
Examensarbete

Är förändringar i amygdala 
och närliggande regioner 
kopplat till upplevda symtom 
vid PTSD?

Författare: Liz Karlsson
Handledare: Thomas Näsström
Examinator: Sven Tågerud
Termin: VT15
Ämne: Biomedicinsk vetenskap
Nivå: Grundnivå



i

Sammanfattning
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en sjukdom som är traumarelaterad och svår att 
få en övergripande bild av då statistiken för antalet drabbade är bristfällig framför allt av 
ett stort mörkertal. Symtombilden vid denna sjukdom är mycket individuell och de 
upplevda symtomen är många, vilket skapar en svårighet i att diagnostisera sjukdomen. 
Vem som helst kan drabbas när som helst under sin livstid och att få en behandling som 
fungerar är problematisk då ingen exakt bot finns. Under ett trauma påverkas vårt 
alarmsystem i kroppen för att varna om fara och då har hjärnstrukturen amygdala en
övergripande roll. Eftersom amygdala har stor betydelse för vår uppfattning om faror 
har därför denna studie valt att se om dessa traumatiska händelser orsakar symtomen vid 
PTSD.  
Mer specifikt var syftet med denna litteraturstudie att se om förändringar i amygdala 
och närliggande regioner kan vara bidragande till symtomen som upplevs av individer 
med PTSD samt vilka neurologiska förändringar som skett/finns i dessa hjärnregioner 
som kan ha en bidragande faktor till uppkomsten av sjukdomen. Av sex utvalda
orginalartiklar kunde det sammantaget konstateras att vissa neurologiska förändringar 
som amygdala aktivitet och kortikal volym möjligtvis kan ha en koppling till vissa 
upplevda symtom som bland annat förhöjd vaksamhet och 
känsloregleringsförmåga.Artikel 1 visade på minskad volym av grå substans i premotor 
cortex och i främre cingulate cortex (p<0.05)samt att de med PTSD hade svårare att 
hantera vardagliga utmaningar, var mindre positiva och mer negativa (p<0.0001).
Artikel 2 visade på att volymen av grå substans hade korrelationer med 
svårighetsgraden av PTSD samt symtombilden.Artikel 3 visade att individer med PTSD 
hade en minskad aktivitet i högra och vänstra amygdala och ventrala striatum 
(p<0.005). Där emotionellt avtrubbande hade korrelationer med högra ventrala 
striatum(p<0.05).Artikel 4 såg att de med PTSD hade förändrad cortex, i högra 
hemisfären var det åttaregioner och i den vänstra sex regionersom antagligen hade 
samband med totala CAPS poäng. Artikel 5visade att PTSD gruppen hade en ökad 
respons i högra amygdala vid syn av skrämmande ansikten (p<0.05) samt att högra 
amygdala aktiviteten hade samband med symtomet förhöjd vaksamhet. Artikel 6 visade 
att förmågan att reglera känslor var förändrad hos individer med PTSD. Både vid 
intensifiering av en känsla (amygdala (p<0.04), bakre cingulate cortex (p<0.01), främre
cingulate cortex (p<0.04), middle cingulate cortex (p<0.02), vänstra inferior frontal 
cortex (p<0.04), vänstra putamen (p<0.04), bilaterala inferior parietal loben (p<0.03)) 
samt vid minskning av känsla (inferior frontal cortex (p<0.01), vänstra putamen 
(p<0.02), bilaterala inferior parietal loben (p<0.01),  insula (p<0.03)).Denna studie 
kunde alltså inte påvisa tydliga hjärnområden, kopplade till amygdala, vilka hade 
förändringar som kan ha orsakat uppkomsten av ångestrelaterade besvär vid PTSD. 
Eftersom hjärnan är mycket komplex och kan bearbeta intryck på väldigt olika sätt kan 
dessa resultat kanske förklaras med hjälp av att de olika typer av trauman som 
individerna utsattes för i stor utsträckning påverkade skilda hjärnregioner. Det är alltså 
därför viktigt att fler studier, med större deltagarantal och likartade traumatiska 
händelser, fortsätter belysa PTSD symtom och deras koppling mot amygdala och 
närliggande hjärnregioner för att öka förståelsen för uppkomsten av PTSD. Eftersom 
kunskapen idag är begränsad vid behandling av PTSD-relaterad symtom behövs dessa 
frågeställningar klarläggas för att snabbare kunna ställa diagnos och kunna ge tidig 
behandling till individer med PTSD.
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Abstract
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a trauma-related disorder that is difficult to get 
an overall picture of because of lack of statistics regarding affected individuals, most 
likely due to a large number of unrecorded cases. The symptoms of this disease are very 
individual and the perceived symptoms are many, which create a difficulty in 
diagnosing the disease. Anyone can be affected at any time during his or her lifetime, 
where effective treatment still needs to be developed. During a trauma our alarm 
systems in the body warns us of danger and then the brain structure amygdala has a 
central role. Because the amygdala is of great importance for our understanding of 
dangers, this study set out to examineif these traumatic events cause the symptoms of 
PTSD.
More specifically, the purpose of this study was to examine if changes in the amygdala 
and nearby regions may contribute to the symptoms experienced by individuals with 
PTSD, as well as if the neurological changes that occurred in these brain regions may be 
a contributing factor to the onset of the disease. Of the six selected original articles it 
could be noted that certain neurological changes, including amygdala activity and 
cortical volume, could be linked to certain perceived symptoms together with
heightened alertness and emotional regulation skills. Article 1 showed reduced volume 
of gray matter in the premotor cortex and the anterior cingulate cortex (p <0.05), and 
those individuals with PTSD had more difficulties handling everyday challenges 
together with less positive attitudes (p <0.0001). Article 2 showed that the volume of 
gray matter had correlations with the severity of PTSD and symptoms. Article 3 showed 
that individuals with PTSD had a decreased activity in the right and left amygdala and 
ventral striatum (p <0.005). There, emotional numbing had correlations with right 
ventral striatum (p <0.05). Article 4 showed that those with PTSD had altered cortex in 
the right hemisphere was the eight regions and in the left six regions that probably was 
associated with total CAPS score. Article 5 indicated that PTSD group had a higher 
response in the right amygdala at sight of the faces daunting (p <0.05) and the right 
amygdala activity was associated with elevated symptom vigilance. Article 6 showed 
that the ability to regulate emotions was altered in individuals with PTSD. Both the
intensification of a sense (amygdala (p <0:04), the posterior cingulate cortex (p <0:01), 
anterior cingulate cortex (p <0:04), middle cingulate cortex (p <0:02), left inferior 
frontal cortex (p <0:04) left putamen (p <0.04), bilateral inferior parietal lobe (p <0.03)) 
and the reduction of sensation (the inferior frontal cortex (p <0.01), the left putamen (p 
<0.02), bilateral inferior parietal lobe (p <0.01 ), insula (p <0:03)).
This study could thus not demonstrate distinct brain areas, linked to amygdala, which 
had changes that may have caused the onset of anxiety-related disorders in PTSD. Since 
the brain is very complex and can process impressions in very different ways, these 
results may be explained by the different types of trauma that the individuals were 
exposed to,which in turn could affect different brain regions. It is thus important that 
more studies with larger number of participants, and similar traumatic events, continues 
highlighting PTSD symptoms and their relationship to amygdala and related brain 
regions to increase understanding of the onset of PTSD. As knowledge today is limited 
in the treatment of PTSD-related symptoms, these issues must be continuously
examined to develop earlier diagnosecriterias and finally propose proper treatments for
individuals with PTSD.
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1 Bakgrund

1.1 Posttraumatiskt stressyndrom
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en ångestsjukdom som kan uppkomma efter att 
en individ har upplevt traumatiska händelser, traumat kan ursprungligen komma ifrån 
en naturkatastrof, krigserfarenheter eller någon annan sorts våldsamhet(1).I dagens läge 
finns sjukdomen rubricerad under Trauma- och Stressrelaterade sjukdomar i DSM-5 
istället för under ångestsjukdomar som den tidigare befunnit sig. PTSD är en sjukdom 
som kan uppkomma när som helst under ens livstid, den har ingen åldersbegränsning 
utan alla kan få den såväl barn som äldre. Dock ses det en minskad risk att utveckla en 
fullskalig PTSD hos äldre individer jämfört med resten av befolkningen i allmänhet(2).

Exakt hur många som lider av PTSD runt om i världen verkar vara svårt att veta då de
data som finns mest verkar inriktat mot förekomsten i USA eller i vilken mån militärer 
fått PTSD. Det finns uppgifter om att mellan 5 och 30 % av de som genomgått ett 
trauma utvecklar PTSD efteråt(1). Tittas det på risken för att utveckla PTSD över ett 
livstidsperspektiv varierar procentsatsen ganska rejält. Gås det efter kriterierna i DSM-5 
beräknas 8,7 % av de som uppnår en ålder på 75år i USA att drabbas av PTSD varav 3,5 
% av dessa har en 12 månaders prevalens av sjukdomen. I Europa och stora delar av 
Asien, Afrika och de latinamerikanska länderna tros denna siffra ligga någonstans runt 
0,5-1% (2). De individer som visat störst risk för att utveckla PTSD är våldtäktsoffer, 
militärer, de som levt i fångenskap eller de som upplevt folkmord associerade med 
etnicitet eller politik. Det verkar även som att kvinnor har lättare för att utveckla 
PTSDsamt att de har ett längre sjukdomsförlopp än män (2). 

Varför vissa utvecklar PTSD efter ett trauma medan andra inte gör det ärnågot forskarna 
gärna vill få reda på och det tittas mycket på genetiska faktorer samt neurologiska 
strukturers förändringar. Dessa två områden som genforskning och olika sorters 
hjärnavbildningstekniker befinner sig i en stor utvecklingsfas och forskare hoppas att 
genom detta kunna ta reda på vart i hjärnan uppkomsten av PTSD verkligen sker. På 
detta vis har de förhoppningar om att kunna behandla PTSD i ett tidigare stadie eller 
rent ut av förhindra uppkomsten av PTSD(3).

