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Potentiella symptom att behandla vid Autism
• Motorisk hyperaktivitet, ouppmärksamhet
• Repetitivt beteende
• OCD
• Depressivitet
• Ångest
• Irritabilitet (aggressivitet, själv‐skadebeteende, svåra
vredeutbrott)
• Sociala förmågor??
• Sömnsvårigheter

Autism
Vilka behandlingar vet vi fungerar och vad finns det studier på
• Beteende intervention
• Sectretin

• Många studier negativa resultat
• Hög evidens för ingen effektivitet

• Farmakologisk behandling
• Irritablititet

• Risperidone och Abilify
• Biverkningar viktuppgång

• ADHD
• Mph
• Atomoxetin
• Guanfacine

• Repetitivt beteende
• Abilify och Risperidone

• OCD, Ångest, Depression
• SSRI
• Neuroleptika
Goel and Findling et al Int rev Psychiatry 2018 Apr 25

Neuroleptika och AST
• FDA har godkänt Risperidon 5‐16 år och Aripiprazol 6‐17 år mot irritabilitet
• Risperidone har visat sig i flera RDPBC vara överlägsen placebo mot
irritabilitet (agitation, ångest, utbrott, självskada) stereotypier och
hyperaktivitet (Ischikawa et al 2016, Kent et al 2013, Marcus et al 2009, McCracken et al 2002, Mc Dougle et al 2005, Owen
et al 2009, Pandina et al 2007, Shea et al 2004).

• Kent et al 2013 visade att högre doser Risperidone 1,25 mg/dag – 1,75 mg/dag
förbättrade irritabilitet och funktionsnedsättning bättre än låga doser 0,25 mg/dag –
0,75 mg/dag

• Aripiprazol har reducerat irritabilitet (agitation, ångest, utbrott, självskada)
stereotypier och hyperaktivitet (Marcus et al 2009, Owen et al 2009, Findling et al 2014, Ischikawa et al 2016)

Antidepressiva
• Citalopram är inte effektivt för repetitivt beteende och funktionsförmåga, gav
mer biverkningar än nytta (King et al 2009)

• Buspirone visade sig reducera repetitivt beteende med en låg dos 2,5 mg x 2
(Chugani et al 2016)

• Fluoxetin var inte effektivt för repetitivt beteende hos ungdomar med autism vs placebo (ACTN =
Autism Clinical Trials Network autism Speaks, 2009)

ADHD och AST
• ADHD är en vanlig komorbiditet till Autism. 37 % (Gadow et al 2006) – 85 % (Lee et al
2006)

• Flera RDPBC har visat att mph reducerar ADHD symtom hos barn med
Autism och ADHD (Rupp 2005b, Jahromy et al 2009, Pearson et al 2013)
• ATMX reducerar hyperaktivitet hos barn med Autism och ADHD
(Hafterkamp et al 2012, 2013). Föräldraträning och ATMX reducerar hyperaktivitet
mer än enbart medicin (Handen et al 2015, Smith et al 2016)
• Guanfacine reducerar hyperkativitet och förbättrar uppmärksamhet
(Scahill et al 2015)
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Mph till barn med AST och ADHD

Study

Age

Subjects

Efficacy in treating ADHD Sx

Pearson
et al., 2013

7‐13

24

Improved hyperactivity and impulsivity

3‐5

14

Modest Improvement of ADHD symptoms (50%
responders)

Jahromi
et al., 2009
(Reanalysis of RUPP)

5‐13

33

Improved joint attention initiations, self
regulation, regulated affective state

Posey
et al., 2007
(Reanalysis of RUPP)

5‐14

66

Improved hyperactivity and impulsivity

5‐14

72

Improved hyperactivity in 49% of patients,
although non‐ASD ADHD patients improve by
70‐80%

Handen
et al., 2000

5‐11

13

Improved hyperactivity, stereotypy, inappropriate
speech

Quintana
et al.,1995

7‐11

10

Improved hyperactivity

Ghuman
et al., 2009

RUPP Autism Network
2005

Adapted from Propper et al. Child and Adolescent Psychopharmacology News 2016 June;21(3):10‐3

Glutamateric and gamma‐aminobutyric acid (GABA)
• N‐Acetylcysteine (NAC) har visat:
• I en liten RDPBC har visat att det reducerar irritabilitet jämfört med placebo
(Hardan et al 2012)

