
 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa  

Självständigt arbete, Läkarprogrammet 

Höstterminen 2011 

 

 

 

 

 

En fMRI –studie av PMDD och emotionell bearbetning av  

socialt negativt laddade stimuli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Victoria Ahlstedt 

Handledare: Malin Gingnell 



   
 
 

1 
 

INNEHÅLL 
BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 2 

PMDD ................................................................................................................................................................ 2 

Menstruationscykeln ...................................................................................................................................... 3 

Behandlingsalternativ för PMDD .................................................................................................................. 4 

EMOTIONELLA STRUKTURER .................................................................................................................... 4 

Prefrontal cortex ............................................................................................................................................ 4 

Anterior cingulate cortex ............................................................................................................................... 5 

Insula.............................................................................................................................................................. 5 

Amygdala ....................................................................................................................................................... 6 

EMOTIONELL BEARBETNING OCH REGLERING .................................................................................... 6 

PMDD OCH EMOTIONER .............................................................................................................................. 7 

MÅLSÄTTNING .................................................................................................................................................. 8 

METOD ................................................................................................................................................................. 8 

DELTAGARE .................................................................................................................................................... 8 

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI .............................................................................................................. 9 

Utrustning .................................................................................................................................................... 10 

fMRI undersökningar ................................................................................................................................... 10 

Studietidpunkt under menstruationscykeln .................................................................................................. 11 

PARADIGM .................................................................................................................................................... 11 

PSYKOMETRISKA MÄTNINGAR ............................................................................................................... 11 

HORMONELLA MÄTNINGAR ..................................................................................................................... 12 

DATAANALYS .............................................................................................................................................. 12 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 14 

DEMOGRAFI .................................................................................................................................................. 14 

fMRI-ANALYSER .......................................................................................................................................... 14 

Analys av helhjärna ..................................................................................................................................... 14 

Analys i Amygdala ...................................................................................................................................... 16 

Analys i Insula ............................................................................................................................................. 16 

Korrelation ................................................................................................................................................... 16 

DISKUSSION ..................................................................................................................................................... 18 

VARIATION AV HORMONER ..................................................................................................................... 18 

EFFEKTER AV FÖRVÄNTAN ...................................................................................................................... 19 

BEGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................................ 19 

SLUTSATS .......................................................................................................................................................... 20 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 21 

 



   
 
 

2 
 

BAKGRUND 

PMDD 

Premenstruellt dysforiskt syndrom (Premenstrual Dysforic Disorder, PMDD) är ett syndrom 

omfattande psykiska och fysiska besvär under den luteala fasen av menstruationscykeln. 

Etiologin är oklar men många teorier angående nivåer och reaktion till nivåer av de kvinnliga 

könshormonerna har framlagts. Inga studier har hittills kunnat påvisa skillnader i 

hormonnivåer mellan friska kvinnor och PMDD patienter, däremot tycks PMDD patienter 

reagera annorlunda på menstruationscykelns variation av hormoner, eller deras 

metaboliter(1). 

För diagnosen PMDD enligt DSM-IV innefattas fyra kriterier (2).  

A: Under de flesta menstruationscykler det senaste året ska minst fem av 11 symptom (3) 

uppträda, varav minst ett av nummer 1-4 enligt nedan. Symptom ska förekomma under 

den premenstruella fasen och decimeras helt eller delvis under den follikulära fasen.  

1) Depressiv sinnestämning, känsla av hopplöshet eller självnedvärderande tankar  

2) Ångest, känsla av att vara trängd eller spänd 

3) Affektiv labilitet/ Humörsvängningar 

4) Persisterande och uttalad ilska eller irritabilitet eller ökade interpersonella 

konflikter  

5) Minskad lust till vanliga aktiviteter 

6) Subjektiv känsla av koncentrationssvårigheter 

7) Letargi, ökad uttröttbarhet, brist på energi 

8) Uttalad förändring i aptit, specifikt sug efter vissa födoämnen 

9) Hyperinsomnia eller insomnia 

10) Subjektiv känsla av att vara överväldigad eller okontrollbar 

11) Fysiska symptom; såsom bröstsvullnad, huvudvärk, led- eller muskelvärk, 

svullnadskänsla, viktökning. 

B: Symptomen ska inverka på professionella och/eller sociala aktiviteter och relationer. 

C: Symptomen ska inte vara en excerbation av annan pågående psykisk sjukdom. 
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D: Symptomskattning ska genomföras dagligen och symptomen ska fortgå under minst 

två prospektiva cykler. 

Studier visar att prevalensen av PMDD utifrån ovanstående strikta kriterier är 3-8 % (4) bland 

kvinnor i reproduktiv ålder. Om man även innefattar kvinnor som inte uppfyller alla kriterier 

satta enligt DSM-IV, men som bemärks av kliniskt relevanta cykliskt återkommande 

premenstruella besvär, stiger procentandelen till 13-18% (4). Upp till 50-80 % av kvinnor 

självrapporterar PMS besvär vid något tillfälle under livet (5).  

Studier har gjorts dels för att beräkna den sociala bördan för den drabbade individen och dels 

för att estimera de socioekonomiska konsekvenser som uppstår. Funktionssnedsättningen 

tycks inte orsaka ett hälsoekonomiskt signifikant bortfall, utan snarare föreligger en subjektiv 

uppfattning om prestationsbortfall (6) samt sociala konsekvenser som uppträder framförallt i 

nära relationer (4). Patienterna rapporterar ökad frekvens av relationsproblem orsakade 

framförallt av humörsvängningar och de andra emotionella symptomen, däribland den 

depressiva sinnestämningen, irritabiliteten och ångesten.  

