
ABC-studiens overordnede mål er å 
finne mulige årsaker til autisme ved 
å se på hvordan arv og ulike ting i 
miljøet, sammen eller hver for seg, 
kan forårsake tilstanden. Ved å bidra 
til mer kunnskap om årsaker kan 
vi få sikrere diagnostisering, bedre 
og raskere hjelpetiltak, og kanskje i 
fremtiden mulighet til å forebygge 
autisme hos barn.

ABC-studien springer ut fra Den norske 
mor og barn-undersøkelsen (MoBa). 
Siden 1999 har deltagerne i MoBa
bidratt med å svare på spørreskjemaer
og levert blod- og urin-prøver. Hensikten 
med MoBa er å finne svar på en rekke 
spørsmål som omhandler helse og 
sykdom hos mor og barn. Oppbyg-
ningen av MoBa setter Norge i en 
særskilt posisjon til å gjennomføre 
forskning på mulige årsaker til sykdom 
hos barn, inkludert autisme.

- Den vanlige fremgangsmåten i 
studier av sykdommer hos barn er å 
starte forskningen etter at barna har 
fått diagnosen. Dette er greit når man 
vil beskrive symptombildet og se på 
hvordan sykdommen forløper, men 
det er vanskelig å finne årsaker til at 
barnet har fått sykdommen på denne 
måten, spesielt hvis årsaken kan ligge 
langt tilbake i tid. Foreldrene til barn 
med sykdom husker naturlig nok bedre 
hva barnet har vært utsatt for gjennom 
fosterlivet og fremover enn foreldrene til 
de friske barna i kontrollgruppene. Dette 
gjør det vanskelig å sammenligne de 

syke barna med de friske. Fordi informa-
sjon er samlet inn før barnet ble sykt, 
har ABC-studien muligheter som ingen 
studier av autisme har hatt tidligere, sier 
Camilla Stoltenberg som leder ABC-
studien.

- Symptomene ved autisme er 
forholdsvis godt beskrevet, men også 
her trenger vi mer kunnskap for å bedre 
skille ulike undergrupper fra hverandre. 
Dette er nødvendig for å lage gode 
hjelpetiltak for barna og familiene som 

er rammet.  Når det gjelder de underlig-
gende årsakene til autisme vet vi svært 
lite, sier Stoltenberg. Hun mener mer 
kunnskap om dette er viktig av flere 
grunner:  
- Det vil kunne forbedre diagnostikken, 
men det vil også kunne åpne for 
behandling av selve grunnsykdommen, 
enten medikamentelt eller med andre 
tiltak. Kanskje vil det også åpne for at 
man i fremtiden kan forebygge autisme 
hos barn.  n

ABC-studien er unik i verden

2013

En hypotese er at miljøfaktorer som kosthold, miljø-
gifter eller infeksjoner kan påvirke hvorvidt et barn 
med genetisk sårbarhet utvikler sykdom eller ikke. 
MoBa og ABC-studien er enestående ressurser i så 
måte, fordi vi kan studere genetiske analyser sammen 
med informasjonen som deltagerne har bidratt med 
helt siden svangerskapet. Dette har potensiale til å 
generere banebrytende ny kunnskap om autisme hos 
barn, avslutter Jugessur.

FOlSyrEtilSKuDD i grAviDitEtEN
i 2012 publiserte ABC-studien en vitenskapelig artikkel 
som har vekket stor interesse både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Data fra ABC-studien viser at mødre som 
har tatt folsyre som kosttilskudd tidlig i svangerskapet 
har 40 prosent lavere risiko for å få barn med autisme 
enn de som ikke har tatt folsyre. risikoreduksjonen 
ble observert for de som brukte folsyre i tidsrommet 
fra fire uker før starten av graviditeten til åtte uker ut 
i svangerskapet. ingen sammenheng ble funnet for 
andre vitaminer og kosttilskudd. risikoreduksjonen 
gjelder i større grad for klassisk autisme enn andre 
undergrupper innenfor autismespekteret. Forskeren 
bak dette funnet heter Pål Surén. 

- At folsyretilskudd reduserer risiko for klassisk autisme 
er et helt nytt funn. Hvis dette holder stikk, vil det være 
første gang man har funnet noe som kan forebygge 
autisme hos barn. Neste trinn blir å finne ut hvilke 
biologiske mekanismer som kan forklare sammen-
hengen, sier Pål Surén. 

Han mener genetiske studier vil bli viktige, ettersom 
folsyre er nødvendig for oppbygging av cellenes 
gen materiale, DNA-molekylene.  
 - Evnen til å utnytte folsyre er også genetisk bestemt, 
og vi vet at folsyre kan påvirke hvilke gener som er 
skrudd av og på til enhver tid, sier Surén. 