• Och en större studie (Dean et al 2016, Wink et al 2016) att det inte reducerade irritabilitet
jämfört mot placebo
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Vissa interventioner har visat vara effektiva
mot repetitiva beteenden vid AST
Study

Age

Subjects

Efficacy in
treating Study
ADHD Sx

Risperidone
(1‐10mg/day)

McDougle
et al., 1998

18‐43

31

Y‐BOCS

Positive

Age

Risperidone
(various doses)

Kent
et al., 2012

5‐17

96

ABC
CY‐BOCS

Positive

Divalproex Sodium
(125 mg/d)

Hollander
et al., 2006

5‐17
(one @
40yrs)

13

CY‐BOCS

Positive

Buspirone
(various doses)

Chugani
et al., 2016

2‐ <6

166

Y‐BOCS
RBS‐R

Positive

Adapted from Yu et al. BMC Psychiatry. 2020 Dec;20(1):1‐1

Background
ADHD
Symptoms: Motor Hyperactivity and Inattention

Alice R. Mao, 2020

Biverkningar av mph hos barn som
behandlas med ADHD och AST
Study

Adverse Effects (AEs)

Pearson et al., 2013

Loss of Appetite, Insomnia

Ghuman et al., 2009

AEs in 50%, stereotypic behavior, upset stomach, sleep
problems, emotional lability

Jahromi et al., 2009
(Reanalysis of RUPP)

18% dropout from AEs: Irritability, loss of appetite,
insomnia, emotional outbursts

Posey et al., 2007
(Reanalysis of RUPP)

18% dropout from AEs: Irritability, loss of appetite,
insomnia, emotional outbursts

RUPP Autism Network, 2005

18% dropout from AEs: Irritability, loss of appetite,
insomnia, emotional outbursts

Handen et al., 2000

Social withdrawal, sadness, irritability, poor appetite

Quintana et al.,1995

No significant AEs: Loss of appetite, insomnia, irritability

Adapted from Propper et al. Child and Adolescent Psychopharmacology News 2016 Jun;21(3):10‐3
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Kliniska prövningar som visar motstridiga eller negativa
resultat för repetitiva beteenden vid AST
Studier med varierande resultat:
1. Fluvoxamine effektiv hos vuxna (McDougle et al., 1996) men inte effektiv
hos barn (McDougle CJ. Unpublished Data)
2. Fluoxetine (Hollander et al., 2005 & Hollander et al., 2012)
3. Oxytocin (Anagnostou et al., 2012 & Parker et al., 2017)
4. N‐Acetylcystein (NAC) (Hardan et al., 2012 & Dean et al., 2017)
Negativa Resultat:
1. Citalopram (King et al., 2009)
2. Olanzapine (Hollander et al., 2006)
3. Levetiracetam (Wasserman et al., 2006)
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•

146 patienter med AST (7.5‐18 år) randomiserades till placebo vs
fluoxetine (start 4‐8 mg/d, titrerades till 20‐30 mg/d)

•
•

75% fullföljde studien i 16 veckor

•

Begränsande faktorer: Högt bortfall och en signifikant minskning
av symtomen även i placebogruppen

CYBOCS‐PDD poäng var lägre i fluoxetin‐gruppen jämfört med
kontroller från 2.01, p=0.03

Reddihough et al. JAMA (2020) Oct 22;322(16):1561‐9
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‐2 Agonister kan fungera mot ADHD‐
symtom vid AST
Intervention

Study

Clonidine
Fankhauser
double‐blind,
placebo‐controlled et al., 1992
trial
Clonidine
double‐bind,
placebo‐controlled
crossover
Clonidine
Retrospective
Open Trial

Age
(years)

Sample
Size

Scales

5‐33

9

Ritvo‐Freeman Real Life
Positive
Rating Scale and CGI‐I

8

Teacher rated ABC
irritability, stereotypy,
hyperactivity,

19

Parent and Teacher
ratings in hyperactivity,
Positive
mood instability,
aggressiveness

8.1
Jaselskis
average
et al., 1992
+/‐ 2.8
Ming et al.,
4‐16
2008

Result

Positive
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-2 Agonister kan fungera mot ADHD‐
symtom vid AST
Intervention
Guanfacine
Retrospective
Review
Guanfacine
Prospective
Open Trial
Guanfacine ER
Placebo controlled
randomized clinical
trial

Study
Posey et al,.
2004

Scahill et al,.
2006

Age
(years)