1.2 Traumatiska händelser kan orsaka PTSD
Riskfaktorerna för att utveckla PTSD brukar delas in i tre kategorier, pretraumatiska 
(innan), peritraumatiska (under traumat) och posttraumatiska (efter). Innan den 
traumatiska händelsen ägt rum spelar miljömässiga faktorer som socioekonomisk status 
och utbildning roll, är dessa låga ger det en ökad risk. Andra miljömässiga 
pretraumatiska riskfaktorer är problematisk barndom, etnisk minoritet, en lägre 
intelligens, vissa copingstrategier som beror på kulturella karaktärer samt om det finns 
familjehistoria med psykiska problem (2). Copingstrategier är olika strategier på hur 
stressorer kan hanteras för att bemöta stressoren på ett hanterbart sätt. Dessa strategier 
kan delas upp i tre olika klasser som problemfokuserad, känslofokuserad eller sökandet 
av socialt stöd. De som använder sig av en problemfokuserad copingstrategi vill bemöta 
problemet direkt eller försöka förändra situationen så att den inte längre upplevs som 
stressig. De som vänder sig till andra för hjälp och känslomässigt stöd vid stressorer 
använder sig av copingstrategin sökandet av socialt stöd för att hantera stressfulla 
situationer. Den känslofokuserade copingstrategin bearbetar inte själva problemet utan 
går ut på att skapa sig strategier för att hantera de känslor som uppkommer vid 
stressorer. Som bland annat förnekande av att problemet finns, önsketänkande, 
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undvikande eller accepterande av situationen (4). Även barn med emotionella problem 
och vuxna med mentala sjukdomar har en pretraumatisk ökad risk. En pretraumatisk
faktor som är skyddande är socialt stöd. När det kommer till genetiska och fysiska 
riskfaktorer som är pretraumatiska har kvinnor och barn en större risk samt att genotyp 
spelar roll, vissa genotyper kan öka risken och vissa kan minska risken för att utveckla 
PTSD.
Peritraumatiska faktorer som kan öka risken är beroende av hur stort och kraftigt 
traumat är. Även vilken personlig skada eller hur hot om livet blivit mottaget, 
intrapersonellt våld och specifikt för militärer är om de är förövare, bevittnar illdåd eller 
dödar någon fiende. Alla de peritraumatiska faktorerna som kan öka risken för en PTSD 
utveckling är miljöfaktorer.
Temperamentet är den faktorn som spelar stor del i den posttraumatiska faktorn. Om 
individen har negativa bedömningar av situationen, dåliga copingstrategier eller om 
individen utvecklat akut stressyndrom ökas risken (2).

1.2.1 Stress och hjärnan
Centrala nervsystemet aktiveras vid stressorer och då hjärnan är den viktigaste delen av 
detta system kommer det ske ett flertal reaktioner utifrån den bearbetningsprocess som 
sker i hjärnan. Oftast pratas det om kamp eller flykt reaktionen, kroppen reagerar på ett 
visst stimuli iform av bland annat ökad hjärt- och andningsfrekvens för att kunna göra 
oss beredda på att antingen kämpa emot eller fly från det stressrelaterade stimulit.
Neurologiska strukturer som är av betydelse vid en stressreaktion är hippocampus, 
amygdala, prefrontal cortex samt gyrus cinguli. Stress kan uttrycka sig på olika sätt och 
de neurologiska strukturerna har en betydande roll i de olika stressuttrycken. 
Amygdalaaktivitet kopplas ofta till aggressiv stress och hippocampusaktivitet kopplas 
ofta ihop med uppgivenhetsstress. Aktivering av dessa två strukturer leder i slutändan 
till frisättning av ett antal hormon som kan få negativ påverkan på vår kropp(5).

1.2.2 Trauma och amygdala
När vår hjärna upptäcker en fara i vår omgivning är det strukturer i den mediala 
tinningloben som reagerar. Dessa strukturer är amygdala och hippocampus som 
fungerar som ett slags yttre alarmsystem. När detta alarmsystem varnar om en fara så 
mobiliserar kroppen sig för att kämpa eller fly. När en människa lär sig att någonting är 
farligt är det amygdala som aktiveras och detta sker även när vi reagerar på farliga 
händelser eller saker. När det skapas en känslomässig innebörd till ett inkommande 
stimuliså sker detta i amygdala. Flertalet studier som gjorts med hjälp av avbildningar 
av hjärnan har visat på att det är en ökad aktivitet i amygdala hos de som har PTSD(6). 

1.3 Hjärnstrukturen amygdala
Amygdala är en av hjärnstrukturerna som ingår i det så kallade limbiska 
systemet(4).Amygdala är en hjärnregion som har sin position i tinninglobens
under/insida och då strax under hjärnbarkslagret. Denna position befinner sig längst 
fram i den parahippocampala vindlingen (5). Amygdala kallas även för mandelkärnan 
(7) på grund av sin mandelformade struktur (8) och det ligger en sådan här mandelkärna 
på var sida av temporalloben(figur 1)(9). Amygdala är en hjärnstruktur som är essentiell 
när det gäller känslomässiga betydelser (5). De emotionella reaktionsmönster som 
organiseras i vår hjärna sköts av amygdala. Emotionella reaktionsmönster som är 
förknippade med rädsla och aggression är speciellt förknippade med amygdala (4). 
Beteenderesponserna som sker på grund av framträdande externa stimuli skapas av 
amygdala och som nämnts innan är rädsla en av dessa responser. Vid en situation som 
ger upphov till rädsla finns det ett inlärt beteende som ger upphov till att kroppen 



”fryser” till, individen börjar svettas samt att det sker fysiologiska förändringar som 
ökad puls och blodtryck. Något som är ganska unikt för människor vid denna 
rädslorespons är att människan får även kognitiva effekter. Känslor av förtvivlan oc
fruktan är exempel på kognitiva effekte

Det är ett flertal kärnor som ingår i amygdala komplexet och dessa kärnor är indelade i 
olika subenheter efter cytoarkitektur, histokemi samt vilka anslutningar 
delas amygdalakärnorna upp i tre olika grupper som är den basolaterala gruppen, 
kortikalliknande gruppen och centromediala gruppen. Utöver detta finns d
amygdalakärnor som främre amygdala området, amygdala
intercalated (inlagrade) området (6
har forskningen visat på att det är en massa inkommande signaler som går till de olika 
kärnorna. Fast att det är många signaler så ses det ett samband med att vissa distinkta 
strukturer skickar dessa signaler. De utgående 
både kortikala och subkortikala regioner samt regioner i hjärnstammen får signaler från 
amygdalas kärnor. Efferenta signaler till hjärnstammen från amygda
olika effekter. Skickar amygdala en signal till periaqueductal gray (PAG) är det dessa 
signaler som kan ge upphov till kardiovaskulära förändringar. Smärtvägarna är 
involverade i strukturen parabrakialakärnan som finns i hjärnstammen och skickas det 
signaler till solitärkärnan påverkas det vagala systemet (6
skickar till hypotalamus har en central betydelse för de autonoma och hormonella 
homeostatiska processerna (9)

De afferenta signaler som kommer till amygdala kommer huvudsakligen från 
thalamiska och kortikala strukturer elle
från strukturer som kortikala eller thalamiska ger information från strukturer som är 
relaterade till minnessystemet eller så är det information från sensoriska områden. 
Sensorisk information kommer till störst del från cerebrala cortex till amygdala. 
Amygdala får även signaler från st
beteende. Dessa afferenta signaler ski
amygdala. De afferenta signalerna som kommer til

De kopplingar som gör att amygdala interagerar m
påverkar känslor angående minne, beslutsfattande, uppmärksamhet, externa stimuli, 
homeostatiska processer och beteendemässiga reaktioner
Amygdala är en av de viktigaste delarna av vår hjärna för lagring av känslominnen 

Figur 1.Magnetic resonance imaging (MRI) visar amygdala i den ena hemisfären 
(Hämtad från Wikipedia (licens Creative commons)
2011[cited 2015-05-19].)
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innehar en stor spridning då 
både kortikala och subkortikala regioner samt regioner i hjärnstammen får signaler från 

la ger upphov till 
. Skickar amygdala en signal till periaqueductal gray (PAG) är det dessa 

som kan ge upphov till kardiovaskulära förändringar. Smärtvägarna är 
involverade i strukturen parabrakialakärnan som finns i hjärnstammen och skickas det 

Signalerna som amygdala 
skickar till hypotalamus har en central betydelse för de autonoma och hormonella 

De afferenta signaler som kommer till amygdala kommer huvudsakligen från 
alamus. Signaler 

eller thalamiska ger information från strukturer som är 
relaterade till minnessystemet eller så är det information från sensoriska områden. 
Sensorisk information kommer till störst del från cerebrala cortex till amygdala. 

rukturer involverade i autonoma system och 
alamus till 

l amygdala är glutamatergiska (6).

ed ett flertal andra delar av hjärnan 
påverkar känslor angående minne, beslutsfattande, uppmärksamhet, externa stimuli, 

Amygdala är en av de viktigaste delarna av vår hjärna för lagring av känslominnen (10).

Magnetic resonance imaging (MRI) visar amygdala i den ena hemisfären 
Jenna Traynor
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1.4 Neurologiska regioner sammankopplade med amygdala
1.4.1 Hippocampus
Hippocampus är en hjärnstruktur som är viktig för vår minnesfunktion samt inlärning. 
Det är även en hjärnregion som är till stor betydelse när det gäller vår rumsliga 
navigeringsförmåga(11). Sedan har även hippocampus en roll när det gäller 
rädslobetingning samt reglering av stress(12). Vid tillfällen där känslor möter minnen
finns det en sammankoppling mellan hippocampus-komplexet och amygdala-
komplexet. De båda strukturerna kan påverka varandras lagring och funktion när det 
gäller minnen och känslor(13). 

