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Sammandrag 
ADHD definieras som ett tydligt samt bestående mönster av hyperaktiva och/eller 

koncentrationsproblematiska karaktärsdrag. Tillståndet ansågs tidigt vara av genetisk natur då 

en hög ärftlighetsgrad observerades hos de diagnostiserade. Dopaminsystemet kopplades till 

diagnosen då hjärnskador i områden som är rika i dopaminergiska neuron resulterade i 

ADHD-liknande symptom. Även de psykostimulanter som används för att behandla ADHD 

bevisades ha affinitet till komponenter i dopaminsystemet. Många geners förhållande till 

diagnosen har undersökts och främst två gener har kopplats till dess etiologi. Dopamin aktiv 

transportör (DAT) står för termineringen av dopaminergiska neurotransmissioner genom att 

dränera den synaptiska klyftan på dopamin för återbruk. En förändring av genomet för DAT 

leder till en hyperaktiv transportör, vilket resulterar i en försämrad dopamintransmission. 

Dopaminreceptor D4 (DRD4) kan förändras på ett flertal sätt, en allel gavs namnet D4.7 

vilken först associerades med en försämrad affinitet för dopamin och därmed nedsatt 

signalöverföringsförmåga. Denna genotyp har senare kopplats till en specifik fenotyp av 

ADHD där de karaktärsdrag som associerats med tillståndet finns medan individens kognitiva 

förändring är oberörd jämfört med kontrollgrupp. Fynd likt dessa har lett till att en så kallad 

multiple gene principle har växt fram. Denna menar att diagnosen är resultatet av flertalet 

gener med små, individuella effekter. Även omgivningen har kopplats till utvecklingen av 

ADHD. Prenatala effekter såsom tobaksbrukning under graviditet och postnatala såsom 

familjekonflikter har associerats med ADHD. Andra system har kopplats till diagnosen, 

därbland epinefrinsystemet. Det går inte att utesluta andra systems påverkan och arbetet med 

att fastställa etiologin är fortsatt viktigt. En djupare förståelse för de underliggande faktorerna 

kan leda till förbättrad behandling, vilket är något som gynnar både samhälle och individ.  

 

 

Ordlista samt förkortningsförtydligande 
Candidate gene – Undersökningar som baseras på förbestämda gener i association med 

fenotyper. 

CpG – En plats i genomet där cytosin (C) följs av guanin (G), dessa länkas samman med en 

fosfatgrupp (P).  

COMT – Katekol-O-Metyltransferas, ett enzym vilket är inblandat i nedgraderingen av bland 

annat dopamin.  

DAT – Dopamin aktiv transportör, står för åtterupptag av dopamin till neuron för återbruk 

eller metabolisering. 

DRD4 – Dopaminreceptor D4 står för den postsynaptiska reaktionen till följd av 

dopaminsignalering. Siffran står för den specifika receptorn.  

DSM IV – Diagnostic Statistical Manual of Mental disorders 4:e upplagan, innehåller 

standarddiagnoser för psykiatriska tillstånd. 
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Genome wide association (GWA) – Undersökningar av genom för att identifiera 

förekommande variationer mellan individer, vilka sedan associeras med fenotyp.  

KO – Knock-out individer med specifika gener inaktiverade i ett annars intakt genom. 

MAO – Monoamin oxidas, ett enzym i neuroner som bryter ned aminer (dopamin, serotonin 

och norepinefrin). 

MPH – Metylfenidat, en stimulant som används för att behandla ADHD finns exempelvis i 

Ritalin. 

PFC – Prefrontala cortexet, främre del av hjärnan bestående av grå och vit substans som 

deltar i högre processer såsom tankeförmåga och kognition. 

Skalkärnan – Eng Putamen – Struktur i hjärnan som tillsammans med svanskärnan bildar 

striatum i basala ganglia. 

SNP – Single nucleotid polymorphism, när en nukleotid i genomet kan bytas ut mot en annan 

vilket påverkar produkten av genen. 

SPECT – Single photon emission computed tomography, används för tredimensionell 

bildtagning av pågående aktiviteter i kroppen. 

Svanskärnan – Eng. Caudate nucleus - Struktur i hjärnan som tillsammans med skalkärnan 

bildar striatum i basal ganglia. 

VNTR – Variable Number Tandem Repeats, ett variabelt antal upprepningar av efterföljande 

nukleotider i en gensekvens. 

 

 

Inledning 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) definieras som kombinationer av symptom 

vilka komplicerar individens koncentrationsförmåga och/eller inducerar hyperaktivitetsdrag. 

ADHD diagnostiseras främst hos barn och prevalensen är 3-5%, bland dessa är de flesta 

pojkar (Birnbaum et al. 2005). Diagnosen ställs i samverkan mellan föräldrar och lärare där 

ett formulär fylls i och båda parternas svar sammanställs i processen. I kvantitativ forskning 

använder forskare ofta av dessa formulär med svar från både lärare och föräldrar. Det finns 

ofta skillnader i enkätsvaren och detta anses bero på att ADHD är situationsspecifikt samt 

personernas relation till varandra kan tänkas påverka uppfattningen av symptomen (Stevenson 

et al. 2005).  

Det finns olika formulär för diagnostisering av ADHD, det som används i störst utsträckning 

ur den forskning som inkluderas i detta arbete har framställts av American Psychiatric 

Association (2000), DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

fourth edition). Denna klassificerar ADHD som ett mönster av ouppmärksamhet och/eller 

hyperaktivitet. Detta betyder att ADHD inte har ett enskilt uttryckssätt utan kan vara en 

kombination av många olika karaktärsdrag.  

Diagnosen är i hög grad ärftlig, uppemot 80% av de diagnostiserade har föräldrar med 

symptom, ur detta har forskningen utvecklats att ta reda på vilka gener som kan tänkas 

underligga ADHD (Stevenson et al. 2005). 1989 fann forskare att hjärnskador hos möss vilka 

påverkade dopaminsystemet gav upphov till ADHD-liknande symptom (Kirley et al. 2010), 

detta gav kraft för framtida forskning med dopamingener i fokus. Vidare har bildtagningar av 

hjärnan påvisat abnormaliteter hos personer med ADHD i den dopaminergiska 

neurotransmissionen som sker i områden vilka har påvisats vara viktiga komponenter i 

koncentrationsförmåga (Dougherty et al. 1999). Den stimulant som används för att behandla 

ADHD är främst metylfenidat (MPH) och behandling önskas ge minskad aktivitetsnivå, ökad 

koncentrationsförmåga och minskad impulsivitet, vilka som tidigare nämnts är de vanligaste 

symptomen på ADHD (Swanson et al. 2000). Metylfenidater fungerar genom att inhibera 
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dopamin transportören (DAT) och därmed eleveras de extracellulära koncentrationerna av 

dopamin (Kirley et al. 2010). 