Det er kjent at folsyremangel hos mor i svangerskapet 
kan få konsekvenser for barnet. risikoen for fødsels-
defekter som leppe-ganespalte og ryggmargsbrokk 
reduseres dersom mor tar folsyretilskudd i  
begynnelsen av graviditeten. i Norge anbefaler helse-
myndighetene av gravide tar folattilskudd så raskt som 
mulig etter at graviditeten er kjent. Dersom man plan-
legger å bli gravid, anbefales det at kvinnen begynner 
med folsyretilskudd før hun blir gravid.  n

Takk!
gjennomføringen av ABC-studien krever mye planlegging og koordi-
nering, og mange leger, psykologer og forskningsassistenter som har 
gjort en flott innsats. Men studien krever først og fremst deltagere. 
tusen takk til alle barn og foreldre som er med i MoBa og derfor har 
gitt oss lov til å bruke innsatsen deres i ABC-studien! En ekstra stor 
takk til alle som har tatt seg tid til å komme til ABC-klinikken midt i en 
travel hverdag. uten dere hadde det ikke vært noen ABC-studie! 

vi håper alle som har kommet til klinikken har hatt utbytte av 
opplevelsen, og at alle ABC-deltagere føler at deres bidrag vil kunne 
komme andre til gode med tiden. 

vi vil gjøre så godt vi kan for å holde dere oppdatert om forsknings-
resultater fra ABC-studien – resultater dere i høyeste grad har bidratt 
til. Etter hvert som resultatene kommer, vil dere kunne lese om dem i 
nyhetsbrev fra oss, fra MoBa, på våre nettsider  
www.fhi.no/studier/abc-studien og i media.

På MoBas nettsider, www.fhi.no/moba kan dere lese nyhetsbrevet 
fra 2013 og nyheter om andre prosjekter.

tusen takk for innsatsen! 
Hilsen alle oss i ABC-studien

Har dere flyttet? vi vil gjerne ha den 
nye adressen deres slik at vi får sendt 
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 Autisme, eller autismespekterforstyrr-
elser som er den diagnostiske betegn-
elsen, er en tilstand man antar er til stede 
hos barnet fra før fødselen, og årsak ene 
er trolig mange og sammensatte. 
interessen for autisme har økt de siste 
årene fordi forekomsten ser ut til å øke. 
Noen har gått så langt som å kalle det en 
epidemi. Det er imidlertid svært usikkert 
om økningen er reell, eller et resultat av 
endringer i diagnostikken. 

tiDlig DiAgNOSE
Det er verdifullt å oppdage tegn på autisme 
så tidlig som mulig i barnets liv slik at man 
kan sette inn tiltak for å støtte barnets 
utvikling raskt. gjennomsnittsalderen for 
diagnose av autisme er i dag rundt tre år 
for barneautisme, fire år for atypisk autisme 
og syv år for Aspergers syndrom. Noen 
forskningsresultater tyder på at symptomer 
kan sees allerede ved ett-to år hos mange 
av barna. Hvorfor er gjennomsnittsalder for 
diagnose da så høy?

- Dagens diagnosekriterier passer bedre 
for litt eldre barn. Spørsmål om vennskap 
og samtaler passer ikke så godt for barn 
under to år. Det finnes heller ikke så gode 
kartleggingsverktøy for de små barna 
ennå, sier psykolog Nina Stenberg som er 
forsker i ABC-studien.  Hun fortsetter:
- i tillegg er det flere barn med språk og 
generelle intellektuelle evner i normal-
området som får en autismespekterdiag-
nose nå enn tidligere, og man vet ennå 
ikke nok om deres utviklingsforløp.

KArtlEggiNgSvErKtØy
Fordi autisme er en alvorlig tilstand hvor 
barna trenger god tilrettelegging, hadde 
det vært en stor gevinst for alle å finne 
et enkelt verktøy som effektivt kunne 
forutsi om et barn vil utvikle autisme, 
slik at barn med høy risiko tidlig kunne 

henvises til spesialist. gjennom spørre-
skjemaene i MoBa har ABC-studien brukt 
et kartleggingsverktøy som har til hensikt 
å fange opp barn som kan ha autisme. 
verktøyet kalles M-CHAt og består av 23 
ja/nei-spørsmål om ting som typisk er 
problematisk for barn med autisme, slik 
som vansker med felles oppmerksomhet, 
manglende interesse for andre barn, 
forsinket språkutvikling og manglende 
interesse for sosiale leker. Kartleggingen 
er gjort når barna var 18 måneder.

resultatene fra kartleggingen viser at 
bare omtrent en tredjedel av barna som 
senere utviklet autismespekterforstyr-
relse ble fanget opp av M-CHAt når de 
var 18 måneder. 
- Dette indikerer at barn med autisme-
spekterforstyrrelser kan ha ulike utvik-
lingsforløp, og det er sannsynlig at ikke 
alle har tegn som er tydelig for foreldre 
og andre i så tidlig alder, sier Stenberg.