1.4.2 Striatum, putamen och accumbenskärnan
Striatum ingår i de basala ganglierna och är ett samlingsnamn för caudatus kärnan, 
putamen och accumbenskärnan(14). De flesta delar av cortex och då även sensoriska 
cortex har projektioner till striatum och då sker en bearbetning av sensorisk information 
i striatum tillsammans med andra regioner(15). Som tidigare nämnts ingår 
accumbenskärnan i striatum. Accumbenskärnan ingår i hjärnans belöningssystem och 
strukturellt består accumbenskärnan av två delar en inre märg och ett yttre hölje. Det 
yttre höljet gränsar till amygdala och är nästan delvis sammansmält med amygdala. När 
vi förmedlar våra känslor via ett rörelsemönster som oftast är ofrivilligt tros det att 
accumbenskärnan har en betydelse i detta(16). 

1.4.3 Främre- och bakre cingulate cortex
Främre cingulate cortex är ibland indelad i två delar, en som kallas för ”affect” och en 
som kallas för ”cognition”. ”Affect” delen har omfattande kopplingar till bland annat
amygdala och denna reglerar endokrina och autonoma funktioner. Förutom detta har 
den en rad andra egenskaper som betingad emotionell inlärning och att tilldela 
emotionella val vid externa samt interna stimuli. När interna tillstånd uttrycks i form av 
läten samt när motiverande innehåll bedöms är ”affect” delen av främre cingulate cortex 
inblandad(17). Bakre cingulate cortex tros vara viktig för den kognitiva funktionen. Det 
har visat sig att det sker en ökad aktivitet i bakre cingulate cortex när en individ plockar 
fram självbiografiska minnen samt när individen planerar för framtiden. Förutom detta 
tros den ha betydelse när det gäller reglering av fokus. Sedan varierar aktiviteten i bakre 
cingulate cortex beroende på graden av upphetsning/vaksamhet. Bakre cinguate cortex 
samband med andra regioner kan vara viktigt för medvetandet(18). 

1.4.4 Insula
Idag ses insula som en egen hjärnlob, insulära loben, och den är belägen i undre delen 
av sidofåran(19). Insula har en rad kopplingar mellan flertalet regioner som temporal, 
parietal- och frontalloberna, cingulate gyrus, hjärnstammen, thalamus, basala ganglier 
och amygdala. Dessa kopplingar är dubbelriktade. Insula tros ha en betydande roll när 
det gäller den känslomässiga medvetenheten(20). 

1.4.5 Prefrontal, premotor, orbifrontal, entorhinal- och parietal cortex
Prefrontal cortex utgör en stor del av hjärnbarkens yta, hela 30%. Prefrontal cortex har 
stor betydelse för att vi ska ha ett bra fungerande kognitivt beteende. Tillsammans med 
parietalloben har prefrontal cortex betydelse för vårt arbetsminne(21). Det är 
parietalloben som delas in i främre och bakre parietalcortex. Sinnesintrycken från öga, 
öra, hud och rörelseapparaten samordnas här för att vår hjärna ska kunna skapa en ”inre 
bild” av världen runtomkring. Även hur kroppen rör sig och befinner sig i omvärlden 
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registreras här(22). Premotor cortexhar som funktion att planera rörelser som sedan ska 
utföras(23). I orbifrontal cortex representeras belöningsvärdet för smak och lukt iform 
av sekundära smak-och lukt corex. Även information från de kortikala visuella 
områdena i tinningloben för att koppla ihop visuella stimuli med till exempel
smakstimuli. Aktivering av orbifrontal cortex sker förutom genom smak och lukt även 
vid både trevlig samt smärtsam beröring eller vid starkare företeelser som vinna eller 
förlora.Dessa sinnen kopplas samman i orbifrontal cortex så att visuella, smak eller lukt 
intryck kan upplevas som negativa eller positiva. Orbifrontal cortex har även betydelse 
för belönings- och straff relaterat beteende(24). Entorhinal cortex är som en slags 
”gateway” mellan de hippocampalaområdena och neocortex associations områden. Här 
tros det fungera som så att informationen till hippocampus har en slags temporal buffert 
i entrohinal cortex och på så vis säkert ha en betydande roll gällande vårt 
arbetsminne(25).

1.5 Symtom
Symtomen vid PTSD är många: 

Återkommande påträngandeminnen som är ofrivilliga samt ångestfyllda drömmar som 
är relaterade till traumat.
Individerna har ofta flashbacks och med det menas att de återupplever traumat på ett 
eller annat sätt. Dessa flashbacks kan vara i allt från några sekunder till några timmar 
och i vissa enstaka fall pågår de i dagar. Vid flashbacks kan individen ibland vara 
medvetenom omgivningen och ha vetskap om att det bara är en återupplevelse i form av 
visuella förändringar eller liknande men i vissa fall tappar individen helt medvetenhet 
om omgivningen (2).

Individen kan få intensiva psykologiska besvär om den blir utsatt för externa eller 
interna faktorer som påminner om traumat. Detta kan vara allt från väderförhållande till 
att se en individ som påminner om den gärningsman som utlöst traumat. Vid dessa 
faktorer kan det även ske fysiologiska förändringar som bland annat hjärtklappning och 
yrsel hos en individ med PTSD.
Individer som lider av PTSD försöker ofta till så stor grad som möjligt att undvika 
minnen, tankar, känslor, andra människor, aktiviteter, platser eller situationer som 
påminner om traumat som var orsaken till sjukdomen samt att de gärna undviker att 
prata om händelsen(2). 

Humör och kognition som tillhör den traumatiska händelsen får förändringar åt det 
negativa hållet och detta kan visa sig på ett flertal olika sätt. Det kan ske minnesförlust 
av vissa viktiga aspekter av den traumatiska händelsen hos individen. Individen får 
ihållande negativa tankar om sig själv och omvärlden som är överdrivna samt att 
individen ger sig själv skulden för att traumat har inträffat. Individen har svårt för att 
uppleva positiva känslor som glädje och kärlek då den har en ihållande negativ 
känslobild samt undvikande av aktiviteter och en känsla av utanförskap. En överdriven 
förändring i vaksamhet eller reaktivitet när det gäller traumat kan bland annat uppstå i 
form av irriterande beteende, aggressiva utbrott, självskadande beteende, 
koncentrationsproblem samt sömnproblem(2).

Vanligtvis visar sig symtomen vid PTSD ungefär tre månader efter den traumatiska 
händelsen men i vissa fall kan symtomen börja visa sig och utvecklas flera år efter den 
traumatiska händelsen (2).
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1.6 Diagnostisering
Det finns en rad olika kriterier som en vuxen behöver uppfylla för att bli diagnostiserad 
med PTSD.  Individen kan ha upplevt traumat iform av hot om livet, svår skada eller 
sexuellt våld på fyra olika sätt. Det kan vara genom att individen själv var med i den 
traumatiska händelsen eller sett någon annan bli utsatt för den traumatiska händelsen. 
Andra sätt att blivit utsatt för dessa traumatiska händelser är genom att individen fått 
berättat för sig om en våldsam eller oavsiktlig traumatisk händelse som hänt en nära 
familjemedlem eller vän som resulterat i dödsfall eller hot om dödsfall. 
Att blivit utsatt för upprepade traumatiska händelser eller hemska detaljer om 
traumatiska händelser vid flertalet tillfällen är det sista sättet att utveckla PTSD. Poliser 
är några som får uppleva hemska detaljer som till exempel vid fall av barnmisshandel 
vid upprepade tillfällen och kan på så vis utveckla PTSD. Ett eller flera av symtomen 
(som beskrivits ovan) ska individen upplevt efter den traumatiska händelsen samt att 
symtomen ska ha infunnit sig i minst en månads tid för att få diagnostiseras med PTSD. 
Vid en ålder på sex år eller yngre är det andradiagnoskriterier som gäller för att få 
diagnostiseras med PTSD(2).

1.7 Behandling
Psykoterapi är en sorts samtalsterapi som många PTSD drabbade behöver för att bli 
bättre. Vid behandling av individer med PTSD brukar samtalsterapin vara mellan sex 
till tolv veckor men detta kan variera då det ibland behövs längre tid. En sorts 
samtalsterapi som vanligen används vid PTSD är kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT 
är indelad i olika delar som kognitiv omstrukturering, exponeringsterapi eller stress 
inokulering träning (psyko pedagogik). 
Exponeringsterapin går ut på att exponeras för det som skapar oro och rädsla på ett 
säkert sätt och på det sättet på individen att kunna kontrollera sin rädsla. För att få 
individen att se på den traumatiska händelsen på ett mer realistiskt sätt används den 
kognitiva omstruktureringsterapin. Den hjälper även till att få ordning på de negativa 
minnena och tankarna om skuld som individer med PTSD ofta får. Psykoterapin är 
nästan som den kognitiva omstruktureringen då den huvudsakliga uppgiften är att få 
individen att bearbeta sina tankar och minnen på ett mer hälsosamt sätt. Psykoterapin 
går även ut på att reducera symtomen som uppkommer vid PTSD genom att individen 
får redskap hur den ska minska sin ångest (7).

Samtalsterapi kan på ett flertal sätt hjälpa den drabbade att få hjälp med de 
rädsloframkallande symtomen. Samtalsterapin ger kunskap om trauma och vilka 
effekter ett trauma kan ha. Den ger den drabbade individen tips och verktyg att använda 
sig av för att få en bättre livsstil när det gäller sömn, träning och kost. Verktyg till att 
kontrollera sin ilska samt att hantera sina skuldkänslor, skammen och andra känslor som 
uppkommit efter traumat(26). 

