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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) förekommer hos fler än 75 % av alla kvinnor med 

menstruation. PMS förekommer i form av fysiska och psykologiska symtom ett par veckor före 

menstruation för att sedan försvinna under menstruationens första dagar. Vanliga symtom är 

nedstämdhet, ångest, bröstspänningar, svullnad främst över buk, humörsvängningar, irritabilitet, 

nedsatt koncentration, förändring i aptit, huvudvärk, sömnstörningar och brist på energi. 

Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är en svårare form av PMS där både affektiva och 

somatiska symtom krävs samt fem av elva symtom, varav ett måste vara av svårare karaktär 

kopplat till humöret. Etiologin är oklar men könshormoner tycks spela en viktig roll vid förvärring 

av symtomen. Det finns ett samband mellan hormonförändringar och premenstruella symtom. 

Hormonnivåerna förändras under menstruationscykeln och vid PMS och PMDS uppträder symtom 

under lutealfasen och är som värst ett par dagar innan menstruationen ska börja. Kombinerade orala 

preventivmedel med drospirenon och etinylöstradiol (EE) används som farmakologisk behandling 

vid premenstruella symtom. Kombinerade orala preventivmedel förhindrar ägglossning och där 

med hormonfluktuationerna under menstruationscykeln. Drospirenon är en mineralkortikoid 

antagonist som även binder antagonistiskt till androgenreceptorn. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av ett oralt preventivmedel 

innehållande kombinationen drospirenon och etinylöstradiol vid behandling av PMS och PMDS. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes där sex vetenskapliga artiklar hämtade från PubMed 

granskades. Två studier var dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade. Två studier var 

randomiserade jämförelsestudier där drospirenon/EE jämfördes med andra gestagen kombinerat 

med EE. De andra två studierna var icke-kontrollerade kliniska prövningar. Samtliga sex studier 

undersökte effekten drospirenon/EE hade på premenstruella symtom.  

Resultat: Resultatet visade en minskning i premenstruella symtom i samtliga studier som 

inkluderades i litteraturstudien. Drospirenon som gestagen hade en större symtomförbättring än 

levonorgestrel och desogestrel. Drospirenon/EE i doseringsmönstret 24/4 minskade symtom vid 

PMDS effektivt. Drospirenon/EE i doseringsmönstret 21/7 minskade signifikant vattenretention 

och negativ påverkan hos kvinnor med PMS. Det fanns en väsentlig placeborespons. 

Slutsats: Orala kombinerade preventivmedel innehållande drospirenon/EE kan ha god effekt vad 

gäller minskning av premenstruella symtom hos kvinnor som lider av PMS och PMDS. Både 

affektiva och somatiska symtom kan signifikant förbättras.  
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ABSTRACT 
 

Background: Premenstrual syndrome (PMS) are common in more than 75 % of all 

women with menstruation. The prevalence of moderate to severe PMS is 20-40 % and 

the prevalence of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is 3-8 %. PMS occur in the 

form of physical and psychological symptoms a few weeks before menstruation and 

then disappears during the first days of menstruation. Common symptoms are anxiety, 

lack of energy, depressed mood, irritability, breast tension, headache, social withdrawal, 

bloating, sleep disturbances, affective lability and decreased concentration. PMDD is a 

more severe form of PMS where both affective and somatic symptoms are required as 

well as five out of eleven symptoms, of which one symptom must be of a more severe 

nature linked to the mood. In order to diagnose PMDD, the symptoms in accordance 

with the criteria in DSM-IV or DSM-V should have been present in most menstrual 

cycles during the past year. The etiology is unclear but sex hormones appear to play an 

important role in exacerbating the symptoms. There is a relationship between hormonal 

changes and premenstrual symptoms. Hormone levels change during the menstrual 

cycle. In PMS and PMDD the symptoms occur during the late luteal phase and 

disappear again the first days of menstruation. In the treatment of PMS and PMDD, 

treatment is used as SSRIs, combined oral contraceptives, diuretics such as 

spironolactone and GnRH-agonists. According to guidelines from RCOG the first-line 

treatment of moderate to severe PMS and PMDD is oral contraceptives containing 

drospirenone/ethinyl estradiol (EE) or SSRIs. Non-pharmacological treatment is 

recommended for mild symptoms. Combined oral contraceptives prevent ovulation and 

hormonal fluctuations during the menstrual cycle.  

 

Aim: The aim of the literature study was to investigate the effect of an oral 

contraceptive containing the combination of drospirenone and ethinyl estradiol in the 

treatment of PMS and PMDD.  

 

Method: A literature study was conducted in which six scientific articles retrieved from 

PubMed were reviewed. Two of the studies were double-blind, randomized and 

placebo-controlled. Two studies were randomized comparative studies who compared 

drospirenone/EE with other progestins such as levonorgestrel and desogestrel combined 

with EE. The other two studies were uncontrolled clinical trials. All six studies 

investigated the effect of drospirenone/EE on premenstrual symptoms.  

 

Results: The result showed a decrease in premenstrual symptoms in all six studies 

included in this literature study. Drospirenone as a progestogen had a greater symptom 

improvement than levonorgestrel or desogestrel. Drospirenone/EE in the 24/4 regimen 

effectively reduced symptoms of PMDD. Drospirenone/EE in the 21/7 regimen 

significantly reduced water retention and negative effects. There was a placebo-

response in two of the studies.  

 

Conclusion: Oral combined contraceptives containing drospirenone/EE may have good 

decreasing effect on premenstrual symptoms in women suffering from PMS or PMDD. 

Both affective and somatic symptoms can be significantly improved. 



  
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
 

ACOG – American College of Obstetricians and Gynecologists 

BMI – Body mass index 

CGI-I – Clinical Global Impression-Improvement Scale 

CNS – Centrala nervsystemet 

DRSP – Daily Record of Severity of Problems 

DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV  

DSM-V – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V 

EE – etinylöstradiol  

FSH – Follikelstimulerande hormon 

GABA – Gammaaminosmörsyra 

GnRH – Gonadotropinfrisättande hormon 

KBT – Kognitiv beteendeterapi  

LH – Luteiniserande hormon  

MDQ – Menstrual Distress Questionnaire 

PGWBI – Psychological General Well-Being Index 

PMDS – Premenstruellt dysforiskt syndrom 

PMS – Premenstruellt syndrom 

PMTS-O – Premenstrual Tension Scales observer-rated 

PMTS-SR – Premenstrual Tension Scales self-rated 

Q-LES-Q – Endicott Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire 

RAAS – Renin-angiotensin-aldosteronsystemet 

RCOG – Royal College of Obstetricians and Gynecologists 

SSRI – Selektiva serotonin-återupptagshämmare 

WHAQ – Women´s Health Assessment Questionnaire 
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INTRODUKTION 

 

Menstruationscykeln 

 

Menstruationscykeln är en sammantagen benämning på de faser som sker cykliskt i 

kvinnors reproduktionssystem (1). Det är en fysiologisk process där könshormoners 

variation driver äggstocksproduktion och ägglossning samt förändrar livmoderns 

endometrium under varje cykel. Menstruationscykelns längd är normalt mellan 24–35 

dagar hos kvinnor i fertil ålder (2), med en genomsnittlig längd på 28 dagar (1). Cykeln 

delas in i två faser, nämligen proliferationsfasen (follikelfasen) och sekretionsfasen 

(lutealfasen) (3). Det som sker under menstruationscykelns olika faser visas i figur 1.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Menstruationscykelns variationer vad gäller follikelmognad,  

kroppstemperatur, hormon och livmoderslemhinna under follikelfas,  

ägglossning och lutealfas (4). Creative Commons BY-SA 2.5 

 

  
Follikelfas 

 

Follikelfasen startar under menstruationens första dag, då endometriets yttersta lager 

stöts bort. Hypotalamus frisätter gonadotropinfrisättande-hormon (GnRH) periodiskt 

under den proliferativa fasen, detta stimulerar hypofysen att producera 

follikelstimulerandehormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). Utvecklingen av ett 

antal primära folliklar i äggstockarna stimuleras av FSH, varav en av äggfolliklarna 

mognar efter ett par dagars tillväxt och de andra tillbakabildas (3).  

 

Tekaceller och granulosaceller omger äggfollikeln och medverkar vid bildningen av 

könshormoner. Tekacellerna producerar androgener under inverkan av LH. 

Granulosacellerna bildar östrogen med androgener som byggstenar och FSH stimulerar 

enzymet aromatas som katalyserar reaktionen. Livmoderslemhinnan tillväxer genom 

östrogenstimulering och blodkärl bildas för näringstillförsel (3).  
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Östrogeninsöndringen förhindrar utvecklingen av nya folliklar genom negativ feedback 

på hypofysens gonadotropinfrisättning. Under menstruationscykeln producerar cervix 

ett sekret vars innehåll, pH och konsistens varierar beroende på dag i cykeln. Sekretet 

blir rikt på protein och kolhydrater och pH-värdet blir basiskt i slutet av första halvan av 

cykeln (3).  

 
Ägglossning 

 

Stigande östrogennivåer under 36 timmar hämmar den negativa feedbacken på 

hypofysen och det sker istället positiv feedback. Detta leder till en kraftig men kortvarig 

frisättning av gonadotropiner. Det är främst LH som frisätts, vilket resulterar i att 

äggfollikeln snabbt sväller och spricker så att ägget släpps ut och en ägglossning äger 

rum (3).  

 
Lutealfas 

 

Progesteronreceptorer har bildats i livmoderslemhinnan under den första delen av 

menstruationscykeln och gulkroppen, corpus luteum, bildas efter ägglossning genom att 

överblivna follikelceller tillväxer (3).  

 

Progesteron bildas av corpus luteum vilket främjar kärltillväxt i endometriet och 

livmoderslemhinnan blir gästvänlig för ett befruktat ägg. Den tillväxtfrämjande effekt 

som östrogen utövar motverkas av progesteron, men i slutet av cykeln upphör 

produktionen av progesteron. Detta sker då LH insöndringen är minimal. När detta 

händer sätts menstruationen igång och menstruationscykelns första dag startar på nytt, 

om ägget inte har blivit befruktat vid ägglossningen (3).  

 

Premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom 

 

Premenstruellt syndrom (PMS) förekommer i form av fysiska och psykologiska symtom 

hos kvinnor ett par veckor före menstruation, för att sedan försvinna under 

menstruationens första dagar (5). Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är en 

svårare form av PMS där specifika kriterier måste vara uppfyllda (6).  

