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Bakgrund: Flera faktorer samverkar vid utvecklingen av anorexia nervosa och bidrar till 

sjukdomens komplexitet. Anorexia nervosa karakteriseras av bristande sjukdomsinsikt och låg 

kroppsvikt på grund av den starka strävan efter en smal kropp. Tillfrisknandet är en lång och 

svår process. Många som tillfrisknat från anorexia nervosa rapporterar att de fortfarande har en 

besatthet kring kroppen samt problematiska tankar. Det ökar intresset för om det går att 

tillfriskna helt och inte enbart enligt kriterier fastställda för anorexia nervosa. Intresset drivs av 

att insjuknade individer uppvisar förändringar i aktiveringsmönster i hjärnan. Insulära loben 

(insula) är ett område i hjärnan som integrerar flera olika processer och bidrar med upplevelsen 

av den egna kroppen. Hos individer med anorexia nervosa ses förändrat aktiveringsmönster i 

insula.  

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka aktiveringsmönster i insula vid olika typer av 

stimuli hos individer som tillfrisknat från anorexia nervosa. Studien syftar till att närma sig 

sanningen i frågan om det finns premorbida drag i insula som predisponerar för utvecklingen av 

anorexia nervosa.  

Metod: Litteraturstudie. Utvalda tvärsnittstudier har granskats närmare där en tillfrisknad grupp 

jämförs med en grupp individer som aldrig diagnostiserats med anorexia nervosa.  

Resultat: Högre aktivering i anterior insula ses i en förväntnings fas inför presenterandet av 

bilder på mat (p<0.001). Under en förväntnings fas på smärtsam stimuli uppvisas även högre 

aktivering i anterior insula hos de tillfrisknade individerna (t-värdet 3.64). De tillfrisknade 

individernas subjektiva värdering av hur förväntnings fasen upplevdes korrelerade inte med 

uppmätt aktivitetsmönster. Lägre aktivering i posterior insula sågs hos RECAN gruppen då 

smärta upplevdes (t-värdet 5.10). Stimulering med sackaroslösning resulterade i lägre aktivering 

i anterior insula hos de tillfrisknade individerna (p=0.01). Stimulering med artificiellt 

sötningsmedel uppvisade ingen statistisk signifikant skillnad. Vid en felaktig förutsägelse sågs 

en högre aktivering i posterior insula hos den tillfrisknade gruppen (p<0.05). Antalet kopplingar 

av vita fibrer mellan insula och orbitofrontala cortex samt striatum är fler hos den tillfrisknade 

gruppen. Den microstrukturella integriteten av fibrer (fraktionerad anisotropi), mellan områdena 

är lägre än hos kontrollgruppen (p<0.007).  

Diskussion: Studien fann skillnader i insulas aktiveringsmönster hos individer som tillfrisknat 

från anorexia nervosa. För tillfrisknade individer skapar förväntnings fasen mer ångest än hos 

kontrollgruppen vilket aktiverar anterior insula. Missmatchen som konstaterades mellan 

individernas subjektiva värdering samt uppmätt aktiveringsmönster tyder på en dysfunktion i 

insulas uppgift att integrera interoceptiva processer som kan vara premorbida drag. BMI 

korrelationer mellan antalet kopplingar och de vita fibrernas microstrukturella integritet 

avsaknas vilket inte utesluter premorbida drag i insula.  

Slutsats: Studien kan inte svara på frågan om premorbida drag finns i insula. Studiens resultat 

föreslår att ett annorlunda aktiveringsmönster i insula kan vara en bidragande orsak till 

utvecklingen av anorexia nervosa. För ett säkrare svar behöver fMRI skanningar göras innan 

individen insjuknar. Resultatet från studien bidrar med förståelse för anorexia nervosas 

komplexitet samt varför risken för återfall är stor. 
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Nyckelord 
Anorexia nervosa, hjärnan, insula, tillfrisknad 

Tack 
Stort tack till min handledare Ravi Vumma som gett värdefulla tips och kommentarer 

under arbetets gång. Till min sambo Max och mamma Yvonne, varmt tack för er hjälp.   

Background: Different factors co-operate in the development of anorexia nervosa and contribute to 

the complexity of the disease. Anorexia nervosa is characterized by a lack of insight about being ill 

and a low weight that is maintained with a desire to be thin. Recovery from anorexia nervosa is a 

difficult process. Many recovered individuals report that they still have problematic thoughts about 

food and problems with their body image. With that in mind there is an interest for the question if 

full recovery is possible. That means a recovery when the person feels recovered not just don´t meet 

the requirement for anorexia nervosa any longer. The question is supported by the fact that 

individuals currently ill in anorexia nervosa shows different activation patterns in the brain. The 

insula is a part of the brain that integrates different processes and contributes to the body image. 

Individuals currently ill in anorexia nervosa shows different activation patterns in the insula 

Aim of the study: This study aim to study activation patterns in the insula when different stimulus 

is presented for recovered individuals. The study aim to get closer to an answer if there is premorbid 

traits in the insula that predispose for the development of anorexia nervosa.  

Methods: Literature review. Selected cross-sectional studies are reviewed further where a group of 

recovered individuals is compared to a group of people that never been diagnosed with anorexia 

nervosa.  

Results: Greater activation of the anterior insula is notable during an anticipation phase when the 

individual anticipate pictures of food (p<0.001). Anticipation of painful stimuli also shows greater 

activation of the anterior insula in recovered individuals (t-value 3.46). The subjective ratings of 

how enjoyable the anticipation phase was didn´t correlate with the measurements of the activation 

pattern i the insula. The posterior insula showed lower activation during pain stimulation in the 

recovered group (t-value 5.10). The anterior insula showed lower response to the taste of sucrose in 

the recovered group. No statistic significant group differences were found when artificial sweeteners 

were present. Prediction error resulted in a greater activation in anterior insula in the recovered 

group (p<0.05). Higher structural white matter connectivity between insula, orbitofrontal cortex and 

striatum but less fiber integrity in the recovered group (p<0.007).  

Discussion: This study found different activation patterns in individuals recovered from anorexia 

nervosa. The anticipation phase creates more anxiety in the recovered group and the anterior insula 

shows greater activation.  

The mismatch between the subjective experience and the activation pattern in the insula suggest 

altered integration that might be a premorbid trait.  

The lack of BMI correlations between fiber structural connectivity and integrity supports the 

hypothesis about premorbid traits in insula.  

Conclusion: This study is unable to determine an answer to the question if there are premorbid 

traits in the insula. The results of this study propose that different activation patterns in the insula 

may predispose for the development of anorexia nervosa. The results contribute with a better 

understanding of the complexity of anorexia nervosa and why there is a huge relapse rate. fMRI 

before the individual develop anorexia nervosa could clarify the results. 
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Förkortningar: 
5HT- Serotonin 
5HT2A- Receptor typ för serotonin 
AGV- Anterior gördelvindlingen 
AN- Anorexia nervosa 
BAS- Behavioral Approach System  

BDI- Beck depression inventory  

BDNF-Brain-derived neurotrophic factor 

BIS- Behavioral Inhibition System  

BMI- Body mass index 
BOLD- Blod-syre nivåberoende kontrastbilder 

DLFC- Dorsolaterala prefrontala cortex 
DS- Dorsala striatum 
DSM- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
EDI- The eating disorder inventory  

FA- Fraktionerad anisotropi 
fMRI- Functional magnetic resonance imaging 
GABA- Gamma-aminobutyric acid 
MRI- Magnetisk resonanstomografi 
OFC- Orbitofrontala cortex 
PGV- Posterior gördelvindlingen 
RECAN- Individ tillfrisknad från AN 
SCID- Structured clinical interview  

SNP- Enbaspolymorfi 
SPSRQ- The sensitivity to punishment and sensitivity to reward 

questionnaire  

STAI- The state and trait anxiety inventory 

SSRI- Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

TCI- The temperament and character inventory  

Val66met- Genetisk variation av BDNF 
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1. Inledning 

 
”Det går att bli frisk från anorexia nervosa”. Gör det? Frisk enligt kriterier gällande 

exempelvis body mass index (BMI) är det ingen större tvekan om att det går (1-6). Men 

hur ser det ut neurobiologiskt?  

Individer som insjuknar i anorexia nervosa är ofta sjuka under en relativt lång tid. 

Somliga är sjuka en stor del av sitt liv. Andra tillfrisknar och återinsjuknar (7). Hälften 

av de tillfrisknade individerna rapportera återkommande tankar och oro över kroppens 

utseende (2). 

Eftersom sjukdomen är komplex med involvering av både genetiska faktorer samt 

miljöfaktorer är sjukdomen svår att studera. Orsaken är ofta svår att finna (1). I ett 

försök att studera specifika aktiveringsmönster i hjärnan syftar denna studie till att öka 

förståelsen för komplexiteten kring anorexia nervosa genom att studera tillfrisknade 

individer och deras aktiveringsmönster. Hos individer med anorexia nervosa ses en 

förändrad aktivering i den insulära loben (2-6). 

Detta område kommer därför granskas närmare i denna studie. 

 

Om en skanning av hjärnan utfördes på individer som ännu inte insjuknat, hade 

annorlunda aktiveringsmönster kunnat urskiljas vid viss typ av stimuli för de som 

senare utvecklar anorexia nervosa? Det skulle tyda på att aktiveringsmönstret med 

största sannolikhet inte skulle förändras efter tillfrisknandet. Eller kan det vara så att 

anorexia nervosa och malnutritionen som medföljer skapar annorlunda 

aktiveringsmönster i hjärnan och insula? Syftet med detta arbete var att granska dessa 

frågeställningar närmare och eventuellt se mönster och förklaringar till anorexia 

nervosas komplexitet. En ökad förståelse till ett annorlunda aktiveringsmönster i 

hjärnan kan tillämpas både inom behandling för anorexia nervosa men även hjälpa 

individer som tillfrisknat. Med ökad kunskap får tillfrisknade individer ökad förståelse 

kring sitt beteende och eventuell känslighet för viss typ av stimuli. Istället för att 

skuldbelägga sin reaktion och beteende hjälper kunskapen dem att förstå neurobiologin 

bakom reaktionen.  

 

2. Bakgrund- Vad är anorexia nervosa?  

 
Anorexia nervosa (AN) är en ätstörning som tenderar att debutera under tidiga tonår och 

främst drabba kvinnor. Ungefär 1 % av befolkningen insjuknar i AN. Etiologin är 

okänd(3, 6, 8). Ärftligheten för att utveckla en ätstörning är 50-80 %. Neurobiologiska 

faktorer och miljön är tillsammans med ärftligheten involverade i utvecklingen av AN 

(8, 9). Vid allvarligt sjukdomstillstånd tar inre organ så som njurar och levern skada. 

Även hjärtarytmier ses (10). En sex gånger högre mortalitet ses hos personer som haft 

AN jämfört med normal befolkningen. Dödsorsakerna inkluderar både naturliga 

dödsorsaker samt onaturliga. Den sex gånger högre mortalitetsrisken är en sammanlagd 

ökning av samtliga dödsorsaker. En förhöjd mortalitet ses även 20 år efter 

tillfrisknandet (11). Komorbida sjukdomar så som ångest och depression är vanligt 

förekommande (12). 
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2.1 Kriterier  
 

Kriterier för AN enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-

5)som utkom 2013 är följande: 

 

1. Förvrängd syn på sin egen kropp och/eller bristande förståelse kring faran med den 

låga kroppsvikten.  

2. Signifikant låg kroppsvikt. Det innebär att kroppsvikten är lägre än vad som anses 

vara minimum för respektive ålder/kön.  

3. Överdriven rädsla för att bli fet samt viktuppgång trots en låg kroppsvikt (1). 

Den senaste versionen av DSM har förändrat definitionen av AN jämfört med tidigare 

versioner. Förändringen syftar till att inkludera fler personer under begreppet AN som 

tidigare blivit kategoriserade med enbart ätstörningar. Förändringarna berör en högre 

BMI gräns, från tidigare 15,6 kg/m
2
 till 16,9 kg/m

2
. Amenorré är inte längre ett 

kriterium och rädslan för viktuppgång behöver inte uttryckas muntligt om en sådan 

rädsla kan ses. De förändrade kriterierna leder till att fler personer diagnostiseras med 

AN(1, 13).  

 

Karakteristiskt för AN är förvrängd kroppsuppfattning, ökad ångest, minskad social 

spontanitet, besatthet kring kroppsvikt och kroppsform, restriktivt ätande, överdriven 

rädsla att bli fet, humörsvängningar, förändrat sätt att processa intern och extern stimuli, 

samt tvångssymptom (1, 8, 14). Somliga har en besatthet kring att samla på recept och 

göra mat åt andra (1). Personer sjuka i AN har ofta en bristande sjukdomsinsikt vilket 

försvårar behandlingen av AN (8). Svält hämmar hjärnans funktion vilket är en 

ytterligare bidragande orsak till svårigheten att behandla AN (10). 

Utöver beteenderelaterade förändringar är även följande förändringar vanliga i kroppen: 

Mineralhalten i skelettet minskar, nivåerna av tyroideahormonet T3 sjunker, leukopenia, 

hyperkolesterolemi, bradykardi, amenorrè samt lägre vilometabolism (1). 

 

AN delas in i olika subtyper. Restriktiv AN kategoriseras av att individen använder sig 

av fysisk aktivitet samt restriktivt ätande för viktnedgång. Binge/purge AN subtyp 

kategoriseras av att individen även hetsäter samt spyr självmant för att gå ned i 

kroppsvikt. Detta bör ha skett inom de tre senaste månaderna för att få diagnosen 

binge/purge subtyp (1). 

Svårigheter att diagnostisera korrekt subtyp finns eftersom gränserna ofta överskrids. En 

individ med restriktiv AN utvecklar ofta binge/purge AN efter en tid (1, 12). 

 

2.2 Orsaksfaktorer 
 

Uppkomsten av AN är komplex och involverar såväl biologiska, genetiska, 

psykologiska samt miljömässiga faktorer (15). 