Menstruationscykeln  

Menstruationscykelns längd varierar mellan kvinnor, med normalt intervall mellan 22-35 

dagar. Den är hormonellt styrd och kan indelas i follikulär fas och lutealfas, där ovulationen 

markerar övergången mellan faserna. Menstruationscykeln inleds med sjunkande nivåer av 

könshormonen progesteron och östrogen som stimulerar hypofysen att producera det 

follikelstimulerande hormonet FSH. FSH påverkar ovarierna så att folliklar utmognar, varav 

en follikel blir ledande med störst tillväxt och utmognad. Folliklarna producerar hormonet 

östrogen som gör att endometrieslemhinnan i livmodern tillväxer. När halten av östrogen 

stiger till en viss nivå så kommer hypofysen att svara med en plötsligt hög produktion av 

hormonet LH, som medför att den ledande follikeln brister och ovulation sker. Follikeln 

ombildas till en så kallad corpus luteum, gulkropp, som fortsätter producera östrogen men nu 

även producerar progesteron. Progesteron påverkar endometriet så att slemhinnan blir mer 

gynnsam för en implantation. Gulkroppens livslängd är cirka 14 dagar om inte en 

implantation av ett befruktat ägg sker. När gulkroppens hormonproduktion upphör så sjunker 

nivåerna av östrogen och progesteron snabbt vilket innebär att blodförsörjningen i 

endometriet avtar och livmoderns muskelsammandragningar utstöter endometrieslemhinnan 

varpå menstruation sker. (7) 
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Bild 1: Nivå av könshormon under menstruationscykeln (8)  

Behandlingsalternativ för PMDD 

För att behandla PMDD har behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 

prövats varpå symptomen lindrats. SSRI kan ges dels som kontinuerlig behandling och dels 

som behandling endast under den luteala fasen av menstruationscykeln. Vid svåra fall av 

PMDD ges GNRH -agonister som åstadkommer en ovulationshämning, och därmed 

symptomfrihet, men är dock förenat med en rad biverkningar liknande symptomen under 

menopaus. (9)  

EMOTIONELLA STRUKTURER 

Emotioner bearbetas i ett nätverk av kortikala och subkortikala regioner i hjärnan. Viktiga 

strukturer för emotionell perception och bearbetning inkluderar prefrontala cortex, anterior 

cingulate cortex, amygdala, thalamus, hypothalamus, hippocampus, cingulate cortex, nucleus 

accumbens, insula och terminala stria (10, 11, 12). Även hjärnstammen och autonoma 

nervsystemet är involverat i uttrycket av emotioner samt medierar information om 

kroppstillstånd till subkortikala och kortikala regioner. Emotioner påverkas av 

neurotransmittorer såsom dopamin, serotonin, noradrenalin och GABA. (12)  

Prefrontal cortex 
 

Prefrontala cortex motsvarar cirka 30 % av hjärnbarkens totala yta och är viktig för 

regleringen av kognition, impulskontroll och socialt samspel. Exakt vilka områden som 

inkluderas i prefrontal cortex är omdiskuterat men i begreppet inkluderas alltid minst 

brodmann area 10, 11, 12, 46, 47 (13). Prefrontala cortex får afferent input från alla 

sensoriska modaliteter samt stora delar av neocortex och skickar i sin tur efferenta signaler 

till alla dessa kortikala områden samt bland annat till thalamus, hypothalamus, striatum och 

hjärnstammen. (14)  
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Prefrontala cortex kan genom sina kopplingar till hjärnstam och ryggmärg spela en roll i 

moduleringen av autonoma responser. Därutöver påverkar prefrontala cortex det limbiska 

systemet genom dess kopplingar till bland annat amygdala (15) och till de dorsala delarna av 

anteriora cingulate cortex (ACC) (16). Prefrontala cortex roll regleringen av emotionell 

respons kan illustreras i studier av patienter med PTSD där en hypoaktivitet har påträffats i 

prefrontala cortex och i ACC. Personer med PTSD kännetecknas av ökad 

vaksamhet/vakenhet (arousal) vilket kan tolkas som ett bortfall av en hämmande effekt i 

deras emotionella tolkning. (17) 

Anterior cingulate cortex 

Cingulate cortex är beläget ovan corpus callosum och indelas vidare i anteriora- och 

posteriora cingulate cortex (18). ACC anses vara involverad i uttrycket av autonoma 

funktioner, såsom blodtryck och hjärtfrekvens, så väl som emotion. ACC kan indelas i 

flertalet subregioner som övergripande indelas i dorsalt respektive ventralt. Den dorsala delen 

har kopplingar till prefrontal- och parietal cortex samt premotoriska centra och den ventrala 

delen har kopplingar till amygdala, hypothalamus och PAG. PAG är ett område med grå 

substans belägen omkring cerebrala aqvedukten i hjärnstammen som bland annat är viktigt 

för dopaminfrisättning. Både dorsala och ventrala delen av ACC har en roll i emotionell 

processing. Den ventrala delen tycks ha en viss reglerande roll, ihop med prefrontala cortex, 

medan den dorsala snarare är inblandad i uttrycket av emotioner. (16) 

Insula 

Insula återfinns i botten av sulcus lateralis bakom temporala, parietala och frontala opercula.  

Insula är en del av cerebrala cortex och innefattar brodmannareorna 13, 14, 15 och 16 (19). 

