt for de enklere 

deloppgavene (2010). Dette står da i motsetning til studien tidligere nevnt av Domes et. al., 

hvor utvalget var fra en ikke-klinisk populasjon og presterte bedre på de vanskeligere 

oppgavene (2007b). Det samsvarer noe med resultatene fra tidligere nevnte studier, hvor 

generelt lavere prestasjon på RMET og ulik mål på sosio-emosjonell kompetanse hadde 

større effekt av oksytocin, enn de med høyere skårer (Luminet, Grynberg, Ruzette & 

Mikolajczak, 2010; Radke & deBruijn, 2015; Riem, Bakermans-Kranenburg, Voorthuis & 

van IJzendoorn, 2014).  

Anagnostou et. al. rapporterte effekt av intranasal oksytocin på RMET hos 

autismespekterforstyrrelser etter bruk av oksytocin to ganger daglig over seks uker (2012). 

Guastella et. al. fant derimot ingen effekt av lengre administrasjon av intranasal oksytocin på 

RMET, hvor deltakerne ble administrert to ganger daglig over en periode på åtte uker (2015). 

De fant heller ingen effekt etter å ha kontrollert for effekten av lettere og vanskeligere 

testdeler. I metaanalysen av Bakermans-Kranenburg og Van IJzendoorn fra 2013 fant de en 

signifikant kombinert effekt av intranasal oksytocin på autismespekterforstyrrelser (d = 0.57). 

De påpeker samtidig at det hittil er få studier som er utført og at det trengs mer forskning.  

Totalt sett er det blandede resultater av effekten av oksytocin på sosiale atferdsmål, 

men de er verken like sterke eller stabile som sett i forskning på dyr. I nærmest alle studiene 

brukt på dyr har man benyttet direkte, sentralt administrert oksytocin og antagonister (Insel, 

2010). Dette er noe som ikke lett lar seg gjøre i studier av mennesker, hvor man i hovedsak 

har måttet anvende intranasal levering av oksytocin, da dette er en lite invaderende og enkel 

fremgangsmåte. Dette har sine farmakologiske begrensninger.  

Periferalt administrerte peptider har svært kort halveringstid og selv ved intravenøs 

administrering kommer mindre enn 1% frem til sentralnervesystemet (Kendrik et. al., 1986 

som omtalt i Insel, 2010).  Guastella et. al. har tidligere omtalt usikkerhetsmomentene ved  

levering av oksytocin intranasalt (2013). Dette kan trolig være en av hovedårsakene for 

hvorfor vi ikke kan replikere funnene fra dyrestudier. Alvares, Quintana og Whitehouse har 

kommet med oppfordringer til videre studier av oksytocins effekt på symptomer ved 

autismespekterforstyrrelser. De tar blant annet opp at det er benyttet flerfoldige paradigmer 
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for å utforske det, doseringer, seleksjonskriterier av deltakere, nesesprayapparater og 

effektmål. Dette er noen av utfordringene denne studien ønsket å møte.  
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4. Metode 
 

4.1 Deltakere 
Deltakerne var menn i alderen 18 til 35, som hadde blitt diagnostisert innen autisme 

spektrumet. Menn dominerer autismespekterfeltet med omtrentlig fire ganger høyere 

prevalens enn kvinner (Geschwind, 2009). Det har også blitt indiket en kjønnsavhengig effekt 

av oksytocin, og menn ble da foretrukket for å skape en mer homogen gruppe (MacDonald, 

2012). Deltakerne ble rekruttert gjennom oppslag ved den norske Autismeforeningen og 

spesialister i Oslo-området.  

Det ble innhentet bekreftelse på deres diagnose fra deres behandlere og det ble 

kvalitetskontrollert av en spesialist innen psykiatri. Dette ble undersøkt gjennom screening 

før randomisering. Studien ble godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk og deltakerne signerte informert samtykke før de deltok. Deltakerne ble 

informert muntlig og skriftlig om at de stod fritt til å trekke sin deltakelse underveis uten å gi 

noen begrunnelse om årsak. Det ble informert om at alle data ville bli behandlet konfidensielt 

og at det ikke skal være mulig å koble datapublisert tilbake til enkeltpersoner. Alle 

informantene signerte et informert samtykke før screening ble påbegynt. Dataene blir 

oppbevart i et sikret arkivskap hos studieleder. 