Ärftligheten för AN är hög vilket studier på tvillingar och nära familj bekräftar (16). Det 

väcker frågor för genetikens påverkan. Forskningen på gener sammankopplade med AN 

är relativt ny. Tidigare forskning har brister i metoden och resultaten skall tolkas med 

försiktighet. Hittills har ingen specifik gen som kodar för AN hittats. Vad som 

eventuellt ses är enbaspolymorfi, SNPs (16). SNPs roll i förklaringen av uppkomsten av 
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AN vet forskningen fortfarande lite om och vidare forskning behövs för att kunna 

fastställa SNPs roll (16, 17). De flesta förändringar som ses befinner sig i genomets 

introner. Förändringar leder till att budbärar-RNA ”splicas” annorlunda och påverkar 

uttrycket av övriga gener. Förändrat uttryck av budbärar-RNA har konstateras för D2 

receptorer, dopamin transportörer, proopiomelanocortin samt cannabinoid receptorer 

hos personer sjuka i AN (18). Receptorgenen för 5-HT2A har även visat förändringar 

samt en Val66Met variant av BDNF genen. BDNF är involverat i en ökad 

energiförbrukning och dämpning av matintag. BDNF har en påverkan på den 

hedonistiska upplevelsen av mat samt homeostasen relaterat till aptit. I djurstudier ses 

BDNF påverka hur och vad djuren väljer att äta (18). Skillnader i leptin receptorns 

uttryck ses mellan de olika subtyperna, restriktiv AN samt binge/purge AN(16).    

Forskning om hur nutrition påverkar genuttryck, nutrigenometik, har funnit att vissa 

fleromättade fettsyror och deras metaboliter är dysregulerade i individer sjuka i AN. En 

sådan dysregulering innebär att individer sjuka i AN uppvisar högre grad 

proinflammatoriska metaboliter efter en måltid än friska individer (16). Fortsatt 

forskning kring nutrigenometik är av stor betydelse för att utveckla effektivare 

behandlingsmetoder för AN.  

För mer ingående studier kring vilka gener som undersökts hänvisas till övriga studier 

(16, 17). 

Epistasis, då gener samverkar, samt genernas samverkan med miljön är en troligare 

förklaringar till uppkomsten av AN än enbart specifika gener. Malnutrition hos modern 

föreslås som en bidragande faktor för utveckling av AN. Ett sådant förhållande är svårt 

att studera och forskningen är fortfarande bristfällig (16). Låg ålder hos modern samt 

låg kroppsvikt vid födseln är riskfaktorer för utvecklingen av AN. Hög grad av ångest 

hos modern samt överbeskyddande egenskaper korrelerar med utveckling av AN. Hos 

vuxna individer som utvecklar AN ses ett samband med olösta familjeproblem samt 

föräldrar som ger kritiska kommentarer kring ätandet (16). 

Ungdomsåren är en speciellt känslig tid för utvecklingen av AN. Speciellt unga flickor 

ligger i riskzonen. Idealet om en smal kropp i västvärlden är en sociokulturell faktor 

som är en bidragande orsak, i samband med personliga faktorer, för utvecklingen av AN 

(16). 

 

2.3 Personlighetsdrag  

 
Hos majoriteten av individer med AN finns vissa gemensamma personlighetsdrag samt 

beteenden. En specifik fenotyp av individer verkar ligga i riskzonen för att utveckla AN. 

Dessa drag kvarstår vanligtvis efter tillfrisknande (8). Typiska drag som ses är följande:   

Perfektionism. Individer innan, under samt efter insjuknandet i AN tenderar att sträva 

efter perfektionism med stränga krav på sig själv. Perfektionismen försvårar 

tillfriskningsprocessen och ger en ökad sannolikhet för återfall (8). 

Alexitymi. Individer med AN eller tillfrisknade individer (RECAN) uppvisar högre grad 

av alexitymi än individer som ej haft AN (8, 19). Alexitymi innebär att individen har 

svårt att tolka och identifiera sina egna känslor samt interoceptiva processer i kroppen. 

Neurokognitionen och uppkomsten av alexitymi är inte känd (19). Den snedvridna 

kroppsbilden kan hänga ihop med alexitymi (8).  

Ångest. Personer med AN uppvisar ofta hög grad av ångest, både innan, under samt 

efter tillfrisknandet. Ångestsjukdomar sammanfaller ofta med AN. Ökad grad av ångest 

ökar risken för återfall efter tillfrisknandet (8, 20). 
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Skadeundvikande beteende. Både anorektiker samt RECAN individer uppvisar högt 

skadeundvikande beteende enligt testformulär. Det skadeundvikande beteendet innebär 

att individer har svårigheter med förändringar av exempelvis regler. De är ofta rigorösa i 

sitt beteende och hanterar inte osäkerhet lika bra som övriga individer (8). Det innebär 

även att individerna är mer pessimistiska, blyga inför främlingar, lättare uttröttbara samt 

oftare upplever sig kraftlösa (asteni) (8, 21). 

Anhedonia. Vid anhedoni finns en sämre förmåga att uppleva belöning. Individer sjuka i 

AN tenderar ofta att vara anhedoniska (8, 22). 

Personlighetsdragen ger sammantaget en eventuell förståelse varför anorektiker klarar 

av att äta så lite som de gör (8). 

 

2.4 Återfall 

 
Störst chans för återfall är det mellan 4- 17 månader efter tillfrisknandet. Varierande 

resultat ses för hur många som insjuknar på nytt, allt från några procent till 50 %. (7). 

 

2.5 Anorexia nervosa och neurotransmittorer  

 
Lägre nivåer av neurotransmittorn 5-HT, även kallat serotonin, ses ofta i samband med 

AN. Det restriktiva matintaget innebär lägre intag av aminosyran tryptofan som är ett 

förstadium till 5-HT (18). 5-HT är involverat i reglering av aptit, stressreaktioner samt 

sinnesstämning. 5-HT utövar en dämpande effekt på aptiten. Brist på 5-HT ses även vid 

depression samt ångest som ofta är komorbida sjukdomar med AN (18). 

Dopamin är en neurotransmittor som medierar upplevelsen av tillfredsställelse samt 

belöning. Extern stimuli som upplevs belönande aktiverar ventrala tegmental arean 

(VTA) som är beläget i mitthjärnan (23). VTA har dopaminerga neuron som i sin tur 

aktiverar nucleus accumbens att frisätta dopamin (22, 24).  

Nucleus accumbens är mer aktiv hos individer med AN än hos friska individer. Det 

innebär att mer dopamin frisätts. Stressreaktionen som uppstår vid malnutrition samt 

ökad fysisk aktivitet kan vara bidragande orsaker till varför frisättningen av dopamin 

ökar. Den belönande effekt som dopamin medför gör att individen sjuk i AN fortsätter 

med den ökade fysiska aktiviteten samt det restriktiva ätandet (25).  

Den reducerade tillgången på 5-HT bidrar till att mer dopamin frisätts eftersom 5-HT 

har en inhiberande effekt på dopaminerga neuron genom GABA neuron (26). 

Den förändrade dopamin funktionen tros hänga samman med malnutritionen och 

stressen malnutritionen orsakar och återställs i samband med tillfrisknandet (25). I 

cerebrospinalvätskan har dock förändringar i dopamins metabolit homovanillinsyra 

uppmätts hos RECAN individer (8). 

 
2.6 Behandling 

 
AN är mycket svårbehandlat och ofta ekonomiskt kostsamt för samhället. Eftersom 

mortalitetsrisken är hög för individer med AN är det av stor vikt att finna en lämplig 

behandlingsmetod. Olika behandlingsformer inkluderar beteendeterapi, olika former av 

kognitivterapi, besök hos dietist, familjeterapi samt farmakologisk behandling (1, 12). 

Farmakologisk behandling innefattar atypisk antipsykos läkemedel och antidepressiva 

läkemedel. Atypisk antipsykos läkemedel interagerar med dopamin och 5-HT receptorer 
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och en vanlig biverkning är viktuppgång. Motivet för att använda atypisk antipsykos 

läkemedel för individer sjuka i AN finns eftersom AN är associerat med reducerade 5-

HT nivåer, ökad dopamin aktivering och viktminskning (27). Atypisk antipsykos 

läkemedel syftar till att öka nivån 5-HT samt minska dopamin aktiveringen. Metaanalys 

studier visar att läkemedlen ofta inte uppnår önskad effekt (27). Individer sjuka i AN 

visar inte viktuppgång. Teorin är att deras strävan efter att vara smal gör att det klarar av 

att inte äta trots att hungerkänslorna eventuellt ökar på grund av medicinen. Vidare ökar 

de atypiska antipsykos läkemedlen graden av ångest hos individer med AN. Troligen 

eftersom individer med AN som får medicinen vet om att viktökning är en bieffekt. 

Depressionssymptom som ofta ses i samband med AN reduceras då atypiska antipsykos 

läkemedel intas (27). 

Antidepressiva läkemedel, främst selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI 

preparat), har använts för behandling av AN. SSRI preparaten används för att öka nivån 

av 5-HT i synapsklyftan genom att återupptaget blockeras. Syftet är att lindra 

depressionssymptom och förbättra sinnesstämningen (18, 26). 

 För behandling av AN saknar SSRI-preparaten ofta effekt, även vid intag av SSRI-

preparat efter tillfrisknandet för att motverka återfall. Den ökade halten 5-HT i 

synapsklyftan leder till att autoreceptoreraktiveras på det presynaptiska neuronet vilket 

leder till en minskad syntes av 5-HT(18, 26). Det innebär att SSRI-preparat enbart kan 

öka nivån 5-HT om goda tillgångar på 5-HT finns. I AN individer är tillgångarna av 5-

HT vanligtvis inte goda på grund av bristen av aminosyran tryptofan. Bristen uppstår på 

grund av malnutrition (18, 26). 

För bättre effekt av läkemedlen föreslås att tryptofan tillskott tas i samband med 

atypiska antipyskos- samt antidepressiva läkemedel (27). 

Individens ålder påverkar behandlingens utformning. Vid allvarligt sjukdomstillstånd 

behöver individen behandlas på sjukhus (1, 12). 

Tillfrisknandet från AN är ofta en både lång och svår process. Det går att tillfriskna, 

även från kroniska AN som avser individer sjuka längre än 7 år. Faktorer som är 

betydande för tillfrisknandet är en stöttande och förstående social omgivning, vilja att 

bli frisk, självacceptans, självförtroende och beslutsamhet. Frisk från AN räknas en 

individ då hen inte längre möter kriterierna för AN från exempelvis DSM-5 (1, 28). 

Olika studier tenderar att ha något åtskiljda kriterier för vad individens BMI bör ligga 

på för att anses frisk (2-6). 

 

 
2.7 Hjärnans involvering 

 
2.7.1 Strukturförändring 

 
Eftersom AN är en ärftlig (50-80 %) och komplex sjukdom ökar intresset för 

neurobiologiska förändringar, förändrade signalvägar och aktiveringsmönster i hjärnan 

som är sammankopplade med AN. Forskning har hittills funnit strukturförändringar i 

hjärnan hos personer sjuka i AN jämfört med friska individer. Det gäller förminskad vit 

samt grå hjärnsubstans hos individer med AN. Hos individer med AN är det inte frågan 

om en global reducering av hjärnsubstans utan minskningen drabbar specifika områden 

(29, 30). Hjärnområden som är involverade i somatosensorisk perception och aptit 

uppvisar reducerad grå hjärnsubstans. Områden detta gäller är högra svanskärnan, 

hypothalamus, vänstra nucleus lentiformis, vänstra inferior- och parietalloben (30). 
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Insula är ett hjärnområde som är högst involverad i AN på grund av dess samverkan 

med andra hjärnområden samt smakupplevelse och interoceptiva processer. 

Förändringar i aktiveringsmönstret hos individer sjuka i AN ses men även hos RECAN 

individer vilket kommer granskas närmare senare i denna studie. Om det annorlunda 

aktiveringsmönstret hänger samman med reducerad grå- och vit hjärnsubstans är svårt 

att fastställa. Resultat från forskning är inte entydigt. Minskning av vit och grå 

hjärnsubstans i insula har påvisats men det har även påvisats att förändringar av 

hjärnsubstans inte har skett i insula (31-34). 

 

Eftersom insula är involverat i flera, för AN, relevanta processer är förändringar i 

hjärnsubstans viktiga att studera då det kan öka förståelsen för om aktiveringsmönstren i 

insula är premorbida drag, drag som ses innan insjuknandet i AN, eller orsakade av 

förlorad hjärnsubstans på grund av sjukdomstillstånd och malnutrition (29, 35). 

Under sjukdomstiden ses minskad grå hjärnsubstans i dorsala anterior gördelvindlingen 

(AGV). Minskningen gäller både då totala massan av dorsala AGV beaktas samt även 

då enbart den kortikala grå hjärnsubstansen beaktas (35). Samma individer som 

uppvisade dessa förändringar genomgick magnetisk resonanstomografi (MRI) efter 

tillfrisknandet. Ökning av den totala gråa hjärnsubstansen hade ägt rum, inkluderat den 

kortikala massan. Exkluderades den kortikala massan sågs en signifikant lägre massa av 

grå hjärnsubstans hos de tillfrisknade individerna jämfört med en kontrollgrupp. Ingen 

korrelation mellan BMI samt återhämtning av grå hjärnsubstans i dorsala AGV sågs. 

Posterior gördelvindlingen (PGV) uppvisade förändringar i massan av grå hjärnsubstans 

under sjukdomstiden men hos RECAN individer sågs ingen skillnad(35) (35). 

Ett definitivt svar om hjärnsubstansen samt den kortikala tjockheten återställs efter 

tillfrisknandet är svårt att fastställa. Flera studier tyder på det men inte alla. Vad som 

kan påverka detta är hur länge personen varit frisk, hens ålder vid insjuknandet samt hur 

länge hen var sjuk(29, 36) (29 & 36). Det är främst den gråa hjärnsubstansen som 

uppvisat sig reducerad på lokala hjärnområden hos RECAN individer och inte den vita 

hjärnsubstansen (29)(29).  