Anatomiskt finns förbindelser mellan insula och ACC, superiora temporala sulcus, 

orbitofrontala- och olfaktoriska strukturer samt amygdala (20).  Insulas funktionella 

förbindelser är dock mer mångfascetterade och ännu delvis okända. Studier har påvisat 

viktiga funktionella förbindelser mellan insula och pregenuala ACC samt anteriora- och 

posteriora midcingulate cortex (20). fMRI studier har påvisat samtidig aktivering av insula 

och ACC i samband med bearbetning av emotionella stimuli (21). 

Insula har i också studier visat sig reagera kraftigare på utmärkande eller nytillkommna 

stimuli och kan anses agera som en förstärkare av dessa (22). Störningar i dessa processer kan 

skapa problem vid emotionell processing. Personer som lider av ångestsyndrom har bilateralt 
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ökad aktivitet i insula vid emotionell bearbetning (23). Högre aktivitet kan möjligen tyda på 

en högre ångestnivå eller en ökad fokus på ett stimuli på grund av förstärkning av intrycket. 

Insula kan således tänkas påverka fokuseringen, och därmed beteendesvaret, av ett 

emotionellt stimuli.  

Amygdala 

Amygdala är beläget i mediala temporalloben mellan uncus och parahippocampala gyri och 

är uppbyggd av ett flertal kärnor. (24) Amygdala får sensorisk information från visuella-, 

auditoriska-, gustatoriska-, viscerala-, somatosensoriska- och olfaktoriska modaliteter. 

Huvuddelen av den sensoriska informationen kommer via cerebrala cortex (25) men det finns 

även banor som går direkt från de visuella och auditoriska sinnesorganen till amygdala via 

thalamus (26). Amygdala i sin tur skickar information till prefrontal cortex, basala ganglion, 

hippocampus, hypothalamus och hjärnstammen (25).  

Amygdalas medierande roll i autonoma responser har åskådliggjorts i ett flertal studier (10), 

som exempelvis genom elektrisk stimulering av amygdala hos råttor där påverkan på 

hjärtfrekvens och blodtryck har påvisats (27). Amygdalas centrala roll i emotionell 

processing har studerats utförligt i ett flertal studier genom inducering av rädsla och då 

framförallt vid fobiska tillstånd (28, 29, 30). Ökad aktivitet i amygdala har även påvisats hos 

friska kontroller vid stimuli i form av bilder på ansikten med rädda eller hotfyllda uttryck (31, 

32). En ökad aktivering av amygdala har således associerats med ökad upplevelse av ångest 

och/eller rädsla. 

EMOTIONELL BEARBETNING OCH REGLERING 

Ur det konstanta bruset av stimuli från sensoriska modaliteter utväljs och markeras vissa 

stimuli för att sedermera processas vidare i cortex. Inkommande stimuli bearbetas i flera 

strukturer i cortex och kan utlösa en emotion såsom glädje, rädsla eller ilska, och påverkar 

både autonoma nervsystemet och beteendesvaret. Det emotionella svaret på ett stimuli 

påverkas av förstärkande och/eller inhiberande processer, vilket medför att olika individer 

kan reagera olika på samma typ av stimuli. Vissa kliniska tillstånd bemärks av en inadekvat 

emotionell respons till omvärldens stimuli såsom fobi, tvångstankar och PTSD (33). 

Prefrontal cortex och ett flertal subkortikala strukturer, däribland insula, amygdala och ACC, 

är således involverade i bearbetningen av emotionella stimuli. Att prefrontalcortex har en 



   
 
 

7 
 

reglerande roll förespråkas generellt men fullständig kartläggning av hjärnans emotionella 

regleringssystem saknas. Det finns indikationer att ACC medverkar i regleringen tillsammans 

med prefrontal cortex och att de tillsammans kan verka hämmande på strukturer involverade i 

emotionell bearbetning, såsom amygdala (16).  

Emotioner kan framkallas av många olika typer av stimuli, som exempelvis bild på hotfyllt 

rovdjur, intag av illaluktande mat, förnimmelse av gråt eller mjuk beröring. Både stimuli med 

social laddning som socialt neutrala stimuli kan skapa emotioner. Rädsla kan till exempel 

framkallas av fruktan för att bli utesluten ur en grupp (socialt) såväl som fruktan för ett 

rovdjur (icke-socialt). Olika typer av sensoriska stimuli processas i olika delar av hjärnan. 

Frewen PA et al 2010 påvisade i en fMRI studie att stimuli med social laddning engagerade 

andra delar av hjärnan än stimuli av socialt neutral karaktär(34).  

PMDD OCH EMOTIONER 

PMDD orsakar ett stort lidande och en sänkt livskvalité för de drabbade kvinnorna i och med 

de sociala negativa konsekvenser som kan uppstå i professionella och privata relationer. 

Besvären vid PMDD utgörs framförallt av olika emotionella symptom och kan därför 

förväntas vara kopplade till förändringar av emotionella nätverk i hjärnan. Hypoaktivitet i 

prefrontala strukturer har påvisats hos personer med PTSD och har tolkats som ett bortfall av 

en hämmande effekt i deras emotionella tolkning. På samma vis kan den hyperaktivitet som 

uppmätts i amygdala och insula hos personer med ångestsyndrom tänkas vara en orsak till 

deras högre ångestnivå.(17)  Hos PMDD patienter i lutealfas har en generellt ökad respons i 

amygdala påvisats till negativa stimuli (35).  