 
Epidemiologi 

 

Premenstruella symtom är mycket vanligt och förekommer hos fler än 75 % av alla 

kvinnor med menstruation (6). Prevalensen på måttlig till svår PMS är 20–40 % och 

prevalensen på PMDS är 3–8 % (7). Förmodligen är prevalensen för klinisk relevant 

PMDS högre. Det är nämligen 13–18 % som inte uppfyller fem symtom på PMDS-

listan, men som ändå upplever svåra PMDS-symtom med försämring av dagliga 

aktiviteter (8).  

 
Symtom och diagnostik 

 

PMS och PMDS har samma symtom, men olika svårighetsgrad. Symtomen måste vara 

konsekventa, dagliga aktiviteter ska ha en viss försämring och symtomen får endast 

uppträda under den luteala fasen (6), för att sedan försvinna under början av 
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follikelfasen (7). Symtomen bör granskas under två till tre menstruationscykler då det 

kan ske variationer mellan de olika cyklerna (6).  

 

Premenstruella symtom kan vara positiva eller negativa och variera hos olika kvinnor. 

Negativa symtom är ångest, smärta, nedstämdhet, bröstspänningar, brist på energi, 

irritabilitet (9), svullnad främst över buk, aptitförändring (10), sömnstörning, 

huvudvärk, affektlabilitet, minskat intresse för dagliga aktiviteter och kognitiva 

nedsättningar vad gäller minne, koncentration och motorisk koordination (7). De 

vanligaste positiva symtomen är en känsla av mer kontroll, energi och libido (10). 

Symtomen kan också delas in i somatiska och affektiva symtom. Nedstämdhet, 

irritabilitet och ångest är exempel på affektiva symptom och bukuppblåsthet, ömma 

bröst, förändring i aptit och huvudvärk är exempel på somatiska symtom (6). 

 

Vid diagnostisering av PMS är tidpunkten och påverkan på de dagliga aktiviteterna av 

störst vikt, inte karaktären av symtom hos enskilda individer. Patienten skriver en 

symtomdagbok över minst två menstruationscykler och ett patientrelaterat 

frågeformulär fylls i. Det mest använda frågeformuläret är Daily Record of Severity of 

Problems (DRSP) som består av frågor angående 11 symtom och 3 

funktionsnedsättningar. Varje symtom poängsätts med siffrorna 1–6 och 1 innebär inte 

alls, 2 minimal, 3 mild, 4 måttlig, 5 svår och 6 extrem (11). Vid diagnostisering har 

specifika kriterier tagits fram av American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG). Enligt ACOG måste ett psykologiskt eller fysiskt symtom förekomma fem 

dagar före menstruation och försvinna under menstruationens fyra första dagar. Detta 

måste ske konsekvent under två menstruationscykler (12).  

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV och DSM-V) används 

vid diagnostisering av PMDS. Både affektiva och somatiska symptom krävs (12) samt 

fem av elva symptom, varav ett måste vara av svårare karaktär relaterat till humöret 

(13). Under minst två menstruationscykler bör ett dagligt formulär fyllas i för att ställa 

rätt diagnos. Premenstruella symtom bör vara närvarande i en till två veckor för att 

sedan försvinna senast dag fyra av menstruationen (5). Vanligast är att symtomen är 

som värst fyra dagar före menstruation till och med de tre första dagarna av 

menstruationen (14). För att diagnosen PMDS ska ställas bör symtomen i enlighet med 

kriterierna som finns i DSM-IV och DSM-V ha funnits vid de flesta 

menstruationscyklerna under det senaste året. En av skillnaderna mellan DSM-IV och 

DSM-V är att nedstämdhet står överst på symtomlistan i DSM-IV medan i DSM-V står 

irritabilitet och humörsvängningar överst. Denna skillnad beror på att symtom så som 

humörsvängningar och irritabilitet är vanligare än nedstämdhet hos kvinnor med PMDS. 

DSM-V är en uppdaterad version av DSM-IV (12).   

 
Etiologi och patofysiologi 

 

Etiologin är fortfarande relativt oklar, men könshormoner tycks spela en viktig roll vid 

förvärring av symtom. En teori som finns är att centrala nervsystemet (CNS) har ett 

avvikande svar på neuroaktiva hormoner och neurosteroider hos de kvinnor som lider 

av PMS och PMDS (15).  

 

Vid tillfällig hypogonadism sker en betydande minskning av symtom vilket innebär att 

det krävs en ägglossning för att symtom ska uppträda. Även bildandet av corpus luteum 

har en koppling till de premenstruella symtomen. Hormonnivåerna förändras under 

menstruationscykeln och symtomen vid PMS och PMDS uppträder endast under den 
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lutealafasen, efter ägglossning och är som värst precis innan menstruationen ska börja. 

Detta visar sambandet mellan hormonförändringar och symtom. Höga doser av 

progesteron tillsammans med östrogen ger symtom likt PMS hos kvinnor i klimakteriet 

(15). Behandling med enbart östradiol ger däremot en förbättring av symtom (16).  

 

Östradiol och progesteron som är neuroaktiva steroider passerar blod-hjärnbarriären och 

påverkar flera neurotransmittorer i CNS, exempelvis serotonin, acetylkolin, dopamin 

och noradrenalin (15). Serotoninsystemets funktion är en viktig del av patofysiologin 

för humör och ångest eftersom amygdala, en region i hjärnan som reglerar beteende och 

känslor, har receptorer för könshormoner så som östradiol och progesteron. På så vis 

modulerar könshormonerna serotonintransmissionen (17).  

 

Allopregnanolon är en metabolit till progesteron som binder till GABAA-receptorn. I 

låga doser har allopregnanolon en negativ verkan på humöret hos en del individer, en så 

kallad paradoxisk effekt. Allopregnanolon i höga doser har en ångestdämpande och 

lugnande effekt likt bensodiazepiner. Symtomen vid PMS och PMDS försvinner efter 

menstruation, vilket kan förklaras med den höga nivån av östradiol som har en positiv 

verkan på humöret. Progesteron och allopregnanolon bildas inte om corpus luteum inte 

bildas eller om ägglossning inte sker (18).  

 

Behandlingsstrategier 

 

Vid behandling av PMS och PMDS rekommenderas farmakologisk behandling som 

selektiva serotonin-återupptagshämmare (SSRI), kombinerade orala preventivmedel 

(17), diuretika (19), GnRH-agonister men även icke-farmakologisk behandling (17). 

 

Enligt riktlinjer från Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) är 

förstahandsbehandling av måttlig till svår PMS och PMDS orala preventivmedel eller 

SSRI. Vid milda symtom rekommenderas icke-farmakologisk behandling (17).   

 

För de patienter som inte kan använda SSRI eller orala preventivmedel så finns 

behandlingsalternativet spironolakton (19). Behandling med GnRH-agonister eller 

operation kan bli aktuellt för kvinnor som inte svarar på de andra 

behandlingsalternativen (17).  

 
Selektiva serotonin-återupptagshämmare 

 

SSRI används som förstahandsbehandling vid svår PMS och PMDS (20) och ger en god 

förbättring av premenstruella symtom inom några dagar (21).  

 

Administrering kan ske enbart under den luteala fasen eller kontinuerligt och båda 

administreringssätten ger en god symtomlindring, utan någon större skillnad i 

effektivitet. Biverkningar som asteni och illamående är dosberoende och relativt vanligt 

(21), trots den låga dosering som används (22). 

 

SSRI-preparaten som används vid behandling av premenstruella symtom är sertralin 

(23) och escitalopram (24), som har god effekt på funktionella, fysiska och 

psykologiska symtom, framförallt irritabilitet (25).  

 

SSRI:s verkningsmekanism är att hämma återupptag av serotonin och på så vis förstärka 

den serotonerga transmissionen (3). 
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Kombinerade orala preventivmedel  

 

Kombinerade orala preventivmedel används som farmakologisk behandling vid 

premenstruella symtom (25). De innehåller östrogen kombinerat med gestagen, en form 

av progesteron eller progesteronliknande substans (3).  

 

Tre variabler är viktiga att ta hänsyn till vid formulering av kombinerade orala 

preventivmedel, nämligen östrogendos, gestagentyp och vilket doseringsmönster 

tabletterna ska ges i (26). Kombinerade orala preventivmedel är verksamma vid 

premenstruella symtom eftersom ägglossning förhindras och därmed minskas 

hormonförändringarna som sker under menstruationscykeln (27).  

 

Den mest potenta formen av östrogen är östradiol (15) och i kombinerade orala 

preventivmedel används etinylöstradiol i doser mellan 15–50 µg. Dosen påverkar 

ackumulering av vätska i kroppen som är en biverkan vid högre dosering. En lägre 

dosering minskar antalet biverkningar, men kan ge mellanblödningar (26). 

Etinylöstradiol ger en minskad frisättning av LH- och FSH-insöndringen. Detta sker 

eftersom etinylöstradiol utövar negativ feedback på hypofysen. När LH- och FSH-

insöndringen minskar hämmas äggstockarna, vilket resulterar i att ägglossning uteblir 

(3). 

 

Det finns tre typer av gestagener som används i kombinerade orala preventivmedel, 

nämligen progesteron, derivat av testosteron och derivat av spironolakton (26). 

Cervixsekretet blir trögflytande och segt på grund av progesteroninnehållet, vilket gör 

det svårare för spermierna att passera. Livmoderslemhinnans tillväxt hämmas och 

miljön blir mindre gynnsam för ett befruktat ägg (3).  

 

Gestagener interagerar med olika receptorer, exempelvis androgenreceptorn, 

progesteronreceptorn, glukokortikoidreceptorn, östrogenreceptorn och 

mineralkortikoidreceptorn. Genom interaktion med dessa receptorer kan gestagenerna 

antingen stimulera eller blockera funktioner, vilket bidrar till önskvärda resultat men 

även biverkningar. Biverkningar som viktökning och akne kan förklaras med 

gestageners interaktion med glukokortikoidreceptorn och androgenreceptorn (26). 

 

En kombination av etinylöstradiol och drospirenon används vid premenstruella symtom 

(28). Drospirenon är en analog till spironolakton som är en mineralkortikoid antagonist 

(5). När östrogen stimulerar renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) leder det till 

natrium och vattenretention. Detta kan ge symtom som ömma bröst och ödem. 