 
2.7.2 Aktiveringsmönster  

 
Individer sjuka i AN uppvisar inte bara strukturella förändringar utan även annorlunda 

aktiveringsmönster i hjärnan jämfört med friska individer (37). Ökad aktivering hos AN 

individer ses i AGV, vänster insula, samt delar av amygdala och hippocampus ses då de 

presenteras för låg- respektive högkalori dryck. En annan studie fann lägre aktivering av 

mittersta gördelvindlingen samt ökad aktivering av höger amygdala hos AN individer 

då bilder av mat presenterades. En studie med liknande upplägg av bilder som visades 

fann ökad aktivering av vänster anterior insula hos AN individer (37). 

AN individer uppvisar annorlunda blod- och syrenivåer (BOLD aktivering) både innan 

samt efter en måltid då bilder av mat med högt kaloriinnehåll presenteras jämfört med 

vad friska individer uppvisar. Minskad aktivering ses i amygdala, anterior insula och 

hypothalamus. I orbitofrontala cortex (OFC) samt hippocampus sågs ökad aktivering. 

Då bilderna visades efter måltiden uppvisade AN individerna samma 

aktiveringsmönster vilket skiljde sig från den friska kontrollgruppen (37). 

Flera studier som involverat smärta samt smärttrösklar är gjorda på individer med AN. 

Då AN individer förväntar sig smärta uppvisar de högre aktivering av dorsolaterala 

prefrontala cortex (DLFC), höger anterior insula samt gördelvindlingen jämfört med 
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friska individer. När smärta upplevs ses lägre aktivering i posterior insula samt ökad 

aktivering i DLFC (37). 

Sammantaget ger de strukturella förändringarna och det förändrade aktiveringsmönstret 

hos individer med AN en ökad förståelse för sjukdomens komplexitet (37). 

Med bakgrund av att hjärnan delvis visar tendenser till återhämtning i samband med 

tillfrisknandet ökar intresset för vilka förändringar som består efter tillfrisknande samt 

om aktiveringsmönster eventuellt kan vara premorbida drag. Det leder oss in på denna 

studies syfte samt frågeställningar.  

 

3. Syfte 
 

Studiens syfte var att undersöka komplexiteten kring den insulära loben hos individer 

tillfrisknade från anorexia nervosa (RECAN) i förhållande till en kontrollgrupp. Fokus 

ligger på förändringar i aktiveringsmönster i den insulära loben vid olika typer av 

stimuli. Studien syftar även till att studera eventuella avvikande neurala förbindelser 

kring den insulära loben. Eventuella förändringar i närliggande hjärnområden kommer 

delvis beaktas.   

 

3.1 Frågeställning 

 
Den insulära loben är involverad i flera olika processer, bland annat emotionella, 

homeostatiska samt kognitiva processer som utförligare beskrivs nedan. Dessa 

processer är relevanta att studera för att förstå komplexiteten bakom AN. Denna studie 

syftar till att undersöka komplexiteten kring den insulära loben i RECAN individer. 

Med stöd av tidigare forskning förväntas annorlunda aktiveringsmönster i den insulära 

loben ses hos RECAN individer jämfört med en kontrollgrupp (8, 37). För att tydliggöra 

syftet kommer följande frågeställningar användas: 

Kvarstår förändringar i aktiveringsmönster i hjärnan då individen har tillfrisknat från 

AN? Är de annorlunda aktiveringsmönstren ett resultat av AN eller premorbida drag?  

 
4. Hjärnområden 
 

4.1 Insula 

 
Insula är en hjärnsturktur som finns i den Sylvianska sidofåran (38). Insula göms under 

temporal- och frontalloben och är placerad mellan det sensoriska-, morotiska- och 

orbitala cortex. Insula är unik genom att dess gränsyta ligger centralt. Det är ett område 

som är involverat i emotionella-, homeostatiska- samt kognitiva processer. Inusla har 

därför en betydande roll för samspelet mellan dessa olika processer (Se figur 1) (39). 

Baserat på insulas olika kortikala samt granulära lager delas insula in i tre områden. 

Regionen längst bak på insula är dorsala posterior insula. Mitten består av ett 

dysgranulärt lager medan främre insula, anterior insula, är ett agranulärt område (38). 

Sammantaget sett är det insulära cortex involverat i gustatoriska-, olfaktoriska-, 

visuella-, auditiva-, viscerala-, motoriska- och verbala processer. Insula är även aktiv i 

betingad inlärning, smärtupplevelser, kognitiva val, hur trovärdiga andra individer 
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upplevs, uppfattning om sig själv, humör, sömn, emotioner, mat samt ätande och 

uppmärksamhet (Se figur 2) (40, 41). 

Posterior insula är ett sensmotoriskt område, viktig för upprätthållandet av kroppens 

homeostas. Den tar emot information från ryggmärgen via thalamus om kroppens olika 

organ och deras fysiologiska tillstånd samt uppmärksammar eventuella förändringar 

(39). Den interoceptiva information förs vidare till anterior insula (40). Tillsammans 

med mid insula är posterior insula sammankopplat med sensmotoriska-, supplementära 

motor-, premotor -samt mittersta posterior gördelvindlingen. Områdena tillsammans 

utgör ett viktigt nätverk för sensmotorisk integrering (38). När en individ upplever 

smärta är posterior insula aktiv. Anterior insula visar aktivitet även då individen ser en 

närstående utsättas för smärta (39). Aktivering av anterior insula då en närstående 

upplever smärta ses eftersom anterior insula är involverad i emotionella processer som 

innefattar empati (39). 

Anterior insula är främst sammankopplat med mittersta- och inferior frontala cortex, 

tempoparietala cortex samt rostral AGV. Nätverket dessa områden bildar är viktigt för 

kontroll och uppmärksamhet samt detektion av emotionellt framträdande stimuli (40). 

Med framträdande stimuli avses stimuli i form av straff, belöning samt ny stimuli (41). 

Anterior insula har kopplingar till det limbiska systemet och får emotionell information 

från amygdala (40, 42). Eftersom anterior insula får interoceptiv information från 

posterior insula kan informationen bindas samman med minnen samt emotioner och ge 

individen en upplevelse av hur hen känner sig samt ”jaget” (40).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figur 1: Hjärnans lober. Frontalloben är placerad i den främre delen av hjärnan. 

Insula ligger centralt i den Slvianska sidofåran och göms under temporal- och 

frontalloben om ett snitt i hjärnan inte görs.  Insulas centrala läge gör att den har en 

betydande roll för samspelet i olika processer. 
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Figur 2: Olika delar i insula. Informationsutbyte mellan insulas olika delar sker. Delarna skiljer sig från varandra 

och har olika huvudfunktioner samt kontakter med övriga områden i hjärnan. Figuren visar huvudfunktionerna samt 

en övergripande informationsutbyte med övriga hjärnområden 

 
4.1.1 Insula och smak 

 
Anterior insula ingår i primära smak cortex tillsammans med frontal operculum (3, 43). 

Efter att smakreceptorer på tungan har registrerat smaken och registreringen har 

transporterats via hjärnstammen samt thalamus når den primära smak cortex (Se figur 3) 

(3). fMRI studier visar ökad aktivering i anterior insula då smak upplevs, även i OFC 

som anses vara sekundära smak cortex (41). Experiment där individer intog 

monosodium glutamat, vilket representerar umami smak, i olika koncentrationer eller 

monosodium glutamat med en lockande etikett som beskrev god smak visade att 

aktivering i anterior insula korrelerade med stimulering av smaken, högre koncentration 

av monosodium glutamat gav större aktivering medan etiketten på en monosodium 

glutamat lösning inte gav en ökad aktivering. Matens textur och vad det är registreras i 

anterior insula (41). Insulas involvering i den hedonistiska upplevelsen av smak är 

omtvistad. Det föreslås att eftersom insula får information från limbiska områden samt 

visceral information och integrerar dem kan anterior insula utgöra början på den 

hedonistiska smakupplevelsen (3, 6). Studien där individer intog monosodium glutamat 

visade dock ingen korrelation på att den hedonstiska smakupplevelsen registrerades i 

anterior insula vid välsmakande mat. I OFC sågs dock en ökad aktivering. Mat som inte 

upplevdes god visade däremot aktivering i anterior insula. OFC samt AGV är dock mer 

relevanta områden för den hedonistiska smakupplevelsen (41). Aktiveringen av neuron 

som reagerar på smak förändras i insula då individen närmar sig mättnad. Lägre 

aktivering samanfaller då individen närmar sig mättnad för ett specifikt födoämne (41). 

Med stimulering av sukralos ses en högre aktivering av anterior insula då individen är 

hungrig vilket kan förklaras med annorlunda interoceptiv och homeostatisk förändring 

(4). 
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I dorsala mid insula finns neuron som både svarar på interoceptiv stimuli samt 

smakupplevelse. Denna integrering föreslås viktigt för upprätthållandet av homeostasen 

genom att påverka beteendet kring att äta (43). 

 

 

 
4.1.2 Framträdande stimuli 

 
Tillsammans med AGV har anterior insula som uppgift att detektera framträdande 

stimuli för att inleda ett svar på stimuli. Det görs genom att föra vidare informationen 

och engagera områden i hjärnan som är lämpade att bemöta stimuli (41). En högre 

aktivering i anterior insula ses vid en subjektiv känsla av att någonting är fel i kroppen, 

det gäller även vid smärta (42). 

Skador på anterior insula ökar graden av alexitymi (19). 

 

4.2 Striatum 

 
Striatum, som tillhör de basala ganglierna, delas in i ventrala striatum samt dorsala 

striatum (44). Dorsala striatum innefattar skalkärnan samt svanskärnan. Området är 

viktig för beslutsfattande, att välja bland olika alternativ samt att rikta 

uppmärksamheten till ett stimuli då olika stimuli är närvarande (45). Till ventrala 

striatum räknas nucleus accumbens och tuberculum olfactorium (46). Nucleus 

accumbens ingår i hjärnans belöningssystem (47). Ventrala striatum är ett viktigt 

Figur 3: Registrering av smak.  Från att kemo receptorerna registrerar maten till att individen vet vad hen äter gällande textur och smak aktiveras många 

olika områden i hjärnan. Insula fungerar som det primära smakcortex där texturen registreras för första gången. Efter insula finns pilar som går i båda 

riktningar. Det visar det komplexa informationsutbyte som sker då individen har en smakupplevelse. 

http://nervsystemet.se/nsd/structure_1316
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område för belönings- samt målinriktatbeteende (48, 49). Koppling till amygdala ger ett 

emotionellt värde för beslutfattande samt påverkar de målinriktade beteendet (49). 

Tillsammans med insula, prefrontala cortex samt mitthjärnan är striatum aktivt vid 

risktagande och riskfyllda beslut. Kopplingen mellan anterior insula och nuccleus 

accumbens är speciellt viktig för val av riskfyllt beteende. Kopplingen mellan 

mitthjärnan och stiratum ger valet ett värde. Tillsammans balanserar kopplingarna 

varandra i en beslutsfattande situation (49, 50). För planering, associativt tänkande samt 

adaptation av beteende till en föränderlig miljö är kopplingen till prefrontala cortex av 

betydelse. Forskning tyder på att signalvägen från prefrontala cortex till ventrala 

striatum är mer aktiv än vice versa (49). 

 

4.3 Gördelvindlingen 

 
Gördelvindlingen är ett heterogent område beläget i den övre delen av det limbiska 

systemet (51). Gördelvindlingen delas in i fyra områden: anterior, mid, posterior samt 

retrospinala gördelvindlingen(52) (52). Anterior gördelvindlingen (AGV) är viktig för 

viscerala funktioner, kognition, motivation, upptäckande av förändringar i kroppens 

homeostas, val av respons på förändringar, smärta samt uppmärksamhet(52) (52). Insula 

ger information om bland annat kroppens homeostas samt sensorisk information till 

AGV. Utbytet från insula till AGV är större än vice versa. AGV kan därefter förmedla 

informationen vidare till olika morotiska enheter för en lämplig respons på kroppens 

tillstånd samt homeostas. Informations överföring till prefrontala cortex är viktig för 

problemlösning, kognitiva funktioner samt för att kunna utforma strategier (53)(53). 

Kopplingen mellan amygdala samt AGV är viktig för automatisk emotionell reglering. 

Störningar i deras koppling är relaterat till psykiska sjukdomar samt emotionell 

psykopatologi (53, 54). 

Skador på AGV ger svårigheter att organisera olika system i hjärnan vilket leder till 

problem att utföra olika uppgifter, exempelvis att äta. Motivationsproblem samt apati 

ses även vid skador på AGV (53). 

Mid gördelvindlingen är likväl AGV involverat i kognitiva funktioner. Därutöver är det 

viktigt för reglering av motoriska rörelser. För visospatiell funktion samt minne spelar 

det retrosplenial gördelvindlingen en viktig roll (52).  

Posterior gördelvindlingen (PGV) är viktig för förståelsen och orienteringen av vår 

kropp, det vill säga var vi befinner oss relaterat till omgivningen (52). PGV är 

involverat i hjärnans standardnätverk. När en kognitiv uppgift kräver uppmärksamhet 

deaktiveras standarnätverket medan ett annat nätverk bestående av prefrontala områden, 

cerebellum samt sensmotoriska områden aktiveras. Standardnätverket står för tankar 

som inte är relaterade till uppgiften, återkallandet av personlig information samt theory 

of mind (55). Standardnätverket har en viktig funktion att återkalla information som kan 

vara av betydelse vid problemlösning (56). 

Skador i PGV leder till svårigheter i en snabbt växlande miljö, situationer som är 

kognitivt krävande där individen behöver göra värderingar och eventuellt finna en ny 

lösning (56). 
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4.4 Prefrontala cortex, dorsolateral prefrontal cortex samt 
orbitofrontala cortex 

 
Prefrontala cortex är beläget i frontalloben framför premotoriskabarken (57). Dess 

huvudfunktion är att genomföra och upprätthålla ett fungerande kognitivt beteende (58). 