Eftersom PMDD besvär har en utpräglad social aspekt är det av intresse att studera om 

sociala situationer fungerar som en kraftigare emotionell trigger jämfört med neutrala 

situationer. Vi valde att studera fenomenet där det kunde tänkas vara starkast, det vill säga 

vid socialt negativt laddade situationer. Det genomfördes genom att bilder med socialt 

negativt innehåll och bilder med icke socialt innehåll presenterades för deltagarna samtidigt 

som reaktiviteten i hjärnan uppmättes. 
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MÅLSÄTTNING 

Syftet med studien var att undersöka om patienter med PMDD, vid exponering för socialt 

negativt laddade bilder under lutealfas, reagerade med en kraftigare reaktivitet i hjärnregioner 

som är kopplade till emotioner jämfört med frisk kontrollgrupp. 

METOD 

DELTAGARE 

I studien ingick 14 patienter med PMDD och 13 kontroller, samtliga mellan 20-45 år. 

Patienter som inkluderades i studien har diagnosen PMDD fastställd via Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition (3). Kontrollerna utgjordes av friska 

kvinnor med regelbundna menstruationer och avsaknad av premenstruella dysforiska 

symptom. 

Inklusionskriterier PMDD: 

1. 20 – 45 år 

2. PMDD fastställt via DSM-IV 

3. frisk enligt patientens uppfattning 

4. patientens eget samtycke till deltagande  

Inklusionskriterier kontroller: 

1. 20-45 år 

2. regelbundna menstruationer  

3. avsaknad av premenstruella symptom 

4. frisk enligt patientens uppfattning 

5. patientens eget samtycke till deltagande  

Exklusionskriterier samtliga: 

1. Pågående hormonell behandling, inklusive preventivmedel  

2. Pågående behandling med benzodiazepiner, SSRI eller annan psykofarmaka 

3. Pågående psykiatrisk sjukdom 
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4. Pacemaker, hjärtdefibrillator, anerysmclips, cochlea inplantat eller annat inplantat 

vars innehåll inkluderar magnet-, metall- eller batteridelar. 

Före inklusion i studien genomfördes en intervju där deltagarna informerades om studien 

samt där inklusions- och exklusionskriterier efterfrågades och kartlades. Därutöver utfördes 

en kort psykiatriskt intervju genom den svenska versionen av Mini International 

Neuropsychiatry Interview (M.I.N.I.) (36) för att negera pågående depression eller 

ångestsjukdom.  

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI  

Magnetresonanstomografi (MRT) är en radiologisk metod som analyserar och visualiserar 

kroppens olika vävnader. Magnetscannern skapar ett starkt magnetfält och när en person 

placeras i scannern kommer alla väteatomer som finns i alla kroppens molekyler att riktas 

med eller emot magnetfältet. Magnetscannern är dessutom försedd med spolar, som skapar 

ytterligare små varierande elektromagnetiska fält och uppdelar kroppen i små enheter, voxlar, 

i vilka alla väteatomer är riktade åt samma håll. Genom spolarna kan sedan 

radiofrekvenspulser skickas mot kroppen varpå väteatomerna riktning påverkas. När spolarna 

slås av kommer väteatomerna att successivt återgå till sitt ursprungsläge samtidigt som de 

avger radiofrekvenspulsar med en viss energi motsvarade riktningsändringen. Olika 

vävnaders protoner återgår till viloläge i olika hastighet och sänder därför ut olika signaler. 

Denna skillnad registreras av en mottagande antenn på magnetscannern som omvandlar 

differensen till bilder. Genom att variera inställningen på scannern kan man få bilder som 

framhäver vissa typer av vävnader. Repetitionstid (TR) betecknar tiden emellan att de olika 

impulserna inskickas och Echo time (TE) betecknar tiden mellan man skickar in en impuls till 

att resultatet från signalen avläses. Vid en så kallad T1- viktad MRT är både TE och TR kort 

och denna metod visualiserar väl anatomiska strukturer i vävnad såsom grå och vit 

hjärnsubstans. Vid T2- viktad MRT är istället TE och TR lång vilket medför att man kan 

mäta hur mycket den återvändande signalen störs av omkringliggande vävnad. T2-viktade 

MRT visualiserar skillnad mellan olika vatten/vätskor väl, vilket bland annat utnyttjas för att 

upptäcka patologiska processer, såsom exempelvis ödem. Med funktionell 

magnetresonanstomografi (fMRT), dock oftare benämnt enligt den engelska förkortningen 

fMRI, försöker man att studera nervcellsaktivitet genom att studera blodflödesändringar. Vid 

fMRI behövs mycket snabba sekvenser eftersom blodflödesförändringar och dess effekter är 
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så kortlivade. Man använder därför en speciell form av T2, som benämns T2*, vilket är en 

metod som försöker uppskatta T2 spridning under en kort tidsrymd. (37) 

I den här studien insamlades data genom fMRI med Blood Oxygenation Level Dependent 

(BOLD)-imaging. Denna metod begagnar det faktum att det finns ett syreöverskott i de mer 

aktiverade regionerna i hjärnan. Ett aktiverat område förbrukar mer syre varpå syrebrist 

uppstår och kompensatoriska mekanismer aktiveras, bland annat vasodilatation, som ökar 

blodflödet. Därmed stiger syrekoncentrationen i den aktiverade regionen. BOLD imaging kan 

särskilja oxygenerat hemoglobin från icke oxygenerat hemoglobin eftersom T2*-signalerna 