Sample
Size

3‐18

Symptoms:
Hyperactivity,
28 with PDD
inattention,
impulsivity

9.03
+/‐ 3.14

Scahill et al., 8.5
2015
+/‐ 2.5

Scales

Result
39.3% (11/28)
of subjects
with positive
response

25

Parent‐rated and
Teacher‐rated
hyperactivity
subscale of ABC

62

ABC‐hyperactivity
Positive
and CGI‐I

Positive

Guanfacine hos barn med ASD och hyperaktivitet
Am J Psychiatry. 2015 Aug 28:appiajp201515010055. [Epub ahead of print), Scahill San Antonio 2015

• Utvärdera säkerhet och effekt av förlängd frisättning Guanfacin XR hos barn med
ASD och hyperaktivitet.
• Åtta veckor parallell randomiserad placebo kontrollerad studie
• N= 62
• 53 pojkar
• 9 flickor

From: Extended-Release Guanfacine for Hyperactivity in Children With Autism Spectrum Disorder
Scahill et al 2015 Aug 28:appiajp201515010055. [Epub ahead of print] American Journal of Psychiatry

a Higher scores reflect greater hyperactivity. ABC= Aberrant Behavior Checklist.

Date of download:
11/04/2015

Copyright © American Psychiatric Association.
All rights reserved.

From: Extended-Release Guanfacine for Hyperactivity in Children With Autism Spectrum Disorder
Scahill et al 2015 Aug 28:appiajp201515010055. [Epub ahead of print] American Journal of Psychiatry American Journal of Psychiatry

FIGURE 3. Mean Change From Baseline of Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure, and Pulse Rate for Subjects With
Complete Data by Treatment Condition

Date of download:
11/08/2015

Copyright © American Psychiatric Association.
All rights reserved.

Resultat
Scahill et al 2015 Aug 28:appiajp201515010055. [Epub ahead of print] American Journal of Psychiatry

• Guanfacine XR tolererades väl
• Statistisk signifikant reducering av hyperaktivitet p<0.0001
• Kan vara ett alternativ för att behandla ADHD och samtidig autism
• Gav mindre biverkningar
• P=0.001 På ADHD–RS även för uppmärksamhet
• P< 0.001 ADHD tot
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Vanliga biverkningar ‐2 Agonists
Drug

Adverse Effects (AEs)

Klonidin

Dåsighet, irritabilitet, huvudvärk, hypotoni,
bradykardi

Guanfacine

Dåsighet, trötthet, nedsatt aptit, irritabilitet,
förstoppning

” ”Svarsfrekvensen [mot Guanfacine] var jämförbar med metylfenidat hos
ungdomar med ASAT (ungefär 50%), men med en något lägre frekvens av
utsättning på grund av biverkningar (13,3 jämfört med 18% av patienterna)
Politte et al., 2018
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Atomoxetin hos barn med AST
Study
1. Arnold
et al., 2006

Age

5‐15

2. Harfterkamp
6‐17
et al., 2012
3. Handen
et al., 2015

5‐14

Subjects

Efficacy in treating ADHD Sx

16

Crossover 6‐veckorsstudie: Signifikant minskning av
hyperaktivitetsskalan på ABC och hyperaktiva /
impulsiva symtom på DSM‐IV

97

10 veckors dubbelblind RCT:
Betydande minskning av ADHD‐symtom och
CTRS‐R: S hyperaktivitet

64

Dubbelblind 2x2 10‐veckors prövning av
Atomoxetin och föräldraträning: Alla
behandlingsgrupper var överlägsna placebo
mätt meSNAP Teacher and Parent

1. Arnold et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2006 Oct 1;45(10):1196‐205
2. Harfterkamp et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2012 Jul 1;51(7):733‐
41
3. Handen et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015 Nov 1;54(11):905‐15
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Background

Adverse Event Atomoxetin
Studie

Adverse Effects (AEs)

1. Arnold
et al., 2006

Irritabilitet / humörsvängningar, trötthet / trötthet,
nedsatt aptit, GI‐symtom

2. Harfterkamp Illamående, minskad aptit, trötthet, tidig morgon
et al., 2012
uppvaknande
3. Handen
et al., 2015

Inga biverkningar skilde sig signifikant från
kontrollgruppen.
Vanlig AE: Irritabilitet, nedsatt aptit, agitation,
sömnsvårigheter, gastrointestinella symtom