Dopaminsystemet är väl utrett och beskrivs av Swanson et al. (2007) som en trestegsprocess 

på den synaptiska nivån. (1) Ett neuron släpper signalsubstansen genom den synaptiska 

klyftan till nästa neurons dendrit där en receptor interagerar med substansen. (2) En 

transportör (DAT) återupptar en del av neurotransmittern till presynaptiska neuronet för att 

regulera den extracellulära koncentrationen av signalmolekylen. (3) Monoamin oxidas 

(MAO) metaboliserar neurotransmittern och inaktiverar dess signalförmåga. 

Genomstudier har lett till att identifiera främst två dopaminergiska gener som möjligtvis kan 

påverka en individs utveckling av ADHD, dopamintransportör (DAT) och dopaminreceptor 

D4 (DRD4). Dessa gener skiljer sig från andra gener som associerats med tillståndet då försök 

har replikerats och effekten åter bevisats med signifikanta data (Turic et al. 2010).   

I resterande del av detta arbete kommer dopaminsystemets påverkan på ADHD översiktligt 

skildras och de möjliga effekterna av DAT samt DRD4 kommer diskuteras. 

 
 
Definition av ADHD 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder kan uttryckas på olika sätt och i olika kombinationer 

av symptom. De huvudsakliga uttryckssätten ingår i namnet; ouppmärksamhet samt 

hyperaktivitet och impulsivitet. En person diagnostiseras beroende på uttryckssättet och 

definitionen av tillståndet kan variera från ouppmärksam till hyperaktiv/impulsiv. Till detta 

finns mer specifika diagnoser exempelvis mestadels hyperaktiv eller mestadels ouppmärksam. 

Här utreds definitioner av hyperaktiv/impulsiv samt ouppmärksamt uttryckssätt utifrån de 

riktlinjer som American Psychiatric Association framställt (2000). Det bör hållas i åtanke att 

dessa karaktärsdrag kan finnas hos alla personer och för diagnostisering krävs ett bestående 

samt tydligt uttryck (American Psychiatric Association, 2000).  

Ouppmärksamhet uttrycks i situationer som kräver bestående koncentration och kan leda till 

att detaljer samt instruktioner passerar individen obemärkt. Detta leder till missförstånd av 

uppgifter och kan resultera i att arbeten upplevs ogenomtänkta eller slarviga. Det komplicerar 

även sociala situationer då personen upplevs frånvarande eller ointresserad samt byter 

samtalsämne utan att ta respekt till de andra parternas konversation (American Psychiatric 

Association, 2000). 

Hyperaktivitetsdrag/impulsivitet leder även det till en försvårad skolgång på grund av 

personens ökade aktivitetsbehov samt ofta överdrivna behov av att prata. Detta kan leda till en 

känsla av orättvisa i klassrummet där klasskamrater ofta upplever en ojämn fördelning av 

lärarens uppmärksamhet. Bland vuxna uttrycks ofta orokänslor samt hyperaktiva drag vilket 

kan störa personens arbetskapacitet (American Psychiatric Association, 2000).  

 
 
Dopaminsystemet 
Dopamin är en signalsubstans som är inblandad i ett flertal processer såsom rörelse, kognitiv 

förmåga, belöning, känslor samt reaktioner på omgivningen (Kirley et al. 2010). Dopamin 

produceras från tyrosin och packiteras sedan i synaptiska vesiklar för att delta i 

neurotransmissionser (Mchugh & Buckley, 2015). Tillfälliga dopaminpåslag i hjärnan med 

låga nivåer är något som sker naturligt, dessa uttrycks som ett gott humör, ökad energi och 
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välbefinnande. Om dessa nivåer blir förändrade kan hyperaktivitet, förvirring och även 

psykoser upplevas (Gaidentov et al. 1999).  

Mchugh & Buckley (2015) redovisar dopaminsystemen i hjärnan och delar översiktligt in 

detta i fyra sub-system. (1) Mesolimbiska systemet: Ventrala tegmentområdet (VTA) 

innerverar accumbenskärnan (Nacc). Denna står för upplevelser som välmående och 

belöningssystemet. (2) Mesokortikala systemet: VTA till frontal loben och främst prefrontala 

cortex. Detta system är inblandat i bland annat kognitiv förmåga samt känslor. (3) 

Nigrostriatala systemet: substantia nigra mot striatum, detta är del av basala ganglian vilket är 

inblandat i rörelser. Degenerering av denna associeras med parkinson. (4) 

Tuberoinfundibulara systemet: dopaminergiska neuroner som främst är associerade med 

hypothalamus och hormonsystemet. Som synes är dopamin inblandat i ett flertal processer i 

hjärnan och detta system kan relateras till ett flertal neurobiologiska tillstånd. 

ADHD visades tidigt vara av hög ärftlighet där ca 80% av diagnoserna visades återkommande 

över generationer via familje- och tvillingstudier (Stevenson, 1992). Dopaminsystemet var det 

som primärt utnämndes som kandidat till diagnosen, till följd av detta har systemets 

komponenter utretts på molekylär nivå och deras potentiella interaktioner är under utredning 

(Swanson et al. 2000). Resultaten av forskningen har pekat i olika riktningar men en så kallad 

”multiple gene principle” har utvecklats och är godtagen av stora delar av områdets forskare. 

Denna princip menar att ett komplext tillstånd likt ADHD är effekten av ett flertal gener, med 

små, individuella effekter. Detta misstänks vara anledningen till de många olika uttryckssätt 

ADHD kan anta (Swanson et al. 2000).  