är olika starka. Denna information kartläggs och kan därefter analyseras. (38) 

Utrustning 

fMRI-scanningen utfördes med mjukvaran R2.1.3, i en Achieva 3.0 T X-serie scanner som 

var försedd med Quasar Dual gradientspolar, 8-kanalers parallel imaging huvudspole samt 

högre ordningens “shim functionality” (39). För att presentera bilderna nyttjades Nordic 

Activa hardware SyncBox samt Visual system som var uppsatt på huvudspolen (40).  

fMRI undersökningar  

När deltagarna placerades i magnetkameran såg de genom en kikare bilder som presenterades 

på en dataskärm. Instruktioner gavs dels via skärmen och dels via hörlurar. Deltagarna fick 

efter scanningen var utförd, skatta bilderna enligt en skala med avseende på valence (grad av 

positiv och/eller negativ laddning) samt arousal (subjektiv känsla av aktivering/hur det 

påverkar dem själva). Innan undersökningen påbörjades insamlades ett dataset för anatomiska 

T1 viktade referensbilder som matchades mot en standardhjärna utifrån vissa landmärken i 

hjärnan. För den anatomiska avbildningen användes en T1-weighted inversion recovery turbo 

spin echo (TSE) sekvens. TE och T1 inställdes för att åstadkomma en så hög kontrast mellan 

grå och vit hjärnsubstans som möjligt och så att T2* influensen reducerades till minsta 

möjliga. Data från fMRI-undersökningen i studien blev insamlat via en enstaka gradienteko 

sekvens där TE och TR inställdes för att generera en så hög T2* mottaglighet som möjligt. 

Under scanningen inställdes TR till 3000ms och TE till 35ms. Voxelstorlek var 3x3x3 mm3 

och 30 snitt genom hjärnan gjordes. 
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Studietidpunkt under menstruationscykeln  

Två separata fMRI- undersökningar utfördes under menstruationscykeln. Ett tillfälle i sen 

luteal fas (1-7 dagar före menstruationens start) och ett tillfälle under mid-follikulära fasen 

(6-12 dagar efter mensblödningens första dag). Att ovulation skett under cykeln verifierades 

genom att deltagarna fick använda ägglossningsstickor. För att undvika de felkällor som kan 

uppstå på grund av ordningsföljden av testtillfällena startade hälften av deltagarna i follikulär 

fas och hälften i luteal fas. Intervall för lutealfas bestämdes individuellt utifrån när 

symptomen infallit. Intervallet styrdes alltså inte av tidpunkten för högsta 

koncentrationsnivån av progesteron utan av tidpunkten för de svåraste symptomen. För 

bekräftelse av lutealfas mättes koncentrationen av progesteron i serum samt utifrån 

tidpunkten för nästa menstruation. Denna studie ingår som delstudie i en större studie varför 

analysen i den här studien endast omfattar data från lutealfasen.   

PARADIGM 

Detta paradigm ingick som en del av ett större paradigm som behandlar affektkontroll. 

Deltagarna presenterades för 30 bilder med olika innehåll. Hälften av bilderna innehade ett 

positivt/trevligt innehåll och hälften innehade ett negativt/obehagligt innehåll (utifrån 

normativa skattningar i International Affective Picture System (41)). De positiva respektive 

negativa bilderna är matchade avseende grad av valence och arousal för att vara så 

jämförbara som möjligt. Varje positiv bild föregicks av en grön ruta och varje negativ bild 

föregicks av en röd ruta. Deltagarna var på förhand varse om att dessa färger föregick en bild 

med positivt respektive negativt innehåll. Genom detta kan man även bedöma hjärnaktivering 

utifrån deltagarens förväntan om vad som ska presenteras.  

För denna studie ingick 15 bilder av totalt 30 bilder. Dessa bilder presenterades för varje 

deltagare vid respektive undersökningstillfälle. Samtliga 15 bilder hade ett obehagligt 

innehåll varav åtta bilder hade en social laddning, exempelvis en kvinna som blir bortrövad, 

och sju var av social neutral karaktär, exempelvis en ilsken hund.  

PSYKOMETRISKA MÄTNINGAR  

Vid båda undersökningstillfällena genomfördes MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression 

Rating Scale- Self-rated version) samt STAI-S (State and Trait Anxiety Inventory) (42) för 

skattning av befintliga depressiva symptom respektive befintliga ångestsymptom.  
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HORMONELLA MÄTNINGAR 

Vid båda undersökningstillfällen togs ett venöst blodprov för att kartlägga nivåerna av 

progesteron och östrogen. Proverna centrifugerades vid 1500g under 10 minuter. Serumet 

flyttades till nya rör och förvarades i -20 grader inom en timme efter provtagningen. 

Analysen av hormonnivåer utfördes av institutionen för klinisk kemi, Akademiska Sjukhuset 

genom Competitive Immunometry Electrochemistry Luminescence Detection. Proverna 

kördes i en Roche Cobas e601 med Cobas Elecsys reagens kit (43) för östradiol respektive 

progestron. För progesteron var mätningsintervallet 0,1- 191 nM och för estradiol 18,4- 

15.781 pM. 

DATAANALYS 

Demografiska skillnader mellan grupperna (ålder, utbildning, social status samt resultat på 

skattningsskalor) analyserads med hjälp av oberoende t-test.  