Vid medicinering används antidepressiva läkemedel som t.ex.sertralin (bland annat
Zoloft) och paroxetin (26). 
Sertralin är ett SSRI preparat och med det menas att det selektivt hämmar 
serotoninupptaget till nervceller. SSRI preparat används vid depression och/eller 
ångestsjukdomar som till exempel PTSD eftersom denna sjukdom har liknande symtom 
som depression och ångest(27). Preparaten som används i Sverige innehåller 
sertralinhydroklorid(28).



7

Även paroxetin är ett SSRI preparat och har liknande effekter som sertralin. I Sverige 
finns det två varianter av paroxetin preparat, de som innehåller 
paroxetinhydrokloridhemihydrat och de som innehåller paroxetinhydroklorid(29).
Symtom som dessa läkemedel kan användas mot vid PTSD är sorg, ilska, oro och 
känslan av en inre tomhet. Nackdelen med preparat som dessa är att de kan ge 
biverkningar som huvudvärk, illamående, sexuella besvär, sömnighet och nervositet. 
Det finns en del andra läkemedel som benzodiasepiner, antipsykotika och andra 
antidepressiva substanser som ges till individer med PTSD men det är osäkert hur väl de 
fungerar mot själva sjukdomen(26). 

En annan behandlingsmetod som vetenskapligt bevisats fungera bra vid behandling av 
PTSD är Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Hela behandlingen 
följer ett strukturerat mönster och i början av behandlingen får patienten identifiera ett 
flertal olika aspekter av det traumatiska minnet som orsakat sjukdomens uppkomst för 
att sedan följas av en bearbetningsfas. Huvudsyftet i bearbetningsfasen är att bearbeta 
de minnen som är förknippade med traumat och det sker genom att patienten får tänka 
på någon av de aspekter som patienten tidigare framfört till terapeuten. Samtidigt så för 
terapeuten handen framför ansiktet på patienten och patienten ska följa handen med 
blicken och det är dessa ögonrörelser som ska bearbeta minnena av traumat men exakt 
verkningsmekanism är ännu inte bekräftad(30).

1.8 Mätmetoder för att studera förändringar i hjärnan
1.8.1 Functional magnetic resonance imaging (fMRI)
fMRI är en teknik som visar på vilka delar av hjärnan som är aktiv, då aktiviteten mäts 
och kartläggs under en fMRI. Detta görs genom att titta på blodflödet. De delar som är 
aktiva kräver ett ökat blodflöde för att det behövs mer syre till den eller de regioner som 
är aktiv. En fMRI kan då se vilka regioner som är neuronalt aktiva genom att detektera
de förändringar som sker i blodets flöde- och syresättning(31). 

1.8.2 Voxel based morphometry (VBM)
VBM är en teknik som används för att analysera skillnader i hjärnans anatomi mellan 
individer. Ofta används VBM för att se om det förekommer atrofi. De bilder som blivit 
framscannade (MRI) delas in i vit substans, grå substans och cerebrospinalvätska för att 
sedan analysera just den substans som är av intresse, vilket till störst del är om det 
förekommer förändringar i den gråa substansen(32). 

1.8.3 Surface-based morphometry(SBM)
SBM är en analysteknik som är alternativ till VBM. Här analyseras förändringar i den 
kortikala grå substansen. Denna teknik gör det möjligt att definiera den grå substansens 
tjocklek och den regionala ytan oberoende av varandra(33). 

1.9 Metoder för att mäta graden av PTSD och PTSD symtom
1.9.1 PTSD Symptom Scale (PSS)
PSS är en semistrukturerad intervju som innehåller 17 frågor. Frågornas syfte är att 
bedöma vilken förekomst samt svårighetsgrad symtomen har enligt kriterierna för DSM 
IV. Symtomen ska ha relation till ett enda traumatillfälle samt att frågorna som
patienten får handlar om uppkomsten av symtom från de närmaste två veckorna. Det 
finns en skala från noll till tre som ger en uppfattning om hur svåra symtomen är för 
patienten som intervjuas. Noll är inte alls, ett är lite eller en gång i veckan, två är två till 
fyra tillfällen per vecka medan tre på skalan är väldigt mycket vilket är fem gånger eller 
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mer per vecka som patienten haft påträngande eller plågsamma återkommande minnen 
eller tankar om traumat(34). 

1.9.2 Clinical Administered PTSD Scale (CAPS)
CAPS är en strukturerad intervju som används för att diagnostisera PTSD samt mäta 
svårighetsgraden av symtomen vid PTSD enligt DSM-IV. Den innehåller 34 frågor. Av 
de 34 frågorna mäter 17 av frågorna symtomens frekvens medan de andra 17 frågorna 
mäter svårighetsgraden av symtomen. För att ett symtom ska vara närvarande enligt 
poängsystemet behöver det en frekvens på ett eller mer samt en intensitet på två eller 
mer. Svårighetsgraden av symtom går att utröna genom att summera frekvensen och 
intensiteten av varje symtom. För att få diagnosen PTSD med hjälp av CAPS krävs det 
att individen får minst ett ”B” symtom, tre ”C” symtom och två ”D” symtom förutom de 
andra kriterierna som gäller för diagnostisering(35).

1.9.3 Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID)
SCID är en semistrukturerad intervju som används av professionella som är väl bekanta 
med diagnoskriterier och klassificeringar i DSM-V. SCID används för att diagnostisera 
de sjukdomar som ingår i DSM-V(36). 

1.9.4 Post-Traumatic Stress Disorder Checklist- Civilian Version (PCL-C)
PCL-C är självrapporterande frågeformulär för att bedöma symtomen vid PTSD och 
den består av 17 frågor. Just denna version är för civila och kan användas på alla 
individer. Frågorna berör symtom som relaterar sig till allmänna stressupplevelser. 
PCL-C är en förenklad variant som kan användas när det gäller symtom från flera 
trauman(37). 

1.9.5 Ego-Resilience scale (ER-89)
ER-89 används för att mäta hur en individ hanterar utmaningar och händelser i det 
vardagliga livet. Den består av 14 frågor och bedöms efter en skala på fyra, där ett är 
gäller inte alls och fyra stämmer väldigt mycket(12). 

1.9.6 Positive and Negative Affect Schedule scale (PANAS-T)
PANAS-T är en skala som mäter negativa och positiva känslor samt tankar. Den består 
av 20 objekt där hälften är negativa adjektiv för att beskriva känslouttryck och 
resterande hälften är positiva. I PANAS-T används en femgradig skala där ett är väldigt
lite eller inte alls och fem är extremt mycket när adjektiven rankas av individen som 
genomför PANAS-T(12). 

1.9.7 Composite International Diagnostic interview (CIDI)
CIDI är en strukturerad intervjuteknik som används för att bedöma psykiska störningar 
efter kriterierna ibland annat DSM-IV. Denna intervju gör så att utredaren kan lättare 
mäta sjukdomens förekomst samt hur allvarlig sjukdomen är. Intervjun kan även ge 
redskap för utredaren att bedöma om individen behöver läkemedelsanvändning samt 
vem som behöver behandlas och vilka hinder det kan finnas för behandling(38).

2 Syfte och frågeställning
Studiens syfte är att se om förändringar i amygdala och närliggande regioner kan vara 
bidragande till symtomen som upplevs av individer med PTSD samt vilka neurologiska 
förändringar som skett/finnsi dessa hjärnregioner somkan ha en bidragande faktor till 
uppkomsten av sjukdomen.
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Frågeställning för denna studie är:
”Vilka neurologiska förändringar sker i amygdala och närliggande hjärnregioner hos 
individer med PTSD, vilket bidrar till de upplevda symtomen?”

3 Metod
Detta arbete är en litteraturstudie. Litteratur söktes via databaserna PubMed och Web of 
Science. Sökord på PubMed var”PTSD symptoms and amygdala”. På PubMed valdes 
även endast fri tillgång till fulltext samt att artiklarna skulle vara från de senaste fem 
åren. Detta gav 98 träffar på PubMed. Även en sökning på ”PTSD and symptom 
causes” gjordes på PubMed med ett urval på endast fri tillgång på fulltext samt artiklar 
från senaste fem åren. Det gav 119 träffar. Sökningen på Web of Science gav 170träffar 
och sökorden där var ”PTSD + amygdala + symptoms”samt begränsat till endast artiklar
som publicerats de senaste fem åren.Därefter valdes artiklarna efter att abstrakten hade
lästsoch de ingående inklusions- samtexklusionskriteriernahade undersökts.

Studier gjorda på barn exkluderades på grund avandra diagnoskriterier samt skillnader i 
utvecklingen i hjärnan hos barn jämfört med vuxna. Även djurstudier exkluderades samt 
de studier som hade medverkande individer med sekundära neurologiska och/eller 
neuropsykiatriska sjukdomar. Däremot inkluderades studier gjorda på individer över 18 
år oavsett kön och oberoende av orsak till uppkomst av PTSD.

4 Resultat
Tabell 1. Resultaten som presenteras i de utvalda artiklarna sammanfattas i tabell 1
Artiklar Patientgrupp/PTSD Kontrollgrupp Resultat Symtom relaterade till 

förändringar vid 
PTSD

1. Decreased 
Premotor 
Cortex Volume 
in Victims of 
Urban Violence 
with 
Posttraumatic 
Stress 
Disorder(12)

16 medverkande: 
9 kvinnor och 7 män

16 medverkande: 
9 kvinnor och 7 
män

PTSD: minskad 
volym av grå 
substans i premotor 
cortex och i främre 
cingulate cortex 
(p<0.05)

PTSD: mer svårighet att 
hantera vardagliga 
utmaningar, mindre 
positiva och mer 
negativa (p<0.0001).