Drospirenon blockerar aldosterons verkan i njurarna genom att binda till 

aldosteronreceptorer. Effekten blir en ökning av natrium, ökad vattenutsöndring och en 

kaliumretention, vilket minskar premenstruella symtom som ödem och ömma bröst 

(28). Både drospirenon och spironolakton binder antagonistiskt till androgenreceptorn, 

vilket påverkar dermatologiska tillstånd positivt genom minskad akne och 

kroppsbehåring av manlig typ (26). Den antiandrogena effekten ger även en minskad 

irritabilitet. Drospirenon binder också glukokortikoidreceptorn och 

progesteronreceptorn. Preventivmedel som innehåller drospirenon minskar alltså 

uppblåsthet, vattenretention, viktökning, bröstspänningar, irritabilitet (5) och akne (28).  

 

Doseringsmönstret vid standardbehandling med preventivmedel är 21/7, vilket innebär 

att etinylöstradiol och gestagen ges dag 1–21 under menstruationscykeln, följt av 7 
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dagar med placebo. Ett hormonfritt intervall på 3–4 dagar ger en etinylöstradiol- och 

gestagennivå som är tillräcklig för att minska frisättningen av gonadotropiner innan ny 

cykel påbörjas. Doseringsmönstret 24/4 används i nyare formuleringar av orala 

preventivmedel. Då administreras etinylöstradiol och gestagen under dag 1–24 under 

menstruationscykeln, följt av 4 dagar med placebo. Färre dagar med placebo och fler 

dagar med steroidintag ger en konstant minskning av FSH och LH, vilket förhindrar 

follikeltillväxt, trots det hormonfria intervallet. Detta ger en minskning av 

premenstruella symtom (26).  

 
Diuretika  

 

Om behandling med SSRI eller kombinerade orala preventivmedel inte fungerar är 

spironolakton en alternativ behandling (19). Spironolakton är en steroidreceptor 

antagonist (29) som verkar diuretiskt genom att minska vattenretention (19).  

 

Nedstämdhet, irritabilitet, ödem och bröstspänningar är exempel på premenstruella 

symtom som kan förbättras vid användning av spironolakton (29).  

 
Gonadotropinfrisättande-hormon 

 

GnRH-agonister verkar genom att undertrycka frisättning av östrogen och på så vis 

förhindra ägglossning. GnRH-agonister har en så kallad fullständig ovulationshämning 

(17).  

 

Behandling med GnRH-agonister är dyrt och exempel på vanliga biverkningar är 

minskad bendensitet, vasomotoriska symtom och vaginit. Detta resulterar i att de sällan 

används som behandling av premenstruella symtom (17).  

 
Icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

 

Vid milda premenstruella symtom används icke-farmakologisk behandling som träning, 

yoga (12), kosttillskott med vitamin B6 (100 mg/per dag) och kalcium (500 mg/per dag) 

(17). Kosttillskott och växtextrakt som också används är omega-3 fettsyror, primrosolja, 

ginkgo biloba (12), Vitex agnus castus (munkpeppar) och johannesört (17).  

 

Vid ångest, smärta och humörsvängningar kan kognitiv beteendeterapi (KBT) vara 

användbart. KBT går ut på att ge kunskap så att tankar, beteenden och negativa känslor 

ska kunna hanteras och regleras på ett bättre sätt av patienten. Användning av denna 

behandlingsmetod ger en viss symtomlindring vid premenstruella symtom och är även 

ett bra komplement till farmakologisk behandling (25).  

 

Vid extrema symtom kan en total hysterektomi där livmodern, båda äggstockarna och 

äggledarna kirurgiskt opereras bort. Innan kirurgi utförs bör en GnRH-agonist användas 

för att bedöma toleransen och nyttan med en operation (17).  

 

Andra exempel för att minska premenstruella symtom är stressminskning, tillräckligt 

med sömn (25) och god kosthållning (17). 
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Bedömningsskalor och mätverktyg 

 
Premenstrual Tension Scales 

 

Premenstrual Tension Scales observer-rated and self-rated questionnaires (PMTS) är 

frågeformulär som används för att övervaka förändringar i premenstruella symtom. 

Formuläret består av frågor angående patientens premenstruella symtom som 

poängsätts. Bedömningspoängen är mellan 0–36 och höga poäng innebär svårare 

symtom (30).  

  
Endicott Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire 

 

Endicott Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q) är ett 

frågeformulär som patienten fyller i. Frågeformuläret används för att möjliggöra 

mätningar av patientens livskvalité inom olika dagliga aktiviteter och funktioner innan 

och efter behandling (31). Den mindre versionen av Q-LES-Q består av 14 objekt. 

Gradering sker på en skala mellan 1–5, där 1 innebär mycket dålig och 5 innebär 

mycket bra. Höga poäng innebär alltså bättre livskvalité. Poängen för de 14 objekten 

summeras och totalpoängen ligger mellan 14–70 poäng (32).  

 
Clinical Global Impression-Improvement Scale 

 

Clinical Global Impression-Improvement Scale (CGI-I) används för att betygsätta 

patientens totala förbättring från läkemedelsstudiens start till slut. Formuläret med en 

skala från 1–7 fylls i efter en klinisk studie har utförts, 1 innebär väldigt mycket 

förbättrad och 7 innebär väldigt mycket försämrad sedan initiering av behandling (33).  

 
Menstrual Distress Questionnaire  

 

Menstrual Distress Questionnaire (MDQ) används för att betygsätta premenstruella 

symtom hos kvinnor. Formuläret består av 47 symtom (30) som poängsätts på en 

femgradig skala, 0 (inga symtom), 1 (milda symtom), 2 (måttliga symtom), 3 (starka 

symtom) och 4 (svåra symtom). För att göra en hälsoutvärdering av kvinnor som lider 

av premenstruella symtom används delar av MDQ-formuläret, totalt 23 objekt och 

formuläret kallas då Women´s Health Assessment Questionnaire (WHAQ). Negativ 

påverkan, nedsatt koncentration, vattenretention, känsla av välbefinnande, ökad aptit 

och oönskad hårpåverkan är exempel på objekt som kan användas vid 

hälsoutvärderingen (34). 

 
Psychological General Well-Being Index 

 

Psychological General Well-Being Index (PGWBI) är ett formulär som består av 22 

parametrar relaterade till livskvalité, psykologiskt och generellt välmående. 

Parametrarna kan delas in i sex domäner nämligen nedstämdhet, ångest, positivt 

välmående, allmän hälsa, vitalitet och självkontroll. Inom varje domän finns 3–5 objekt. 

Bedömning sker på en sexgradig skala och domänernas poäng sammanfattas för att ge 

en helhetsbedömning, där 110 poäng är maxresultat. Högre poäng innebär bättre 

livskvalité och välbefinnande (35).  
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SYFTE 

 

Examensarbetet syftade till att undersöka effekten av ett oralt preventivmedel 

innehållande kombinationen av drospirenon och etinylöstradiol vid behandling av 

premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

För att uppnå syftet utfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien baseras på artiklar 

framsökta ur databasen PubMed 2020-03-30 till 2020-04-03. Sökord som användes var 

”premenstrual symptoms” och ”drospirenone”. Sökningen avgränsades genom filter för 

RCT-studier och studier som maximalt var 20 år gamla. Sökningen gav nitton träffar 

varav tolv inte var relevanta för studiens syfte och fyra inte var tillgängliga i fulltext. 

Resterande tre studier valdes (studie 1, 2 och 3).  

 

En andra sökning gjordes med sökorden ”premenstrual syndrome” och ”drospirenone”. 

Sökningen begränsades till kliniska studier som maximalt var 20 år gamla. Sökningen 

gav tjugosex träffar varav sexton studier inte var relevanta för studiens syfte, fem var 

inte tillgängliga i fulltext och tre hade redan valts vid den första sökningen. Resterande 

två studier valdes (studie 4 och 5).  

 

En tredje sökning utfördes med sökorden ”combined oral contraceptives” och 

”premenstrual symptoms”. Sökningen begränsade till studier som maximalt var 20 år 

gamla, vilket gav hundrafyra träffar. Studier som inte var relevanta för studiens syfte 

eller studier som inte var kliniska prövningar uteslöts. Studier som inte var tillgängliga i 

fulltext exkluderades också. Vid sökningen återstod en studie som valdes (studie 6).  

 

Studier som behandlade effekten på premenstruella symtom vid behandling med 

kombinationen drospirenon och etinylöstradiol ansågs relevanta för studiens syfte.  

 

Studier som undersökte den preventiva förmågan istället för effekten på premenstruella 

symtom uteslöts. Studier gjorda på kvinnor utan premenstruella symtom och där 

preventivmedlet inte innehöll drospirenon valdes också bort. Uteslöts gjorde också 

studier som hade för få deltagare och studier som behandlade syftet men som inte var 

tillgängliga i fulltext. Subanalyser på en redan vald studie uteslöts också.  

 

RESULTAT 

 

Studie 1 – Efficacy of a New Low-Dose Oral Contraceptive with 

Drospirenone in Premenstrual Dysphoric Disorder (36) 

 
Syfte 

 

Studiens syfte var att jämföra förbättringar i premenstruella symtom hos kvinnor med 

PMDS efter behandling med orala preventivmedel innehållande drospirenon eller 

placebo.  
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Studiedesign 

 

Studien utfördes i USA mellan januari 2001 och september 2003. Det var en 

randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie bestående av två 

kvalificerande menstruationscykler och tre menstruationscykler med behandling eller 

placebo. Artikeln publicerades 2005. Deltagarna rekryterades från 64 olika center och 

randomisering utfördes i fyra block, som fördelades i ett 1:1 förhållande.  

 

Det var 3496 kvinnor som screenades, varav 2245 gick vidare till kvalificeringsfasen 

och 450 deltog i randomiseringen. En kvinna avbröt deltagandet innan medicinering 

påbörjats, vilket innebar att 449 kvinnor inkluderades i intention to treat-analysen, 231 

deltagare fick behandling och 218 fick placebo.  