Analysen av data från fMRI- undersökningarna utfördes med hjälp av SPM5 (44). SPM5 är 

ett dataanalysprogram som bearbetar och illustrerar fMRI data. I SPM5 byggdes en linjär 

regressionsmodel för varje deltagare för att förklara hur variationen i BOLD- respons var 

relaterad till bildpresentationen och till en eventuell huvudrörelse. För varje individ skapades 

en modell där bilder med negativt innehåll jämfördes mot varandra, utifrån förekomst av 

social laddning (se bild). Därefter utfördes analys på gruppnivå där de två gruppernas 

sammanlagda resultat jämfördes mot varandra.  

Bild 2: Matris ur SPM5 

 

Bild på matris ur SPM5 som illustrerar 
tidpunkten och reaktivitetsmönstret hos en 
individ vid exponering för de olika bilderna. 
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Man kan utveckla fMRI- analyser genom att studera ett specifikt utvalt område, genom att 

utföra en så kallad ROI analys. Då utgår man från ett aktiverat kluster eller ett område som 

man vill studera närmare och tar fram reaktivitetsgraden i just det området. 

Reaktivitetsgraden betecknar hur mycket signalen förändras vid olika stimuli, det vill säga 

betecknar både ökad och minskad aktivitet. För denna studie utvaldes amygdala och insula 

eftersom de är områden som anses vara involverade i bearbetning av emotionella stimuli, 

samt även BA10 eftersom den regionen aktiverades vid helhjärnsanalys. Som signifikansnivå 

sattes p= 0.05. ROI utvaldes med hjälp av WFU Pickatlas.  

Resultat av gruppanalyserna analyserades i SPSS (45) och med hjälp av detta utfördes 

korrelationer emellan ROI analyser i utvalda regioner, hormonnivåer av progesteron och 

östrogen samt MADRS och STAI.  
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RESULTAT 

DEMOGRAFI 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende ålder, MADRS follikelfas, 

STAIS follikelfas samt nivåer av östrogen och progesteron. PMDD -gruppen hade signifikant 

högre värden på såväl MADRS och STAIS i lutealfas samt en kraftigare ökning av MADRS 

och STAIS mellan den follikulära och luteala fasen. Det fanns en signifikant förändring av 

nivån för progesteron mellan follikulär- och lutealfas för båda grupperna men ingen 

signifikant förändring i östrogen. (Tabell 1)  

Tabell 1: Skillnader mellan friska kontroller och PMDD. 

*) p= 0.001 

 

fMRI-ANALYSER 
 

Analys av helhjärna  

Det påvisades en skillnad i BOLD -aktivitet mellan grupperna under lutealfas vid exponering 

för de socialt negativt laddade bilderna. Grupperna aktiverade skilda regioner i hjärnan i olika 

stor utsträckning. Kontrollgruppen uppvisade reaktivitet i frontala strukturer i högre grad än 

PMDD -gruppen (tabell 2 och bild 4) medan PMDD -gruppen i högre utsträckning än 

kontrollgruppen uppvisade reaktivitet i insula och insulära cortex (tabell 3 och bild 3).  

 

 

 

 
 

Kontroll 
 (n= 13) 

PMDD 
 (n= 14) 

Ålder 33,1  ±7,8 35,0 ±8,9 

Östrogen follikelfas 313,6   ±158,0 343,7 ±355,8 

Östrogen lutealfas 408,2  ±217,0 386,9 ±303,0 

Progesteron follikelfas 2,7 ±2,3 1,4 ± 0,4 

Progesteron lutealfas 20,4  ±13,6 14,7 ±10,6 

MADRS follikelfas 2,7 ±2,4 6,3 ±7,4 

MADRS lutealfas 2,7 ±3,0 14,7 ±7,5* 

STAIS follikelfas 29,2  ±4,3 34,5 ±9,2 

STAIS lutealfas 27,6  ±4,3  45,9 ± 10,4* 
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Tabell 2 PMDD>Kontroll i lutealfas för socialt negativt laddade bilder 

OMRÅDE BA Talairach Z k p 
X Y Z 

Insula 
 

13 -27 -31 21 3.40 18 <0.001 

 

 

Tabell 3 Kontroll>PMDD i lutealfas för socialt negativt laddade bilder 

OMRÅDE BA Talairach Z k p 
X Y Z 

Medial Frontal Gyrus 
 

10 3 56 19 3.50 159 <0.001 

Superior Frontal Gyrus 
 

10 -30 67 3 3.34 11 <0.001 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bild 3  

Region av hjärnan som i högre grad aktiverades 

hos PMDD -gruppen jämfört med 

kontrollgruppen, vid exponering under lutealfas 

för socialt negativt laddade bilder i jämförelse 

med icke-socialt negativt laddade bilder.  

Bild 4  

Region av hjärnan som i högre grad aktiverades 

hos kontrollgruppen jämfört med PMDD- 

gruppen, vid exponering under lutealfas för 

socialt negativt laddade bilder i jämförelse med 

icke-socialt negativt laddade bilder.  
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Analys i Amygdala 

Skillnad mellan gruppernas aktivering av amygdala kunde inte påvisas vid helhjärnsanalys 

men däremot vid region-of-interest analys (ROI) av amygdala. Signifikant skillnad mellan 

grupperna påvisades där PMDD -gruppen hade en högre aktivitet i vänster amygdala än 

kontrollgruppen (bild 5). Koordinaterna för amygdala var talairach x= -21, y= 2 och z= -15 

med klusterstorlek 11 och z- värde 2.20.  