2. Voxel-based 
morphometric 
gray matter 
correlates of 
posttraumatic 
stress 
disorder(39)

15 medverkande:
10 kvinnor och 5 
män

Ingen 
kontrollgrupp

Volymen av grå 
substans har 
korrelationer med 
svårighetsgraden av 
PTSD samt 
symtombilden. 

PTSD: förhöjd 
vaksamhet (fusiform 
gyrus samt temporala 
inferior gyrus samt 
negativt med vänstra 
temporala mellersta 
gyrus och högra 
superior mediala 
frontala gyrus), 
återupplevande (högra 
postcentrala gyrus samt 
vänstra fusiform gyrus)
och 
undvikande/avtrubbande 
symtom (högra 
amygdala-hippocampala 
komplexet, bilaterala 
cerebellum samt de 
orbitala regionerna i 
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vänstra inferior gyrus 
och mellersta frontala 
gyrus).

3. Reduced 
Amygdala and 
ventral Striatal 
Activity to 
Happy Faces in 
PTSD IS 
Associated with 
Emotional 
Numbing(40)

23 medverkande:
13 kvinnor och 10 
män

20 medverkande:
9 kvinnor och 11 
män

PTSD: mindre 
aktivitet i högra och 
vänstra amygdala 
och ventrala 
striatum (p<0.005). 
Rankade även de 
glada ansiktena som 
mindre intensiva än 
vad kontrollgruppen 
gjorde (p<0.05).

PTSD: Emotionellt 
avtrubbande (högra 
ventrala striatum)
(p<0.05).

4. Cortical 
inhibition 
deficits in 
recent onset 
PTSD after a 
single 
prolonged 
trauma 
exposure(33)

15 medverkande:
5 kvinnor och 10 
män

10+25 
medverkande:
10 trauma-
exponerade män 
utan PTSD samt
3 kvinnor och 22 
män som ej 
upplevt trauma

PTSD: minskad 
kortikal tjocklek 
i/på flertalet 
regioner och 
kortikal 
förtjockning endast 
i calcerine cortex. 
Kan ha korrelation 
med CAPS.

PTSD: CAPS poäng, 
PTSD gruppen: 84,25 
±14,29p, (utan PTSD 
33,15± 20,12p.) PTSD: 
förändrad cortex, i
högra hemisfären 8 
regioner och i vänstra 6 
regioner.

5. Disrupted 
amygdala-
prefrontal 
functional 
connectivity in 
civilian women 
with 
posttraumatic 
stress 
disorder(41)

20 medverkande:
Alla kvinnor

20 medverkande:
Alla trauma-
exponerade 
kvinnor

PTSD: hade en ökad 
respons i högra 
amygdala vid syn av 
skrämmande 
ansikten (p<0.05). 
Hade även ökade 
eller minskade 
kopplingar mellan 
amygdala och andra 
regioner.

PTSD:förhöjd 
vaksamhet(högra 
amygdala). Hög 
svårighetsgrad av 
symtom enligt PSS 
(amygdala-subgenual 
cingulate kopplingen)
(p<0.004)

6. Negative 
Emotion 
Regulation in 
Patients with 
Posttraumatic 
Stress 
Disorder(35)

20 medverkande:
7 kvinnor och 13 
män

20 medverkande: 
6 kvinnor och 14 
män

PTSD: svagare 
aktivering i 
prefrontal samt 
parietal cortex både 
vid uppreglerande 
och nedreglerande 
förhållanden. I vissa 
fall en ökad 
aktivering av 
amygdala.

PTSD: Förmåga att 
reglera känslor. 
Intensifiera en känsla 
(amygdala (p<0.04), 
bakre cingulate cortex 
(p<0.01), främre
cingulate cortex 
(p<0.04), middle 
cingulate cortex 
(p<0.02), vänstra 
inferior frontal cortex 
(p<0.04), vänstra 
putamen (p<0.04), 
bilaterala inferior 
parietal loben (p<0.03)).
Minska en känsla 
(inferior frontal cortex 
(p<0.01), vänstra 
putamen (p<0.02), 
bilaterala inferior 
parietal loben (p<0.01), 
insula (p<0.03)).
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4.1 Artikel 1: Decreased premotor cortex volume in victims of 
urban violence with posttraumatic stress disorder (12)
4.1.1 Syfte
Studiens syfte var att se om individer som utvecklat PTSD efter trauman som varit av 
karaktärer som gjort ett kraftfullt intrång i den personliga sfären kan ha samband med 
kortikala förändringar i premotoriska områden. Att studien valde detta syfte bygger på 
en tidigare studie som visade på att livshotande händelser inom urbant våld är en 
grundläggande triggerfaktor till att utveckla defensiva motoriska reaktioner hos dessa 
individer. Andra studier har föreslagit att premotor cortex innefattar ett register av 
motoriska defensiva responser samt representerar vårt personliga utrymme runt oss.
Studien förväntade sig att se en förminskning av volymen av premotorcortex hos de 
med PTSD förutom de typiskt strukturella förändringar som ses ibland annat
hippocampus och amygdala som brukar ses hos individer med PTSD(12).

4.1.2 Resultat
De 16 medverkande diagnostiserades med PTSD med hjälp av SCID medan de 16 som 
medverkade i kontrollgruppen valdes från en lista bestående av  Federal University of 
Rio de Janeiro´s anställda. Det som var gemensamt för de båda grupperna var att de alla 
hade varit utsatta för någon sorts urbant våld och därför genomgick även 
kontrollgruppen SCID för att utesluta diagnosen PTSD.Både de som diagnostiserats 
med PTSD samt kontrollgruppen genomgick tre olika metoder för att utmäta 
symtomens svårighetsgrad. Symtomen var påverkande drag/egenskaper samt hur 
individen hanterar vardagliga utmaningar och händelser. De metoder som användes var 
PCL-C, PANAS-T och ER-89. 
Alla medverkande genomgick en MRI som följdes av en VBM för att undersöka om det 
fanns ett samband mellan symtom och kortikala förändringar som en minskning av
volymen av grå substans.
Studien kom fram till att gruppen som var diagnostiserad med PTSD hade 
symtomsvårigheter som var signifikant högre än kontrollgruppen (p<0.0001). När det 
gällde egenskaper som påverkade hade PTSD gruppen signifikant lägre positiva poäng
(p<0.0001) men signifikant högre negativa poäng än kontrollgruppen (p<0.0001). Även 
poängen som visade på hur individen hanteradevardagens utmaningar var signifikant 
lägre hos de med PTSD jämfört med kontrollgruppen (p<0.0001).
När VBM resultaten analyserades sågs det att ventrala premotorcortex samt främre
cingulate cortex hade en minskning i volymen av grå substans hos de med PTSD 
jämfört med kontrollgruppen. Däremot kunde inte studien visa på någon skillnad 
gällande volymen av grå substans i hippocampus eller amygdala mellan 
kontrollgruppen och PTSD gruppen(12).

4.1.3 Diskussion
Studiens förväntningar om att premotor cortex skulle ha en minskad volym av grå 
substans visade sig vara rätt hos de som blivit utsatta för ett trauma associerat med 
intrång i den personliga sfären. Strukturella avvikelser i premotor cortex kan vara 
kopplade till problemen med den personliga sfären som de som lider av PTSD ofta 
upplever. Även problem med att välja rätt defensiva svar inför situationer som de med 
PTSD ofta har kan vara kopplat till strukturella avvikelser i premotor cortex.
Det bör tas i beaktande att det fanns vissa begränsningar i denna studie när resultaten 
tolkas. Antalet medverkande i studien var begränsat och kontrollgruppen bestod av 
traumaexponerade så det kunde ha varit av betydelse att ha med en icke-
traumaexponerad andra kontrollgrupp(12). 
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4.2 Artikel 2: Voxel-based morphometric gray matters correlates 
of posttraumatic stress disorder(39)
4.2.1 Syfte
Studiens syfte var att genom en VBM studie undersöka om volymen av grå substans, då 
speciellt i amygdala, var relaterat till svårighetsgraden av tre symtomgrupper. De tre 
symtomgrupperna var återupplevande, undvikande/avtrubbning samt förhöjd 
vaksamhet.Utifrån de resultat som tidigare studier fått hypotiserades att det skulle ses en 
negativ/omvänd relation mellan volymen av grå substans i hippocampus och mediala
prefrontala cortex och symtomens svårighetsgrad. Valet av studie och syfte grundades i 
att det ansågs finnas för lite litteratur angående ämnet(39). 