För att utforska vilka gener som kan tänkas vara inblandade i diagnosens etiologi har både 

genom wide association (GWA) metoder och candidate gene försök använts. Dessa har funnit 

associationer mellan tillståndet och ett flertal gener, i denna uppgift behandlas dock de två 

som främst påvisats som tänkbara kandidater. Dessa gener kodar för dopaminreceptor D4, 

DRD4, samt dopamin aktiv transportör, DAT (Turic et al. 2010). 

 
 
Dopamine Receptor D4 
Dopamin receptor D4 (DRD4) är en receptor där både noradrenalin och dopamin kan agera 

som ligander. Den finns i stor utsträckning i strukturer som påvisats vara viktiga i hjärnan för 

koncentration och aktivitetsnivå vid fysiologiska undersökningar av individer med ADHD 

(Faraone et al. 2005). Den uttrycks i hög grad i områden som prefrontala cortexet, 

svanskärnan, skalkärnan och substantia nigra pars compactica (Wu et al. 2012) I möss där 

genen för DRD4 har slagits ut har en överkänslighet för droger såsom alkohol, kokain och 

metamfetamin rapporterats (Rubinstein et al. 1997).  

Genomet för DRD4 befinner sig på kromosom 11p15.5. Genen har en polymorfism (kan 

uttryckas på flertal sätt) i en kodande region, en så kallad variable number tandem repeats 

(VNTR), av 48 baspar i exon 3 (Swanson et al. 2000). Denna del av genen kodar för längden 

på den tredje intracellulära loopen av receptorn och anses vara av funktionell signifikans 

(Swanson et al. 2000). Tandem repeats är upprepningar av nukleutider som följer varandra i 

genomet. Variable number tandem repeats är då dessa kan ligga i följd med olika antal 

repetitioner.  Sekvensen med 48 baspar i DRD4-genen har funnits i upprepelser mellan 2 och 

11 gånger i följd. De olika allelerna för genen har därför fått namnen D4.2 – D4.11 (Turic et 

al. 2010) 
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DRD4 som funnits hos människor är de vanligast förekommande allelerna D4.4, D4.7 samt 

D4.2. Dessa återfinns i olika stor utsträckning beroende på vilken etnisk grupp som undersöks 

(Turic et al. 2010). D4.7 allelen har en relativt låg prevalens i den allmänna populationen och 

fanns i högre utsträckning hos de grupper med ADHD-diagnos där ca 50% hade minst en allel 

för genen. Jämfört med kontrollgrupp, där cirka 20% var åtminstonde hetrozygoter (Swanson 

et al. 2000). Genen har därför ansetts vara associerad med ADHD och kallats en hög-risk gen. 

Allelfrekvensen skiljer sig mellan etniska grupper och förväntad  förekomst av de vanligaste 

genotyper i en grupp av kaukasisk etnicitet är 10% för D4.2 allelen, 67% för D4.4 och 12% 

för D4.7 (Swanson et al. 2007). 

D4.7 allelen verkar resultera i en receptor med försämrad affinitet för dopamin vilket 

resulterar i en sämre bindningsförmåga och därmed signalöverföring (Swanson et al. 200). I 

en jämförelse med D4.2 samt D4.4 i in vitro studier resulterar D4.7 i en receptor med 

halverad affinitet för dopamin (Turic et al. 2010). Dessa resultat gör att genen passar väl in i 

den hypodopaminergiska teorin om ADHD. Allelen har påvisats ha en signifikant association 

(p<0.05) med ADHD (Holmes et al. 2002). Emellertid har andra studier misslyckats finna 

detta samband men sammanslagna resultat har funnit sambandet mellan ADHD och D4.7 

signifikant (Faraone et al. 2005).  

D4.7 verkar ha framstått genom en serie mutationer och sedan blivit vanligare genom positiv 

selektion under en tid där den mänskliga populationen expanderat (Turic et al. 2010). Det är 

inte säkert hur D4.7 har spridit sig till så stora delar av befolkningen men denna gen kan ha 

gett fördel för de manliga individerna i en miljö där männen tävlade om kvinnorna (Turic et 

al. 2010).  

Swanson et al. (2000) lät grupper genomföra Weschler Individual Achivement Test (WIAT) 

för att mäta deras akademiska förmåga. I en av grupperna fanns minst hetrozygotism för D4.7 

och deras resultat jämfördes med en grupp ADHD-diagnostiserade utan D4.7 allelen samt en 

kontrollgrupp (utan diagnos). Grupperna var matchade så att graden av ADHD dem emellan 

var snarlik och förutsättningarna skulle vara detsamma för grupperna. Det förväntade 

resultatet var att ADHD-grupperna skulle få en längre reaktionstid samt större 

standardavvikelse på sina svar jämfört med kontrollgruppen och att mellan dessa grupper 

skulle D4.7 allelen associeras med sämre kognitiv förmåga hos deltagarna. Resultatet blev 

däremot att den ADHD-grupp utan D4.7 allelen följde hypotesen medan gruppen där genen 

påvisats gav detsamma resultat som kontrollgruppen. Detta resultat tolkades som att D4.7  

leder till de beteendestörningar som är del av ADHD diagnosen utvecklas, medan individens 

kognitiva förmåga lämnas oförändrad. Dessa resultat replikerades av Bellgrove et al. (2005) 

och ger upphov till teorin att denna allel är grunden till en mer specifik typ av ADHD.   

I en sammanställning framförd av Kirley et al. (2002) fann de ingen koppling mellan D4.7 

och ADHD. De diskuterar istället möjligheten där kombinationer av gener påverkar individer 

och att de biokemiska kretsarna i hjärnan som påverkar människan är komplicerade med ett 

flertal feedback-mekanismer. Ji et al. (2014) undersökte relationen mellan ADHD, receptor-

polymorfism D4.4 och verkan av medicin, studierna fann inget samband dem emellan 

(p=0.08).  De menar att deras resultat kan förklaras på olika sätt, en möjlighet är att det inte 

existerar ett samband mellan diagnosen och genen för den etniska grupp som undersöktes. 

Eller så bidrar gener endast till mindre fenotyiska drag.  På grund av de interaktioner som 

verkar mellan ett flertal gener försvåras försök att upptäcka effekt av en enskild gen (Ji et al. 

2014). Resultat från denna studie bör beaktas kritiskt på grund av ett relativt lågt antal 

deltagare, totalt 114 personer med ADHD-diagnos. 