 

 
 

Analys i Insula 

Skillnad mellan gruppernas aktivering av insula kunde också påvisas vid region-of- interest 

analys (ROI) av insula. Liksom vid helhjärnsanalys så aktiverades insula kraftigare hos 

PMDD-gruppen än hos kontrollgruppen. Koordinaterna för ROI av höger insula var talairach 

x=45, y= -9 och z= -2 med klusterstorlek 5 och z-värde 2.14. Koordinaterna för vänster insula 

var talariach x= -27, y= 9 och z= 13 med klusterstorlek 1 och z-värde 1.72.   

 

Korrelation 

Aktiverade kluster i amygdala var positivt korrelerade med aktiverade kluster i insula både 

hos kontroller och hos PMDD -gruppen, med starkare positiv korrelation hos PMDD - 

gruppen. Positiv korrelation återfanns också mellan STAIS och MADRS för både kontroller 

och PMDD. Östrogen och progesteron korrelerade positivt till varandra både hos kontroll- 

och PMDD -gruppen med starkare positiv korrelation för kontrollgruppen. Det kunde inte 

påvisas någon korrelation mellan hormonnivåer och hjärnaktivitet. Koordinaterna för BA10 

var talairach x=3, y=56 och z=19 med klusterstorlek 23 och z-värde 3.50. (Tabell 4 och 5). 

  

Bild 5 Vid ROI-analys påvisades en 

kraftigare aktivering i vänster amygdala hos 

PMDD-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen, vid exponering under 

lutealfas för socialt negativt laddade bilder i 

jämförelse med icke-socialt negativt laddade 

bilder. 
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Tabell 4 Korrelation PMDD 
 

**) p= 0.01, *) p= 0.05  

 

Tabell 5 Korrelation Kontroll 

**) p= 0.01, *) p= 0.05 

 

PMDD ROI Östrogen 
lutealt 

Progesteron 
lutealt 

Madrs 
lutealt 

STAIS  
lutealt 

Insula R Insula L BA 10   

ROI  
 

Amygdala L 
 

0.041 0.917** -0.072 0.363 0.340 -0.294 0.026 

Insula R 
 

 0.073 -0.304 0.130 0.137 -0.165 0.027 

Insula L 
 

  -0.003 0.320 0.439 -0.277 -0.075 

BA 10 
 

   0.381 0.151 0.049 -0.180 

Östrogen lutealt 
 

    0.589* 0.262 0.502 

Progesteron lutealt 
 

     -0.229 0.096 

Madras lutealt 
 

      0.659* 

KONTROLL ROI Östrogen 
lutealt 

Progesteron 
lutealt 

Madrs 
lutealt 

STAIS  
lutealt 

Insula R Insula L BA 10 

ROI 
 

Amygdala L 
 

-0.187 0.640* 0.022 -0.323 -0.154 0.383 -0.071 

Insula R 
 

 -0.068 -0.133 0.125 -0.141 -0.233 0.186 

Insula L 
 

  0.290 0.047 0.187 0.429 0.183 

BA 10 
 

   0.064 0.344 0.365 0.426 

Östrogen lutealt 
 

    0.834** 0.325 0.384 

Progesteron lutealt      0.390 0.235 

Madras lutealt       0.610* 



DISKUSSION 
 

PMDD bemärks av emotionella symptom under lutealfasen i menstruationscykeln, som ger 

konsekvenser framförallt i sociala relationer (4). På grund av den betydande sociala 

komponenten av PMDD är det av största intresse att studera PMDD -patienters emotionella 

bearbetning av just sociala stimuli. I den här studien uppvisade PMDD -patienterna en högre 

reaktivitet i insula vid exponering för socialt laddade negativa stimuli jämfört med 

kontrollgruppen. Vid ROI -analys påträffades även en ökad reaktivitet i vänster amygdala hos 

PMDD -gruppen jämfört med kontrollgruppen. Överaktivitet i amygdala har sammankopplats 

med ökad upplevelse av ångest (17). Reaktiviteten i amygdala kan således tänkas vara en 

förklaring till, eller en orsak till, att PMDD -patienter har en ökad tendens till ångest och 

depressivitet under lutealfas. Kartläggningen av hjärnans emotionella nätverk och 

bearbetningen av emotionella stimuli är långt ifrån komplett men många studier indikerar att 

även insula har en viktig roll (21, 23) Positiv korrelation mellan aktivering i insula och 

amygdala i lutealfas påträffades hos både kontroll- och PMDD -gruppen vilket ytterligare 

stärker teorin att båda dessa två regioner är viktiga vid bearbetning av socialt laddade intryck. 

 

Mekanismen bakom PMDD kan betraktas som en övertolkning av emotionella stimuli. 

PMDD- gruppens symtom under lutealfas kan således tänkas bero på antingen en 

överaktivitet i insula och amygdala eller ett bortfall av högre strukturers hämmande effekt. 

Flera hjärnregioner har en reglerande roll i emotionell reglering, men prefrontalcortex brukar 

lyftas fram som en viktig struktur (16). Under exponering för socialt negativt laddade stimuli 

uppvisade kontrollgruppen en högre reaktivitet i frontala cortex jämfört med PMDD 

patienterna. Kontrollgruppens starkare frontala reaktivitet kan innebära att emotionella 

stimuli uppfattas annorlunda jämfört med hur de tolkas hos patienter med PMDD och 

möjligen att en eventuell hämning från frontalcortex på emotionell bearbetning saknas.  