 

Studien innefattade ett patientbesök vid screening, två kvalificeringsbesök (ett besök per 

menstruationscykel), tre besök under behandlingstiden (ett besök per 

menstruationscykel) och ett avslutningsbesök. PMTS-O, PMTS-SR och Q-LES-Q 

formulären fylldes i efter den första och tredje menstruationscykeln samt vid 

randomiseringen. CGI-I formuläret fylldes i vid varje behandlingsbesök. Före 

behandling samt efter tre menstruationscykler togs urinprov, blodprov och 

graviditetstest. Även allmän fysisk undersökning och gynekologisk undersökning 

utfördes. Vikt och biverkningar antecknades vid alla sju besöken. Under studietiden 

använde studiedeltagarna barriärpreventivmedel.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var kvinnor mellan 18–40 år med regelbundna menstruationscykler 

på 25–34 dagar och en PMDS diagnos enligt DSM-IV. Studiedeltagarna skulle i 

anslutning till studiestart ha måttliga till svåra premenstruella symtom, med inga eller 

minimala symtom under follikelfasen, under två menstruationscykler i följd för att möta 

randomiseringskriterierna.  

 

Studiedeltagarna som inkluderades hade ett DRSP på 3,0 eller mer i dagligt medelvärde 

på fem premenstruella symtom. Premenstruella symtom skulle finnas fem dagar innan 

menstruation. Det dagliga poängmedelvärdet för fem symtom skulle vara dubbelt så 

högt under den premenstruella fasen som under den postmenstruella fasen. Dagligt 

poängmedelvärde för alla elva DRSP symtomen under den postmenstruella fasen skulle 

vara 2,5 eller mindre. På ett av de tre funktionsnedsättande symtomen skulle poängen 

vara mer än 3 eller 3 under minst två premenstruella dagar.  

 

Exklusionskriterier var sjukdomar som ångest, depression, bipolär, ätstörningar, 

psykotisk eller sinnesjämviktsstörningar. Andra exklusionskriterier var konkurrerande 

PMDS behandling, graviditet, användande av orala preventivmedel tre månader innan 

studiestart, drog- eller alkoholberoende de senaste två åren, kontraindikationer för orala 

preventivmedel och misstänkt gynekologiskt cellprov de senaste sex månaderna. 

 
Behandling 

 

Efter randomisering påbörjade 231 patienter behandling med 3 mg drospirenone/20 µg 

etinylöstradiol (EE) och 218 patienter fick placebo. Tabletter togs under tre 

menstruationscykler enligt doseringsmönstret 24/4 och den första tabletten intogs under 

menstruationscykelns första eller andra dag.  
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Utfallsvariabler 

 

Skillnaden i DRSP-poäng mellan de två kvalificerande menstruationscyklerna och tre 

behandlande menstruationscykler med placebo eller drospirenon/EE var den primära 

utfallsvariabeln. Studiedeltagare ansågs svara på behandling om de hade en minskning 

på 50 % eller mer i DRSP-poäng jämfört med utgångsvärdet.  

 

Sekundära utfallsvariabler var de tre funktionsnedsättande symtomen som ingår i 

DRSP-frågeformuläret (relationer, sociala aktiviteter och arbete). Andra sekundära 

utfallsvariabler var Q-LES-Q, PMTS-O, PMTS-SR och CGI-I poäng. En ökning i Q-

LES-Q poäng, en sänkning i PMTS-O, PMTS-SR och låga CGI-I poäng ansågs positivt. 

 
Resultat 

 

Inga signifikanta skillnader med avseende på ålder eller BMI fanns mellan grupperna. I 

placebogruppen och drospirenon/EE-gruppen var medelålder (32 respektive 31 år) samt 

BMI (25,1 respektive 26,1 kg/m2). Antalet deltagare som fullföljde hela studien var 161 

(69,4 %) i drospirenon/EE-gruppen respektive 167 (76,6 %) i placebogruppen.   

 

Drospirenon/EE-gruppen hade en minskning på -37,49 DRSP-poäng jämfört med 

utgångsvärdet. Placebogruppen hade en minskning på -29,99 DRSP-poäng jämfört med 

utgångsvärdet. Fysiska symtom minskade med -10,7 poäng i drospirenon/EE-gruppen 

och med -8,6 poäng i placebogruppen. Symtom kopplade till humöret minskade med -

19,2 poäng i drospirenon/EE-gruppen och -15,3 poäng i placebogruppen. En förbättring 

av beteendesymtom skedde i respektive grupp, -7,7 i drospirenon/EE-gruppen 

respektive -6,2 i placebogruppen.  

 

CGI-I formuläret som fylldes i av observatören hade ett medelvärde på 2,2 för 

drospirenon/EE-gruppen och 2,5 för placebogruppen. CGI-I formuläret som fylldes i av 

patienter hade ett medelvärde på 2,3 respektive 2,5. PMTS-O sjönk från 27,0 poäng till 

13,0 poäng för drospirenon/EE-gruppen respektive 27,0 poäng till 17,0 poäng för 

placebo. PMTS-SR sjönk från 28,0 poäng till 9,0 poäng i drospirenon/EE-gruppen 

respektive 29,0 poäng till 15,5 poäng i placebogruppen. Q-LES-Q ökade i 

drospirenon/EE-gruppen från 57,1 poäng till 77,1 poäng och i placebogruppen från 57,9 

poäng till 74,3 poäng.  

 

Alla tre funktionella nedsättningarna som ingår i DRSP-formuläret förbättrades. I 

kategorin arbete sänktes DRSP-poängen från 3,8 till 1,7 i drospirenon/EE-gruppen 

respektive 4,0 till 2,0 i placebogruppen. I kategorin sociala aktiviteter sänktes DRSP-

poängen från 3,7 till 1,6 i drospirenon/EE-gruppen respektive 3,9 till 1,9 i 

placebogruppen. I kategorin relationer sänktes DRSP-poängen från 3,9 till 1,7 i 

drospirenon/EE-gruppen respektive 4,2 till 2,2 i placebogruppen.  

 

Det var 48 % i drospirenon/EE-gruppen och 36 % i placebogruppen som hade en 

minskning på 50 % eller mer i DRSP-poäng, vilket gav ett NNT på 8 patienter. För att 

en patient skulle få en DRSP-poängminskning på 50 % eller mer behövde 8 patienter 

behandlas med drospirenon/EE.  
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Studie 2 – Treatment of premenstrual dysphoric disorder with a new 

drospirenone-containing oral contraceptive formulation (37) 

 
Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka effektiviteten av ett drospirenon 

innehållande oralt preventivmedel administrerat med ett kortare hormonfritt intervall 

vid behandling av premenstruella symtom hos PMDS patienter.  

 
Studiedesign 

 

Studien genomfördes i USA där rekrytering av deltagare skedde mellan januari 2002 

och november 2002. Behandlingen slutfördes oktober 2003. Det var en randomiserad, 

dubbelblind och placebokontrollerad studie bestående av två kvalificerande 

menstruationscykler, en behandlingsfri menstruationscykel samt två 

behandlingsperioder. Behandlingsperiod 1 bestod av läkemedel eller placebo under tre 

menstruationscykler följt av en behandlingsfri menstruationscykel. Därefter följde 

behandlingsperiod 2 med omvänd behandling. Artikeln publicerades 2005.  

 

Deltagarna rekryterades från 24 olika center och 511 kvinnor screenades. Det var 299 

kvinnor som ingick i kvalificeringsfasen, varav 64 randomiserades till två grupper. Det 

var 34 deltagare som ingick i gruppen läkemedel följt av placebo. Det var 30 deltagare 

som ingick i gruppen placebo följt av läkemedel.  

 

Studiedeltagarna genomgick en gynekologisk och fysisk undersökning. Graviditetstest, 

urinprov och blodprov togs innan behandlingsstart samt efter både behandlingsperiod 1 

och 2. Biverkningar, allmän fysik och vikt noterades vid varje besök. Dagligen fylldes 

DRSP-formulären i av patienterna och vid varje behandlingsbesök fylldes CGI-I skalan 

i. PMTS-O, PMTS-SR och Q-LES-Q formulären fylldes i före behandlingsstart och 

efter behandlingen avslutats, både i anslutning till behandlingsperiod 1 och 2.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Studiens inklusionskriterier var kvinnor med diagnosen PMDS enligt DSM-IV i åldern 

18–40 år. Studiedeltagarna skulle under kvalificeringsfasen ha måttliga till svåra 

premenstruella symtom under två menstruationscykler med inga eller minimala symtom 

under follikelfasen.  

 

Deltagarna som inkluderades uppfyllde specifika kriterier i PMDS-svårighetsgrad. 

Dagligt medelvärde på 3,0 i DRSP-skalan för fem symtom, premenstruella symtom fem 

dagar före menstruation, dagligt medelvärde på ≤2,5 under den postmenstruella fasen 

för varje symtom, dagligt medelvärde för fem symtom under den premenstruella fasen 

som var dubbelt så högt som under den postmenstruella fasen och ≥3 poäng för de 

funktionsnedsättande symtomen som ingår i DRSP-formuläret under två premenstruella 

dagar.  

 

Exklusionskriterier var personer med ångest, depression, ätstörningar, psykos, bipolär, 

sinnesjämviktsstörningar, psykiska störningar, alkohol- och drogmissbruk de senaste två 

åren, nuvarande PMDS-behandling, orala preventivmedel tre månader innan studiestart, 

oregelbundna menstruationscykler och graviditet. Andra exklusionskriterier var 
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kontraindikationer för orala preventivmedel exempelvis rökare över 35 år, tidigare 

vaskulär sjukdom samt okontrollerad hypertoni (över 140/90 mm HG).  

 
Behandling 

 

Efter randomisering påbörjade 34 patienter i grupp 1 behandling med 3 mg 

drospirenone/20 µg EE och 30 patienter i grupp 2 fick placebo. Tabletterna togs under 

tre menstruationscykler enligt doseringsmönstret 24/4 med början menstruationscykelns 

första dag och följdes av en behandlingsfri menstruationscykel. Sedan startade 

behandlingsperiod 2 med omvänd behandling, grupp 1 fick placebo under tre 

menstruationscykler följt av en behandlingsfri menstruationscykel och sedan behandling 

med 3 mg drospirenone/20 µg EE under tre menstruationscykler, grupp 2 fick tvärtom.  

 
Utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln var skillnad i totala DRSP-poäng för 21 premenstruella 

symtom. Den genomsnittliga skillnaden i DRSP-poäng från de två 

kvalificeringsmånaderna respektive den behandlingsfria menstruationscykeln jämfördes 

med den genomsnittliga skillnaden i DRSP-poäng för behandlingsperiod 1 respektive 2, 

vilket var den primära effektvariabeln.  