 

6 

Martel et al. (2011) undersökte i sin studie ett samband mellan DRD4 allelerna och ADHD 

men fann inte signifikanta data för detta (p=0.21). De fann däremot i sin rapport att DRD4 

gruppen löpte större risk att påverkas negativt av sin direkta omgivning. Tydligast exempel på 

dessa var oense föräldrar, inkonsekvent disciplin i hemmet och om barnet tar skuld för 

familjeproblem (p<0.01). Gener som reglerar uttryck av funktionella dopaminergiska 

transmissioner kan vara tänkbara kandidater till ökad känslighet för omgivningens påverkan i 

utveckling av ADHD (Martel et al. 2011).  

Att D4.7 allelen har påvisats i så stor utsträckning hos individer med ADHD är något som 

motsäger hypotesen att ADHD är konsekvensen av ett stort antal interagerande proteiner och 

dess funktioner. Det är troligt att denna genen i kombination med ett fåtal andra gener står för 

de karaktärsdrag som är förknippade med diagnosen (Grady et al. 2003). 

Xu et al. (2015) bidrar med nya insikter på hur denna genen kan alterneras i sin transkription 

och därmed hur koncentrationen av DRD4 kan förändras. De fann ett samband mellan DRD4 

genen och ADHD där den uttrycktes i lägre utsträckning jämfört med kontrollgruppen. En 

CpG-site (CpG 1’) i genens promoter-region, cirka 1000 bp innan själva proteinsekvensen, 

påverkar dess transkription. I både ADHD-diagnostiserade deltagare och kontrollgruppen där 

denna sekvens var metylerad uttrycktes DRD4 i en mindre utsträckning. Metyleringen av 

CpG 1’ deltar direkt i moduleringen av DRD4 och därmed dopaminsystemets funktion som 

kan kopplas till utvecklandet av ADHD fenotyp (Xu et al. 2015). 

Sammanfattat har D4.7 genotypen bevisats ha ett samband med ADHD av flera 

forskningsgrupper (Xu et al. 2015, Holmes et al. 2002) medan andra försök har misslyckats 

med att finna signifikanta data för detta (Martel et al. 2011, Ji et al. 2014). Sammanslagna 

data i en meta-analys genomförd av Wu et al. (2012) påvisar ett signifikant samband mellan 

D4.7 och ADHD medan studierna misslyckas med att bevisa samband mellan ADHD och de 

andra allelerna för DRD4. Författarna uttrycker trots detta sin angelägenhet med fortsatt 

undersökning om de biokemiska mekanismer vilka lägger grunden för diagnosen.  

En del forskning har funnit samband mellan andra genotyper av DRD4 och ADHD, men 

dessa resultat är precis som de för D4.7 omdiskuterade och utom ramarna för detta arbete. 

Trots att allelen har funnits i en relativt stor andel individer med ADHD kan den inte 

användas för att diagnostisera ADHD. Det verkar som att det kan vara en bakomliggande 

faktor för diagnosen, men genen är inte essentiell och inte heller tillräcklig för utvecklingen 

av ADHD. 

 
 
Dopamin Active Transporter 
Dopamine active transporter (DAT) står för återupptaget av dopamin till den presynaptiska 

terminalen. Genen för DAT (SLC6A3) har länge ansetts som en kandidat till ADHD, de 

stimulanter som används för att medicinera ADHD blockerar återupptaget vilket leder till 

minskade symptom (Mchugh & Buckley, 2015).  Genen befinner sig på kromosom 5p15.3 

och sekvensering av denna har lett till fyndet av en VNTR. Denna VNTR består av 40 baspar 

som kan alterneras mellan 3 och 11 upprepelser. I människan är 9R och 10R de mest 

förekommande (Turic et al. 2010). Undersökningar av mänskliga hjärnan har funnit att DAT 

främst finns i dopaminprojecerande neuroner i strukturer som substatia nigra pars compacta 

och ventrala tegmentområdet (Ciliax et al. 1995).  

DAT har studerats noggrant i råttor och dess struktur har där klargjorts. Proteinet består av 12 

transmembran domäner och subdomäner i den andra extracellulära loopen har framstått av 
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viktig funktionell natur (McHugh & Buckley, 2015). Den har dessutom en 67% 

överensstämmande aminosyrasekvens med norepinefrin transportören (NET) och kan därmed 

transportera norepinefrin genom membranet (Gether et al. 2006). Dess främsta uppgift är att 

terminera dopaminsignaleringen mellan två neuroner. Dopaminet åtterupptas till det 

presynaptiska neuronet och packas i vesiklar för att återigen exocyteras. De delar som inte 

packas i nya vesicklar bryts ned av monoamin oxidas (MAO) (Swanson et al. 2007).   

Gainetdinov et al. (1999) framställde knock-out (KO) möss med alternerad funktion av DAT. 

Till detta följde förhöjda koncentrationer av extracellulärt dopamin på grund av det 

inaktiverade återupptaget. Detta ledde dem att associera denna gen till patologiska mönster i 

människan av hypodopaminergisk karaktär. DAT har associerats med tillstånd som 

depression, schizofreni, alkoholism samt ADHD för att nämna några (Gainetdinov et al. 

1999). Giros et al. (1996) framställde även de möss med DAT-funktionen inaktiverad. Dessa 

möss uttryckte karaktärsdrag som liknar de symptom som uttrycks i ADHD, det vill säga 

hyperaktivitet. DAT- KO reagerar även på MPH, psykostimulanten som används vid 

behandling av ADHD, vilket leder till lindrade symptom (DiMaio et al. 2003).  

DAT genen var den första som utreddes i associationsstudier till ADHD, det har funnits bevis 

för samband mellan 9R, 10R samt 11R för ADHD. Genomsekvensen där denna VNTR 

befinner sig är en region som inte translateras och därmed påverkar den inte proteinstrukturen 

utan genuttrycket (Kirley et al. 2002). Bevisen för sambandet mellan DAT och diagnosen är 

inte lika erkänt som sambandet mellan DRD4 och ADHD (Turic et al. 2010). 10-R DAT1 

samt 9-R DAT1 har associerats med en effektivisering av transkriptionen av proteinet. Dessa 

kan tänkas påverka genuttrycket eller mRNA stabiliteten för transportproteinet. Till följd av 

detta har en ökad densitet av DAT funnits i diagnostiserade personer i in vivo studier (Kirley 

et al. 2002).  