4.2.2 Resultat
De 15 medverkande genomgick SCID för att med säkerhet veta att de medverkande 
hade PTSD. Traumat som de medverkade hade genomgått för att utveckla PTSD var 
varierade icke-stridsrelaterade trauman. CAPS användes för att mäta symtomens 
svårighetsgrad hos studiens medverkande. Efter alla medverkande hade genomfört 
CAPS visade det sig att symtomens svårighetsgrad varierade från milda till extrema. 
Det var 40% som hade milda symtom, vilket är CAPS på totalt 20-39. 33,3% hade
moderata symtom som är CAPS på totalt 40-59. Det var 13,3% med svåra symtom
(CAPS totalt på 60-79) och 13,4% med extrema symtom vilket är samma som CAPS på 
totalt ≥80.
En MRI med efterföljande VBM analys av vit substans, grå substans samt 
cerebrospinalvätska gjordes på de medverkande för att se om det fanns förändringar 
gällande volymen av grå substans. Symtomgrupperna som studien undersökteför att se 
om det fanns en korrelation med volymen av grå substans var återupplevande, 
undvikande/avtrubbning samt förhöjd vaksamhet. 
Studien hittade ingen koppling mellan återupplevande symtom och symtomgruppen 
undvikande/avtrubbning (p=0.71) Inte heller fanns det något samband mellan 
återupplevande och förhöjd vaksamhet (p= 0.72). Däremot fanns det kopplingar mellan 
förhöjd vaksamhet och undvikande/avtrubbning symtomgrupperna (p<0.001). 
Volymen av grå substans i högra amygdala-hippocampala komplexet samt vänstra 
mellersta temporal gyrus hade kopplingar till svårighetsgraden av PTSD. 
Symtomgruppen återupplevande visade på en positiv koppling till högra postcentrala 
gyrus samt vänstra fusiform gyrus volym av grå substans. En ökad volym av grå 
substans i högra amygdala-hippocampala komplexet, bilaterala cerebellum samt de 
orbitala regionerna i vänstra inferior gyrus och mellersta frontala gyrus ökade stödet för 
att symtom som undvikande/avtrubbande upplevdes. Symtomgruppen förhöjd 
vaksamhet sågs öka i samband med en ökad volym av grå substans i fusiform gyrus 
samt temporala inferior gyrus samtidigt som det omvänt(negativt) sågs ha ett visst 
samband mellan volymen av grå substans i vänstra temporala mellersta gyrus samt 
högra superior mediala frontala gyrus till förhöjd vaksamhet som symtom(39). 

4.2.3 Diskussion
Syftet med studien var att se samband mellan svårighetsgraden av vissa symtomgrupper 
och volymen av grå substans. Studiens resultat visar på att det fanns kopplingar mellan 
svårighetsgraden av symtom och förändringar i volymen av grå substans. Den totala 
CAPS summan hade samband med en ökad volym av grå substans i högra amygdala 
samt högra hippocampus. Både den återupplevande och undvikande/avtrubbning 
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symtomgruppen hade kopplingar till en ökad grå substans volym men till olika 
hjärnregioner. Medan symtomgruppen förhöjd vaksamhet visade på både positivt och 
negativt samband med volymen av grå substans i olika regioner.Detta kan till viss del 
stödja hypotesen studien hade om att det skulle komma att finnas en omvänd relation 
mellan volymen av grå substans till mediala prefrontala cortex.
Något som denna studie saknade var en kontrollgrupp vilket kan minska trovärdigheten 
av studiens resultat(39).

4.3 Artikel 3: Reduced amygdala and ventral striatal activity to 
happy faces is associated with emotional numbing(40)
4.3.1 Syfte
Studiens syfte var att se i vilken omfattning en neurologisk aktivitetsförsämring av 
positiva känslosignaler har med den emotionella avtrubbningen som finns hos patienter 
med PTSD. Studien bygger på en tidigare studie som undersökte vilka neurala nätverk 
som är av betydelse vid åsynen av glada ansikten hos individer med PTSD. En 
förväntning studien hade var att ventrala striatum (som omfattar accumbenskärnan) 
samt amygdala skulle visa på en minskad aktivitet och på så vis förknippas med en 
högre grad av emotionell avtrubbning hos de med PTSD(40).

4.3.2 Resultat
Alla de 43 medverkande genomgick CIDI för att diagnostisera vilka som utvecklat 
PTSD samt vilka som inte utvecklat PTSD och med det ingick i den trauma exponerade 
kontrollgruppen. För att utröna svårighetsgraden av PTSD symtomen i de 23 patienterna 
med PTSD användes CAPS.
Det fanns ingen direkt skillnad i hur de båda grupperna identifierade glada eller neutrala 
ansikten efter blivit visade ett standardiserat set av bilder på ansikten i gråskala. De 
medverkande fick även ranka bilderna på ansiktena efter en intensitetsskala och där 
visade det sig att PTSD gruppen rankade de glada ansiktena som mindre intensiva än 
vad kontrollgruppen gjorde (p<0.05). Under bildvisningens gång genomfördes en fMRI 
vilket visade att gruppen med PTSD hade en lägre aktivitet i vänstra accumbenskärnan 
som sträckte sig vidare in i putamen (ventrala striatum) samt att det fanns trender till en 
lägre aktivitet i vänstra amygdala jämfört med kontrollgruppen när det gällde respons på 
perception av glädje (p<0.005). Någon ökad aktivitet i dessa områden som var av 
intresse för studien visade sig inte hos PTSD gruppen. Studien kollade även upp om det 
fanns samband eller skillnader i aktivitet i ventrala striatum och amygdala på de som 
medicinerades för sin PTSD samt de som var deprimerade samtidigt som de 
hadediagnostiserats med PTSD. De patienter som inte medicinerades visade vissa 
tendenser till en minskad aktivitet i högra accumbenskärnan (p<0.009) samtidigt som 
det sågs en minskad aktivitet i vänstra amygdala (p<0.004) när de jämfördes med 
kontrollgruppen. Jämfördes de som medicinerades med kontrollgruppen sågs det 
tendenser till en minskad aktivitet i både amygdala (p<0.017) och ventrala striatum på 
höger sida (p<0.014).De som led av depression i PTSD gruppen hade en signifikant 
minskad aktivitet i högra ventrala striatum (p<0.002) jämfört med kontrollgruppen samt 
en tendens till minskad aktivitet i högra amygdala (p<0.008). Gruppen utan depression i 
PTSD gruppen hade jämfört med kontrollgruppen en signifikant minskning av aktivitet i 
högra amygdala (p<0.005) samt en viss trend till minskad aktivitet i vänstra ventrala 
striatum (p<0.009). Detta visade att på det stora hela att oavsett depression eller inte har 
de med PTSD en minskad aktivitet i amygdala och ventrala striatum jämfört med 
kontrollgruppen.Det var en negativ korrelation mellan den svårare graden av 
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emotionella avtrubbande och aktiviteten i högra ventrala striatum (p<0.05). Däremot 
sågs inget samband mellan aktiviteten i ventrala striatum och depression (p<0.35)(40).

4.3.3 Diskussion
Studiens syfte att det skulle finnas ett samband mellan en minskad aktivitet i ventrala 
striatum samt amygdala med symtomen som innebär emotionell avtrubbning visade sig 
överensstämma med resultatet. PTSD gruppen visade på en minskad aktivitet i dessa 
hjärnregioner vid perception av glada ansikten. 
Kontrollgruppen hade även de genomgått trauma så det fanns ingen frisk kontrollgrupp 
att jämföra data med vilket kan vara en nackdel för studiens resultat och 
jämförelser(40).

4.4 Artikel 4: Cortical inhibition deficits in recent onset PTSD 
after a single prolonged trauma exposure(33)
4.4.1 Syfte
Studiens syfte var att genom att använda sig av SBM kunna upptäcka patogenesen för
de som nyligen insjuknat i PTSD samt stress. De hade en hypotes om att det skulle 
synas en tydlig skillnad i kortikal tjocklek inom vissa regioner mellan de som nyligen 
diagnostiserats med PTSD och de som exponerats för trauma utan utveckling av PTSD 
jämfört med en kontroll grupp. Dessa regionala skillnader i den kortikala tjockleken 
skulle sedan vara associerade med symtomens svårighetsgrad. Denna hypotes var 
framtagen från tidigare studiers resultat(33).

4.4.2 Resultat
Alla 50 medverkande i studien genomgick MRI samt mätningar för att bestämma 
kortikala tjockleken. För de som genomgått trauma oavsett utgång kollades om det 
fanns något samband mellan förtunningen av den kortikala tjockleken som var 
signifikant med CAPS poäng. PTSD gruppen hade högre CAPS poäng än gruppen utan 
PTSD. PTSD gruppen hade poäng på 84,25 ±14,29 (medel och SD) medan gruppen 
utan PTSD hade 33,15± 20,12 (medel och SD) vilket är en ganska stor skillnad. Sågs 
det till den genomsnittliga kortikala tjockleken över hela hjärnan var det ingen skillnad 
mellan de olika grupperna. Däremot hade alla som genomgått trauma, både de med 
utvecklad PTSD samt de utan, en signifikant förändrad cortex jämfört med 
kontrollgruppen med friska (p<0.05). De områden som var betydligt förtunnade hos 
PTSD gruppen jämfört med kontrollgruppen med friska individer var ett flertal i båda 
hemisfärerna. I den högra hemisfären var det hela åtta regioner som var förtunnade 
medan den vänstra hemisfären hade sex förtunnade regioner. Regioner som hade en 
minskad kortikal tjocklek i båda hemisfärerna hos de med PTSD var superior frontal
gyrus (höger p<0.013, vänster p<0.008), hippocampala gyrus (höger p<0.009, vänster 
p<0.014), inferior parietal loberna (höger p<0.035, vänster p<0.007), superior parietal 
loberna (höger p<0.032, vänster p<0.033), främre cingulate cortex (höger p<0.017, 
vänster p<0.029) samt bakre cingulate cortex (höger p<0.025, vänster p<0.031). Det 
sågs även en minskning i rostral middle frontal gyrus (p<0.032) samt lateral occipital 
loberna (p<0.04) i den högra hemisfären i PTSD gruppen jämfört med kontrollgruppen 
på friska individer. Även en kortikal förtjockning sågs hos PTSD gruppen i vänstra 
calcarine cortex jämfört med både den friska kontrollgruppen (p<0.011) samt de som 
genomgått trauma men inte utvecklat PTSD (p<0.047). Det sågs även skillnad i kortikal 
tjocklek mellan PTSD gruppen och traumagruppen utan PTSD. Det var en 
minskningsskillnad i stort sett samma regioner som det sågs mellan friska 
kontrollgruppen och PTSD, superiorfrontal loberna (höger p<0.036, vänster p<0.022), 
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hippocampala gyrus (höger p<0.019, vänster p< 0.028), främre cingulate cortex (höger 
p<0.021, vänster p<0.028) samt bakre cingulate cortex (höger p<0.032, vänster 
p<0.029). Utöver det sågs det en minskad kortikal tjocklek i lateral occipital loberna
(p<0.032) samt rostral middle frontal gyrus (p<0.042) i den högra hemisfären.
Jämförelsen mellan traumagruppen och den friska kontrollgruppen visade inte på någon 
direkt skillnad i kortikal tjocklek. När sambandet mellan regionerna som hade en 
minskning av den kortikala tjockleken jämfördes med CAPS sågs det ett negativt 
samband med främre cingulate cortex (höger p<0.017, vänster p<0.017) och bakre
cingulate cortex (höger p<0.024, vänster p<0.039), inferior parietal cortex (höger 
p<0.007, vänster p<0.043), superior frontal cortex (höger p<0.014, vänster p<0.013) 
samt hippocampus (höger p<0.035, vänster p<0.015)(33).