 

De tre DRSP-funktionsnedsättande symtomen (arbete, relationer och sociala aktiviteter), 

PMTS-O, PMTS-SR, Q-LES-Q och CGI-I var sekundära utfallsvariabler. 

Poängminskning för DRSP, PMTS-O och PMTS-SR samt höga Q-LES-Q poäng och 

låga CGI-I poäng ansågs positivt.  

 
Resultat 

 

Det var 14 deltagare (41 %) i grupp 1 och 9 deltagare (30 %) i grupp 2 som fullföljde 

hela studien. Det var ingen signifikant skillnad i egenskaper mellan gruppernas 

deltagare.  

 

Under behandlingsperiod 1 minskade totala DRSP-poängen med 48 % respektive 29 % 

hos deltagarna som fick drospirenon/EE. Under behandlingsperiod 2 minskade totala 

DRSP-poängen med 30 % respektive ökade med 19 % hos deltagarna som fick 

drospirenon/EE. Behandlingsgrupperna kombinerat gav ett resultat på ett uppskattade 

medelvärdet för DRSP som sjönk med -22,94 för drospirenon/EE respektive -10,46 för 

placebo. Alla 21 DRSP-symtomen förbättrades signifikant mer vid behandling med 

drospirenon/EE än med placebo.  

 

Alla tre funktionella nedsättningarna som ingår i DRSP-formuläret förbättrades. I 

kategorin arbete sjönk DRSP-poängen med -1,21 med drospirenon/EE respektive -0,19 

med placebo. I kategorin sociala aktiviteter sjönk DRSP-poängen med -1,33 med 

drospirenon/EE respektive -0,33 med placebo. I kategorin relationer sjönk DRSP-

poängen med -1,63 med drospirenon/EE respektive -0,56 med placebo.  

 

PMTS-O poängen sjönk med -9,01 med drospirenon/EE respektive -4,66 med placebo. 

PMTS-SR poängen sjönk med -13,02 med drospirenon/EE respektive -5,60 med 

placebo. Q-LES-Q poängen ökade med 13,93 vid behandling med drospirenon/EE 

respektive 6,58 med placebobehandling. Antalet deltagare som hade en total förbättring 



  
 

- 13 - 
 

med ett CGI-I på 1 eller 2 och ansågs svara på behandling med drospirenon/EE var 29 

deltagare (61,7 %) respektive 14 deltagare (31,8 %) med placebo.  

 

Studie 3 – A comparative study of monophasic oral contraceptives 

containing either drospirenone 3 mg or levonorgestrel 150 µg on 

premenstrual symptoms (38) 

 
Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra två orala preventivmedel innehållande levonorgestrel 

respektive drospirenon och deras effekt på premenstruella symtom.  

 
Studiedesign 

 

Studien utfördes på en klinik i Thailand mellan februari 2003 till september 2003. Det 

var en randomiserad och oblindad jämförelsestudie som pågick under sex 

menstruationscykler där deltagarna randomiserades i två grupper. Artikeln publicerades 

2005.  

 

Det var 104 deltagare som randomiserades till två grupper, 52 deltagare i 

drospirenon/EE-gruppen respektive 52 deltagare i levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

Studiedeltagarna fick fylla i Women´s Health Assessment Questionnaire (WHAQ) där 

23 objekt från MDQ användes. Formuläret fylles i innan behandling påbörjades samt 

efter sex menstruationscykler med behandling.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna för studien var kvinnor som under minst sex menstruationscykler 

efterfrågade preventivmedel mellan 18–35 år. De skulle ha en menstruationscykel på 

21–35 dagar. Patienter som genomgått en abort eller förlossning inkluderades i studien 

om de haft regelbundna menstruationscykler i minst tre cykler före studiestart.  

 

Exklusionskriterierna var gravida, ammande och rökande kvinnor. Även kvinnor som 

hade kontraindikationer för orala preventivmedel exkluderades. Andra 

exklusionskriterier var användning av orala preventivmedel tre månader innan 

studiestart eller injicerbart preventivmedel sex månader innan studiestart.  

 
Behandling 

 

Den ena gruppen fick behandling med 3 mg drospirenon/30 µg EE och den andra 

gruppen fick behandling med 150 µg levonorgestrel/30 µg EE. Respektive grupp fick 

behandling under sex menstruationscykler enligt doseringsmönstret 21/7 med början 

menstruationscykelns första dag.  

 
Utfallsvariabler 

 

Studiens primära utfallsvariabel var att jämföra prevalensen på premenstruella symtom 

hos patienter som behandlats med drospirenon/EE jämfört med levonorgestrel/EE under 

sex menstruationscykler.  
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Effekten på premenstruella symtom hos båda behandlingsmetoderna efter sex 

menstruationscykler jämfördes med utgångsvärdet, vilket var den sekundära 

utfallsvariabeln. En sänkning i WHAQ-poäng för negativ påverkan, vattenretention, 

nedsatt koncentration, ökad aptit och oönskad hårpåverkan ansågs positivt. En ökning i 

WHAQ-poäng för välmående ansågs positivt.  

 
Resultat 

 

Det var 99 studiedeltagare (95,2 %) som slutförde studien, 50 deltagare i 

drospirenon/EE-gruppen och 49 deltagare i levonorgestrel/EE-gruppen. Det fanns ingen 

signifikant demografisk skillnad mellan grupperna. 

 

Innan behandling var prevalensen på premenstruella symtom 58,0 % för 

drospirenon/EE-gruppen och 59,2 % för levonorgestrel/EE-gruppen. Efter behandling 

under sex menstruationscykler var prevalensen 32,0 % för drospirenon/EE-gruppen 

respektive 61,2 % för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

Medelvärdet för den premenstruella fasens WHAQ-poäng för negativ påverkan skiljde 

signifikant mellan de båda grupperna efter behandling, jämfört med utgångsvärdet. 

WHAQ-poängen var 4,5±4,7 innan behandling och 2,5±3,3 efter behandling för 

drospirenon/EE-gruppen respektive 4,5±3,8 innan behandling och 4,2±4,9 efter 

behandling för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

WHAQ-poängen för vattenretention var 2,8±2,7 innan behandling och 1,9±2,3 efter 

behandling för drospirenon/EE-gruppen respektive 3,0±2,2 innan behandling och 

2,1±2,0 efter behandling för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

WHAQ-poängen för nedsatt koncentration var 3,3±4,3 innan behandling och 1,9±3,2 

efter behandling för drospirenon/EE-gruppen respektive 4,0±4,0 innan behandling och 

3,2±4,1 efter behandling för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

WHAQ-poängen för välbefinnande var 1,4±0,8 innan behandling och 1,8±0,9 efter 

behandling för drospirenon/EE-gruppen respektive 1,7±1,1 innan behandling och 

2,0±1,0 efter behandling för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

WHAQ-poängen för ökad aptit var 1,3±1,2 innan behandling och 1,2±1,2 efter 

behandling för drospirenon/EE-gruppen respektive 1,2±1,0 innan behandling och 

1,2±1,2 efter behandling för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

WHAQ-poängen för oönskad hårpåverkan var 0,2±0,5 innan behandling och 0,3±0,8 

efter behandling för drospirenon/EE-gruppen respektive 0,2±0,6 innan behandling 

0,5±1,0 efter behandling för levonorgestrel/EE-gruppen.  

 

För vattenretention, nedsatt koncentration, välmående, ökad aptit och oönskad 

hårpåverkan fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  
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Studie 4 – Effect of a combination of ethinylestradiol 30 µg and 

drospirenone 3 mg on tolerance, cycle control, general well-being and 

fluid-related symptoms in women with premenstrual disorders requesting 

contraception (39) 

 
Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka effekten av orala preventivmedel innehållande 

drospirenon/EE på välmående, tolerans, menstruationscykelkontroll och 

vätskerelaterade symtom hos kvinnor med PMS eller PMDS, som efterfrågade oralt 

preventivmedel.  

 
Studiedesign 

 

Det var en oblindad, multicenterstudie som genomfördes i Brasilien på sex olika center. 

Studien pågick under sex menstruationscykler och innefattade fem behandlingsbesök. 

Inskrivningsbesök, ett besök innan behandling påbörjades och i slutet av 

menstruationscykel ett, tre och sex. Artikeln publicerades 2006.  

 

Det var 241 frivilliga kvinnor som deltog vid studiens inskrivning. Innan behandling 

påbörjades exkluderades fem deltagare, vilket resulterade i en studiepopulation på 236 

patienter. Deltagarna fick behandling under sex menstruationscykler.  

 

Studiedeltagarna genomförde PGWBI-formulär vid samtliga behandlingsbesök där 

symtom som trötthet, irritabilitet, humörsvängningar, aggressivitet, minskad energi, 

socialt tillbakadragande, ilska, sämre koncentration, ångest, begär av specifik föda och 

ökad aptit ingick. Närvaro och intensitet av vätskeretention (svullen buk, ömma bröst 

och ödem) bedömdes genom att studiedeltagarna skrev dagbok. Blödningsmönster 

registrerades i en specifik menstruationsdagbok för att utvärdera behandlingens 

menstruationskontroll.  

 

Varje patients gynekologiska och medicinska historik samt även graviditetshistorik 

inhämtades. Vid samtliga behandlingsbesök registrerades samtidig medicinering, vitala 

tecken, biverkningar och BMI. Vid screening samt i slutet av menstruationscykel sex 

genomfördes gynekologisk undersökning inklusive gynekologiskt cellprov, fysisk 

undersökning och bröstundersökning.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var kvinnor mellan 18–40 år. Deltagare som rökte fick maximalt vara 

35 år. Studiedeltagarna skulle efterfråga oralt preventivmedel, ha regelbundna 

menstruationscykler och PMS eller PMDS med affektiva och somatiska symtom. 

Symtomen skulle vara premenstruella och förbättras vid menstruationsstart. Under 

minst två av tre menstruationscykler före screening skulle ett somatiskt och ett affektivt 

symtom varit närvarande. Andra inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha ett 

PGWBI på 60–95 poäng.  

 

Exklusionskriterier var kvinnor med kontraindikationer för preventivmedel, vaskulära 

sjukdomar, metaboliska sjukdomar, övervikt, graviditet, njur- eller leverdysfunktion, 

hypertension (systoliskt tryck över 140 mm Hg eller diastoliskt tryck över 90 mm Hg). 
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Andra exklusionskriterier var läkemedel som ångestdämpande, diuretika, 

antidepressiva, hypnotika, lugnandemedel, hormonellt preventivmedel tre månader 

innan studiestart samt annan medicinering mot premenstruella symtom eller läkemedel 

som påverkar orala preventivmedel och deras effekt.  