Et av inklusjonskriteriene var at deltakerne skulle ha god generell helse, uten noen 

form for klinisk signifikante abnormaliteter. Dette er noe som ikke har blitt kontrollert for i 

de fleste tidligere studiene gjort av oksytocins effekt på sosial kognisjon. Det ble gjort en 

somatisk undersøkelse av lege og sykepleier for å kontrollere for dette, hvor det blant annet 

ble tatt elektrokardiogram (EKG) og blodprøver for å screene etter abnormaliteter. Deltakere 

med farmakologiske, abnormale labratorieverdier som ansås som klinisk signifikante, ble 

ekskludert.  

Deltakere med en klinisk relevant historie i form av signifikante hepatiske, renale, 

endokrine, kardiologiske, nevrologiske, hematologiske, metabolske eller pulmonologiske 

sykdommer eller som hadde hatt en systemisk behandlingstrengende sykdom to uker innen 

første besøk, ble ekskludert. Personer med kjent hypersensitivitet eller allergi til 

komponentene i nesesprayen ble også ekskludert fra studien.  

 Da studien avhenger av god distribusjon av oksytocin til øvre nesekanaler, ble 

deltakere med nasal septum avvik, signifikant endret nasal epitel, nasal blokkering på grunn 
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av forkjølelse eller med tegn på tidligere nasale sykdommer, kirurgi eller avhengighet av 

inhalerte narkotika ekskludert. Dette ble undersøkt av studiens leger etter tilsyn av 

otolarygologist og gjennom akustisk rhinometri som ble utført av personell trent av 

otolarygologist og deltakere med nasal fossa volum på 2-5 fra neseboret ble ekskludert.  

Under screening ble det utført Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence som anses 

som et reliabelt og valid mål på intelligens, hvor det måles verbal- og utføringsintelligens.  

(WASI; Bosnes & Namsos, 2005). Dette ble gjort for å ekskludere deltakere med IQ under 

75. Mini International Neuropsychiatric Interview som er et strukturert diagnostisk intervju 

etter DSM-V og ICD-10-standard (M.I.N.I.; Lecrubier, 1997) ble gjennomført med den 

hensikt å utrede for mulig psykiatrisk komorbiditet som krever akutt intervensjon i form av 

for eksempel psykosespektrum eller suicidalitet. 

WASI og M.I.N.I. ble utført av trenede studenter innen psykologi ved UiO for å 

kontrollere for dette med tilsyn av studiens leger. Deltakerne fylte ut selvrapporterings-

skjemaene Alcohol use disorder identification test (AUDIT; Reinert & Allen, 2002) og Drug 

use disorders identification test (DUDIT; Berman, Bergman, Palmstjerna & Schlyter, 2004). 

Deltakere med historie av signifikant rus eller alkohol misbruk etter AUDIT- eller DUDIT-

kriteriene ble ekskludert.  

 

4.2 Eksperimentalt design 
Deltakerne fikk placebo, 8 internasjonale enheter (IU) okstytocin og 24IU oksytocin 

intranasalt i en randomisert, double-blind, placebokontrollert, tre-periode overkrysnings-

studie. Deltakerne ble randomisert til en av tre behandlingssekvenser med et minimum av 24 

timer mellom behandlingene for å forsikre adekvat utvaskingsperiode.  

Det ble tatt blodprøver for å måle plasmakonsentrasjonen av oksytocin, arginin 

vasopressin og kortisol. Dette ble gjort en time før den eksperimentelle oppgaven for å oppnå 

en baseline, og omtrentlig 40 minutter etter administrasjonen av placebo, 8IU eller 24IU. De 

sosial kognitive oppgavene vil bli gitt 40 minutter etter administrasjon.  