Till följd av dessa risk-alleler av genen finnes en ökad koncentration av DAT och därmed är 

upptaget av dopamin är eleverat. Detta leder till en försämrad dopaminergisk 

neurotransmission vilket överensstämmer med den hypodopaminergiska teorin, likaså en 

alternerad dopaminreceptor D4 (Kirley et al. 2002). 

Dougherty et al. (1999) genomförde en single photon emission computed tomography 

(SPECT) där de fann en ökad koncentration av DAT i striatum (del av basala ganglien) i 

vuxna personer med ADHD. Dessa experiment har sedan replikerats men även misslyckats, 

det finns även studier som visar på minskad koncentration av transportören i delar av hjärnan 

(Swanson et al. 2007). Andelen DAT som finns i hjärnan verkar bero på homeostasen av 

dopamin. Vid behandling av ADHD ökar dopaminnivåerna och detta leder till ökad andel 

DAT, detta bör tas i beaktning i mätningar av transportörens närvaro i hjärnan (Swanson et al. 

2007). Uttrycket av DAT beror även på ålder och etniskt ursprung, det verkar som att 

genotypen kan kopplas till dess koncentrationsförändring över tid där homozygotism 9R 

genotypen föreslås leda till den snabbaste nedregleringen av proteinet (Shumay et al. 2011). 

Dessa förhållanden som påverkar proteinets uttrycksnivå anses vara del av orsaken till 

problematiken med att replikera undersökningar i dess förhållande till ADHD. 

Maze-Robinson et al. (2005) undersökte den delen av genomet som kodade för proteinet och 

därmed alternerar aminosyrasekvensen för DAT. De fann i sin studie ett flertal potentiella 

single nucleotide polymorphism (SNP) som kan kopplas till hyperaktiv typ av ADHD. En av 

dessa var A559V (Alanin i position 559 konverterat till Valin), denna SNP har tidigare 

kopplats till biopolaritet. Bowton et al. (2014) utredde A559V och förklarar denna genotypens 

tidigare oupptäckta fenotyp av hDAT. Dessa fynd är något som vidare stöder multiple gene 

principle, då olika gener kombineras och resultatet blir ett komplext tillstånd likt ADHD. 
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Deras resultat kräver dock vidareforskning och den fullständiga mekanismen för denna 

fenotyp är ännu ej utredd. 

DAT har bevisats inverka i neuropsykologiska sjukdomar vilka uttrycks i CNS, men mer 

arbete krävs för att finna proteinets relation till sjukdomen. Insikter i detta kommer leda till 

förståelse, inte bara om dopaminsystemet utan även diagnostisering och behandling av 

sjukdomarna (Mchugh & Buckley, 2015).  

 

 

DAT och DRD4 7R påverkan av neuroanatomi 

Utöver genens influenser på dopaminets neurotransmission tycks genen även påverka de 

neuroanatomiska förhållanden som finns i hjärnan. Durston et al. (2005) fann ett samband 

mellan DAT 10R/10R genotypen och en förminskad totalvolym av svanskärnan i jämförelse 

med kontrollgrupp. Dessa fynd föreslår att svanskärnans volym kan vara beroende av genens 

funktion. Andelen tillgänglig i strukturer DAT kan även bero på genotypen. Shumay et al. 

(2011) genomförde positronemissionstomografi-mätningar av andelen DAT i hjärnan mellan 

individer (därmed genotyper). Andelen DAT skiljer sig mellan individer främst i ventrala 

striatum, men även i andra strukturer som svanskärnan och skalkärnan (p<0.05).  

Ett samband mellan prefrontalcortex (PFC) volym på grå substans och D4.7 har även funnits, 

där de individer med denna allel hade en större volym grå materia i jämförelse med andra 

alleler av genen (Durston et al. 2005). Inget samband mellan genen och någon annan av 

hjärnans strukturer eller totalvolymen fanns. Det är tänkbart att endast strukturer som 

innehåller stora kvantiteter av produkten påverkas. Detta kan tänkas ha en effekt som mildrar 

eller rent av skyddar symptomen av ADHD. Dessa resultat överensstämmer med Swanson et 

al. (2000) som fann att D4.7 hade en signifikant bättre kognitiv förmåga i jämförelse med 

andra genotyper av ADHD. 

 
 
Interaktion mellan gener och omgivning 
Individens påverkan av omgivningen har länge varit en förklaring till ADHD. Definitionen av 

omgivning sprider sig från de direkta interaktionerna med modern under graviditeten 

(prenatal) till den sociala miljön (postnatal) som omger barnet under uppväxten (Turic et al. 

2010). 

 

Prenatala omgivning 

Excitotoxicity hypotesen (Benveniste, 1991) förklarar hur en effekt av granuleceller i hjärnan 

under utvecklingsfasen påverkar neuroner som under ett senare stadie kommer att 

differentiera och vara del av olika strukturer. Excitotoxicity fanns vara effekten av selekterad 

celldöd efter abnormala signaleringar av glutamat eller aspartat (Benvenist, 1991). Denna 

hypotes kan vara orsaken till de resultat som funnits i neuroanatomiska undersökningar av 

individer med diagnostiserad ADHD (Durston et al. 2005). 

Användandet av cigaretter under graviditeten har visat ökad risk för ADHD, detta med upp 

till fyrfaldigt högre förekomst av tillståndet. Det har bevisats i studier där genetiska effekter 

har varit inräknat, då med en lägre effekt. Att tillägga alkoholkonsumtion till detta har visat 

öka risken för symptom som kan kopplas till ADHD (Swanson et al. 2007). Kahn et al. 

(2003) fann i sin studie ett samband mellan ADHD och DAT polymorfism. Även prenatal 

rökning associerades med ADHD, men sambandet mellan de båda orsakerna var inte 

statistiskt signifikant (data ej inkluderat). I samma studie mättes symptomen för hyperaktivitet 
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som kraftigare hos de barn vars mödrar angav rökning under graviditeten (66.5) jämfört med 

barn till rökfria föräldrar (56.7).  