Prefrontala cortex kan delas in i flera olika delar varav två stycken är av större betydelse 

i detta arbete. Den ventrala ytan av prefrontala cortex utgörs av OFC. På prefrontala 

cortex laterala sida finns dorsolateral prefrontal cortex (DLFC) beläget. I OFC finns 

neuron som reagerar på stimuli från smak. Det sekundära smak cortex återfinns därför i 

OFC. Insula, som ingår i det primära smak cortex, registrerar smakens intensitet medan 

OFC ger ett värde åt smaken. Hur njutningsfyll maten upplevs registreras här även om 

en del studier tyder på att även insula ger ett värde åt smaken (Se figur 3) (3, 6, 59). 

Stimuli associerad inlärning där ett primärt stimuli får ett värde, antingen positivt eller 

negativt, är en viktig funktion i OFC. Snabb associationsinlärning är viktig för kognitivt 

beteende. Neuron som aktiveras av lukt finns även representerade här (59). 

Kontakten mellan insula och OFC är av stor betydelse för smaken. Neuron som 

aktiveras av smak i OFC ändrar sin aktiveringsnivå beroende av hur mätt individen är. 

Aktiviteten är komplex och specifik för ett födoämne vilket gör att aktiviten kan minska 

för ett födoämne då individen närmar sig mättnad men fortfarande uppvisa hög aktivitet 

för ett annat födoämne som ej intagits (57, 60). External senorsik stimuli leds både till 

OFC samt till amygdala. OFC får även sensorisk information från amygdala. Den 

informationen ger individens kognitiva beteende ett värde. Limbiska processer kopplas 

samman med kognitivt beteende i OFC och är viktiga processer för belönings- samt 

straffsystemet (57, 59). OFC har koppling till DLFC gällande emotionella funktioner 

samt kognitivt beteende. DLFC är viktigt för beslutsfattande processer, emotionell 

reglering samt korttidsminnet (61). 

 

5. Belönings- och straffsystem  

 
Ovan nämnda hjärnområden är involverade i hjärnans belöningssystem. Ett system som 

gör att individer sjuka i AN känner det belönande att kunna motstå mat (8). Som 

tidigare nämnts tenderar personer sjuka i AN att vara anhedoniska vilket påverkar 

upplevelsen av belöning (8, 22). Eftersom mat och ätande både är en 

överlevnadsfunktion samt en hedonisk upplevelse är belöningssystemet intressant att 

studera hos personer sjuka i AN. Både individer sjuka i AN samt RECAN individer 

visar en ökad känslighet för belöning samt straff. RECAN individer uppvisar dock ofta 

mer känslighet för straff relaterad stimuli (5, 62).  

Dopamin är involverat i belöningssystemet genom att påverka amygdala samt 

hippocampus. Dessa områden är viktiga för minnet samt inlärning. Emotionellet 

betingad inlärning samt långtidsminne är en viktig funktion för människan (22). 

Sammankopplingen av emotionell stimuli, exempelvis tillfredsställelse, rädsla, mättnad 

och hunger integreras i belöningssytemet med kognitiva processer (22). Integreringen är 

viktig för att inhibera känslomässiga reaktioner, förstå dem samt svara med ett lämpligt 

beteende. För integreringen aktiveras orbitofrontala cortex, AGV samt ventromediala 

prefrontala cortex. Belöningssytemet har en dorsal top-down samt ventral bottom-up 

signalväg, sammantaget bidrar de till belöningssytemets huvudfunktioner. Top-down 
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signalvägen består bland annat av DLFC, dorsala svanskärnan samt parietala cortex. 

Bottom-up signalvägen inkluderar anterior insula, OFC, ventrala AGV, amygdala samt 

anterior ventrala striatum (22). 

Top-down signalvägen är viktig för utvärdering av framträdande stimuli, kognitiv 

inhibering av aptit samt självreflekterade mål. Bottom-up signalvägen hänger samman 

med belöning, motivation samt uppmärksamhet (30). 

Individer sjuka i AN ses ha en förstärkt top-down aktivering och en minskad bottom-up 

aktivering. Aktiveringsförändringen kan hänga samman med hur känsliga olika 

hjärnområden är för malnutrition (30). 

 

6. Mätmetoder 

 
6.1 Functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

 
Aktiva områden i hjärnan har ökat blodflöde samt ökad tillförsel av syresatt blod. Den 

ökade neurala aktiviteten mäts med en fMRI skannare. Med fMRI ses 

aktiveringsmönster i hjärnan baserat på förändringar i blodflödet (63).  

 

6.2 Voxel based morphometry (VBM) 

 
VBM används för att undersöka hjärnans volym, morfologi, samt finna avvikande 

hjärnstrukturer. Psykologiska sjukdomar karakteriseras ofta av avvikande 

hjärnstrukturer, VBM har därför en betydande roll för undersökningen av hjärnan vid 

psykisk sjukdom. Den lämpar sig om olika grupper jämförs. VBM bygger på de bilder 

som framskannats vid MRI och därefter delats in i mindre grupper, exempelvis vit 

hjärnsubstans och grå hjärnsubstans (64). 

 

6.3 Tvärsnittsstudie- Cross sectional study 

 
Studiens design utgörs av att specifika grupper med ett gemensamt karakteristiskt drag 

jämförs med en eller flera andra grupper. Resultat från tvärsnittsstudier skall tolkas med 

försiktighet. En specifik grupp som visar ett resultat jämfört med en annan grupp kan ha 

andra faktorer som spelar in i resultatet som inte framkommit ur studien. 

Tvärsnittsstudie behandlas här eftersom studier som granskas i detta arbete ofta har den 

designen 

(65). 

 

6.4 Structured Clinical Interview (SCID) samt DSM-IV 

 
DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är en handbok som ges ut 

av American Psychiatric Association och klassificerar mentala sjukdomar. Den nyaste 

upplagan, upplaga nummer 5, utkom 2013 ersätter DSM-IV som utkom 1994 (66). För 

att fastställa diagnoser som DSM beskriver används ofta SCID. Det är en 

semistrukturerad intervju som främst är tänkt att utföras av en professionell person med 

kunskap kring mental hälsa (67). 
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6.5 Beck Depression Inventory (BDI) 

 
Beck Depression Inventory är ett självrapporterings formulär som utformades första 

gången 1961. Den innehöll då 21 punkter med syfta att finna depressionssymptom. 

Nyare formulär har utformas med färre punkter. 1990 utformades ett formulär med 13 

punkter som visat sig vara lika reliabelt som det ursprungliga (68). 

 

6.6 The Eating Disorder Inventory (EDI) 

 
Sedan 2004 används den tredje versionen av EDI för att bedöma symptom av 

ätstörningar samt värdera behandlings effekter. Det görs genom 91 självrapporterade 

frågor på ett frågeformulär. Formuläret är indelat i tre subskalor som mäter symptom på 

ätstörningar: missnöje med kroppen, bulimia nervosa, samt strävan efter att vara smal. 

Utöver detta finns frågor indelade enligt psykologiska drag. Dessa drag är: 

perfektionism, känslomässig dysreglering, rädsla att bli vuxen, lågt självförtroende, 

osäkerhet, överlåtelse, asketism samt feltolkningar i interoceptiva processer. På varje 

fråga finns sex olika svarsalternativ som därefter graderas (69). 

 

 

6.7 The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward 
Questionnaire (SPSRQ)  

 
SPSRQ är ett formulär som fokuserar på två olika motivations system människor anses 

ha enligt Gray´s model. Gray´s föreslog tre olika motivations system. SPSRQ innefattar 

två av dem, Behavioral Inhibition System (BIS) samt Behavioral Approach System 

(BAS) (70). BIS  

systemet innefattar ett undvikande beteende som aktiveras vid negativ stimuli som 

innefattar frustrering samt straff. BIS systemet anses vara sammankopplat med ångest. 

BAS systemet karakteriseras av upprymdhet, lättnad, impulsivitet och få individen att 

stäva efter mål och belöning. Positiva känslor sammanlänkas med aktivering av BAS. 

Formuläret innehåller 48 stycken frågor med ett ja eller nej svar med syfte att undersöka 

vilket system individen främst motiveras av (70). 

 

6.8 The Temperament and Character Inventory (TCI) 

 
TCI är ett testformulär, bestående av 238 frågor, som syftar till att mäta förhållandet 

mellan personlighetsdrag samt ätstörningar. Testet är indelat i två olika huvudområden. 

Temperament samt karaktär. Temperamentet delas in i fyra olika subskalor: 

skadeundvikande beteende, spänningssökande, beroende av belöning samt stabilitet. 

Karaktärsdrag mäts genom följande subskalor: självbestämmande, samarbetsvilja och 

överlägsenhet. Testformuläret används inte enbart för ätstörningar utan även för andra 

psykiska- samt somatiska sjukdomar (71, 72).  
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6.9 The State and Trait Anxiety Inventory (STAI)  

 
STAI ämnar finna och karakterisera drag samt tillstånd av ångest. Det görs genom ett 

frågeformulär bestående av olika påståenden som graderas genom 4 olika alternativ till 

varje påstående. För att ställa rätt diagnos används STAI med fördel för att skilja 

depressiva- samt ångestsymptom åt (73). 

 

7. Metod 

 
För att studera syftet med arbetet har en systematisk litteratursökning utförts. Sökningen 

har utförts i de relevanta databaserna OneSearch, PubMed samt PsycINFO. 

Litteratursökningen påbörjades i januari 2017 genom olika kombinationer av ord för att 

hitta relevanta artiklar. Inledningsvis gjordes blandade sökningar för att ringa in ord 

som motsvarade studiens syfte. Den första specifika sökningen gjordes med 

kombinationen ”insula”+”anorexia nervosa”+”recovered”. Samtliga tre databaser 

användes.  

Kombinationen ”insula”+”anorexia nervosa”+”recovered” resulterade i 26 träffar på 

OneSearch sedan 2007. PubMed hade 33 träffar (sedan 2007) och PsycINFO info 19 

träffar sedan 2008 då sökhistorik innan dess inte var tillgängligt på PsycINFO. 

Artiklar med relevanta rubriker valdes ut och abstraktet lästes på majoriteten av 

studierna. 8 studier lästes i sin helhet. Övriga sökordskombinationer användes också för 

att säkerställa att de mest relevanta artiklarna hittades. Mer relevanta artiklar hittades 

inte och de fem studierna som slutligen inkluderades i detta arbete kommer alla från 

sökningen ”insula”+”anorexia nervosa”+”recovered”.  

 

7.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

 
 Först inkluderades studier från år 2007. Resultatet visade att majoriteten av studier var 

utförda senare än 2007. Huvudfokus ändrades därför till att undersöka studier gjorda 

2010 - januari 2017. Studien behövde vara uppbyggd så att en frisk kontrollgrupp 

jämfördes med en grupp som varit sjuka i anorexia nervosa enligt DSM, eller 

motsvarande, kriterier. Individerna i RECAN gruppen behövde ha räknats som friska i 

minst ett år, annars inkluderades studien inte. Studierna skulle inte baseras på barn och 

tonåringar utan personer över 18 år. Eftersom fler antal individer i både kontrollgruppen 

och RECAN gruppen stärker validiteten var ingångs inklusionskriteriet att finna de 

relevanta studierna utförda på flest individer. Det insågs dock att sådana studier inte 

existerade. Grupper om 10-20 individer var det vanligaste. Kriteriet fick därför ändras. 

Samtliga studier är gjorda på kvinnor och inkluderingskriterier där både könen studeras 

inte var möjligt. Angående val av studie design är de tidigare gjorda studier nästan 

uteslutande tvärsnittsstudier.  
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8. Resultat 

 
8.1 Studie 1 

 

Greater anterior insula activation during anticipation of food 

images in women recovered from anorexia nervosa versus 

controls 
Oberndorfer T, Simmons A, McCurdy D, Strigo I, Matthews S, Yang T, et al. 2013. 

 

Syfte  

 
Syftet med studien var att studera aktivering i hjärnan då RECAN individer såg samt 

förväntade sig se bilder av mat. Studien undersökte om onormal aktivitet sågs i 

förväntnings fasen hos RECAN individer jämfört med en kontrollgrupp (2). En tidigare 

fMRI studie har visat att personer med AN har ett annorlunda aktiveringsmönster i 

hjärnan än friska personer då de sett bilder på låg respektive hög kaloririk dryck. Nivån 

av syresatt blod i vänster insula visade sig vara högre hos personerna med AN. Vidare 

sågs lägre aktivitet i inferior parietalloben samt en ökad aktivitet i limbiska och frontala 

områden (37). Tidigare studier har visat varierande resultat då mat i form av visuell 

stimuli presenterats. Studierna antyder dock att både kognitiva och limbiska områden är 

involverade i processen. Personer med AN har förändrad dopamin funktion. Den 

förändrade dopamin funktionen är sammankopplad med ångest kring mat. Det öppnar 

upp för möjligheten att förväntningar för framtida händelser kan ha ett annat 

aktiveringsmönster hos personer med AN jämfört med friska individer. Ingen tidigare 

studie innan denna har använt bilder för att testa hypotesen om ett annorlunda 

aktiveringsmönster i förväntningsfasen. Hypotesen är att RECAN individer skall visa 

ökad aktivitet i anterior insula då bilder av mat förväntas (2). 

 

Metod 

 
I studien ingick 14 kvinnor med en historia av AN (12 stycken hade haft restriktiv 

subtyp och 2 stycken binge/purge subtyp) samt 12 stycken kvinnor som inte 

diagnostiserats med AN och fungerade som kontrollgrupp. Samtliga hade likvärt BMI 

samt ålder. Medeltalet för hur länge RECAN individerna ansetts friska var 8,1± 4,8 år. 

För att inkluderas i RECAN gruppen behövde de ha uppnått kriterierna för AN enligt 

DSM-IV under sjukdomsperioden. Vidare behövde de ha en kroppsvikt på minst 85 % 

av normalvikten, ha regelbunden menstruationscykel, inte ha uppvisat ätstört beteende 

under det senaste året. Användning av medicin 90 dagar innan studien var förbjudet. 

Ingen person hade förtillfället problem med ångest eller övriga humör- samt 

beteendestörningar. Aktiveringsmönstret för förväntningar mättes med fMRI. 