Studiens primære effektvariabler var Emotion sensitivity task (Quintana et al., 2015) 

og Reading the mind in the eyes task (Baron-Cohen, Wheelwright, hill, Raste & Plumb, 

2001). Sekundære effektvariabler var Dot probe task (MacLaod et. al, 1986) og Emotional 

face morphing task (Fischer-Shofty, Shamay-Tsoory, Harari & Levkovitz, 2010) og 

fysiologiske mål i form hjerteratevariabilitet og plasmakonsentrasjoner av oksytocin, arginin 

vasopressin og kortisol. Det var slik fire ulike mål av sosial kognisjon. Det er Reading the 
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mind in the eyes task (RMET) som er utgangspunktet for denne oppgaven, samt de 

sekundære målene av STAI og plasmaverdiene av oksytocin, kortisol og arginin vasopressin. 

Resultatene fra de andre oppgavene vil ikke bli presentert i denne oppgaven.  

RMET ble administrert som den andre av de fire sosial kognitive oppgavene, 

omtrentlig 50 minutter etter intranasal administrasjon av oksytocin. Den brukes som et mål 

på emosjonsgjenkjenning og er en mer avansert versjon av Theory of mind tester (Baron-

Cohen, Wheelwright, hill, Raste & Plumb, 2001). Den ble utviklet for å måle sosial kognisjon 

innen autismespekterforstyrrelser. Det er et testbatteri bestående av 36-items med bilder av 

øyeregionen. Deltakeren selekterer ut den tilstanden som beskriver best hva personen på 

bildet tenker eller føler fra fire forslag. Totalskåren kan variere fra null til 36.  

Prestasjon på RMET avhenger av slik av emosjonell vurdering og dekoding (Baron-

Cohen, Wheelwright, hill, Raste & Plumb, 2001). De mentale tilstandene som er avbildede 

kan være semantisk komplekse, som for eksempel sjalu eller anklagende, men krever ikke 

ingen videre integrering av annen informasjon som kontekst. De kan bli klassifisert innen tre 

emosjonelle kategorier; negative (N=12), positive (N=8) og nøytrale (N=16) (Harkness, 

Sabbagh, Jacobsen, Chowdrey og Chen, 2005, s.1007).  

I studien ble det brukt en norsk oversatt versjon av RMET. Denne har ikke blitt 

validert til en norsk populasjon enda. For å forsikre at deltakerne forstod ordene som ble 

brukt, fikk de lese gjennom en liste med ordene og gitt definisjoner dersom det var noen de 

ikke gjenkjente før de pågynte med de sosial kognitive oppgavene. Listen de fikk utdelt 

ligger som vedlegg 1. Basert på funn fra tidligere studier med RMET som mål av oksytocins 

virkning på emosjonsgjenkjenning av Anagnostou et. al. og Guastella et al. ble hypnotisert at 

oksytocin ville føre til økt prestasjon på RMET (2012; 2010). 

Da tidligere studier har vist at oksytocin kan ha en anxiolytisk effekt og det har blitt 

framsatt hypotese om at det kan ha en modulerende virkning på sosial funksjon, ble det tatt 

plasmaverdier av kortisol før og etter administrasjon, samt foretatt State-trait anxiety 

inventory (STAI) for å undersøke dette (Julian, 2011). STAI er et selvrapporteringsskjema, 

bestående av to deler som måler engstelse i form av tilstand og trekk. Det anses som et 

reliabelt mål og benyttes for å måle kliniske verdier av engstelse. Den ble administrert før 

intranasal administrasjon for å måle engstelsestilstand og –trekk. Tilstandsdelen av STAI ble 

readministrert etter fullføring av de sosial kognitive oppgavene for å måle mulig endring i 

tilstandsengstelse.  



	 23	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Studier av oksytocins effekt på RMET 
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4.3 Utstyr 
 Oksytocin har meget lav biotilgjengelighet når det blir administrert oralt (Groot et. al., 

1995). Noe av det utfordrende ved administrering av oksytocin har vært at farmakokinetikken 

er usikker og utfordringen å få krysset blod-hjerne barrieren for administrasjon av oksytocin 

(Guastella et. al., 2013). Flere av farmakologiske studier på gnagere og makake aper har 

indikert at intranasal administrasjon kan omgå blod-hjernebarrieren og transportere 

medikasjonen til sentralnervesystemet gjennom den olfaktoriske nerven og til en viss grad 

den trigeminale nerven (Chang & Platt, 2014).  