1. Arnold et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2006 Oct 1;45(10):1196‐205
2. Harfterkamp et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2012 Jul 1;51(7):733‐
41
3. Handen et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015 Nov 1;54(11):905‐15
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Aripiprazole and Risperidone kan vara effektiva
mot hyperaktivitet vid AST
Practice Parameter for the Assessment and Treatment
of Children and Adolescents with ASD

Volkmar et al., Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2014 Feb 1;53(2):237‐57

Antiepileptika
• Valproat förbättrade inte repetitiv beteende hos barn och ungdomar
med Autism (Hellings et al 20015)
• Valproat förbättrade irritabilitet hos barn och ungdomar med Autism
(Hollander et al 2006)

Aggression and Irritability
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Farmakologisk behandling för irrtabilitet och
utagerande beteende vid AST

• Atypiska (andra generationens) neuroleptika (aripiprazol,
risperidon)

• Starkt bevis för risperidon och aripiprazol för att minska irritabilitet,
självskada och hyperaktivitet
• Sverige indikation Risperidon 6 veckors behandling för aggressivitet
hos utvecklingsstörda
• Första linjens behandling
• FDA‐godkänt för att behandla irritabilitet vid AST

• α‐2 adrenerga agonister (klonidin, guanfacin)

• Små studier som visar fördelaktig inverkan på hyperaktivitet (t.ex.
Jaselskis et al. 1992), men begränsade bevis för irritabilitet och
självskadebeteende
Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447
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Farmakologisk behandling för irrtabilitet och
utagerande beteende vid AST forts
• Antiepileptika (valproinsyra, divalproexnatrium)
• Små studier tyder på förbättring av irritabilitet (t.ex. Hollander et al.
2010, Belsito et al. 2001, Wasserman et al. 2006)
• Begränsat antal placebokontrollerade studier stöder antingen inte
eller är ofullständiga angående antiepiletika mot irritabilitet vid AST

• SSRI (fluvoxamin, citalopram)
• Få studier fokuserade på irritabilitet / aggression; har otillräcklig
evidens

Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447
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Naltrexone för självskadebeteende
Självskadande beteenden stimulerar frisättning
av endogena endorfiner

Naltrexone

Välbefinnande
Självskadebetende
Sabus et al. Pharmacotherapy. 2019 June;39(6):645‐664
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Naltrexone: Review av forskning hos barn
Roy et al. 2015 granskning1 av naltrexon för självskadebeteende

• Inkluderade 10 studier n = 155 barn med AST
• Endast två studier inkluderade placebokontroller2, 3
• Av 128 som fick naltrexon visade 98 (77%) signifikant förbättrade symtom på
irritabilitet och hyperaktivitet
• De vanligaste biverkningarna var sömnighet (n = 11) och viktminskning (n = 19),
och naltrexon tolererades i allmänhet väl
• Doseringen varierade från 0,5 till 2,35 mg / kg / dag

1. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293‐306
2. Campbell et al. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1993;32:1283‐91
3) Campbell et al. Psychopharmacology Bulletin. 1990;26:130‐5
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Naltrexon: Konklusion

•
•

Naltrexon är säkert och tolereras väl av de flesta barn1‐3

•

Rekommendera att börja med 0,5 mg / kg dagligen och titrera upp till 2 mg / kg
baserat på respons och / eller biverkningar2

Litet antal randomiserade kontrollerade studier (n = 4 till n = 41)
tyder på att naltrexon kan förbättra hyperaktivitet, rastlöshet och
självskadebeteende hos barn med AST2,3
• Barn med AST och onormala endogena endorfinnivåer kan vara
särskilt lyhörda för naltrexon1
• Med tanke på de begränsade neurofarmakologiska data för barn
med AST och självskadebeteende är det rimligt att försöka behandla
med naltrexon när andra behandlingar har misslyckats
1. Bolton et al. BMC Med. 2019;17(1):10
2. Elchaar et al. The Annals of Pharmacotherapy. 2006;40(6):1086‐95
3. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293‐306
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N‐acetylcystein (NAC) för att behandla irritabilitet

• Hypotes: N‐acetylcystein
hjälper till att omvandla
glutamat till glutation,
vilket minskar
glutamatnivåerna.
• Lägre glutamat minskar
kortikal excitabilitet
• Glutation fungerar som en
antioxidant
Hardan et al. Biol Psychiatry. 2012 Jun 1;71(11):956‐61
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N‐acetylcystein (NAC) för att behandla irritabilitet
Intervention

Study

Age
(years)