O’Brien et al. (2013) fann i sin studie ett signifikant förhållande mellan externaliserande 

beteende (impulsivitet och missbruk) i barn som utsatts för tobak under fosterstadie samt 

DAT1 10R allelen. För pojkar var detta förhållande statistiskt signifikant (p<0.01) medan det 

för flickor i studien uppgavs att hetrozygoter för denna gen befann sig i en något högre risk-

zon i jämförelse med homozygoter (p=0.08)  (O’brien et al. 2013). Vad skillnaden mellan 

könen beror på kräver vidare undersökning. Resultatet för flickor i studien kräver mer studier 

då dessa ej är signifikanta data och endast en hypotes forskarna föreslår.  

 

Postnatal omgivning 

Tungmetaller har även kopplats till neurobiologiska sjukdomar, de finns i vår närmiljö och 

har ökat i vår omgivning i det moderna samhället. Förhöjda halter av tungmetaller hittas i 

nedlagda återvinningsstationer och dess närområden. Bly är den mest utredda av dessa och 

har bevisats vara skadlig för utvecklingen av nervsystemet hos unga. Kim et al. (2013) 

undersökte effekten av bly (Pb), kvicksilver (Hg) och kadium (Cd),  som har associerats med 

en eleverad risk för ADHD och fann ett möjligt samband (data ej inkluderat) mellan postnatal 

exponering för bly vid koncentrationer runt 2µL/dL blod. Detta samband fanns inte för 

kvicksilver eller kadium. Detta är ett exempel på hur vi utsätts för risker i vår omgivning, där 

sociala interaktioner inte är inblandat. En tänkbar faktor är socioekonomisk status där 

överklassområden utsätts för tungmetaller i mindre utsträckning. Pennington et al. (2009) 

fann ett samband mellan diagnos och föräldrars utbildning. Deras resultat visar ett signifikant 

samband (p<0.05), en låg utbildning för föräldrarna kopplades till ökad förekomst av ADHD. 

De framhäver dock att utbildningsnivå är endast en faktor i en miljö och dess påverkan 

varierar. 

De dopaminergiska områden som kopplas till ADHD misstänks vara speciellt involverade i 

hur vi påverkas av vår omgivning, därför kan en interaktion mellan gener och omgivning 

fördelaktigt ske i dessa (Martel et al. 2011). Familjeprocesser verkar ha en central roll i 

utvecklandet av ADHD och de sociala komplikationer som följer. Konflikt i familjen har 

kopplats till de beteendemässiga förändringar som associeras med ADHD. En specifik aspekt 

av konflikter som pekats ut är om barnet tar på sig skulden för föräldrars konflikter (Martel et 

al. 2011). Detta kan vara en följd av de kognitiva komplikationer som ofta finns i ADHD. 

Med denna hypotes bör D4.7 genotyper ha en större motståndskraft mot negativa 

familjeprocesser (Swanson et al. 2000, Belgrove et al. 2005). Martel et al. (2011) motsäger 

detta i sin studie där deras resultat indikerar ett samband mellan D4.7 och en ökad risk för 

koncentrationsproblem samt ADHD. Detta är ännu ett exempel där forskningsgrupper 

motsäger varandra och komplexiteten i interaktioner mellan omgivning och gener är något 

som kommer försöka förklaras under en lång framtid. 

 

Forskningsproblematik i området 

Problematiken med att forska om interaktioner mellan gener och omgivning är påtaglig, de 

effekter som omgivningen står för kan i vissa fall vara geneffekter som maskeras. Exempelvis 

kan moderns alkoholmissbruk eller rökvanor vara en konsekvens av gener (därmed tänkbart 

ADHD) och då kanske detta bör klassificeras som genetiska interaktioner (Plomp et al. 2009). 

Djurförsök kan också vara problematiska då dessa interaktioner kan tänkas fungera olika 

beroende på art som studeras (Pennington et al. 2009). 

Pennington et al. (2009) diskuterar även svårigheter att avgöra vilken typ av interaktion som 

sker för olika neuropsykologiska tillstånd. De menar att med den data som finns tillgänglig 
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inom området finns det en möjlighet för att det är diagnosen (genotypen) som möjliggör 

interaktionerna och inte riskfaktorerna.I forskningsområdet med gener och omgivning har 

vissa gener funnits att de endast utgör en risk för utvecklandet av diagnosen i kombination 

med viss yttre stimuli. Dessa resultat är för närvarande inte särskilt övertygande, men fortsatt 

undersökning av förhållandet kan leda till insikt om hur genom och omgivning interagerar 

(Turic et al.. 2010). 

 
 
Behandling & diagnostisering av ADHD 
Diagnostiseringsprocessen sker idag genom ett samarbete mellan föräldrar och lärare. Denna 

process är diskuterbar då det ofta är risk för subjektivitet i enkätsvaren som leder till 

diagnostiseringen. Det är även risk att lärare och föräldrar har olika uppfattning om barnets 

tillstånd, vilket kan bero på subjektivitet som beskriver tillståndet eller på att barnets agerande 

varierar i olika miljöer (Stevenson et al. 2005).  

Diagnostisering kan leda till en trygghet i miljön, en förklaring på personens beteende och 

rättigheter till den hjälp som finns utvecklad för tillståndet i exempelvis skolmiljö. Däremot 

kan vår vilja att diagnostisera hyperaktiva personer leda till så kallad överdiagnostisering. En 

diagnos sätts på en person (ofta barn) som kanske inte hade behövt en diagnos, då är risken att 

en känsla av att ha blivit ”stämplad” upplevs. Detta kan leda till en beteende som förväntas av 

personer med ADHD, det är även risk för att omgivningen särbehandlar personen och 

mobbning till följd av diagnos är inte ett ovanligt fenomen (Coon et al. 2014). 

Idag leder diagnostisering ofta till medicinsk behandling med stimulanter såsom metylfenidat 

eller amfetaminer. Dessa kan ha dubbelverkan och antingen ökas den extracellulära halten av 

dopamin genom blockering av DAT eller så ökas utsläppet av dopamin från det presynaptiska 

neuronet (Swanson et al. 2000).  Detta kan leda till minskade symptom av ADHD. MPH intas 

oralt och når sedan hjärnan via blodet, där förmedlar den sin medicinska effekt. Detta sker på 

samma sätt som exempelvis kokain, som tidigare nämnts har en överkänslighet för bland 

annat kokain rapporterats hos möss som saknar DRD4 (Rubinstein et al. 1997). Därav har 

MPH undersökts huruvida det kan leda till ett missbruk för personen som brukar medicinen. 