Guastella et al. har anbefalt at videre studier av intranasal levering av oksytocin 

forbedrer administrasjonsmetoden ved å tilpasse den bedre til nesens anatomi (2013). 

Standard nesesprayutstyr har vist seg å ikke være effektivt i forhold til dette, hvor en studie 

viste at kun omtrentlig 3% av stoffet når blodbanen (Aggrawal, Cardozo & Homer, 2004).  

En av ufordringene for bruk av intranasal levering av blant annet oksytocin er å få til det øvre 

posteriore området av nesehulen for best opptak (Djupesland, Messina & Mahmoud, 2014).  

Noe av det som skiller studien fra tidligere er bruk av ekshalasjonsdrevet nesespray, 

OptiNose, som er bi-direksjonell og skal føre til en forbedret administrasjon til 

sentralnervesystemet (Djupesland, Skretting, Winderen & Holand, 2006, s. 470). Den 

administreres gjennom et nesebor, hvor den mekanisk forsegler nesegangen og åpner den 

trange, indre nesegangen. Når brukeren ekshalerer inn i munnstykket skapes det et indre 

trykk som gjør at ganeseilet lukker seg. Dette isolerer nesen fra resten av 

respirasjonssystemet og forminsker spredningen av administrasjonsmiddelet til uønskede 

områder, som ved til lungene eller magen ved svelging av stoffet.  

Trykket som skapes ved ekshalasjonen blir frigjort når trykkstykket presses inn, som  

fører til at den trange nesegangen ekspanderer og trykket sendes ut gjennom det andre 

neseboret (Djupesland, Skretting, Winderen & Holand, 2006). Dette gjør at oksytocindosen 

som blir administrert fraktes forbi nesehulen og fører til bedre administrasjon til ønskede 

områder. 
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 Illustrasjon: illustrasjon av OptiNose med tillatelse fra Djupesland (2013) 

  

 En studie hvor de så på oksytocins effekt på psykoselidelse, fant de at mengden med 

oksytocin inntatt hadde effekt på negative symptomer (Cacciotti-Saija et. al., 2014). Det kan 

bety at det å få forbedret tilføringen av oksytocin ved hjelp av tilpasning til nesens anatomi 

kan få implikasjoner for klinisk anvendelse. I en metastudie utført av Bakermans-Kranenburg 

og van IJzendoorn fant de at det har blitt anvendt ulike doser av oksytocin, varierende fra 

15IU til mer enn 7000IU (2013). Økt dose forhøyer risikoen for eventuelle bivirkninger 

ettersom oksytocinreseptorer er distribuert gjennom hele kroppen. Det er derfor valgt i denne 

studien å se på to ulike doseringer for å se om en lavere dose kan gjenskape lignende effekter 

som sett i andre studier.  

 

4.4 Statistiske analyser  
RMET ble administrert til deltakerne over de tre ulike behandlingene (placebo, 8IU 

og 24IU), som gjør at vi kan se på effektene behandlingene på emosjonsgjenkjenningen. 

Basert på på power analyser av RMET (Baron-Cohen et. al, 2001) og estimater fra Guastella 

et. al. (2000), ble det sett at et utvalg av 18 deltakere er nødvendig for å oppnå en power på 

0.7. Da det ble tatt blodverdier av oksytocin, kortisol og arginin og STAI-state før og etter 

behandling, er det mulig å se på eventuell effekt av oksytocin på disse sekundær målene. Da 

dette er et mellomgruppedesign trengs det ikke å tas hensyn til statistisk støy forårsaket av 

eventuelle gruppeforskjeller. 

The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc, Chicago, IL; versjon 14.0) 

ble benyttet for statistiske analyser. For å utføre grafer ble JASP (Version 0.8.0.0) benyttet. 

Deskriptiv statistikk som gjennomsnitt og standardavvik ble utført for å få en oversikt over 
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datamaterialet.  Prosentvisendring ble utregnet for STAI-state og plasmanivåer av kortisol, 

arginin vasopressin og oksytocin.  