Personerna såg innan varje bild ett fixeringskryss som följdes av en kvadrat om en 

matbild  

skulle visas. Ett fixeringskryss samt cirkel visades om en icke matrelaterad bild skulle 

visas. Kvadraten/cirkeln fungerade som förväntningsfas. Aktiveringen i hjärnan mättes 

med voxel baserat t-test. Mätningen skedde vid förväntan av en matbild, då en matbild 
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visades samt då en mat- eller icke matrelaterad bild förväntades. Efter skanningen 

betygsatte individerna hur trevliga respektive otrevliga de ansåg att bilderna var. 

Betygsättningen analyserades med variansanalys (2).  

 

 

Resultat 

 
En signifikant skillnad uppmättes mellan grupperna gällande perfektionism samt 

skadeundvikande beteende. Ingen signifikant skillnad uppmättes i betygsättningen av 

hur trevliga bilderna ansågs vara mellan grupperna. P= 0.741 för de icke matrelaterade 

bilderna, P=0.312 för matbilderna, P=0.772 för skillnaden mellan bilderna. Båda 

grupperna betygsatte matbilderna som trevligare än de icke matrelaterade bilderna, 

P=0.032. Kontrollgruppen visade aktivering i occipitalloben samt vänstra mittersta 

frontala gyrus vid icke matrelaterade bilder. Occipitalloben aktiverades även hos 

RECAN. Även högra mittersta frontala gyrus samt posterior cingulära gyrus 

aktiverades. Vid matbilderna aktiverade kontrollgruppen occipitalloben samt vänstra 

inferior frontala gyrus. Hos RECAN aktiverades occipitalloben, frontalloben, bilaterala 

amygdala och anterior samt superior cingulära gyrus. Kontrollgruppen visade en högre 

aktivering av pregranulära AGV när de såg bilder jämfört med RECAN gruppen. 

Aktiveringen mättes med one-sample t-test (2). 

RECAN visade större aktivering i insula än kontrollgruppen då bilder av mat 

förväntades (p <0.001) samt en lägre aktivering då icke matrelaterade bilder väntades 

(p=0.015). Sammantaget sågs en högre aktivering av högra anterior insula hos RECAN 

gruppen jämfört med kontrollgruppen i förväntningsfasen (P=0.002). Mellan grupperna 

sågs inget samband i betygsättningen av hur trevliga bilderna upplevdes. När skillnaden 

i betygsättningen mellan de icke matrelaterade bilderna samt matbilderna beaktades 

sågs hos kontrollgruppen en aktivering av insula som korrelerade med högre betyg, det 

vill säga att bilden upplevdes som trevligare (p=0.03). Detta samband sågs ej hos 

RECAN gruppen (2). 

 

Diskussion 

 
Studien visade två signifikanta resultat gällande aktiveringen av insula. Hos 

kontrollgruppen korrelerade en högre betygsättning av bilderna som visades med en 

högre aktivering av insula, sambandet saknades hos RECAN, det stöder hypotesen att 

personer med AN har en annorlunda aktivering samt reglering än friska personer när det 

gäller interoceptiv stimuli. Det andra resultatet studien visar är en skillnad mellan 

RECAN samt kontrollgruppen då bilder förväntas. RECAN visar ingen förhöjd 

aktivering i anterior insula då icke matrelaterade bilder väntas. En förhöjd aktivering i 

anterior insula ses då bilder av mat förväntas. Kontrollgruppen visade en signifikant 

lägre aktivering i anterior insula jämfört med RECAN individerna. Studien visade ingen 

korrelation mellan uppmätt grad av ångest samt aktivering av anterior insula (2).  

14 respektive 12 kvinnor är en anspråkslös grupp. Av de 14 RECAN personerna hade 2 

individer haft bulimiska tendenser, dock utan att uppnå kriterier enligt DSM-IV. 

Fortfarande kan det ha påverkat utfallet. Eftersom tidigare gjorda studier antytt till olika 

aktiveringsmönster i de olika subtyperna (2). 

Risken finns för att sambandet mellan hur trevliga bilderna graderades hos 

kontrollgruppen inte stämmer eftersom en rättning av flera förhållanden inte gjordes (2). 
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8.2 Studie 2 

 

Altered insula response to sweet taste processing after recovery 

from anorexia and bulimia nervosa  
Oberndorfer T, Frank G, Simmons A, Wagner A, McCurdy D, Fudge J, et al. 2013. 

 

Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka om de fysiologiska förändringar som ses hos en 

person med AN är ett resultat av sjukdomen eller orsaksfaktor för AN. Tidigare studier 

på överviktiga personer visar betydelsen av det kortikolimbiska systemets vid 

aptitreglering. Forskarna i studien ville därför undersöka om aptitregleringen hos 

individer med ätstörningar påverkas av det kortikolimbiska systemet. Studiens 

huvudfokus riktades mot hur det primära smak cortex i hjärnan reagerar på söt smak (3). 

 

Metod 

 
Tvärsnittsstudien rekryterade 14 kvinnor som tidigare mött kriterierna i DSM-IV för 

AN. Samtliga tillhörde subtypen restriktiv AN. RECAN personerna inkluderades enbart 

om de hade haft en regelbunden menstruationscykel under det senaste året samt en 

kroppsvikt som motsvarade 90-120 % av normal kroppsvikt. Det fick inte ha uppvisat 

ett ätstört beteende under det senaste året. Dessa 14 kvinnor matchades med 14 stycken 

personer som inte hade haft en ätstörning, hade snarlikt BMI samt ålder. RECAN 

individerna hade i medeltal varit friska i 5 ± 1,06 år. Mediciner var inte tillåtet att inta 

30 dagar innan studien. För att minimera risken för eventuella fel studerades alla 

personer under samma tidpunkt i menstruationscykeln. Till studien rekryterades även 14 

kvinnor som varit diagnostiserade med bulimia nervosa enligt DSM-IV (3).  

Sukralos eller sackaros gavs i en pseudorandomiserad ordning 120 gånger var 20:e 

sekund till deltagarna. 1mL lösning gavs med hjälp av en programmerbar pump. fMRI 

användes och BOLD aktivering (blod- och syrenivån) mättes under undersökningen.  

För samtliga kvinnor kontrollerades aktiveringsmönster i hjärnan vid söt smak innan det 

riktiga experimentet utfördes. Samtliga visade störst aktivering i anterior insula, 

ventrala posterolateral nucleus, thalamus samt pregranulära gördelvindlingen (3). 
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Resultat 

 
RECAN gruppen uppvisade en lägre aktivering av höger anterior insula vid stimulering 

av sackaros jämfört med kontrollgruppen (p=0.010). Högra dorsala svanskärnan visade 

även en lägre aktivering hos RECAN men det värdet nådde inte signifikans (p=0.079). 

Signifikans nåddes inte heller för den lägre aktiveringen hos RECAN gruppen i högra 

dorsala svanskärnan när sukralos gavs (p=0.069). Gruppen som tillfrisknat från bulimia 

nervosa visade ett mönster tvärtemot det som sågs hos RECAN gruppen. I jämförelse 

med kontrollgruppen visade de en högre aktivering av höger anterior insula (p=0.02). 

För sukralos lösningen nåddes ingen statistisk signifikans (3). 

 

Diskussion 

 
Studiens syfte var att studera det kortikolimibiska systemet och smak cortex involvering 

i aptitreglering hos en RECAN grupp. Resultatet visade att höger anterior insula 

aktiveras i lägre grad i RECAN jämfört med kontrollgruppen då sackaros ges. Mönster 

för en lägre aktivering i dorsala svanskärnan hos RECAN noterades men statistisk 

signifikans uteblev. Studien svarar inte på om detta är förändringar som uppkommit på 

grund av AN eller om aktiveringsmönstret fanns innan personen insjuknade i AN. 

Studien tog inte hänsyn till förväntnings fasen vilket kunde ha gett ett annorlunda 

aktiveringsmönster i insula. Istället för socker användes artificiellt sötningsmedel vilket 

ger en något annan aktivering av smakreceptorerna. 14 personer i vardera grupp är 

blygsamt men AN patienter tenderar att vara en relativt homogen grupp. Det 

blygsamma antalet vägdes upp med den starka statistiska signifikansen som uppvisades 

då sackaros gavs (3). 

 
8.3 Studie 3 

 

Altered insula activation during pain anticipation in individuals 

recovered from anorexia nervosa: evidense of interoceptive 

dysregulation 
Strigo I, Matthews S, Simmons A, Oberndorfer T, Klabunde M, Reinhart L, et al. 2013. 

 

 

Syfte 

 
Studiens syfte var att jämföra RECAN kvinnor med en kontrollgrupp med syfte att 

studera neurala processer då smärta förväntades samt upplevdes. Tidigare studier har 

pekat på att insula aktiveras annorlunda i RECAN personer jämfört med personer som 

inte haft AN(4).  Smärta är en interoceptiv upplevelse och väntan på att känna smärta 

skall, baserat på tidigare studier, ge en annorlunda aktivering av neurala processer hos 

RECAN individer. Dock har inte alla studier visat samma resultat när det gäller 

smärtstimulering, vilket motiverade genomförandet av denna studie (4).  
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Metod 

 
För att undvika sjukdomens påverkan, rekryterades 12 RECAN kvinnor istället för 

kvinnor sjuka i AN till tvärsnittsstudien. För att räknas som RECAN skulle individerna 

under det senaste året inte uppvisat ätstört beteende, haft regelbunden 

menstruationscykel samt haft en vikt på minst 90 % av en normal kroppsvikt. De 

matchades med 12 kvinnor med snarlikt BMI, ålder och etnicitet (p<0.05). Dessa 

kvinnor hade inte haft några psykiska sjukdomar enligt DSM-IV. RECAN kvinnorna 

hade i medeltal varit friska i 5,5 ± 4,45 år. Toronto alexithymia scale visade samma 

sammanlagda värde mellan de två grupperna (37.4 för RECAN respektive 37 för 

kontrollgruppen) för alexitymi. Volymen av hjärnans gråa massa skiljde sig inte 

signifikant mellan grupperna (4). 

Värme användes för att framkalla smärta. Runt varje individs vänstra arm placerades en 

thermode som levererade värme. I pseudorandomiserad ordning levererades antingen 

låg värme stimuli (6 sekunder 45,5 °C) eller hög värme stimuli (6 sekunder 47,5 °C). 

Det som mättes var både väntan på smärta samt smärtupplevelsen. I en fMRI skanner 

såg individerna ett blått kors. Ändrade korsets färg till grönt väntades låg värme stimuli, 

ändrades det till rött väntades hög värme stimuli. Korset kunde även ändras till gult 

vilket betydde att det inte visste vilken värme stimuli de skulle få. Med det upplägget 

kunde forskarna mäta förväntan på hög, låg samt oviss smärta. Aktiveringen i hjärnan 

samt BOLD aktiveringen mättes med fMRI. 

Data som samlats in analyserades med Analysis of Neuroimages software package.  

Regressionsmodeller gjordes för de olika förväntnings faserna (4).  
 

Resultat 

 
Efter experimentet svarade alla på ett frågeformulär om hur de upplevt experimentet. 

Mellan grupperna sågs ingen signifikant skillnad i deras subjektiva upplevelse för 

upplevelsen av smärta (p=0.855) eller ångest inför värmen (p=0.616). När enbart 

upplevelsen av den höga värme stimuli studerades sågs en signifikant skillnad mellan 

grupperna hur otrevligt de värderade upplevelsen (p=0.026). Den skillnaden sågs inte 

för den låga eller ovissa stimulin (p=0.532). Båda grupperna rapporterade att de var 

avslappnade (Mean ± SEM; RECAN: 87.4±0.7 kontrollgrupp: 7.7±0.6, t(20)=0.822; 

p=0.42 samt höll god fokus under experimentet (Mean ± SEM; RECAN: 8.6±0.5 

kontrollgrupp: 7.9±0.6, t(20)=0.925; p=0.37). Signifikant högre aktivering sågs i 

anterior insula ( t-värdet 3.64) , höger DLFC (t-värdet 4,36) samt höger 

gördelvindlingen (t-värdet 4.46) hos RECAN gruppen under förväntningsfasen. I 

premotorcortex (t-värdet 38), vänstra DLFC (t-värdet 4.6) och vänster PGV (t-värdet 

4.05) sågs en signifikant lägre aktivering hos RECAN gruppen jämfört med 

kontrollgruppen (4).  

Under själva smärtupplevelsen sågs en signifikant lägre aktivering i vänstra AGV, 

bilaterala postcentral gyri, occipitala regioner, vänstra parahippocampala gyrus samt 

midposterior insula (t-värde 5.10) hos RECAN individerna. I högra DLFC sågs en 

signifikant högre aktivering hos RECAN. Mellan grupperna sågs en signifikant skillnad 

i sambandet mellan aktivering av höger anterior insula och känslor av alexitymi 

(p=0.013). Hos kontrollgruppen saknades sambandet mellan aktivering av höger 

anterior insula samt känslor av alexitymi då smärta väntades (p=0.209). Hos RECAN 

gruppen fanns ett signifikant samband (p<0.05), vilket innefattar en positiv korrelation 

mellan känslor av alexitymi och aktivering av höger anterior insula då smärta väntas. 
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Sambandet sågs efter experimentet utförts. För posterior insula saknades ett signifikant 

samband hos båda grupperna (p=0.243) (4). 

 

 

Diskussion 

 
Studiens resultat pekar på att RECAN individer har ett annat aktiveringsmönster i 

hjärnan för interoceptiva processer än individer som inte haft AN. Höger anterior insula 

samt DLFC aktiveras mer hos RECAN personer i en förväntningsfas, i detta fall innan 

smärta i form av värme ges. Ett annorlunda aktiveringsmönster ses även då smärta 

upplevs hos RECAN individer jämfört med kontrollgruppen. Höger DLFC aktiverades 

mer medan höger posterior insula aktiverades mindre hos RECAN individerna. 