De undersökningar som genomförts har summerats och ingen koppling mellan oral 

administration av drogen och missbruk har funnits (Swanson et al. 2007). 

Problematiken med behandling av ADHD är inget som kan förbises, fenotypen varierar och 

överdiagnostisering/subjektivitet i diagnostiseringsprocessen gör att osäkerheten i diagnosen 

ökar. En specifik drog kan därför ge önskad effekt, ingen effekt eller till och med oväntade 

bieffekter vid behandling. Dessutom administreras ofta medicin under en längre period och 

effekten av medicinen kan variera med tiden. Ett flertal försök har gjorts i att koppla faktorer 

såsom kön, ålder och komorbiditet till medicinsk effekt i behandling av ADHD, men dessa 

har varit relativt framgångslösa (Turic et al. 2013). Arbetet med att framställa en medicin som 

fungerar övergripande fortsätter, men då etiologin bakom ADHD är oviss och antas vara 

summan av ett flertal mindre faktorer är problematiken med detta arbete lätt att förstå. 

Ett alternativt sätt att mildra uttrycket av ADHD undersöktes av Cho et al. (2014) vilka 

studerade effekten av fysisk aktivitet i hyperaktiva möss i relation till den 

hypodopaminergiska teorin, då främst dopamin receptor-densitet i striatum och substantia 

nigra. De fann att fysisk aktivitet leder till en ökad koncentration av receptorer i hjärnans 

strukturer som kopplats till ADHD. Mössen i studien visade tecken på mildrade symptom och 

utifrån detta föreslås fysisk aktivitet som en alternativ metod för att behandla de symptom 

som förknippas med diagnosen. 
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Alternativa kandidatergener till ADHD 
Enligt den trestegsprocess som beskrivs i inledningen är logiskt att ett fel i någon av dessa 

processer kan leda till ett alternerat dopaminsystem i centrala nervsystemet. Men inte bara 

dopamin har kopplats till ADHD, ett flertal gener har undersökts i deras relation till ADHD. 

Även serotoninsystemet har länge varit en kandidat till förklaringen av tillståndet. Brookes et 

al. (2006) undersökte totalt 51 kandidatgener som kopplats till ADHD och fann kopplingar till 

diagnosen i totalt 18 gener. Sambanden var av varierad signifikans och gruppen tydliggör att 

mer forskning krävs om genernas relation till diagnosen. Nedan ges en översiktlig 

sammanfattning för utvalda gener. 

Dopaminreceptor D1 i prefontala cortexet har funnits vara del av systemet för uppmärksamhet 

i hjärnan. Även kopplingar till minnesfunktionen har funnits, dessa försök har visats svåra att 

replikera, men en koppling till ADHD är inte utesluten (DiMaio et al. 2003).  

Dopaminreceptor D5 har kopplats till vissa fenotypiska drag som associeras med ADHD. 

Denna gen har kopplats till symptom för koncentrationsproblem och inte hyperaktivitet, vilket 

föreslår att olika gener kan ligga som grund till olika former av tillståndet (Faraone et al. 

2005).  

Norepinefrinsystemet ett antal receptorer i detta system har utretts men än så länge har inget 

samband mellan dessa och ADHD funnits. Forskningsunderlaget kräver ytterligare försök 

med större grupper för att ge mer auktoritet till denna teori (Faraone et al. 2005). Norepinefrin 

transporter(NET/SLC6A2) misstänks kunna ha en bidragande faktor till tillståndet då 

psykostimulanter som verkar mildra symptom har förmågan att blockera norepinefrin 

transporten (Faraone et al. 2005).  

Serotonin är en neurotransmitter i det centrala nervsystemet, vilken påverkar utvecklingen av 

nervsystemet. Den bildas ur enzymatiska processer från tryptofan. Prefrontala cortexet 

innehåller stora kvantiteter av  serotoninreceptorer precis som dopaminreceptorer. Därav delar 

den hypodopaminergiska och serotonin-teorin dessa relativa bevis för deras påverkan av 

ADHD. Även belöningssystemet påverkas av serotonin. detta system innerveras till hög grad 

av amygdalan med serotoninprojecerande neuroner (Banerjee  & Nandagopal, 2015).  

Karlsson et al. (2013) undersökte förhållandet mellan densitet av SERT (serotonin 

transporter) i olika strukturer och ADHD jämfört med kontrollgrupp men fann inget 

signifikant samband (p>0.05). Teorin om serotonin som möjlig faktor för utvecklande av 

diagnosen har dock stöd från andra håll och ämnet diskuteras precis som den 

hypodopaminergiska teorin. SERT-KO möss har hyperaktiva drag, i likhet med de DAT-KO 

möss som tidigare beskrivits (Banerjee & Nandagopal, 2015). 

Degraderingsprocesser som bryter ned monoaminer neurotransmittorer i centrala 

nervsystemet kan även påverka, bland dessa aminer finner vi dopamin, norepinefrin samt 

serotonin, vilka har kopplats till ADHD. Monoaminoxidase (MAO) är ett enzym som deltar i 

denna degradering. En mutation i dess promoterregion styr genuttrycket och det är tänkbart att 

ökat uttryck av denna genen leder till ett hypodopaminergiskt tillstånd (Faraone et al. 2005). 

Även katekol-O-metyltransferas (COMT) har föreslagits som möjlig faktor för utvecklandet 

av ADHD. En förhöjd aktivitet av COMT leder till mindre tillgängligt dopamin och har visats 

vara inblandat i utvecklandet av symptom som finns i vissa former av ADHD. Alternerad 

COMT funktion har dock inte ännu kunnat kopplas till ADHD, bara till vissa symptom som 

kan inkluderas i diagnosen (DiMaio et al. 2003). 
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Även om försök med dessa gener har visats vara svåra att replikera så är det inte ännu möjligt 

att utesluta deras påverkan. Teorin om ett flertal gener som bidrar med en liten effekt föreslår 

att symptom har olika ursprung och därav kan olika fenotyper av diagnosen grundas av olika 

komponenter. Sammanfattat för kandidatgener så efterfrågas ytterligare forskning med större 

grupper och även distinkta fenotypiska uttryck bör undersökas i relation till flertal gener. 