En enveis repetert ANOVA (One-way repeated measures ANOVA) ble benyttet for 

analysere endring i gjennomsnittsskårer ved administrasjon av 8IU, 24IU og placebo på 

henholdsvis RMET, STAI-state og plasmanivåer av kortisol og oksytocin. Den repeterte 

ANOVA analysen vil bli korrigert med en Huynh-Feldt-korreksjon, hvis viser at kravet om 

lik varians i de ulike kategoriene var brutt. Ved signifikante effektstørrelser for de utførte 

enveis repeterte ANOVAene vil det bli gjort pairwise comparisons med bonferroni 

korreksjon. Ved Anova rapportes effektstørrelse ved Partial Eta Squared; verdier tolkes som 

Eta squared. Eta Squared verdier på 0.01, 0.06 og 0.14 er ansett som henholdvis liten, 

medium og stor (Cohen, 1988).  
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5. Resultater 
 

26 menn ble vurdert for inklusjon i studien, hvor av 17 deltakere i alderen 19-35 ble 

randomisert til studien hvor alder (M = 24.88, SD = 4.67), fullskåre IQ (M = 109.76, SD = 

12.06). Ni deltakere ble ekskludert fra studien hvor av grunnene var ønsket ikke delta videre 

(N = 2), hadde fullskala IQ <75 (N = 2), oppfylte kriteriene for psykosespektrumlidelse 

(N=2), hadde abnormal 12-leds elektrokardiogram (N = 2) eller hadde klinisk signifikante 

blodprøve resultater (N=1). STAI state ble tatt før første eksperimentelle sesjon (M = 33.71, 

SD = 7.59). Fem av deltakere oppfylte kriterier for komorbide psykiatriske lidelser; agorafobi 

(N = 2), depressiv lidelse (N = 2) og tvangslidelse (N = 1). Alle randomiserte deltakere (N = 

17)fullførte alle tre behandlingsrunder. Rekruteringen ble påstartet i april 2015 og alle 

behandlingene var gjennomført i løpet av februar 2016.   

 

En enveis repeterte mål ANOVA ble utført for å sammenligne effekten av oksytocin 

på RMET-prestasjon ved anvendt 8IU, 24 IU og ved placebo-betingelse. Det ble utregnet 

prosentvisendring for dataene på oksytocin, kortisol, arginin vasopressin og STAI. Det var 

ingen signifikant effekt av behandling på primær testen, RMET, F (2, 15) = 1,84, p=.192., 

partial eta squared =.19. 

Det ble utregnet prosentvisendring for dataene på oksytocin, kortisol, arginin 

vasopressin og STAI. Det blOksytocin F(2, 18) = 7.69, p = 0.004, partial eta squared 0.46. 

Den indikerer slik en signifikant effektstørrelse av behandlingsbetingelse, hvor behandling 

forklarer omtrentlig 46% av den totale variansen av oksytocin. Ved analyse av kortisol viste 

Tabell 2: Deskriptiv informasjon

M SD Min Maks

Alder 24,88 4,67 19 35
WASI 109,76 12,06 89 138
STAI state 33,71 7,59 20 48

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (Wechsler, 1999)

The State-Trait Anxiety Inventory, STAI (Spielberg, 1983)
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indikerte Mauchly’s test for sphericity at kravet om lik varians i de ulike kategoriene var brutt 

(p < 0.02). Med korreksjoner ble resultatene for kortisol F(1.44, 15.84) = 1.30, p = 0.28, 

partial eta squared 0.10 

Ved analysene av arginin vasopressin var Mauchly’s test for sphericity sitt krav om 

lik varians i de forskjellige behandlingene brutt (p < .04). Etter korreksjon var resultatene for 

arginin vasopressin F(1.53, 19.9) = 1.82 p = 0.19, partiel eta squared 0.12. Det var ingen 

signifikant hovedeffekt av behandling på tilstandsangst som målt ved repeterte STAI-state, F 

(2, 14) = 0.26, p <.774, multivariat partial eta squared =.36. Bivirkningene som ble rapportert 

var på tvers av behandling (placebo, 2 rapporter; 8IU, 4 rapporter; 24IU, 4 rapporter) og var 

forbigående og milde. Eksempler på rapporterte bivirkninger var trøtthet, hodepine og 

svimmelhet rapportert ved blodprøvetaking.   
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Figur 1: Hovedeffekt av gruppe på plasmaverdier og selv-rapportert tilstandsangst (STAI-state): Linjegrafene illustrerer 
gjennomsnitt og 95%konfidensintervall for oksytocin (A), kortisol (B), arginin vasopressin (C) og STAI-state (D). Errorbarene 
representerer det 95% konfidensintervalle.  
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6. Diskusjon 
 