4.4.3 Diskussion
Studiens resultat visar på att det är en hel del regioner som har en kortikal förtunning 
hos de som nyligen fått PTSD jämfört med både en traumaexponerad och en frisk 
kontrollgrupp vilket överensstämmer till stor del med studiens hypotes. Det finns även 
en negativ korrelation mellan den kortikala tjockleken i hippocampus (bilaterala), 
cingulate cortex samt frontal gyrus och CAPS hos alla de traumatiserade medverkande. 
Däremot var förtunningen i hippocampus och cingulate cortex större hos de med PTSD 
jämfört med den traumaexponerade kontrollgruppen. Studien använde sig av 
medverkande som utsatts för samma trauma och mätningarna gjordes sex månader efter 
händelsen. Detta visar inte på hur kronisk PTSD påverkar den kortikala tjockleken i 
längden däremot visar det bra på hur nyligen traumaexponerade med PTSD får 
förändringar i kortikal tjocklek. Dock var de endast utsatta för ett trauma innan 
utvecklingen av PTSD. Det kan vara skillnad jämfört med de som utvecklar PTSD efter 
flertalet trauma(33).

4.5 Artikel 5: Disrupted amygdala-prefrontal functional 
connectivity in civilian women with posttraumatic stress 
disorder(41)
4.5.1 Syfte
Studiens syfte var att se vilka effekter PTSD har på amygdalas respons på hotande 
antydningar som i detta fall var skrämmande ansiktsuttryck. Även de funktionella 
kopplingarna mellan amygdala och andra hjärnregioner skulle undersökas hos 
traumatiserade afroamerikanska kvinnor när de utsattes för skrämmande ansiktsuttryck. 
En hypotes som studien hade var att det skulle ses en ökad amygdala respons vid 
hotande stimuli medan kopplingen mellan amygdala och ventromedial prefrontal cortex 
samt främre cingulate cortex skulle försvagas(41).

4.5.2 Resultat
Mellan den traumaexponerade kontrollgruppen och PTSD gruppen var det ingen direkt 
skillnad mellan vilka trauma de varit med om men de i PTSD gruppen hade lägre 
utbildning. De med PTSD hade högre svårighetsgrad av symtom enlig PSS (p<0.01) 
samt mer ångestegenskaper (p<0.01) jämfört med kontrollgruppen. Alla 40 
medverkande genomgick en fMRI. Genom en bilateral aktivitet i amygdala visade 
PTSD gruppen på en respons vid skrämmande ansiktsuttryck jämfört med de neutrala 
ansiktena (p<0.05). Detta gjorde ävenkontrollgruppen men PTSD gruppen visade på en 
högre respons i högra amygdala vid de skrämmande ansiktena i förhållande till 
kontrollgruppen (p<0.05). De båda grupperna uppvisade liknande aktivitet till de 
skrämmande ansiktena när det sågs till hela hjärnans regionala aktivitet jämfört med 
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aktivitetsresponsen till neutrala ansikten. Då var det visuella områden som fusiform 
gyrus och inferior occipital gyrus som aktiverades tillsammans med temporala cortex 
samt mellersta cingulate gyrus. Däremot visade de med PTSD på klusterinnehållande 
toppar (toppar med en aktivitetssvärm) i den högra hemisfären och då i regionerna 
temporal pole, accumbenskärnan samt entorhinal cortex. Det blev en överlappning av 
högra amygdala av denna svärm/kluster av aktivitet. Även superior frontal gyrus visade 
på en högre bilateral aktivitet hos de som led av PTSD jämfört med kontrollgruppen 
som en respons på de skrämmande ansiktena. Däremot var det en minskad aktivitet i 
högra postcentral gyrus hos PTSD gruppen jämfört med kontrollgruppen.
Studien undersökte sedan om det fanns ett samband mellan ökade aktiviteten i högra 
amygdala som respons på skrämmande ansikten, vilken traumaupplevelse individen 
genomgått samt symtomen för PTSD. Det visade sig att det fanns inget samband mellan 
den totala symtomsvårighetsgraden eller vilket trauma individen upplevt med den ökade
aktiviteten i högra amygdala. Inte heller kunde det ses något samband med symtom som 
återupplevelse eller undvikande med den ökade responsen. Ett positivt samband som 
visade sig med den ökade responsen i högra amygdala var symtomet förhöjd vaksamhet
(p=0.04). Det gick inte att se något samband mellan kontrollgruppen och de olika 
symtomen (återupplevelse, undvikande och förhöjd vaksamhet). Det hittades samband 
mellan andra regioner utanför amygdala när alla medverkande undersöktes oavsett 
diagnos med symtomens svårighetsgrad. Positiva samband sågs då i främre mediala
prefrontala cortex i form av ett område som överlappade både högra och vänstra 
superior frontal gyrus (p<0.05). Även ett kluster av aktivitet som överlappade vänstra 
inferior frontala gyrus och vänstra främre insula visade på ett positivt samband med 
svårighetsgraden av symtom (p<0.05). Några negativa samband av betydelse fanns inte 
i någon region.
Viss ökning av funktionella kopplingar mellan olika regioner sågs i PTSD gruppen. Det 
fanns en ökning av den funktionella anslutningen mellan vänstra amygdalakärnan och 
främre cingulate cortex samt vänstra caudate. Även anslutningen mellan högra 
amygdalakärnan och regioner av bilaterala temporalloben, vänstra postcentrala gyrus 
samt högra cerebellum visade på en ökning hos de med diagnosen PTSD.
I kontrollgruppens fall visade det sig även där finnas en del ökade funktionella 
anslutningar mellan olika regioner. I den vänstra hemisfären fanns det en ökning mellan 
amygdalakärnan och vänstra subgenual cingulate cortex samt orbifrontala cortex, 
vänstra superior parietal gyrus samt vänstra pre-och postcentrala gyri. I den högra
hemisfären var det mellan amygdalakärnan och bilaterala orbifrontala cortex, vänstra 
superior parietal gyrus och högra cerebellum som det sågs en ökning av de funktionella 
kopplingarna.När de båda grupperna jämförs med varandra gällande förändringar i de 
funktionella anslutningarna sågs det att PTSD gruppen uppvisade en lägre funktionell 
anslutning mellan högra amygdala och ett kluster in i subgenual cingulate cortex. 
Däremot hade de med PTSD en ökad funktionell koppling mellan vänstra amygdala
samt ett kluster in i högra dorsolaterala prefrontala cortex som sedan utgjorde en topp i 
inferior frontal gyrus. Även mellan högra amygdala samt högra globus palladius sågs 
det ett kluster av ökade anslutningar. Det undersöktes om symtomsvårigheterna är 
relaterade till kopplingarna mellan amygdala och subgenual cingulate cortex. Detta 
gjordes genom att undersöka korrelationen mellan den totala summan av PSS och 
kontrastvärdet som representerar kopplingarna för de skrämmande relativt de neutrala 
ansiktena.PTSD gruppen hade en minskad funktionell anslutning mellan amygdala och 
subgenual cingulate jämfört med kontrollgruppen, men trots detta så visade de med 
PTSD på ett signifikant positivt samband mellan amygdala-subgenual cingulate 
kopplingen och svårighetsgraden av symtom (p<0.004)(41).
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4.5.3 Diskussion
De med PTSD visade på en ökad amygdalaaktivitetvid skrämmande stimuli som 
hypotesen var. Det sågs även en minskad funktionell koppling mellan amygdala och 
ventromedial prefrontal cortex i PTSD gruppen vilket stödjer studiens hypotes. Just 
denna minskade koppling mellan amygdala och ventromedial prefrontal cortex vid 
processandet av emotionella stimuli har tidigare visat sig vid studier som ej är gjorda på 
människor samt vid fenotypiska mönster av dysfunktionell reglering som ses hos de 
med PTSD. Studien såg även korrelationer mellan symtomet förhöjd vaksamhet och 
amygdala-responsen, vilket kan visa på en dysfunktion gällande emotionell reglering. 
En nackdel för studiens resultat är att det fanns ingen kontrollgrupp som ej genomgått 
trauma. Sedan diagnostiserades PTSD hos de medverkande med hjälp av PSS och ingen 
SCID vilket kan försvaga diagnostiseringens tillförlitlighet. De medverkande i studien 
var endast kvinnor så om män har samma mönster går inte att säga utifrån denna studie. 
En annan sak som kan ha påverkat resultatet var att de i PTSD gruppen hade en lägre 
utbildningsnivå än trauma kontrollgruppen(41). 