 
Behandling 

 

Studiedeltagarna behandlades med 3 mg drospirenon/30 µg EE oralt under sex 

menstruationscykler enligt doseringsmönstret 21/7 med början menstruationscykelns 

första dag.  

 
Utfallsvariabler 

 

Genomsnittlig förändring i PGWBI-poäng hos patienter som behandlats med 

drospirenon/EE under sex menstruationscykler var den primära utfallsvariabeln. En 

ökning i PGWBI-poäng ansågs positivt.  

 
Resultat 

 

Det var 236 patienter som inkluderades i tolerabilitetsanalysen och 203 patienter 

inkluderades i effektivitetsanalysen. Studiedeltagarnas medelålder var 26,8 år, hos 80,3 

% av deltagarna var blödningsintensiteten normal och varade i genomsnitt under 4,5 

dagar.  

 

Det var 81,1 % av patienterna under den första menstruationscykel som inte hade några 

intermenstruella blödningar. Under menstruationscykel sex hade 96,3 % inga 

intermenstruella blödningar. Det var 55,1 % av studiedeltagarna som upplevde 

biverkningar och 34,7 % av dessa var relaterade till orala preventivmedel. Huvudvärk 

(15,6 %), yrsel (11,3 %) och ömma bröst (5,6 %) var vanliga biverkningar.  

 

Före behandling var PGWBI-poängen 82,8±9,2 och efter behandling under sex 

menstruationscykler var PGWBI-poängen 101,2±14,9. Ödem och buksvullnad hade 

ingen signifikant skillnad under behandling. Under behandling kunde viss skillnad vad 

gäller ömma bröst upptäckas, men efter sex menstruationscykler fanns ingen signifikant 

skillnad.  

 

Stor förbättring i premenstruella symtom rapporterades hos 84,2 % (198 deltagare) vilka 

också ansåg behandlingen framgångsrik. Ingen symtomförändring rapporterades hos 3,5 

% (8 patienter) och försämring i premenstruella symtom rapporterades hos 6,0 % (14 

deltagare).  

 

Studie 5 – Efficacy of Yasmin in premenstrual symptoms (40) 

 
Syfte 

 

Föreliggande studie syftade till att utvärdera Yasmin som är ett oralt preventivmedel 

innehållande kombinationen drospirenon/EE och dess effekt på premenstruella symtom.  
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Studiedesign 

 

Studien var en klinisk prövning som utfördes i Thailand på en familjeplanerings klinik 

och pågick under sex menstruationscykler. Artikeln publicerades år 2007.  

 

Studiedeltagarna efterfrågade oralt preventivmedel och fick behandling under sex 

menstruationscykler. Det var 100 kvinnor som screenades, samtliga ingick i intention to 

treat populationen. Deltagarna genomförde på egenhand WHAQ-formulär vid varje 

patientbesök som sedan samlades in av sjuksköterskor. Det var ett behandlingsbesök 

innan behandling påbörjades samt tre uppföljningsbesök under respektive 

menstruationscykel (premenstruellt, under menstruation och postmenstruellt). WHAQ-

formuläret innehöll 23 objekt från MDQ som delades in i sex kategorier. 

Vattenretention innehöll fyra objekt, nedsatt koncentration innehöll åtta objekt och 

negativ påverkan innehöll åtta objekt. Oönskade hårförändringar, känsla av 

välbefinnande och ökad aptit är tre andra kategorier som ingick i formuläret.  

 

Bedömning angående studiedeltagarnas följsamhet utfördes genom räkning av tabletter. 

Vid ett patientbesök under den fjärde menstruationscykeln utdelades tabletter för 

behandling under menstruationscykel fem och sex.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var kvinnor med regelbundna menstruationscykler mellan 18–35 år 

och som sex månader innan studiestart inte använt någon form av hormonellt 

preventivmedel. Andra inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara villiga att under 

studietiden inte använda andra hormonella preventivmedel eller någon form av annan 

hormonell behandling.  

 

Exklusionskriterier var kontraindikationer för orala preventivmedel, allergi eller 

överkänslighet mot substanser i Yasmin och gravida eller ammande kvinnor.  

 
Behandling 

 

Studiepopulationen behandlades med 3 mg drospirenon/30 µg EE oralt under sex 

menstruationscykler enligt doseringsmönstret 21/7 med ett doseringsintervall på 

maximalt 24 timmar.   

 
Utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln var skillnad i WHAQ-poäng mellan utgångsvärdet och 

efter menstruationscykel sex. En sänkning av WHAQ-poäng för vattenretention, negativ 

påverkan, nedsatt koncentration, ökad aptit och oönskad hårpåverkan ansågs positivt. 

En ökning i WHAQ-poäng för välmående ansågs positivt.  

 
Resultat 

 

Det var 92 % (92 deltagare) som fullföljde studien. Medelåldern var 27,4±4,2 år och 93 

% av kvinnorna hade fött barn eller varit gravida. Deltagarnas menstruationscykel var 

mellan 25–30 dagar och medellängden var 29,8 dagar. Blödningsintensiteten var normal 

hos 98 % av kvinnorna och medellängden vid blödning var 4,8 dagar.  
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Det var en signifikant skillnad i WHAQ-poäng i samtliga kategorier under den 

premenstruella fasen efter sex menstruationscykler med behandling i jämförelse med 

utgångsvärdet. WHAQ-poängen sänktes med 33,2 % från 4,1 till 2,8 i negativ påverkan, 

32,9 % från 2,9 till 1,9 i nedsatt koncentration och 24,2 % från 1,2 till 0,9 i ökad aptit, 

50,0 % från 0,26 till 0,13 i oönskad hårpåverkan och vattenretention 32,0 % från 2,8 till 

1,9. Känsla av välbefinnande ökade med 40,4 % från 1,5 till 2,1.  

 

Det var 18,6 % som rapporterade biverkningar där yrsel (4,3 %) var den vanligaste 

biverkningen. Det var 3,3 % som upplevde oregelbundna blödningar. Av alla 

rapporterade biverkningar var det 55,2 % som upplevdes som milda respektive 44,8 % 

som upplevdes som måttliga.  

 

Studie 6 – A Comparative Efficacy of Low-Dose Combined Oral 

Contraceptives Containing Desogestrel and Drospirenone in 

Premenstrual Symptoms (41) 

 
Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och jämföra preventivmedel 

innehållande 3 mg drospirenon eller 15 µg desogestrel med varandra vad gäller effekt 

på premenstruella symtom hos kvinnor med PMS.  

 
Studiedesign 

 

Studien utfördes på en klinik i Thailand mellan juni 2011 och februari 2012. Det var en 

randomiserad, oblindad och kontrollerad studie som pågick under sex 

menstruationscykler. Deltagarna randomiserades i två grupper, grupp 1 fick 

desogestrel/EE och grupp 2 fick drospirenon/EE. Randomisering utfördes i fyra block, 

som fördelades i ett 1:1 förhållande. Artikeln publicerades år 2013.  

 

Studiedeltagarna var kvinnor som efterfrågade preventivmedel. Rekrytering skedde via 

annonsering samt inbjudan av patienter med inbokade läkarbesök på 

familjeplaneringskliniken där studien utfördes. Det var 435 kvinnor som screenades 

varav 112 diagnostiserades med PMS och 90 deltog i randomiseringen. Antal 

studiedeltagare i respektive grupp var 45 stycken.  

 

Studiedeltagarna genomgick en gynekologisk och fysisk undersökning. Ett 

graviditetstest och ett gynekologiskt cellprov utfördes. Deltagarna fick även fylla i 

uppgifter angående vitala tecken, BMI, längd. WHAQ-formulär fylldes i av deltagarna 

innan behandlingsstart, efter tre menstruationscykler och efter sex menstruationscykler 

med behandling. Formuläret bestod av 23 objekt hämtade från MDQ-formulär. 

Objekten delades in i sex kategorier nämligen negativ påverkan, vattenretention, nedsatt 

koncentration, ökad aptit, välmående och oönskad hårpåverkan.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var kvinnor med regelbundna menstruationscykler, 18–35 år, 

menstruationscykellängd på 21–35 dagar, inget preventivmedel i form av 

hormoninjektioner eller hormonellt inplantat sex månader innan studiestart, inget oralt 

preventivmedel tre månader innan studiestart eller önskemål om att använda annat 
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preventivmedel under studietiden. Andra inklusionskriterier var att kvinnor efter abort 

eller förlossning skulle ha haft regelbundna menstruationscykler i minst tre månader i 

följd för att få delta i studien.  

 

Exklusionskriterier var gravida eller ammande kvinnor och rökare. Kvinnor med 

kontraindikationer för orala preventivmedel samt en PMDS diagnos exkluderades ur 

studien.  

 

Studiedeltagarna skulle enligt ACOG vara diagnostiserade med PMS. Minst ett 

somatiskt symtom och ett affektivt symtom skulle vara närvarande under fem 

premenstruella dagar, tre menstruationscykler före studien startade. Fyra dagar efter 

menstruationsstart skulle symtomen senast försvinna. Återkommande symtom fick inte 

uppträda tidigare än dag tretton under nästkommande menstruationscykel.  

 
Behandling 

 

Efter randomisering påbörjade 45 patienter i grupp 1 behandling med 150 µg 

desogestrel/20 µg EE och 45 patienter i grupp 2 fick behandling med 3 mg 

drospirenon/20 µg EE. Tabletterna togs under sex menstruationscykler, enligt 

doseringsmönstret 24/4 för grupp 2. Grupp 1 administrerades tabletter dag 1–24 under 

menstruationscykeln, följt av 4 tablettfria dagar. Båda grupperna påbörjade behandling 

under menstruationscykelns första dag.  

  
Utfallsvariabler 

 

Den primära utfallsvariabeln var förändring i WHAQ-poäng från utgångsvärdet och 

efter behandling under tre menstruationscykler samt efter sex menstruationscykler för 

båda grupperna. En sänkning i WHAQ-poäng för negativ påverkan, vattenretention, 

nedsatt koncentration, ökad aptit och oönskad hårpåverkan ansågs positivt. En ökning i 

WHAQ-poäng för välmående ansågs positivt.  