Målet med studien var å se om en dose i form av 8IU eller 24IU med intranasal 

oksytocin hadde effekt på emosjonsgjenkjenning sett ved RMET versus placebo, i et utvalg 

av voksne menn med autismespekterforstyrrelser. Resultatene fra studien indikerer at 

intranasalt administrert oksytocin ikke har en statistisk signifikant effekt på 

emosjonsgjenkjenning, verken ved lav eller høyere dose. Ut i fra denne studien kan vi 

dermed ikke se at dose har hatt effekt. Tidligere forskning på ungdommer med 

autismespekterforstyrrelser har vist at oksytocin kan forbedre RMET-prestasjon (Guastella et 

al., 2010), men dette var ikke tilfelle i denne gruppen med voksne menn.  

En mulig årsak til funnene i denne studien kan være at intranasal oksytocin har liten 

effekt på emosjonsgjenkjenning hos menn med autismespekterforstyrrelser, som er  i voksen 

alder og med relativt god fungering som vist ved somatisk undersøkelse og IQ (>75). 

Tidligere studier av intranasal administrert oksytocin på symptomer ved 

autismespekterforstyrrelser har ikke hatt entydige resultater (Alvares, Quintana & 

Whitehouse, 2016).  

Dette gjelder heller ikke studier som har benyttet RMET som paradigme. I studien av 

Anagnostou et. al. fant de generelt økt prestasjon på RMET (2010), Guastella et. al. fant 

positiv effekt, da spesifikt for lettere testdeler (2010), mens i en annen studie av Guastella et. 

al. ble det ikke funnet signifikant effekt, heller ikke når lettere og vanskeligere testdeler ble 

kontrollert for (2015). I begge studiene av Guestella et. al. bestod utvalgene av ungdommer. 

 En faktor som det kan settes spørsmål ved i denne studien er at det er den norske 

versjonen av RMET som ble benyttet.  Den har blitt oversatt, men ikke validert ved studier til 

norsk standard. Den har tidligere blitt oversatt til tyrkisk, spansk, japansk, tysk, svensk, 

fransk og italiensk med varierende reliabilitets mål sett ved Cronbach’s alfa (Khorashad, 

2015). Cronbach’s alfa har i noen av studiene ligget på 0.37 (Khorashad et. al. 2015), 0.53 

(Prevost et. al., 2014), 0.60 (Vellante et. al., 2013) og 0.60 (Pfaltz, 2013) på henholdsvis 

persiske, franske, italienske og tyske versjoner. Det kan derfor hende at den oversatte 

versjonen av RMET ikke er reliabel for et norsk utvalg eller at vanskelighetsgraden har blitt 

påvirket av språkendringene.  

I tidligere studier har man funnet en sterkere effekt av oksytocin ved å skille mellom 

lette og vanskeligere testdeler. Funn har blant annet vært at kontrollgrupper har gjort det 

bedre på de mer subtile oppgavene, mens de ikke-kliniske gruppene med lavere sosial-
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emosjonell intelligens eller med kliniske utvalg med autismespekterforstyrrelser har prestert 

bedre på de enklere testdelene. Da den norske versjonen ikke har blitt validert, forblir det 

usikkert om inndeling hadde gitt effekt i denne studien. En mulig annen forklaring på 

manglende statistisk signifikans kan komme av at kravet om utvalgsstørrelse for statistisk 

power ikke ble møtt .  

Et av funnene fra gnagerstudier, var at forskjellen mellom sosiale og monogame og 

mindre sosiale og polygame gnagerarter hadde ulik lokalisering av oksytocinreseptorer (Lim 

og Young, 2007) Tilføring av oksytocin kan påvirke noe partneratferd hos hannkjønn, men 

fører ikke til en økning av sosial atferd generelt. Hvis man drar denne ligningen til 

autismespekterforstyrrelser, og setter et premiss om at symptomene til denne gruppen blant 

annet er forårsaket av endret reseptorfordeling, vil ikke nødvendigvis tilføring av oksytocin 

reversere svekkelsen i sosial kognisjon og atferd (Young, Pitkow & Ferguson, 2002).  