 

 

Diskussion 

De idag tillgängliga resultaten räcker inte för att bevisa en enbart genetisk etiologi för ADHD, 

snarare finns det resultat som indikerar dess ursprung. De gener som har presenterats i detta 

arbete har dels bevisats med signifikanta data av vissa forskningsgrupper medan andra 

grupper har misslyckats med att replikera försöken. Detta skulle kunna förklaras med att 

generna behöver vissa yttre omständigheter för att inducera symptom. Denna teori stöds av 

det forskningsunderlag som finns för geners interaktion med omgivningen. Något som 

motsäger detta är att ADHD kan utvecklas i så pass olika sociala omgivningar och med 

varierande genom. Det är tänkbart att vissa genetiska sammansättningar endast påverkar 

utvecklingen av tillståndet i samband med specifika yttre omständigheter eller vice versa. 

Detta är något framtida forskning bör beakta, vilken fenotyp av ADHD som undersöks och 

inte bara genomet den genetiska variationen.  

DRD4 har i olika former kopplats till diagnosen och främst i formen av D4.7, denna genotyp 

sågs först som en ”risk-allel” då dess förekomst är högre bland diagnostiserade personer än 

hos kontrollgrupper (Swanson et al. 2000). Forskningen har sedan lett till fynd som kritiserat 

denna syn. Istället för att öka risken för ADHD har allelen bevisats ha en preserverande effekt 

av individens kognitiva förmåga (Swanson et al. 2007). Detta fynd stöttar då teorin om 

flertals geners påverkan vilket kan resultera i olika fenotypiska uttryckssätt. 

Det finns en möjlighet att de viktigaste underliggande generna (dopaminergiska eller ej) ännu 

inte funnits eller kopplats till tillståndet. Detta styrker framtida forskning och fullkomlig 

uteslutning kan inte genomföras innan gener undersökts grundligt. Det verkar även finnas en 

möjlighet för olika genetiska komponenters påverkan varierar mellan etniska grupper (Ji et al. 

2013). Detta i kombination med teorin om ett flertal genetiska komponenter är något som 

bidrar till fenotypiska variationer av ADHD är något som försvårar möjligheten att definiera 

genomets påverkan.  

 

Relevans av forskning 

Varför är det viktigt med en fortsatt forskning i området? ADHD utvecklas hos barn och 

komplicerar ofta deras skolgång. Komorbiditet med andra diagnoser så som läs- och 

skrivsvårigheter är något som studerats och detta kan ytterligare komplicera individens 

anpassning till skolsystem (Stevenson et al. 2005). Vidare så kan ADHD behållas upp i vuxen 

ålder, med detta följer en ökad risk för utvecklandet av antisociala beteende (Birnbaum et al. 

2005). 

Birnbaum et al. (2005) sammanställde kostnader som följer ADHD och inkluderade utöver 

medicinering faktorer som det ökade användandet av sjukvård, förlust av arbetskapacitet och 

kostnader som kan påverka familjemedlemmar. Deras uppskattade resultat var att cirka 7,7 
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miljoner amerikaner var diagnostiserade i åldrarna 7-44 och kostnaden för dessa under år 

2000 var cirka 31.6 miljarder dollar. Utöver de samhällskostnader som följer diagnosen är det 

viktigt på individnivå. ADHD kan leda till problematik med sociala samspel och därmed 

gruppinkludering. Grupptillhörighet är viktigt för människan och följderna av utanförskap är 

utom räckvidden för detta arbete att diskutera men i åtanke bör diskussionen om gener och 

omgivningens samspel hållas, de sociala interaktioner en individ har påverkar de 

karaktärsdrag som utvecklas. 

Det finns idag mediciner som mildrar symptomen som uttrycks i diagnosen, men vad som är 

den avgörande faktorn för utvecklandet är ännu okänt. Om en medicin lyckas framställas som 

kan motverka de negativa konsekvenserna som påverkar individen kan det leda till en 

långsiktig besparing för samhället (Birnbaum et al. 2005). 

I detta arbete överses främst forskning som utgår från fjärde revideringen av American 

Psychiatric Association (2000). Denna har reviderats och femte utgåvan publicerades 2013 

och framtida forskning kommer rimligen utgå från den definition av ADHD som presenteras i 

den senare utgåvan. 

 

 

Konklusion 
Etiologin för ADHD är ännu inte helt utredd. En hypodopaminergisk teori har föreslagits, 

denna utgår från en nedsatt neurotransmission i dopaminergiska neuroner och kopplingar 

mellan ADHD och detta system har funnits. Generna för dopaminreceptor D4 (DRD4) och 

dopamintransportören (DAT) har båda kopplats till diagnosen. Dessa geners förhållande till 

ADHD debatteras och de går inte att använda för att diagnostisera. Generna är inte tillräckliga 

för att inducera karaktärsdragen och är inte essentiella för uttrycket av ADHD. 

En genotyp för DRD4, D4.7, har bevisats leda till en receptor med halverad affinitet för 

dopamin jämfört med de vanligast förekommande genotyperna (D4.2, D4.4). Detta leder till 

en försämrad signalöverföring mellan neuroner. Genotypen för DAT har kopplats till ett 

eleverat återupptag av dopamin från den synaptiska klyftan, även detta leder till en försämrad 

neurotransmission. 

En rad andra faktorer har kopplats till diagnosen och det är möjligt att en kombination av 

dessa leder till ADHD. Faktorerna kan vara antingen genetiska eller från omgivningen. Det 

finns forskning som undersöker huruvida interaktioner mellan gener och omgivning sker. 

Vissa genuppsättningar i samband med specifika yttre faktorer har kopplats till specifika 

fenotyper.  
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och konstruktivt kritiserat uppsatsens språkliga samt ämnesrelaterade utveckling. Tack till 
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Simon Malm och Martin Löf Nyqvist för granskning av vissa avsnitt. Slutligen tack till Samer 

Ali och Alice Carlson för stöd samt tålamod under arbetsprocessen.  
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