Sambandet mellan alexitymi och större aktivering i höger anterior insula hos RECAN 

individer sågs post hoc. RECAN individerna som hade svårast att identifiera känslor 

uppvisade högst aktivering av anterior insula i förväntnings fasen (4). Värt att notera är 

att graden av alexitymi inte skiljde sig åt mellan grupperna enligt Toronto alexithymia 

scale test. Resultatet stöder hypotesen om att individer med AN samt RECAN individer 

har svårare att identifiera interoceptiv signalering. Antalet deltagare i studien är 

anspråkslöst. Det går därför inte att utesluta att tidigare samverkande sjukdomar med 

AN kan ha påverkat resultatet. Den individuella smärttröskeln mättes inte innan 

experimentet, det kan ha påverkat den subjektiva upplevelsen. En skillnad i den 

subjektiva uppfattningen sågs dock inte mellan grupperna. Studien svarar inte på om ett 

likadant aktiveringsmönster som RECAN personer uppvisade hade setts innan de 

insjuknade (4). 

 
8.4 Studie 4 

 

Prediction error and somatosensory insula activation in women 

recovered from anorexia nervosa  
Frank G, Collier S, Shott M, O´Reilly R. 2016. 

 

Syfte 

 
Studiens syfte vara att undersöka om RECAN individer uppvisade högre aktivitet i 

hjärnan än en kontrollgrupp då hjärnan gjorde felaktiga förutsägelser. Intresset för 

studien baserades på en tidigare studie forskargruppen genomfört där personer med AN 

uppvisade högre aktivitet i insula, anteroventrala striatum samt prefrontala cortex då 

felaktiga förutsägelser i hjärnan uppstod (5). För att framkalla förutsägelserna användes 

visuell betingning. En bild visades och en sackaros lösning efterföljdes tills beteendet 

var betingat. Därefter visades bilden utan att sackaros lösning efterföljde vilket gav 

upphov till felaktig förutsägelse. Då dopamin neuron visat sig bli stimulerade av 

felaktiga förutsägelser föreslog forskarna att individer med AN har sensitiserad dopamin 

signalväg. Denna studie undersökte om samma samband ses hos RECAN individer. 

Hypotesen var att RECAN individer skulle uppvisa en högre aktivering i insula samt 

ventrala striatum vid felaktiga förutsägelser (5). 
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Metod 

 
Studien rekryterade 24 RECAN kvinnor, av restriktiv subtyp, som matchades enligt 

ålder och BMI (ålder:27.42 ± 6.28 30.25 ± 8.13, BMI: 27.42 ± 6.28 30.25 ± 8.13) med 

24 kvinnor som inte haft någon form av ätstörningar eller övriga diagnoser enligt DSM-

IV. För att inkluderas i RECAN gruppen behövde personerna uppnått kriterierna för AN 

under sjukdomstiden enligt DSM-IV. Under det senaste året haft ett BMI mellan 18,5 

samt 24,9, inte uppvisat ätstört beteende samt haft en regelbunden menstruationscykel. 

Medelvärdet hur länge personerna ansetts friska var 7.90 ± 6.01 år. SSRI-preparat togs 

av 5 kvinnor i RECAN gruppen. I RECAN gruppen hade 9 kvinnor samverkande ångest 

och/eller humörstörningar. Dessa samverkande sjukdomar samt intag av SSRI både 

inkluderades samt exkluderades i resultatet (5). Samtliga deltagare genomförde BDI, 

EDI, TCI samt the STAI. Innan experimentet rangordnade personerna 7 olika prover 

enligt hur söta de upplevde dem enligt en skala. Försökspersonerna hade ingen aning 

om vilken kopp som innehöll vad. Sackaros lösning återfanns i 5 provrör i olika 

koncentrationer. Ett provrör innehöll destillerat vatten, ett annat provrör innehöll 

artificiellt saliv bestående av natriumbikarbonat samt kaliumklorid. fMRI användes 

samtidigt som försökspersonerna fick 3 olika former av stimuli. Artificiell saliv, 1 

mol/L sackaros eller ingen lösning. Visuell betingning användes för varje stimuli tills 

individen visste vilken lösning som väntades efter vilken bild som visats. Ibland 

efterföljdes korrekt lösning med bilden deltagarna lärt sig. Ibland efterföljde ett oväntat 

stimuli efter vad bilden förevisat. När det sistnämnda skedde bildades en felaktig 

förutsägelse i hjärnan (5). 

 

Resultat 

 
Båda grupperna angav likadana svar på hur sött de upplevde de olika smakerna de fick 

testa. Kontrollgruppen visade mindre missnöjde med sin kropp jämfört med RECAN 

gruppen samt lägre strävan efter att vara smal. Även depression, skadeundvikande 

beteende, känslighet för staff samt ångest var lägre i kontrollgruppen. Känslighet för 

belöning visade ingen signifikant skillnad (5). Vänster posterior insula var det enda 

område som uppnådde en statistisk signifikant annorlunda aktivering hos RECAN 

jämfört med kontrollgruppen (p<0.05). Aktiveringen var högre hos RECAN gruppen. 

Detta samband sågs även om personerna som intog SSRI-preparat och/eller hade 

samverkande sjukdomar inkluderades respektive exkluderades. Övriga områden som 

aktiverades då en felaktig förutsägelse skedde i hjärnan var mitthjärnan samt striatum. 

Dock skiljde sig aktiveringen i dessa områden inte åt mellan grupperna (5). 

 

Diskussion 

 
Hypotesen för studien var att högre aktivering hos RECAN skulle ses i insula samt 

ventrala striatum vid felaktig förutsägelse i hjärnan. Resultatet visade enbart högre 

aktivering i vänstra posterior insula hos RECAN jämfört med kontrollgruppen. Högre 

aktivering i ventrala striatum hos personer med AN har setts i tidigare studie. Detta ses 

inte hos RECAN individer. Ventrala stiatum har viktiga dopamin funktioner som 

tidigare setts vara av betydande roll för felaktiga förutsägelser i hjärnan (5). Aktiviteten 

av dopamin neuron mättes inte i denna studie utan enbart aktiveringen i området som 

även har dopaminerga neuron. En ytterligare studie bör göras för att faställa 
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neurotransmittorn dopamins eventuella förändringar. Studien kan inte säkerställa om 

ökad aktivering i vänstra posterior insula ses innan personen insjuknar i AN eller om 

aktiveringen kommer normaliseras med en längre återhämtningstid. Studien innehöll 

dock individer som varit friska i 15 år. Skillnaden i tiden sedan sjukdomen bör ändå 

beaktas när resultatet granskas. Antalet deltagare var 24 stycken kvinnor i respektive 

grupp. Samverkande sjukdomar fanns dock i RECAN gruppen vilket sänker validiteten 

(5). 

 

8.5 Studie 5  

 

Greater Insula White Matter Fiber Connectivity in Women 

Recovered from Anorexia Nervosa 
Shott M, Pryor T, Yang T, Frank G. 2015. 

 

Syfte 

 
Förändrad massa av vit hjärnsubstans samt annorlunda neurala kopplingar ses hos 

personer med AN. Denna studie syftar till att studera om RECAN individer uppvisar en 

förändrad vit fiber organisation och därmed förändrade neurala förbindelser jämfört 

med en kontrollgrupp.  De neurala kopplingar som studien främst är intresserade av är 

insula, ventrala striatum samt OFC. Dessa områden är alla av stor betydelse då maten 

här ges ett värde samt smak upplevs. Tidigare har studier främst fokuserat på helheten 

av mikrostrukturen i den vita hjärnsubstansen för att utvärdera kvaliteten. Hur fibrerna 

är organiserade samt hur de är sammankopplade är inte lika väl studerat, speciellt inte 

inom AN. En i studier tidigare använd metod är anisotropisk diffusion (6). Metoden har 

använts för att studera anisotropin, diffusionen längs axon, då diffusionen inte sker helt 

fritt utan under påverkan av en annan hjärnstruktur (74). Resultat från anisotropi studier 

pekar på att individer sjuka i AN har lägre diffusion än friska individer. Speciellt i 

frontala- och occipitala områden av hjärnan. Studier på RECAN individer har 

varierande resultat, där främst studier på små grupper har gjorts. Det ökar behovet av en 

större studie (6).  

Hypotesen för studien är att insula eventuellt fungerar som ett kompensatoriskt område 

för RECAN individer för de vita fibrer som skadats under sjukdomstiden (6). 

 

Metod  

 
Tvärsnittsstudien rekryterade 24 RECAN kvinnor (samtliga med restriktiv subtyp) som 

under sjukdomstiden uppnådde kriterierna för AN enligt DSM-IV. För att räknas som 

tillfrisknad fick de inte ha uppvisat ätstört beteende under det senaste året. Under de 

senast året behövde individerna även haft en normal kroppsvikt samt regelbunden 

menstruationscykel. RECAN kvinnorna matchades med 24 kvinnor som inte hade haft 

någon form av ätstörningar eller andra för sammanhanget relevanta sjukdomar. 

Kvinnorna genomgick SCID. Utöver det genomförde samtliga SPSRQ, BDI, STAI, EDI 

och TCI (6).  

Under menstruationscykelns 10 första dagar samlades bilder på hjärnan in från samtliga 

deltagare. Bilderna analyserades för att bestämma eventuell volymskillnad mellan 

grupperna. Probabilistisk fiber traktografi användes för att undersöka kopplingar och 

diffusion mellan olika områden. För att bestämma den totala volymen av vit substans 
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undersöktes individerna med fraktionerad anisotropi (FA) (6). FA undersöker om 

diffusionen som sker över axonet sker fritt eller är begränsad av en faktor (74). Det 

påverkar den microstrukturella integriteten av fiber. För FA togs voxelbaserade bilder 

fram som sedan analyserades med hjälp av multivariant variansanalys (6).  

 

Resultat 

 
En signifikant starkare koppling mellan insula och vänstra mittersta OFC samt vänstra 

ventrala striatum sågs hos i RECAN gruppen jämfört med kontrollgruppen. Till ventrala 

striatum uppmättes en signifikant starkare koppling från anterior dorsal- samt posterior 

insula. Kopplingen till mediala OFC samt höger gyrus rectus nådde signifikans som en 

starkare koppling hos RECAN gruppen (p<0.001). RECAN gruppen hade fler antal 

strömlinjer än kontrollgruppen. Förutom kopplingen mellan vänster anterior insula och 

vänstra inferior OFC visades en i medeltal starkare koppling i RECAN gruppen baserat 

på voxel analys i insula (p<0.001). Mellan insula och OFC samt striatum uppmättes 

lägre FA värden för RECAN gruppen (p<0.007) (6). 

Som grupp uppvisade RECAN kvinnorna mer missnöje med kroppen, ångest samt 

depression. De fick högre värden på SPSRQ formuläret. Dessa beteenden samt drag 

uppvisade ingen korrelation med värdet på FA. Ingen korrelation uppmättes mellan 

BMI förändringar från sjukdomstiden till tillfrisknandet med avseende på kopplingar 

kring insula. Däremot korrelerade kopplingen mellan höger posterior insula samt gyrus 

rectus och vänstra ventrala anterior insula och striatum med hur länge individen var sjuk 

i AN (p<0.008 respektive p<0.032). I kontrollgruppen sågs en signifikant negativ 

korrelation mellan anterior ventrala insula och ipsilaterala gyrus då drag samt tillstånd 

av ångest beaktades. I övrigt sågs inte några signifikanta samband mellan förbindelser 

samt uppmätta tillstånd (6). 

 

 

Diskussion 

 
Studien studerade signalvägar som är av betydelse för hur mycket värde maten ger 

individen samt smakupplevelsen. Studien visade ökad koppling av fiber av vit substans 

mellan insula, OFC samt ventrala striatum hos RECAN individer. Helheten av dessa 

fibrer är dock mindre hos RECAN individer jämfört med en kontrollgrupp. Helheten ses 

genom värdet för FA som beskriver den strukturella helheten samt organisationen av 

vita fibrer. Värdet i RECAN gruppen var lägre jämfört med kontrollgruppen. Om detta 

är följder av sjukdomen eller drag som ses innan individen insjuknar behövs ytterligare 

studier för att ett trovärdigt resultat skall fås. Hur länge individen var sjuk korrelerade 

med de vita fibrernas organisation samt helhet. Om strukturen på de vita fibrerna är ett 

premorbida drag eller resultat av sjukdomen kan studien inte fastställa (6). 

Deltagarantalet var blygsamt, dock sett till tidigare studier rekryterades fler deltagare. 

Olika faktorer som axonets diameter samt lägre densitet av fibrer kan ha påverkat de 

uppmätta FA värden. Ett exakt antal fiber kopplingar fås inte med en probibalistisk 

traktografisk studie, den ger dock ett sannolikt värde för styrkan i kopplingar. 

Intressekonflikter fanns inte (6). 
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8.6 Sammanfattning över studierna 
 

Tabell 1. Sammanfattning över studierna 
 

Studie Metod Syfte Resultat 
1.Greater anterior insula 

activation during 

anticipation of food 

images in women 

recovered from anorexia 

nervosa versus controls 

 

Tvärsnittsstudie. 14 

RECAN kvinnor. (12 

stycken restriktiv AN, 2 

bing/purge AN). 12 

kvinnor i kontrollgrupp. 

Studera aktivering i 

hjärnan hos RECAN 

individer då bilder av mat 

väntades/sågs. 

 

Högre aktivering i insula 

hos RECAN individer då 

bilder av mat förväntades 

(p <0.001). Lägre 

aktivering i insula hos 

RECAN individer i 

förväntnings fasen av icke 

matrelaterade bilder. 
2.Altered insula response 

to sweet taste processing 

after recovery from 

anorexia and bulimia 

nervosa  

 

Tvärsnittsstudie. 14 

RECAN kvinnor av 

restriktiv subtyp. 14 

kvinnor i kontrollgruppen.  

Studera RECAN individer 

och deras reaktion på söt 

smak. Undersöka om 

fysiologiska förändringar 

är premorbida eller 

resultat av AN. 

Vid stimulering av 

sackaros uppvisade 

RECAN individer lägre 

aktivering i höger anterior 

insula (p=0.01). 