 
Resultat 

 

Samtliga 90 deltagare fullföljde studien. Det fanns ingen signifikant demografisk 

skillnad mellan grupperna. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan gruppernas 

WHAQ-poäng innan behandling påbörjades.  

 

Efter tre menstruationscykler med behandling var WHAQ-poängen för grupp 2 

signifikant lägre än för grupp 1. Efter sex menstruationscykler med behandling hade 

WHAQ-poängen sänkts ännu mer i båda grupperna, men sjönk signifikant mer i grupp 2 

jämfört med grupp 1.  

 

Medelvärdet för den premenstruella fasens totala WHAQ-poäng före behandling var 

19,49±6,76 och efter sex menstruationscykler 16,24±6,48 för grupp 1 respektive före 

behandling 21,33±8,53 och efter sex menstruationscykler 7,62±2,46 för grupp 2.  

 

WHAQ-poäng för negativ påverkan var 7,76±3,21 före behandling och 5,60±3,10 efter 

sex menstruationscykler för grupp 1 respektive 7,38±3,77 före behandling och 

1,56±1,52 efter sex menstruationscykler för grupp 2.  
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WHAQ-poäng för vattenretention var 4,71±3,08 före behandling och 3,87±2,37 efter 

sex menstruationscykler för grupp 1 respektive 5,51±3,61 före behandling och 

1,98±1,82 efter sex menstruationscykler för grupp 2.  

 

WHAQ-poäng för nedsatt koncentration var 4,49±3,29 före behandling och 3,27±3,14 

efter sex menstruationscykler för grupp 1 respektive 5,84±4,31 före behandling och 

0,93±1,10 efter sex menstruationscykler för grupp 2.  

 

WHAQ-poäng för ökad aptit var 1,84±1,63 före behandling och 2,04±1,28 efter sex 

menstruationscykler för grupp 1 respektive 2,09±1,47 före behandling och 1,07±1,03 

efter sex menstruationscykler för grupp 2.  

 

WHAQ-poäng för välmående var 0,64±0,83 före behandling och 1,42±0,81 efter sex 

menstruationscykler för grupp 1 respektive 0,51±0,63 före behandling och 2,09±0,67 

efter sex menstruationscykler i grupp 2.  

 

WHAQ-poäng för oönskad hårpåverkan var 0,04±0,30 före behandling och 0,04±0,30 

efter sex menstruationscykler för grupp 1 respektive 0,00±0,00 före behandling och 

0,00±0,00 efter sex menstruationscykler för grupp 2.  

 

Biverkningar som förekom var yrsel, illamående, abnorm menstruation, 

mellanblödningar och ömma bröst. Prevalensen för illamående var 17,8 % i grupp 1 

respektive 2,2 % i grupp 2, yrsel var 2,2 % i grupp 1 respektive 8,9 % i grupp 2, abnorm 

menstruation var 6,7 % i grupp 1 respektive 2,2 % i grupp 2, mellanblödningar var 4,4 

% i grupp 1 respektive 4,4 % i grupp 2 och prevalensen för ömma bröst var 2,2 % i 

grupp 1 respektive 0 % i grupp 2.  

 

Sammanställning av studier 

 

I samtliga sex föreliggande studier har effekten som drospirenon/EE har på 

premenstruella symtom undersökts. En sammanställning av studierna kan ses i tabell I.  

 
Tabell I. Sammanställning av studietyp, behandling, diagnos, summering av utfallsvariabler och resultat 

för studie 1–6.  

 Studietyp Behandling Diagnos Utfallsvariabler Resultat 

Studie 1 

 

Dubbelblind, 

randomiserad 

& placebo-

kontrollerad  

Drospirenone 3 mg & 

20 µg EE 24/4 

Tre menstruations-

cykler 

PMDS 

diagnos 

enligt 

DSM-IV 

Primär: Skillnad i 

DRSP-poäng 

Sekundär:  

Q-LES-Q, PMTS 

& CGI-I 

DRSP: ↓ 

Q-LES-Q: ↑ 

PMTS: ↓ 

CGI-I: ↓ 

Studie 2 Dubbelblind, 

randomiserad 

& placebo-

kontrollerad 

Drospirenone 3 mg & 

20 µg EE 24/4 

Tre menstruations-

cykler 

PMDS 

diagnos 

enligt 

DSM-IV 

Primär: Skillnad i 

DRSP-poäng 

Sekundär:  

Q-LES-Q, PMTS 

& CGI-I 

DRSP: ↓ 

Q-LES-Q: ↑ 

PMTS: ↓ 

CGI-I: ↓ 

Studie 3 Randomiserad 

& oblindad 

jämförelse-

studie 

Grupp 1: Drospirenon 

3 mg & 30 µg EE 21/7 

Grupp 2: 

Levonorgestrel 150 µg 

& 30 µg EE 21/7 

Sex menstruations-

cykler  

PMS 

 

Primär: 

Prevalensen 

premenstruella 

symtom 

Sekundär:  

Skillnad i 

WHAQ-poäng 

Prevalens: 

Sänkning för 

grupp 1 

Förbättring 

WHAQ: 

Grupp 1 mer än 

grupp 2 
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Studie 4 Oblindad, 

icke-

kontrollerad, 

multicenter-

studie 

Drospirenon 3 mg & 

30 µg EE 21/7 

Sex menstruations-

cykler 

PMS 

PMDS  

Primär: 

Förändring i 

PGWBI-poäng 

PGWBI: ↑ 

Högre 

välbefinnande 

Studie 5 Oblindad, 

icke-

kontrollerad 

klinisk studie 

Drospirenon 3 mg & 

30 µg EE 21/7 

Sex menstruations-

cykler 

PMS Primär:  

Skillnad i 

WHAQ-poäng 

WHAQ: 

Symtom 

förbättring 

Studie 6 Randomiserad 

kontrollerad 

& oblindad 

Grupp 1: Desogestrel 

150 µg & 20 µg EE 

24/4 

Grupp 2: Drospirenone 

3 mg & 20 µg EE 24/4 

Sex menstruations-

cykler 

PMS 

enligt 

ACOG 

Primär:  

Skillnad i 

WHAQ-poäng 

Förbättring 

WHAQ: 

Grupp 2 mer än 

grupp 1 

 

DISKUSSION 

 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur effektiva kombinerade orala 

preventivmedel innehållande drospirenone/EE var vid behandling av PMS och PMDS. 

Efter analysering av sex studier visade resultaten en sammantagen bild där 

premenstruella symtom minskade jämfört med utgångsvärdet (36–41).  

 

Studiedesign och behandlingseffekt 

Både studie 1 och 2 (36, 37) var dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade. 

De hade samma utfallsvariabler och samtliga studiedeltagare var diagnostiserade med 

PMDS enligt DSM-IV, vilket underlättade en jämförelse mellan studierna. Båda 

studieresultaten visade en förbättring i premenstruella symtom. Deltagarnas livskvalité 

ökade och symtomsvårigheten sjönk. Båda studieresultaten visade att behandling med 

drospirenon/EE gav en minskning i premenstruella symtom hos kvinnor med PMDS.  

 

En stor humörförbättring sågs i båda studierna vilket är noterbart då det föreslagits i 

tidigare utförda studier att orala preventivmedel kan öka eller inducera depression (42). 

Effekten på premenstruella symtom som visades i studie 1 (36) var jämförbart med 

resultatet av en meta-analys där effekten av SSRI på PMS och PMDS utvärderats (43). 

Förbättring i symtom som ömma bröst, huvudvärk och muskelvärk är dock mindre 

troligt vid behandling med SSRI-läkemedel (44), dessa symtom förbättrades vid 

behandling med drospirenon/EE i studie 1 och 2 (36, 37). Orala preventivmedel med 

drospirenon/EE borde således kunna vara en fördelaktig behandlingsmetod vid 

behandling av premenstruella symtom.  

 

Studie 3, 4, 5 och 6 (38–41) var oblindade vilket kan påverka deltagarnas 

självrapportering av premenstruella symtom. Studie 3, 5 och 6 (38, 40, 41) mätte 

symtomförbättring enligt WHAQ, där effekten på symtom som negativ påverkan, 

nedsatt koncentration, vattenretention, känsla av välbefinnande, ökad aptit och oönskad 

hårpåverkan utvärderades. Samtliga tre studieresultat visade en symtomförbättring. 

Andra publicerade studieresultat visar också en signifikant symtomförbättring av 

premenstruella symtom vid behandling med drospirenon/EE (34, 45–48).  

 

I studie 3, 5 och 6 (38, 40, 41) sågs en signifikant minskning av vattenretention. En 

förklaring till detta kan vara att drospirenon som är en mineralkortikoid antagonist 
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blockerar aldosterons verkan i njurarna genom att binda till aldosteronreceptorer. På så 

vis motverkas östrogeninducerad stimulering av RAAS. En ökad vattenutsöndring sker 

vilket i sin tur ger en minskning av symtom så som ödem, huvudvärk och ömma bröst 

(28).  

 

Symtom med en negativ påverkan som exempelvis humörsvängningar och irritabilitet 

förbättrades signifikant hos studiedeltagarna i studie 3, 5 och 6 (38, 40, 41). Detta kan 

bero på den antiandrogena effekten som drospirenon utövar (5).  

 

Resultatet i studie 4 (39) visade att drospirenon/EE gav studiedeltagarna ett högre 

välbefinnande och hade en positiv effekt på premenstruella symtom hos kvinnor med 

PMS eller PMDS. Bröstömhet förbättrades vid behandling, vilket kan förklaras med den 

antimineralkortikoida effekten som ger minskad vattenretention.  

 

Gestagentyp och doseringsmönster 

 

Studie 3 och 6 (38, 41) var jämförelsestudier där effekten av andra gestagen i 

kombination med EE jämfördes med effekten av drospirenon/EE. I studie 3 (38) 

jämfördes drospirenon/EE med levonorgestrel/EE. En sänkning av prevalensen på 

premenstruella symtom sågs i gruppen som fick drospirenon/EE, vilket inte sågs i 

gruppen som fick levonorgestrel/EE.  

 

I en annan studie (49) där effekten av behandling med levonorgestrel/EE hos kvinnor 

med PMDS utvärderats visade en signifikant symtomförbättring vid behandling jämfört 

med placebo. Behandling gavs dock enligt ett kontinuerligt behandlingsmönster istället 

för 21/7 som i studie 3 (38). Detta tyder på att levonorgestrel/EE har effekt på 

premenstruella symtom vid kontinuerlig användning men inte vid ett hormonfritt 

intervall på sju dagar.  