De fleste barna som ble fanget opp ved 
18 måneder hadde forsinket språk og 
generell utvikling når de ble utredet ved 
ABC klinikken da de var tre år eller eldre, 
mens barna med språk og generelle 
intellektuelle evner i normalområdet 
ikke viste tydelige tegn på autisme på 
M-CHAt ved 18 måneder. 

- Det er komplisert å fange opp autisme 
tidlig siden det er en utviklingsforstyr-
relse. Det ligger i naturen til tilstanden at 
symptomene vil bli tydeligere etterhvert 
som barnet blir eldre. Det er imidlertid 
stort behov for å finne måter å fange 
dette opp så tidlig som mulig. Dette er 
viktig av hensyn til effektiv utnyttelse 
av ressurser i helsevesen, barnehage og 
skole, men først og fremst for å hjelpe 
barna og familiene det gjelder så tidlig 
som mulig. vi trenger å forske videre på 
dette, avslutter Stenberg.

Arv EllEr MilJØ?
En viktig vitenskapelig oppdagelse som 
er gjort i løpet av de aller siste årene 
er at autisme er knyttet til genetiske 
endringer som er sjeldne hver for seg, 
men som sammen bidrar til en vesentlig 
del av sykdomstilfellene. Mange av disse 
genetiske endringene er nye (såkalte de 
novo-mutasjoner). Det betyr at de finnes 
hos barnet, men ikke hos foreldrene. 
Disse mutasjonene har oppstått i kjønns-
cellene til en av, eller begge, foreldrene, 
og i blant kanskje hos barnet tidlig i 
fosterlivet. 

Arveligheten til en sykdom forteller noe 
om i hvor stor grad sykdommen kan 
forklares av genetiske faktorer.  Man kan 
arve sykdomsgener fra mor og/eller far, 
eller det kan oppstå endringer i arvema-
terialet til barnet. 

ABC-studien skal som et første steg 
undersøke om det finnes endringer i 
arvematerialet til barna som har autisme, 
som går igjen hos alle eller de fleste 
med sykdommen. vi vil også undersøke 
om dette er arvet fra fedrene og/eller 
mødrene, eller om det er nyoppstått hos 
barnet. Det finnes også planer for å se 
på genuttrykksmønsteret hos de med 
autisme for å undersøke om dette skiller 
seg fra andre barn. En av forskerne i 
prosjektet, Astanand Jugessur, forklarer 
hvorfor disse undersøkelsene er viktige:

- i de fleste tilfellene av autisme foreligger 
det en arvelig disposisjon, og genetiske 
analyser er derfor avgjørende for å 
finne årsaker til autisme, sier Astanand 
Jugessur. - likevel vil ikke dette alene
være nok, for i de fleste tilfellene tror vi at 
tilstanden kan skyldes et samspill
mellom gener og miljøfaktorer, påpeker
Jugessur.

Forskningen i ABC

ABC-klinikken er avsluttet, men på 
en måte er det først nå ABC-studien 
virkelig begynner. Det var alle forsk-
ningsspørsmålene det hele startet med, 
og nå er vi omsider kommet dit at vi 
kan få svar på noen av dem. - Vi i ABC-
studien er virkelig takknemlig overfor 
alle dere deltagere som har deltatt og 
gjort dette mulig, sier Camilla Stolten-
berg, prosjektleder for ABC-studien.

Framover skal vi ha fokus på autismefors-
kningen. Noe forskning er allerede påbe-
gynt, men mye gjenstår. Blant annet er vi 
i startfasen med å analysere blodprøvene 
som deltagerne har levert gjennom sin 

deltagelse i MoBa. En lang rekke analyser 
skal gjennomføres, og spørsmålene er 
mange: Finnes det noe i blodprøvene 
fra barna med autisme som ikke finnes i 
blodprøver fra barn som har utviklet seg 
vanlig? Finnes det noe i blodprøvene til 
autismebarns mødre som ikke finnes hos 
mødrene til barna som har utviklet seg 
vanlig? Er den genetiske disposisjonen 
for autisme arvet fra mor og/eller far, og 
er dette likt for ulike typer autisme? Er 
det faktorer i miljøet som kan beskytte 
mot eventuell arv?