3.Altered insula activation 

during pain anticipation in 

individuals recovered 

from anorexia nervosa: 

evidence of interoceptive 

dysregulation 

 

Tvärsnittsstudie. 12 

RECAN kvinnor. 12 

kvinnor i o 

kontrollgruppen.  

Undersöka insulas 

aktivitet vid upplevelse 

samt förväntan av smärta.  

Högre aktivering av 

anterior insula hos 

RECAN under 

förväntnings fasen (t-

värdet 3.64). Lägre 

aktivering av midposterior 

insula vid 

smärtstimulering (t-värdet 

5.10). Stark 

smärtstimulering 

upplevdes otrevligare hos 

RECAN individer 

(p=0.026). Ingen skillnad 

för oviss smärtstimulering. 

Samband mellan alexitymi 

och aktivering av höger 

anterior insula hos 

RECAN men inte hos 

kontrollgruppen.  

 

 
4.Prediction error and 

somatosensory insula 

activation in women 

recovered from anorexia 

nervosa  

 

Tvärsnittsstudie. 24 

RECAN kvinnor av 

restriktiv subtyp. 24 

kvinnor i kontrollgrupp. 

Undersöka aktiveringen i 

hjärnan vid felaktiga 

förutsägelser vid intag av 

olika söta lösningar.  

Vänster posterior insula 

uppvisade högre 

aktivering hos RECAN 

individer vid felaktig 

förutsägelser (p<0.05). 

5.Greater Insula White 

Matter Fiber Connectivity 

in Women Recovered 

from Anorexia Nervosa 

 

Tvärsnittsstudie. 24 

RECAN kvinnor av 

restriktiv subtyp. 24 

kvinnor i kontrollgrupp.  

Studera om RECAN 

individer har förändrad vit 

fiber organisation och 

neurala förbindelser. 

Starkare koppling mellan 

insula och vänstra 

mittersta orbitofrontala 

cortex samt vänstra 

ventrala striatum hos 

RECAN. Lägre 

fraktionerad anisotropi 

värden mellan insula och 

orbitofrontala cortex samt 

striatum hos RECAN 

(p<0.007). 
(2-6). 
Tabell 1: Sammanfattning över studierna. Studie, metod, syfte och resultat. 
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9. Diskussion 
 

Individer sjuka i AN förknippar mat med något motbjudande och ångestskapande. 

Insula är involverat i interoceptiva processer samt smakupplevelsen och uppvisar ett 

annorlunda aktiveringsmönster kring mat och matrelaterat stimuli hos individer med 

AN (2, 3). Denna studie syftade till att undersöka om det förändrade 

aktiveringsmönstret återfinns hos RECAN individer. Studien syftade även till att 

granska frågan om de förväntade annorlunda aktiveringsmönster i insula kan vara 

premorbida drag eller ett resultat av AN. Studien fann flera olika signifikanta skillnader 

i aktiveringsmönstret i insula vid olika typer av stimuli hos RECAN individer (Se tabell 

1) (2-6). 

 RECAN individer uppvisar förändrat aktiveringsmönster i insula, jämfört med en 

kontrollgrupp, vid olika typer av stimuli. I förväntningsfas inför matrelaterade bilder 

samt smärta uppvisar RECAN individer högre aktivering i anterior insula (2, 4). Lägre 

aktivering sågs hos RECAN individer i insula i en förväntningsfas av icke matrelaterade 

bilder (2).  Posterior insula uppvisade lägre aktivering hos RECAN individer då de 

upplevde smärta jämfört med kontrollgruppen (4). Sackaros stimulering gav lägre 

aktivering i höger anterior insula hos RECAN individer. Stimulering med artificiellt 

sötningsmedel uppvisade ingen signifikant skillnad (3). En felaktig förutsägelse 

resulterar i högre aktivering i posterior insula hos RECAN individer (Se tabell 1) (4, 5). 

Aktiveringsmönstren förändras delvis i samband med tillfrisknandet. Det styrks av att 

RECAN individer inte uppvisar samma aktiveringsmönster då bilder av mat presenteras 

som individer med AN gör (2).  

Förutom förändrade aktiveringsmönster fann studien fler kopplingar mellan insula och 

OFC samt vänstra ventrala striatum men FA var lägre i de vita fibrerna hos RECAN 

individer (Se tabell 1) (6). 

Om insulas aktiveringsmönster är premorbida drag kan studien inte svara på. Resultaten 

pekar dock mot att premorbida drag i insulas funktion inte kan uteslutas utan är 

sannolikt. Vidare studier behövs för att komplexiteten kring AN skall förstås.  

 

9.1 Aktiveringsmönster i insula i en förväntnings fas 

 
RECAN individer uppvisar förändrat aktiveringsmönster i anterior insula jämfört med 

en kontrollgrupp då bilder av mat förväntas ses. En statistisk signifikant högre 

aktivering av anterior insula ses (2). Då smärta förväntas ses även en signifikant högre 

aktivering i anterior insula hos RECAN individer (4). När icke matrelaterade bilder 

förväntades sågs en lägre aktivering av insula hos RECAN individer. Förväntnings 

fasen skapar en stress som aktiverar insula (2). Stressen är en interoceptiv- samt 

emotionell process som integreras i insula (4). Interoceptiva processer är 

dysfunktionella hos individer med AN jämfört med friska individer (2, 4). Den 

förändrade aktiveringen i insula hos RECAN individer tyder på att även de har ett 

förändrat aktiveringsmönster jämfört med individer som inte har haft AN. Det 

förändrade aktiveringsmönstret stärks av att RECAN individernas subjektiva upplevelse 

av hur otrevligt de värderade förväntnings fasen skiljde sig inte signifikant från 

kontrollgruppens subjektiva upplevelse. Det studerade aktiveringsmönstret i insula 

skiljde sig åt mellan grupperna. RECAN individernas subjektiva upplevelse stämmer 

inte överens med aktiveringsmönstret (2, 4). En av anterior insulas uppgifter är att 

interagera somatosensoriska upplevelser med emotionell respons vilket kan ses som 
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skapandet av den subjektiva upplevelsen (42). Den somatosensoriska informationen 

som främst registreras i posterior insula förmedlas till anterior insula eftersom ett 

ständigt informations utbyte mellan insulas områden sker (40). Den somatosensorsika 

informationen kan ses som en objektiv upplevelse (4). Ett dysfunktionellt 

informationsutbyte samt integrering mellan insulas områden skapar en missmatch. 

Missmatch har konstaterats hos individer med AN och ses här även hos RECAN 

individer. Detta eftersom den subjektiva värderingen inte korrelerar med hjärnans 

aktiveringsmönster (2, 4). Det tyder på att matrelaterat stimuli kan skapa mer stress hos 

RECAN individer jämfört med indvider som aldrig haft AN (4). 

Att det förändrade aktiveringsmönstret inte är orsakat av malnutrition stärks av att 

RECAN individerna klassats som friska mellan 1-16 år. Ingen korrelation mellan 

uppmätt grad av ångest hos individerna och aktivering i insula kunde konstateras i 

studien (2). Den förändrade aktiviteten i förväntningsfasen av bilder på mat förklaras 

därför genom att RECAN individer upplever starkare ångest vid förväntan av bilder på 

mat och inte för att de generellt sätt hade en ökad grad ångest jämfört med 

kontrollgruppen. Studien fann inte någon skillnad i aktiveringsmönstret då bilder av mat 

presenterades. Hos individer sjuka i AN ses även här ett förändrat aktiveringsmönster. 

Detta innebär att aktiveringsmönstret i insula delvis förändras i samband med 

tillfrisknandet. Om större förändringar hade setts om längre återhämtningstid hade 

inkluderats kan studien inte svara på eller om aktiveringsmönstret för förväntnings fasen 

är premorbida drag (2). 

 

En annan av insulas funktioner är att detektera fel och förändringar i kroppen relaterat 

till kroppens homeostas. Det innebär att insula reagerar på felaktiga förutsägelser. 

Studien som här granskades närmare fann att posterior insula aktiverades mer hos 

RECAN individer än hos kontrollgruppen då en felaktig förutsägelse uppstod (5). 

Förslagsvis är förändringen i posterior insula premorbida drag som med påverkan av 

malnutritionen sensitiseras (5).  

Individer med AN är känsligare för framträdande straff- samt belönande stimuli (5). 

Ovan nämnda studie fann förändrad känslighet för straff relaterad stimuli hos RECAN 

individer men ingen signifikant skillnad för framträdande belönande stimuli mellan 

grupperna konstaterades. Det innebär att förändringar delvis återställs i samband med 

tillfrisknandet. Om ytterligare förändringar sker med längre återhämtningstid svarar 

studien inte på (5). En hypotes om att en ökad känslighet för straff relaterat stimuli är 

premorbida drag finns (5, 62).  

 

9.2 Insula och alexitymi 
 

Alexitymi är ett personlighetsdrag som ofta ses hos individer som senare utvecklar AN 

(8). Individer som har hög grad alexityimi uppvisar ofta en större aktivering av anterior 

insula. Individerna är känsliga för en viss stimuli men kan inte integrera stimulin för ett 

lämpligt emotionell svar (8, 42). (42)Insulas funktion är i hög grad involverat i 

alexityimi och skador på insula har visat sig öka graden av alexitymi (19). Alexitymi 

mäts med ett frågeformulär där en subjektiv värdering mäts (75). En subjektiv värdering 

behöver inte sammanhänga med ett hjärnaktiveringsmönster. I studien som undersökte 

smärtupplevelsen konstaterades ingen signifikant skillnad i alexitymi mellan RECAN 

gruppen samt kontrollgruppen då mätningar innan studiens start utfördes (4). En 

potentiell förklaring till varför RECAN individerna visade högre aktivering i anterior 

insula då smärta förväntades, oberoende inverkan av alexitymi, kan vara att RECAN 
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individerna upplevde situationen mer stressande än kontrollgruppen och försökte 

eventuellt trycka undan smärtan och förväntan på den obehagliga stimulin (4). Fasen då 

smärta förväntas skall simulera ångest. Individer med AN hanterar förväntan på 

motbjudande stimuli genom att försöka undvika situationen (76).  RECAN individerna 

samt kontrollgruppen värderade förväntnings fasen lika otrevlig. Det annorlunda 

aktiveringsmönstret som noterades tyder på en missmatch hos RECAN individerna 

mellan den subjektiva värderingen och insula aktiveringsmönster. Detta resultat liknar 

missmatchen som sågs i studien som fokuserade på att visa bilder av mat (2, 4).  

 

Själva smärtupplevelsen värderades lika av bägge grupper förutom för den höga 

smärtstimulin som upplevdes otrevligare hos RECAN individerna. Den förändrade 

smärtupplevelsen korrelerar med att personer med AN ofta uppvisar en förändrad högre 

smärttröskel (4, 77). Denna studie mätte inte smärttröskeln för individerna innan 

studiens påbörjan. Begränsad forskning finns på området huruvida smärttröskeln 

förändras då individen tillfrisknar. Det är troligt att den gör det eftersom forskning 

noterat förändringar i smärttröskeln i samband med viktökning (4). Att RECAN 

individerna i denna studie upplevde den höga smärtstimulin otrevligare överensstämmer 

inte med tidigare resultat gjorda på tillfrisknande individer(4, 77). 

 

9.3 Insulas aktivering vid stimulering med söt smak 

 
Insula fungerar som primära smak cortex och är därför intressant att studera med syfte 

att undersöka om RECAN individer reagerar annorlunda på mat än en kontrollgrupp (Se 

figur 3) (3, 43). Studien som här granskats närmare undersökte aktiveringsmönstret vid 

söt smak. Studien visade en lägre aktivering i höger anterior insula hos RECAN 

individer då söt smak, sackaros, upplevs. Då artificiell söt smak, sukralos, presenterades 

för deltagarna i studien konstaterades inte någon skillnad (3). Varför enbart en 

annorlunda aktivering sågs vid sackaros kan förklaras på grund av att sackaros även 

innehåller kalorier vilket avsaknas vid den artificiella sötningen. Insula registrerar 

maten och aktiveras därför annorlunda (41).  Smaken och texturen av sackaros 

förknippas med söt och då ofta kaloririkmat vilket skapar ångest för individer med AN 

(5, 41, 78). När individer med AN druckit chokladmjölk har en högre aktivering av 

amygdala noterats vilket styrker förklaringen om en ökad emotionell respons som kan 

vara sammankopplat med ångest inför mat. När deltagarna i studien till chokladmjölken 

fick göra en subjektiv värdering av hur lockande chokladmjölken var värderade 

personerna med AN den som mer motbjudande (78). Deltagarna i chokladmjölksstudien 

var under studien sjuka i AN vilket inte gör dem jämförbara med RECAN individer (2). 

Vad studien bidrar med är en förståelse för att individer sjuka i AN har en ångestfylld 

relation till mat. Ångest, som är en stark emotionell upplevelse kan tänkas skapa ett 

starkt minne. Starka emotionella responser resulterar ofta i skapandet av starka minnen. 

Insula är involverat både i emotionella responser samt minnesfunktion (22). Det kan 

förklara RECAN individernas sätt att medvetet försöka trycka undan det otrevliga 

minnet samt responsen. Därför konstaterades en missmatch mellan den subjektiva 

värderingen och objektiva responsen. Noterbart är att den emotionella responsen 

tenderar att inte vara lika stark i RECAN individer som hos individer under 

sjukdomstiden (3, 18, 40).  

Aktiveringsmönster då individer ser bilder på mat kan inte liknas med 

aktiveringsmönster då individen konsumerar mat. En rädsla för att maten konsumeras 

bör beaktas (5). 
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9.4 Vita fibrer kring insula 

 

Insula har förbindelser med flera olika hjärnområden (6, 40, 42). Eftersom förändringar 

i insulas aktiveringsmönster kan konstateras både hos individer med AN samt hos 

RECAN individer finns ett ökat intresse att studera insulas eventuella förändrade 

kopplingar till övriga hjärnområden som kan påverka förhållandet kring mat (6). 