Selv om gnagermodeller er et kraftig verktøy for å utforske fysiologi og biokjemi, er 

det vanskelig å oversette funnene til høyere utviklet menneskelig atferd som er avhengig av 

høyere ordens assosiasjonskorteks som emosjonsgjenkjenning er (Geschwind & Levitt, 

2007). Sosial atferd kommer av distinkte og artsunike nevrale systemer og miljøinteraksjoner. 

En annen utfordring ved generalisering er at studiene hvor det er benyttet gnagermodeller har 

det blitt anvendt direkte, sentralt administrert oksytocin og dette er noe som ikke lar seg gjøre 

ved studier av mennesker (Insel, 2010). 

I en artikkel tar Bartz, Zaki, Bolger og Ochsner til orde for at man ikke har tatt nok 

hensyn til konteksten og personlighetstrekk i forståelsen av oksytocins virkning (2011). De 

foreslår at individuelle og kontekstuelle differanser kan modulere effekten. 

Autismespekterforstyrrelser er en klinisk heterogen gruppe med en mangefasitert etiologi, og 

det kan være mulige individuelle faktorer som det ikke ble kontrollert for i denne studien som 

har ført til statistisk sett manglende virkning. Hos dyr har man sett en snudd, u-formet 

læringskurve ved oksytocintilføring. Oksytocins virkning kan ha en mulig kompleks form 

hvor variert dosering har forskjelligartet effekt hos ulike individer. Dette kan også tenkes å 

spille en rolle i denne studien.  

En forklaring på at det ikke har blitt funnet effekt av oksytocin på RMET, kan være at 

oksytocin ikke har blitt levert til sentralnervesystemet. Intranasal oksytocin har sine 

farmakologiske begrensninger og det er enda usikkert hvor mye som krysser hjerne-blod-

barrieren som omtalt av Insel og Guastella et. al. (2010; 2013). Periferalt administrerte 

peptider har svært kort halveringstid og selv ved intravenøs administrering er beregningen at 

mindre enn 1% kommer frem til sentralnervesystemet (Insel, 2010). Dette kan bidra til at 
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funnene fra dyrestudier ikke hittils har latt seg overføre til mennesker. Resultatene i 

plasmanivået i denne studien indikerer at oksytocin har blitt levert da det var en signifikant 

forskjell over de ulike behandlingene. Samtidig er perifere mål på oksytocin som målt ved 

plasmakonsentrasjon også blitt omtalt som usikre mål på effekten av levering til 

sentralnervesystemet. Det kan derfor ikke sies med sikkerhet om administreringen nådde 

målområdene. 

I denne oppgavens primære test, RMET, ble det ikke funnet en statistisk signifikant 

effekt på resultatene, verken ved lav eller høyere dosering. Det ble heller ikke funnet effekt 

på sekundær mål som kortisol, arginin vasopressin eller STAI. Dette er et bidrag til 

kunnskapsgrunnlaget rundt oksytocin og autismespekterforstyrrelser ved at det har blitt 

forsøkt å studere ulik doserings effekt på sosialt kognitivt mål, utprøvd en nesespray utformet 

for medikamentell leveranse og kontrollere for funksjonsnivå i form av IQ og komorbide 

psykiske og somatiske sykdommer.  

Det er nødvendig med videre forskning da personer med autismespekterforstyrrelser 

opplever store konsekvenser i form av nedsatt livskvalitet og sosial funksjon. En bedring av 

funksjonsnivå hos denne gruppen kan få samfunnsøkonomiske konsekvenser sett i forhold til 

tjenestebehov og arbeidsdyktighet. Funnene av oksytocins innvirkning er varierende over 

både ulike kliniske utvalg og kontrollgrupper. Det er fortsatt spørsmål som ikke er avklart for 

å oppnå forståelse for oksytocins mulige terapeutiske virkning for 

autismespekterforstyrrelser, og det oppfordres til videre forskning.   
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