 
VARIATION AV HORMONER 
 

Eftersom symptomen vid PMDD bemärks av cyklicitet med frånvaro av symptom under den 

follikulära fasen kan det tänkas att det finns en dynamisk variation i hur PMDD -patienter 

bearbetar emotioner. Under menstruationscykeln förekommer cyklisk variation av östrogen 

och progesteron (7) vilket noga har utforskats avseende PMDD.  I likhet med många andra 
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studier resultat (1) så påträffades i studien ingen signifikant skillnad mellan PMDD -patienter 

och kontroller avseende nivåer av progesteron och östrogen, inte heller i förändringen av 

dessa mellan follikel- och lutealfas. I studien detekterades inte heller någon signifikant 

korrelation mellan hormonnivåer och hjärnreaktivitet. En del andra studier har, istället för att 

studera progesteron och östrogen, fokuserat på om hormonmetaboliter kan förklara 

patogenesen bakom PMDD. Allopregnolone, en metabolit till progesteron, har påvisats ha en 

effekt på GABA(A) systemet i CNS och tros under vissa betingelser kunna orsaka ångest, 

depression och aggression (1). GABA (A) receptorer i hjärnan medierar framförallt synaptisk 

inhibitorisk effekt genom bindning av neurotransmittorn GABA. På receptorn finns även 

separata bindningspositioner för benzodiazepin samt för hormonmetaboliter av progesteron, 

testosteron och kortison som kan modulera receptorns aktivitet. (46) Det vore därför 

intressant att studera om det föreligger någon korrelation mellan nivåer av allopregnalone och 

reaktivitet i emotionella strukturer på sociala stimuli.  

 
EFFEKTER AV FÖRVÄNTAN 
 

Även förväntan inför ett stimulus har visat sig aktivera regioner i hjärnans emotionella 

nätverk, däribland insula. Aktivitet i anteriora insula har registrerats både vid förväntan inför 

ett negativt stimuli av både somatosensorisk (47), såväl som affektiv karaktär (48). Att 

deltagarna presenterades för en röd bild innan de presenterades för den negativa bilden kan 

visserligen skapa en förväntanseffekt som påverkat den emotionella responsen, men detta 

borde inte ge någon skillnad i respons mellan socialt neutral negativ bild och socialt negativ 

laddad bild eftersom deltagarna inte fick någon förvarning om social laddning. Det kan dock 

övervägas om denna förväntanseffekt påverkat uppmärksamheten hos deltagarna och sänkt 

tröskelvärdet för en reaktion hos ångestpredisponerade individer.  

 
BEGRÄNSNINGAR 
 

Studiens resultat ska tolkas utifrån den förhållandevis begränsade försökspopulationen med 

13 PMDD patienter. Deltagarna i studien bör dock betraktas som ett gott representativt urval 

eftersom de är väl karakteriserade avseende symptombild, diagnos och samsjuklighet. Även 

om fler studier behövs för att verkligen kunna generalisera för PMDD- gruppen som helhet, 

så bör det beaktas att gruppstorleken i studien är tillräckligt stor för att på ett statiskt 
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säkerställt sätt kunna betrakta variationen av BOLD- responsen som ett resultat av verkliga 

skillnader på gruppnivå och inte ett resultat av enskilda, kraftigt avvikande individer.  

 

Det finns studier som framhåller att olika emotioner processas i olika delar av det emotionella 

nätverket. Amygdala anses processa emotioner såsom rädsla, sorg och glädje medan insula är 

kopplat till avsmak och ilska (10). Om man utgår från att olika emotioner processas i olika 

strukturer i hjärnan skulle man kunna framhålla att reaktiviteten i insula kan vara ett resultat 

av att de negativt socialt laddade bilderna i studien har ett mer osmakligt innehåll än de 

negativt socialt neutrala. Det förefaller dock som mindre sannolikt att bilder på en narkoman 

eller ett sönderslaget ansikte, som i studien betecknas som socialt negativt laddat, framkallar 

mer avsmak än maskar i ruttet kött, som betecknas som socialt negativt neutralt. Även om 

maskar skulle kunna framkalla mer/mindre aversion så reagerar PMDD- patienterna 

kraftigare i insula än kontrollgruppen, vilket oavsett kan betraktas som PMDD- gruppen 

reagerar annorlunda på samma stimuli. 

 

Bilderna i studien utvaldes utifrån att de är välkända och internationellt använda i studier som 

undersöker emotionella processer, och inte primärt utifrån förekomst av stark social laddning. 

Det kan således tänkas att mer specifika bilder med starkare social laddning kan ge tydligare 

resultat, men då saknas möjligheten att göra jämförelser med liknande studier.  

  

SLUTSATS 

I studien har det påvisats att PMDD patienter under lutealfas, vid exponering för socialt 

negativt laddade bilder, aktiverar regioner i hjärnan som vid överaktivitet är associerade till 

ångest och depression. Därutöver var områden som associeras med emotionell reglering 

mindre aktiva hos PMDD- patienter jämfört med kontroller. Att tolka sociala stimuli och 

svara med adekvat beteendesvar är viktigt för det sociala samspelet och störningar i detta 

system kan följaktligen skapa stora problem för individen. Ett naturligt nästa steg blir att 

studera reaktiviteten i follikelfas och kartlägga eventuell variation mellan follikel- och 

lutealfas för att vidare utreda fenomenet. PMDD drabbar en betydande del av kvinnor i fertil 

ålder, med påtagliga konsekvenser i det sociala samspelet varför det är viktigt lyfta fram och 

ytterligare utforska den sociala komponenten i framtida studier.  
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