Sample
Size

Findings

900 mg BID 4 weeks,
then 900 mg TID 4
weeks

Hardan et al.,
2012

3‐11

33

Reduction in irritability
in NAC group

Ghanizadeh &
600 mg BID +
Risperidone; placebo + Moghimi‐Sarani, 4‐16
2013
Risperidone

40

Reduction in irritability
in NAC group

200=300 mg TID +
Risperidone; placebo +
Risperidone

Nikoo et al.,
2015

4‐12

40

Reduction in irritability
and hyperactivity in NAC
group

56.2‐66 mg/kg

Wink et al.,
2016

4‐12

31

No significant difference

500 mg daily

Dean et al.,
2017

3‐10

102

No significant difference
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Läkemedel under utredning: Litium
• Fallbeskrivningar har visat förbättringar med humörsjukdomar
hos barn med AST, men inte aggressivitet eller irritabilitet1
• Retrospektiv kartläggning (n = 14) visade att 73,7% av
patienterna med AST och maladaptivt beteende förbättrades
på litium baserat på CGI‐I‐betyg2
• Svag evidens

1. Canitano R. Clinical Neuropharmacology. 2015 Sept;38(5):177‐182
2. Mintz M & Hollenberg E. Psychopharmacology Bulletin. 2019 May 31;49(2):28‐40
3. Tatavarty et al. Neuron. 2020 Jun 3;106(5):769‐777.e4
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Mediciner under utredning: Arbaclofen
• Selektiv GABA‐agonist som minskar presynaptisk
frisättning av glutamat
• Hypotes: återställ balans till excitatorisk‐hämmande
neurala kretsavvikelser i AST
• Inledande resultat lovande för AST / fragil X, men
senare studier visade ingen effekt
• Två pågående kliniska prövningar i Spanien och
Kanada

• Bumetanid, ett diuretikum, som minskar intracellulär klorid ‐ vilket förstärker GABAergisk hämning ‐ har rapporterats
förbättra kärnsymtom på autism hos barn. Med tanke på de positiva resultaten som rapporterats från franska försök med
bumetanid hos barn med autism, bestämde vi oss för att utvärdera dess effekter i en mindre pilotstudie före en större
randomiserad kontrollerad studie (RCT).
• Detta var en öppen försök med tre månader av bumetanid på sex barn (fem pojkar) i åldern 3–14 år med autism.
Bedömningar enligt föräldrarnas (PASS) användes efter fyra och tolv veckor för att bedöma symptomförändring.
Blodelektrolytstatus övervakades.
• Förbättring av PASS‐domänen ”Kommunikativa och kognitiva förmågor” var markerad eller mycket markerad hos fyra barn,
och två hade några förbättringar. Få negativa biverkningar rapporterades.
• Vår lilla kohort svarade bra på bumetanid, särskilt med avseende på ”kommunikativa och kognitiva förmågor”. Större
kohorter och RCT behövs

Aggression
and Irritability
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•

Fas 2b‐studie på 88 patienter med AST (3‐11 år) randomiserade till
placebo eller olika doser av bumetanid

•

Efter 3 månader förbättrades genomsnittliga CARS, CGI och SRS
signifikant

•

Vanliga biverkningar: hypokalemi, ökad urinmängd, aptitlöshet,
uttorkning och asteni

Lemonnier et al. Translational Psychiatry 2017 Mar;7(3):e1056

Symptoms of Aggression
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CBD‐olja: föreslagna mekanismer för minskad
aggression och självskadebeteende
• Anxiolytiska och antipsykotiska
egenskaper hos CBD kan minska
aggressivitet1
• Socialt belöningselement via samspel
med endokannabinoid‐, anandamid‐
och oxytocin‐signalering2
• Förändring av lågfrekventa fluktuationer,
funktionell anslutning och glutamat‐
GABA‐signalering i hjärnregioner
inblandade i AST3,4
1. Campos et al. Frontiers in Pharmacology. 2017 May 23;8(269)
2. Wei et al. PNAS. 2015 Nov 10;112(45):14084‐89
3. Pretzsch et al. Journal of Psychopharmacology. 2019 June 25;33(9):1141‐1148
4. Pretzsch et al. Neuropsychopharmacology. 2019;44:1398‐1405
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CBD studie med låg kvalitet
• Schleider et al. (2019)
• 179 barn som deltar i ett CBD‐behandlingsprogram mellan 2015‐2017; 119
svarade (66%). Of these, 58 (49%) reported significant improvement and 37 (31%)
reported moderate improvement per parent report
• Flexibel dose: 15mg CBD & 0.75mg‐1.5mg THC / drop, 1‐20 drops TID
• Biverkningar: rastlöshet (6,6%), sömnighet (3,2%), ökad aptit (3,2%), aptitlöshet
(2,2%), matsmältningsproblem (3,2%)
• Several limitations: inkluderade av patienter med epilepsi, ingen kontrollgrupp,
ingen långvarig uppföljning, variabel dosering, hög svarsfrekvens, undersökning
skickad till patienter som redan deltar i ett behandlingsprogram

Schleider et al. Scientific Reports. 2019;9:200.