vi skal fortsette å samle inn data om 
autisme fra deltagere i MoBa som får 

diagnosen. Dette vil vi gjøre ved å koble 
MoBa med Norsk pasientregister. Pasi-
entregisteret mottar informasjon om alle 
diagnoser som settes i spesialisthelsetje-
nesten. For å samle ytterligere opplys-
ninger om de diagnostiske vurderingene 
som er gjort i hvert enkelt tilfelle, vil vi 
hente ut opplysninger fra pasientjour-
naler. På lik linje med data som ble samlet 
inn på klinikken, vil data fra journalene 
avidentifiseres i forskningsfilen slik at 
ingen som forsker på dataene kan kjenne 
igjen deltagere. vi forventer at det vil 
være 600-900 barn med autisme i MoBa 
etter hvert som barna blir eldre. n

ABC-studien i en ny fase

Årsakene til autisme er lite kjent. Det er enighet om at det 
finnes en arvelig komponent, men arvemønsteret er kompli-
sert og svært mye er ikke kjent. Faktorer i miljøet rundt oss 
som infeksjoner og miljøgifter er også av interesse, enten 
alene eller i samspill med genetisk sårbarhet. ABC-studien vil 
undersøke både miljøfaktorer og genetiske faktorer.

ABC-klinikken ble avsluttet på tampen 
av 2012 etter å ha vært i drift siden 
2005. Dit kom familier fra hele Norge 
for en hel dags utredning i forsknin-
gens tjeneste. - Det er litt vemodig 
at klinikken er avsluttet. Det har 
vært utrolig lærerikt og utfordrende, 
sier Anne-Siri Øyen, leder for ABC-
klinikken. 

ved utgangen av 2012 var 1031 barn fra 
hele Norge undersøkt på ABC-klinikken. 
Alle som hadde returnert spørreskjema 
til MoBa da barna var 3, 5 eller 7 år gamle 
var potensielle deltagere. De som ble 
invitert var enten trukket ut tilfeldig 
(kontrollgruppen), eller hadde registrert i 

spørreskjemaet at barnet har vansker som 
er vanlige ved autisme, som vansker med 
sosialt samspill, mye repetitiv oppførsel 
og forsinket språk. Noen hadde også 
opplyst at barnet har autistiske trekk og 
har vært utredet for dette i helsevesenet. 
Barn som var med i MoBa og hadde fått 
en autismediagnose etter utredning i 
helsevesenet ble også invitert, uavhengig 
av om de hadde returnert noen av spørre-
skjemaene. Dette fikk vi til ved å benytte 
Norsk Pasientregister, hvor alle diagnoser 
fra spesialisthelsetjenesten er registrert. 

FOKuS På FAMiliENE
Etter flere runder med de kliniske 
miljøene i Oslo-området, var det til slutt 
Nic Waals institutt ved lovisenberg Diako-

nale Sykehus 
som ble stedet 
for ABC-studiens 
forskningsklinikk.

- vi har hele tiden 
vært opptatt av å 
tilrettelegge best 
mulig for fami-
liene som deltok. 
Det har vært 
viktig for oss at 
de som kom til 
ABC-klinikken for 

å delta i forskningen ble ivaretatt på en 
god måte, sier Anne-Siri Øyen. 

ABC-studiens familie koordinator hjalp 
til med bestilling av reise og opphold 
for familiene, og utgifter til opphold ble 
dekket av studien. Et tverrfaglig team 
bestående av barnepsykiater, psykologer, 
forskningsassistenter og koordinatorer 
har hatt ansvaret for innsamlingen av 
diagnostisk informa sjon. Evnetester, 
intervju med mor, legeundersøkelse og 
mer til skulle utføres i løpet av dagen, som 
ble avsluttet med en oppsummering og 
tilbakemelding til foreldrene. All denne 
informasjonen legger nå grunnlaget for 
forskningen som så vidt har startet opp. 

FOrSKNiNgSKliNiKK
resultatene fra utredningen på klinikken 
er samlet i en forskningsfil og sammenstilt 
maskinelt med opplysningene som delta-
gerne har gitt i MoBa. På denne måten 
kan vi forske på autisme, og prøve å finne 
risikofaktorer og beskyttende faktorer. 
Før vi bruker forskningsfilen fjernes alle 
personopplysningene om deltagerne og 
erstattes med et løpenummer. Slik sikrer 
vi at deltagerne er anonyme for forskerne. 
Forskningsfilen sikres også på andre måter 
og tilgangen er strengt regulert. n

undersøkelse på ABC-klinikken. Foto: FHi

ABC-klinikken er avsluttet 
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