Studien som undersökte  FA hos vita fibrer samt antalet kopplingar ämnade till att 

undersöka detta. Hos RECAN individer var antalet kopplingar till OFC samt ventrala 

striatum fler från samtliga subområden i insula jämfört med kontollgruppen. Helheten 

av fibrerna var reducerad hos RECAN gruppen. Det kan förstås som fler kopplingar 

med en sämre kvalitet (6). Kontakten mellan insula, OFC och ventrala striatum är 

viktiga för smakupplevelsen samt hur mycket värde maten ger individen samt motivet 

för att äta. Förändringarna som ses i de vita fibrerna hos RECAN individerna kan 

påverka deras upplevelse och värdering av mat. Organisationen av de vita fibrerna har 

betydelse för kognitiva processer (6). Kognitiva processer, minnesfunktioner, 

visuospatial förmåga fungerar sämre hos individer sjuka i AN (10, 36). Individer med 

AN tendrar att vara rigida i sitt beteende och upplever svårigheter inför förändringar 

vilket kan förstärkas av en förändrad helhet av vita fibrer (6, 8). 

Malnutritionen som uppstår reducerar antalet kopplingar och helheten av vita fibrer vid 

AN. Vid tillfrisknandet korrelerar inte BMI med de vita fibrernas helhet eller koppling. 

Hur länge individen var sjuk i AN korrelerar med hur de vita fibrernas helhet och 

kopplingar ser ut. Längre sjukdomstid ger fler kopplingar och reducerad helhet. En 

hypotes för förändringarna som ses är att malnutritionen och stressen i kroppen ökar 

stresshormon och glutikortikoider som stör neurogenesen, ändrad funktionen hos fibrer 

samt ökar myelin producerande celler (6). Efter tillfrisknandet återhämtar sig kroppen. 

Hur framgångsrik återhämtningen är beror på hur länge individen var sjuk i AN. En 

hypotes om att förändringarna som ses är premorbida drag finns (6). Hjärnans 

utveckling sker delvis under tonåren som är en speciellt känslig tid för utvecklingen av 

AN vilket kan störa utvecklingen av de vita fibren. Alternativ förklaring kan vara att 

någon annan faktor än malnutrition har stört deras utveckling och skapat en förändrad 

struktur. En struktur som kan vara ett drag som predisponerar för insjuknandet i AN (6, 

16). 

En reducerad helhet kan leda till sämre bearbetning av information. Eftersom 

kopplingarna och helheten påvisades förändrad hos RECAN individerna mellan insula 

och OFC samt ventrala stiatum kan misstänkas att det leder till en förändrad dopamin 

transmission. Insula, OFC samt ventrala striatum utbyter information och förändrat 

informations utbyte kan leda till att dopamin transmissionen och värdet för maten 

förändras (6, 41). Förändrad dopamin transmission hos individer med AN har 

konstaterats (6, 25). Tidigare forskning på RECAN individer tyder på att dopamin 

transmissionen hos RECAN individer återhämtar sig (25). Dopamins metabolit 

homovanillinsyra har dock setts vara förändrad hos RECAN individer (8). 

Återhämtning av dopamin transmissionen talar emot att förändringar i de vita fibrernas 

helhet påverkar dopamin transmissionen och dess påverkan på individens hedonistiska 

smakupplevelse. OFC fungerar som sekundära smakcortex och det kan därför inte 

uteslutas att en förändrad aktivering av anterior insula kan påverka den hedonsistiska 

smakupplevelsen (3, 6, 41).  
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Individerna i studien där de vita fibren undersöktes var i medeltal 16 år vid insjuknandet 

(6). Det är en ålder då hjärnan fortfarande utvecklas (79). Det går därför inte att 

fastställa vilken faktor som har resulterat i de förändrade vita fibren hos RECAN 

individerna. Det kan både vara malnutritionen som inföll i hjärnans känsliga 

utvecklingsfas, premorbida drag eller orsakat av malnutrition oberoende av individens 

ålder (6, 79). 

 

Fortfarande finns inte många studier gjorda på individer med AN och RECAN individer 

i syfte att undersöka vita fibrer och fler studier behövs för att klargöra resultat. Studien 

har felkällor som kan ha inverkat på resultatet. Mätningen av FA kan gå fel eftersom 

faktorer som axonets diameter och hur de är ordnade påverkar FA mätningen. Eftersom 

det kan finnas felkällor med mätningen av fibrernas helhet och få studier på området 

skall resultatet tolkas försiktigt (6). 

 Förändringar i kopplingarna mellan insula, OFC samt ventrala striatum kan bidra med 

förståelsen för svårigheten att tillfriskna från AN samt varför återfall är vanligt 

förekommande (6, 7).  

Värt att notera är att forskarna för studien kontrollerade om RECAN gruppen generellt 

sätt hade fler kopplingar då insula exkluderades. Ingen skillnad sågs då mellan RECAN 

individerna och kontrollgruppen. Det tyder på en förändrad funktion i insula (6). 

 

9.5 Insjuknandet samt tillfrisknandet 

 
AN är en sjukdom där tillfrisknandet är en svår process och återfallet är stort (7). En 

eventuell förklaring till svårigheten att tillfriskna kan vara svårigheten att hantera 

interoceptiva funktioner på grund av insulas dysfunktion. Svårigheten uppstår i hur den 

egna kroppen upplevs subjektivt samt hur kroppens homeostas faktiskt är, det vill säga 

objektiv information (2, 4). Det gör det svårare att identifiera känslor av hunger och 

upplevelsen av den egna kroppen. Antas att många individer som utvecklar AN har 

högre grad alexitymi än övriga individer kan denna svårighet förklara att individer som 

utvecklar AN från början upplever den egna kroppen annorlunda än individer som inte 

utvecklar AN (8). Tonåren är en särskilt känslig tid för insjuknande i AN (16). Finns det 

en försämrad funktion i insula kan det tänkas att den socio-kulturella stressen utifrån ger 

en emotionell stress respons. I insula integreras somatosensoriska processer med 

emotionella processer. En missmatch här kan göra att indviden har en sämre möjlighet 

att finna lämpligt beteende på stressen och missmatchen som uppstår vilket kan leda till 

restriktivt ätande (80).  

Den högre aktiveringen av anterior insula hos RECAN individer kan förklara individers 

överkänslighet mot välsmakande mat. En effektiv behandling för individer med AN kan 

därför vara att erbjuda dem något mer motbjudande mat för att undvika en för stor 

respons i insula (2). Att lära sig förstå sig på sina känslor och kroppsliga signaler är av 

stor betydelse för att tillfriskna från AN. En ökad medvetenhet på hur kroppen känns 

och fungerar är viktigt för RECAN individer för att förhindra återfall (5). 

 

9.6 RECAN individer och grå hjärnsubstans 
 

Forskning som fokuserat på individer med hög grad av alexitymi har funnit reducerad 

grå substans i anterior insula (19). Hos individer med AN ses reducerad grå 

hjärnsubstans.  Studier utförda på RECAN individer med fokus på insulas gråsubstans 



 

 

 

36 

har visat både reducerad substans samt att återhämtning har skett i samband med 

tillfrisknandet. Resultaten är för otydliga och varierande för att ett konstaterande kring 

insulas grå hjärnsubstans skall kunna göras (31-34). En teori om att en reducerad grå 

hjärnsubstans kan ses innan insjuknandet i AN och därmed utgöra premorbida drag som 

predisponerar för utvecklingen av AN finns. En reducerad gråsubstans som premorbida 

drag hade kunnat förändra insulas funktion. Vad som setts är att individens BMI inte 

korrelerar med volymen av grå hjärnsubstans. Detta gäller inte specifikt för insula utan 

hela hjärnan har inkluderats i studierna (29, 35). Att BMI inte korrelerar med substans 

förändringar stärker hypotesen om reducerad grå hjärnsubstans redan innan 

insjuknandet i AN. Hypotes om att malnutritionen orsakar den reducerade 

gråsubstansen talar för att en återhämtning kan ske och att det inte är premorbida drag 

(35). Ingen slutsats kan göras angående den gråhjärnsubstansen och dess eventuella 

inverkan på insulas funktion hos RECAN individer.  

 

9.7 Premorbida drag eller inte 
 

Vad som talar emot förändrat aktiverings mönster som premorbida drag i insula är att 

malnutrition och speciellt tiamin brist ger AN liknande symptom. Både 

beteendemässiga samt kognitiva svårigheter ses. En hypotes för det är att andra faktorer 

utlöser AN och att tiamin brist och malnutritionen ger det förändrade 

aktiveringsmönstret (35). Varför RECAN individer då delvis uppvisar ett annorlunda 

aktiveringsmönster kan forskningen i dagens läge inte svara på (29). BMI korrelerar inte 

med återhämtningen i hjärnsubstans eller kortikal tjockhet(29). Ingen korrelation 

uppmättes heller mellan BMI förändringar från sjukdomstiden till tillfrisknandet med 

avseende på kopplingar kring insula (6). Däremot korrelerade kopplingen mellan höger 

posterior insula samt gyrus rectus och vänstra ventrala anterior insula och striatum med 

hur länge individen var sjuk i AN. Avsaknandet av BMI korrelationer talar för 

hypotesen om premorbida drag i insula som predisponerar för insjuknandet i AN (6, 29, 

35). 

 

9.8 Svagheter med studien 

 
Studierna som närmare granskats är alla utförda på ett modest antal individer vilket kan 

påverka utfallet (4-6). Individer med AN tenderar dock att vara en homogen grupp 

vilket styrker validiteten för att studierna inte enbart lyckats få tag i individer som inte 

är generaliserbara. Områden som studerats är delvis relativt nya forsknings områden. Få 

studier är gjorda på området vilket gör att fler studier behövs för att kunna få ett 

trovärdigt resultat. En av studierna inkluderade 5 personer i RECAN gruppen som tog 

SSRI-preparat(5). Forskarna bakom studien kontrollerade specifikt sambandet mellan 

aktiveringsmönstret som sågs i studien och personerna som tog SSRI jämfört med de 

som inte tog preparten. Ingen skillnad kunde konstateras. I detta fall hade SSRI ingen 

påverkan. Dock kan det inte konstateras att SSRI preparat kan påverka på övriga sätt 

eller övriga aktiveringsmönster. De andra studierna som närmare granskats deklarerade 

inte för att någon tog medicin under själva studien, eller 30 dagar innan(2-4, 6). 

Eventuell samverkan från tidigare intag är osäkert. Samma studie som inkluderade 

personer som tog SSRI preparat hade även sammanlagt 9 RECAN individer som hade 

ångestsjukdomar eller humörstörningar. Forskarna kontrollerade efter eventuella 
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samband mellan ångest samt aktiveringsmönster men inget signifikant samband sågs 

(5).  

Studierna som granskades närmare hade varierande resultat gällande alexitymi, 

skadeundvikande beteende, perfektionism, ångest, missnöje med kroppen och 

känslighet för straff mellan de undersökta grupperna. Alla studier kontrollerade inte 

samma drag. Sammantaget sätt uppvisade RECAN individer mer perfektionism och 

skadeundvikande beteende än kontrollindividerna. Övriga drag varierade mellan 

studierna(2-6). Som ovan nämnt kontrollerade forskarna specifika samband för de som 

uppvisade hög grad av ångest och inget samband konstaterades i studien där en felaktig 

förutsägelse studerades (5). För de vita fibrernas FA kontrollerades eventuella samband 

med drag hos RECAN gruppen för missnöje med kroppen, ångest och depression och 

ingen korrelation med fibrernas FA sågs (6). Studien som baserades på att visa bilder på 

deltagarna innehöll två individer som hade pinge/purge subtyp istället för restriktiv 

subtyp. Personerna inkluderades i resultatet för att behålla statistisk styrka (2). Eftersom 

individer med bulimi har uppvisat förändrat aktiveringsmönster i insula jämfört med 

personer med AN finns en misstanke om att de olika subtyperna, restriktiv samt 

binge/purge, kan uppvisa olika aktiveringsmönster. Detta kan påverka utfallet. 

Individerna hade dock aldrig uppnått DSM-IV krav för bulimi (2).  Försiktighet bör 

vidtas då resultaten tolkas på grund av att personlighets drag samt störningar kan ha 

påverkat.  

Denna studie har speciellt riktat in sig på hjärnområdet insula. Det kan ge en för snäv 

bild och förbise övriga hjärnområden som eventuellt bidrar till insulas dysfunktion 

eftersom skillnader i aktiveringsmönster i andra hjärnområden konstaterats hos RECAN 

individer (2). 

 

9.9 Framtida studier 
 

Vilken sammantagen effekt förändrad koppling mellan insula, OFC samt ventrala 

striatum har med svårigheter att integrera interoceptiva processer och skapa en lämplig 

emotionell respons väcker frågor inför framtida studier. Förtillfället finns få studier 

gjorda på betydelsen av helheten av vita fibrer i individer med AN samt RECAN 

individer. För att klargöra eventuella samband mellan de vita fibrerna, dopamin 

transmissionen samt den hedonistiska smakupplevelsen behövs vidare studier. 

Detta leder till en ökad förståelse om individer som inte insjuknat i AN kan ha 

premorbida drag där belöningen och motivet för att äta kan vara förändrat. Framtida 

studier behöver även fokusera på individer som varit friska ännu längre och inte 

inkludera personer som enbart varit friska 1 år som minimum då aktiveringsmönstret i 

insula studeras.  
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10. Slutsats 
 

 Studien fann förändrat aktiveringsmönster i RECAN individer vid olika typer av 

matrelaterat stimuli (2-6). 

 Studien lyckas inte fastställa om insulas förändrade aktiveringsmönster är 

premorbida  drag eller orsakat av malnutrition. Hypotes för båda svaren finns.  

 För ett mer definitivt svar hade samma individ behövt genomgå hjärnskanning 

innan insjuknandet i AN, under sjukdomstiden samt flera gånger efter 

tillfrisknandet där samma typ av stimuli hade presenterats samtliga gånger. 

 Studiens resultat bidrar med en ökad förklaring till svårigheten att tillfriskna från 

AN samt den stora risken för återfall (7). 
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