 

När ett hormonfritt intervall var närvarande som i studie 3 (38), lämnades utrymme för 

hormonfluktuationer, vilket istället kan resultera i premenstruella symtom. Färre dagar 

med placebo och fler dagar med steroidintag kan ge en konstant minskning av FSH och 

LH vilket förhindrar follikeltillväxt, trots det hormonfria intervallet. På så sätt kan en 

minskning av premenstruella symtom ske (26). Detta innebär att ett doseringsmönster 

på 24/4 kan vara mer fördelaktigt i jämförelse med doseringsmönstret 21/7. Detta stödjs 

av resultatet i studie 3 där levonorgestrel/EE inte hade någon påverkan på prevalensen 

av premenstruella symtom medans kontinuerlig dosering under menstruationscykeln i 

den andra studien (49) minskade symtomen.  

 

Det fanns en signifikant skillnad vad gäller negativ påverkan hos deltagarna som fick 

behandling med drospirenon/EE jämfört med deltagarna som fick levonorgestrel/EE i 

studie 3 (38). Drospirenon har likheter med progesteron vilket kan vara en fördel 

gentemot levonorgestrel vid förbättring av sådana symtom. En större symtomförbättring 

med drospirenon/EE jämfört med levonorgestrel/EE kan också bero på den 

antiandrogena effekten som drospirenon utövar.  

 

En annan studie (50) som undersökte ett oralt preventivmedel med 

progesteronhormonet noretindron och dess effekt på svåra premenstruella symtom var 

inte överlägset placebo. Humöret försämrades dessutom under den hormonfria perioden. 

Detta stödjer teorin angående doseringsmönstrets vikt vid behandling av premenstruella 

symtom.  
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Studie 6 (41) jämförde effekten av behandling med desogestrel/EE och behandling med 

drospirenon/EE hos kvinnor med PMS. Resultatet visade att båda behandlingarna 

minskade premenstruella symtom. Drospirenon/EE hade dock en större effekt på 

premenstruella symtom än desogestrel/EE, vilket även stämmer överens med resultatet i 

en annan utförd jämförelsestudie med drospirenon/EE och desogestrel/EE (48). 

Progesteron och dess metaboliter binder till GABAA-receptorn. Effekten av låga doser 

progesteronmetaboliter kan ge en negativ påverkan på humöret. I höga doser kan 

progesteron där emot ha en ångestdämpande och lugnande effekt likt bensodiazepiner 

(18). Farmakologiskt så liknar drospirenon endogent progesteron, vilken kan vara en av 

förklaringarna till att drospirenon minskade premenstruella symtom mer än desogestrel i 

studie 6 (41). Andra möjliga förklaringar kan vara den antimineralkortikoida effekten 

och den antiandrogena effekten som drospirenon besitter.  

 

Placeboeffekten och östrogendosering 

 

En äldre studie som jämförde drospirenon/EE med placebo enligt doseringsmönstret 

21/7 på kvinnor med PMDS hade en förbättring i fysiska och psykologiska 

premenstruella symtom. Studien hade dock en placeborespons på 43 % och det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna (51).  

 

En väsentlig placeborespons fanns även i studie 1 och 2 (36, 37), dock med en 

signifikant skillnad mellan grupperna. Förklaringar till närvaron av hög placeborespons 

i studie 1 och 2 (36, 37) kan exempelvis vara positiva förväntningar hos 

studiedeltagarna eller en nära kontakt mellan deltagare och studiens personal. 

 

En förklaring till den signifikanta skillnaden som sågs i studie 1 och 2 kan vara 

doseringsmönstret på 24/4 istället för doseringsmönstret på 21/7 som användes i den 

äldre studien (51). Studierna hade även en lägre dos EE på 20 µg istället för 30 µg. 

Färre dagar med placebo och fler dagar med steroidintag ger en minskning av 

premenstruella symtom då hormonnivåerna stabiliseras. Vid högre doser EE 

ackumuleras mer vätska i kroppen, vilket kan bidra till fler premenstruella symtom 

istället för att förhindra symtomen (26).  

 

Etinylöstradiol kan ge en minskad frisättning av LH- och FSH-insöndring, vilket 

hämmar äggstockarna och ägglossning uteblir (3). Dosen etinylöstradiol är alltså viktig 

vid behandling av premenstruella symtom eftersom tillfällig hypogonadism ger en 

betydande minskning av symtom. Ägglossning krävs alltså för att symtom ska uppträda 

(15). En högre dosering på 30 µg etinylöstradiol som i studie 3, 4 och 5 (38, 39, 40) kan 

ge vätskeackumulering som biverkan jämfört med en lägre dosering på 20 µg 

etinylöstradiol som föreligger i studie 1, 2 och 6 (36, 37, 41). En av biverkningarna som 

förekom i studie 4 (39) var huvudvärk och ömma bröst. Dessa biverkningar förekom 

inte i studie 3 och 5 (38, 40) som hade samma dosering etinylöstradiol. En 

förekommande biverkan i studie 1, 2 och 6 (36, 37, 41) var mellanblödningar vilket inte 

förekom i de andra studierna som undersöktes. Det som dessa studier har gemensamt är 

doseringen på 20 µg etinylöstradiol. Mellanblödningar skulle alltså kunna bero på en låg 

dos etinylöstradiol (26) som i studie 1, 2 och 6 (36, 37, 41).  
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Studieurval och begränsningar 

 

Studierna som litteraturarbetet baserades på hämtades från PubMed. Genom sökningar i 

andra databaser hade möjligen fler artiklar påträffats. Alla studier som inkluderades i 

denna studien hade inte samma studiedesign. Studie 5 (40) saknade en kontrollgrupp 

med placebo eller ett annat oralt preventivmedel. Studie 3, 4, 5 och 6 (38–41) var 

oblindade vilket kan påverka studieresultaten då självrapportering av symtom ingick i 

studierna. Studie 2 (37) hade ett relativt lågt antal studiedeltagare men tillräckligt antal 

för att visa skillnad mellan placebo och behandling. Menstruationscykelns egenskaper 

kan potentiellt förändras vid användning av ett oralt preventivmedel, vilket gör att 

personal och studiedeltagare i studie 1 och 2 (36, 37) möjligtvis kan ha avblindats under 

studiens gång. Både studie 1 och 2 (36, 37) pågick under tre menstruationscykler vilket 

ger en begränsad utvärderingstid av effekten. Ytterligare studier skulle kunna utföras för 

vidare analys av långsiktig effektivitet.  

 

Studien begränsades vidare genom att det fanns artiklar som inte var tillgängliga i 

fulltext. Totalt valdes fem artiklar bort med anledning av att de inte var tillgängliga i 

fulltext. En studie som fick väljas bort var en dubbelblind, randomiserad och 

placebokontrollerad klinisk prövning (52) där effekten av 3 mg drospirenon/20 µg EE 

på PMDS undersöktes. I studien skulle symtomen ha förbättrats mer än placebo men 

utan en signifikant skillnad mellan grupperna. Studiedeltagarnas vanligaste biverkning 

var mellanblödningar. En annan studie (53) som inte var tillgänglig i fulltext var också 

en randomiserad och placebokontrollerad klinisk studie som undersökte effekten av 3 

mg drospirenon/20 µg EE vid behandling av PMDS. I studien skulle symtomen ha 

förbättrats signifikant mer i gruppen som fick drospirenon/EE jämfört med 

placebogruppen. En tredje randomiserad och kontrollerad klinisk prövning (54) som 

fick väljas bort av samma anledning undersökte effekten av 3 mg drospirenon/30 µg EE 

jämfört med 150 µg desogestrel/30 µg EE. Symtomförbättring skulle ha skett i båda 

grupperna men symtom som ömma bröst förbättrades distinkt mer vid behandling med 

drospirenon/EE. En fjärde studie (55) som inte var tillgänglig i fulltext undersökte 

fördelarna med att starta behandling med drospirenon/EE eller byta preventivmedel till 

drospirenon/EE för kvinnor med svår PMS/PMDS. Symtomen minskade signifikant 

efter 3–4 månaders behandling. Den femte studien (47) som inte var tillgänglig i fulltext 

undersökte om drospirenon/EE minskade premenstruella symtom efter sex 

menstruationscykler. Enligt studien skulle vattenretention och negativ påverkan 

signifikant minskats medans det inte sågs någon signifikant minskning i försämrad 

koncentration. Oönskad hårpåverkan och välbefinnande minskade inte märkbart.  

 

Om ovanstående fem artiklar varit tillgängliga i fulltext hade en mer väl synlig bild av 

hur effektiv behandling med drospirenon/EE är vid behandling av PMS och PMDS. 

Enligt studiernas abstract ges inga större skillnader resultatmässigt jämfört med 

studierna som ingår i denna litteraturstudie.  

 

Slutsats 

 

Tillstånd som PMS och PMDS påverkar livskvalitén hos kvinnor negativt. De 

analyserade studierna i detta litteraturarbete visade att orala kombinerade 

preventivmedel innehållande drospirenon/EE kan ha effekt på premenstruella symtom 

både hos kvinnor som lider av PMS och hos kvinnor som lider av PMDS. Både 

affektiva och somatiska symtom kan signifikant förbättras. Ett doseringsmönster på 
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24/4 kan vara att föredra jämfört med ett doseringsmönster på 21/7. Detta eftersom 24/4 

ger ett mindre hormonfritt intervall och där med minskade premenstruella symtom, men 

båda doseringsmönstren verkar ha effekt. Både en dosering på 20 µg samt 30 µg EE 

fungerar, dock kan en låg dos på 20 µg EE möjligtvis resultera i en högre grad 

mellanblödningar hos en del användare i jämförelse med vad en något högre dos på 30 

µg EE kan ge. Fördelar med 20 µg EE framför 30 µg EE kan vara att en låg dos EE inte 

ger lika mycket vattenretention som en högre dos EE och där med kan prevalensen av 

biverkningar som ömma bröst minska. Drospirenon med sin antimineralkortikoid och 

antiandrogena påverkan i orala kombinerade preventivmedel tycks ha en god effekt vad 

gäller minskning av premenstruella symtom som vattenretention och negativ påverkan.  

 

TACK 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Marlene Norrby som under arbetets 

genomförande bidragit med vägledning, konstruktiv feedback och goda råd.  
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