Background
Summary

Alice R. Mao, 2020

Konklusion
•

Behandling av barn med AST och komorbida tillstånd kan utgöra unika
utmaningar för kliniker på grund av kommunikationsbegränsningar,
hantering av biverkningar och brist på godkända behandlingar

•

Att använda farmakologisk behandling för att rikta in sig på specifika
symtom hos barn med AST på ett stegvis sätt kan vara till hjälp

•

Farmakologiska behandling kan rikta sig mot repetitiva beteenden, ADHD‐
symptom och irritabilitet; fördelar och risker måste dock diskuteras
noggrant med familjen och vårdgivarna

•

Behandlingen behöver individualiseras och kan behandla komorbida
tillstånd samtiigt

•

Minskning av utagerande beteende och ångest hjälper till att minska
frustrationen hos vårdgivarna.

Farmakologisk uppdatering sömnstörningar

DSM‐5
Sömn‐ vakenhetsrelaterade störningar
• Sömnlöshet
• Hypersomni
• Narkolepsi
• Andningsrelaterade sömnstörningar
• Dygnsrytmnstörningar
• Parasomnier

Behandlingstrappa vid insomni och störd dygnsrytm

Läkemedelsverket Barn‐ och sömn 2014

Sömnproblem
• Dålig sömnhygien till följd av otillräcklig sömn kan påverka upp till 20‐30 % av skolbarn.
• ADHD
• En estimerad prevalens på 25‐50 % av barn och ungdomar med ADHD får problem med
sömnen.
• AST
• 40– 80 % av barn med autismspektrumstörningar har sömnproblem
• RCT stöder användningen av melatonin för att minska insomningstiden vid ADHD och AST
• Andra läkemedel som används vid sömstörningar är antihistaminen och neuroleptika men
det finns inget vetenskapligt stöd för effekten av dessa läkemedel mot sömnstörning vid
ADHD och AST

Läkemedelsbehandling sömnstörning ADHD och AST
• Melatonin (kortverkande) givet cirka 45 minuter före önskad
sovtid kan prövas
• Behandling ska följas upp med sömndagbok
• Behandling som inte har effekt ska sättas ut

• Alimemazin och prometazin (godkända till barn >2år för
sömnstörningar respektive orostillstånd)
• Mer långvarig sedering, extrapyramidala symtom och risk för
förlängd QT‐tid
• Rekommenderas ej

• Barn och ungdomar 2–17.5 år med ASD och där sömnproblemen inte svarat på
beteendeintervention
• 14 center I USA och 10 i Europa N= 92
• 2, 5 eller 10 mg Melatonin extended release titrerades upp
• Exklusionskriterier alla andra sömnproblem
• Av de som fullföljde 39 veckors uppföljning blev 25 st /31 %) diagnostiserad med
ADHD jämfört med 29 % vid baseline

Resultat
• Melatonin extended release visade sig vara effektiv mot placebo
• Effektiv och säker alternativ för långvarig behandling (upp till 52 veckor
rapporterade) hos barn med ASD och utvecklingsrelaterade tillstånd som
lider av sömnlöshet
• Förbättrade vårdgivarnas livskvalitet
• Vanligaste biverkningar
•
•
•
•
•
•
•

Fatique
Illamående och kräkningar
Trötthet
Humörsvängningar
Hosta
Huvudvärk
utslag

• Melatonin AGB

Melatonin

• Tabletter 1, 2, 3,4, 5 mg

• Melatonin APL

• Oral lsn 1 mg/ml

• Orifarm

• Tabletter 3 mg
• Oral lsn 1 mg/ml
• Mecastrin 3mg depottablett

• Melatan

• Tabletter 3 och 5mg

• Kommande

• Slenyto depottablett

• OBS Melatoning interagerar med

• Östrogen Höjer melatoninkomcentration 4 ‐ 5 ggr
• Fluvoxamin Höjer Melatoninkoncentrationen