4.6 Artikel 6: Negative emotion regulation in patients with 
posttraumatic stress disorder(35)
4.6.1 Syfte
Studiens syfte var att undersöka de neurala mekanismer som verkar vara försämrade hos 
traumaexponerade vid avsiktlig modifiering av emotionella responser på negativa 
stimuli. Detta undersöktes med hjälp av fMRI samt att alla fått PTSD efter 
fordonsolyckor. Hjärnregioner undersöktes efter att de medverkande hade fått 
instruktioner om att öka eller minska sin negativa respons för att se om de kunde 
modifiera sina emotionella responser. Arbetshypoteser för studien var attden subjektiva 
bedömningen på negativa stimuli skulle skilja sig signifikant mellan PTSD gruppen och 
kontrollgruppen och detansågs även att PTSD gruppen skulle visa på en minskad 
aktivitet i prefrontal och parietal cortex,vad gällde både upp och nedreglering av 
negativa känslor(35).

4.6.2 Resultat
De 20 medverkande med PTSD var diagnostiserade med hjälp av CAPS och SCID. 
Under själva fMRI scanningen skulle de medverkande reglera sina känslomässiga 
reaktioner vid visandet av neutrala eller negativa bilder. Det fanns tre sorters reglering 
de medverkande skulle försöka utföra när de såg en negativ bild och de var minska, 
öka/intensifiera eller upprätthålla/bibehålla. Innan denna fMRI när de skulle reglera sina 
känslor fick de medverkande subjektivt ranka bilder i en Likert-type skala. Skalan är 
femgradig och går från mycket negativ(1) till mycket positiv(5).
Resultatet av CAPS visade att de med PTSD hade högre poäng än kontrollgruppen. De 
negativa bilderna graderades subjektiv med kontrollgruppen till 1,75±0,41 (SD) för 
bibehålla, 2,50±0,61 (SD) för att minska och 1,71±0,51 (SD) för att intensifiera. PTSD 
gruppen visade på ungefär samma när det gällde att bibehålla då de hade 1,71±0,57
(SD). Även intensifieringen var liknande med kontrollgruppen då PTSD gruppen hade 
1,30±0,49 (SD).  Däremot fick PTSD gruppen graderingen på minska till 
1,98±0,42(SD) vilket var ungefär en halv poäng lägre än kontrollgruppen. De friska i 
kontrollgruppen visade på en signifikant skillnad mellan alla olika känsloregleringarna
(p<0.05) medan PTSD gruppen endast visade en signifikant skillnad mellan negativ-
intensifiera och negativ- bibehålla (p<0.05). Tittades det på resultaten mellan grupperna 
var det negativ-minska som visade på en signifikant skillnad (p<0.05). När det gällde 
kopplingen mellan aktivering av hjärnregioner vid de olika regleringarna av känslor vid 
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åsynen av skrämmande ansikten  sågs det en förändring vid intensifiering. Då ökade 
aktiviteten i amygdala (p<0.04) samt bakre cingulate cortex (p<0.01) medan regioner 
som främre cingulate cortex (p<0.04), middle cingulate cortex (p<0.02), vänstra inferior 
frontal cortex (p<0.04), vänstra putamen (p<0.04) och bilaterala inferior parietal loben
(p<0.03) visade på en minskad aktivitet. När det gällde förmågan att minska på 
reaktionen sågs det ingen skillnad i ökad aktivitet mellan de båda grupperna. Däremot 
hade de i PTSD gruppen en minskad aktivitet i inferior frontal cortex (p<0.01), vänstra 
putamen (p<0.02), bilaterala inferior parietal loben (p<0.01) samt insula (p<0.03) 
jämfört med kontrollgruppen(35).

4.6.3 Diskussion
Hypotesen att PTSD gruppen skulle visa på en minskad aktivitet i prefrontal och 
parietal cortex när det gällde både upp och nedreglering av negativa känslor stämde med 
resultatet studien fick. PTSD gruppen visade på en något minskad subjektiv gradering 
när det gällde bibehålla och intensifiera medan de hade en betydligt lägre gradering när 
det gällde minska jämfört med kontrollgruppen. Detta resultat stödjer till stor del 
hypotesen studien hade att den subjektiva bedömningen av negativa stimuli skulle skilja 
sig mellan grupperna.
Studien hade få medverkande vilket kan begränsa trovärdigheten hos studiens resultat. 
Sedan dokumenterades inte de medverkandes psykometriska egenskaper vilket i sin tur
kan begränsa generaliserbarheten i de upptäckter som visade sig i resultatet. 
Kontrollgruppen bestod endast av friska individer och det kan ha varit bra att ta med en 
kontrollgrupp som genomgått trauma utan att utveckla PTSD. En del av bilderna som 
visades var relaterade till olyckor vilket kan ha betydelse för förmågan att reglera 
känslor som är traumarelaterade hos de medverkande som hade PTSD(35). 

5 Diskussion
Det finns ett flertal olika förändringar i amygdala och närliggande hjärnregioner som 
kan ha ett samband med de symtom som upplevs hos individer med PTSD utifrån de 
resultat som finns i denna studie. Olika förändringar har korrelationer till olika symtom 
som upplevs eller uppvisar en förstärkt effekt. Förändringar som är volymrelaterade 
samt förändringar i aktivitet i och mellan olika regioner är två övergripande 
förändringarsom kunde kopplas till upplevda symtom vid PTSD. 
När det gällde förändringar som var volymrelaterade var det grå substans som 
undersöktes och om den hade minskat i tjocklek eller total volym i de regioner som var
av intresse. Grå substans har ett innehåll som till störst del består av neuroners 
cellkroppar, dendriter och omyeliniserade axon(10). 

När det gällde volymförändringar visade det sig att det fanns många regioner som hade 
en förändring i tjocklek eller totalvolym. Ventrala premotor cortex och främre cingulate 
cortex visade sig ha en minskad volym samt att där hade de medverkande som 
diagnostiserats med PTSDen sämre förmåga att hantera vardagens utmaningar. Utöver 
det verkade det som deindividermed PTSD hade en tendens till att vara mer negativa 
och hade svårare för positivitet grundat på deras poängsättning i PANAS-T (12). Detta 
kanske kan förklaras av att en försämrad aktivitet i främre cingulate cortex har betydelse 
för vår motivation samt motorik, vilket i sin tur ger funktionsnedsättningar(18). 
Möjligtvis kan då den minskade volymen av grå substans i främre cingulate cortex gjort 
så att det blev en försämrad aktivitet och med det en förändring i sinnesstämning samt
förmågan att hantera vardagliga utmaningar. Tillsammans med en minskad volym i 
premotor cortex, som tar hand om vårt rörelseplanerande(23) kan detta ha lett till en 
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reducerad förmåga i vardagen. Möjligtvis uppstod det problem med de rörelser som 
skulle planeras och utföras vilket hämmade en fungerande vardag.
Andra regioner med förändringar i grå substans som kunde visa på en korrelation med 
symtom var bland annat amygdala-hippocampala komplexet. En ökad volym av grå 
substans i den högra sidan av detta område visade sig ha en koppling till symtom som 
undvikande/avtrubbande tillsammans med en ökad volym av grå substans i bilaterala 
cerebellum, orbifrontala regionerna i vänstra inferior- och mellersta frontala gyrus(39).
En ökad volym av grå substans i amygdala, hippocampus och orbifrontala cortex skulle 
tillsammans kunna ha en koppling till undvikande och avtrubbning i beteende då 
hippocampus och amygdala påverkar lagring och funktion som gäller vårt minne samt 
våra känslor (13)En ökad volym i båda dessa regioner kan antagligen förstärka känslan 
av att vilja undvika vissa saker som påminner om negativa känslor och minnen. Även 
orbifrontala cortex kopplar ihop flertalet sinnen så de kan upplevas som negativa 
samtidigt som denna region har en betydelse för belöning-och straff-relaterade beteende 
(24). En kombination av allt detta leder troligen till ett förändrat beteende och då kanske 
ett undvikande/avtrubbande beteende som är ett upplevt symtom hos PTSD drabbade.
Andra volymförändringar som hade kopplingar till något symtom var en ökad volym i 
fusiform gyrus och temporala inferior gyrus som hade ett samband med symtomgruppen 
förhöjd vaksamhet. Därtill visade återupplevande symtom ett positivt samband med 
volymen i högra postcentrala gyrus och vänstra mellersta fusiform gyrus(39).
Ses det till sambandet mellan totala CAPS poäng och förändringar i kortikal tjocklek så 
sågs det ett negativt samband med en minskad tjocklek av främre- och bakre cingulate 
cortex, inferior parietal cortex, superior frontal cortex samt hippocampus med CAPS.
Dock kunde det påvisas en förtunning i många andra regioner hos de med PTSD men 
detta hade inget samband med CAPS. Vänstra calcerine cortex uppvisade kortikal 
förtjockning men hade inte heller något samband med CAPS poäng (33).
Då upplevda symtom och kopplade hjärnförändringar skilde sig mellan de utvalda 
artiklarna i denna litteraturstudie är det därför svårt att förutspå övergripande 
neuralavolymförändringar hos patienter med PTSD.
Då alla samband mellan symtom och förändringar i volym som undersökts i studierna är 
olika är det svårt att dra paralleller för att styrka något av resultatens trovärdighet. På så 
vis finns det en osäkerhet i alla samband mellan neurologiska volymförändringar och 
symtomen som upplevs vid PTSD som visat sig i denna studie. Fast i enlighet med 
denna litteraturstudie har Herringa et al. kunnat konstatera förändringar i volymen av 
grå substans i bland annat främre cingulate cortex hos individer med PTSD (42).

Den andra neurologiska förändringen som fokuserats på i de studier som valts till denna 
litteraturstudie var förändringar i aktivitet i amygdala och dess närliggande regioner. En 
lägre aktivitet accumbenskärnan som sträckte sig vidare in i putamen (ventrala striatum) 
samt i amygdala visade sig hos de med PTSD gällande respons på perception av glädje. 
I enlighet med denna litteraturstudie har Falconer et al. kunnat konstatera en ökad 
aktivitet i putamen samt andra regioner hos individer med PTSD (43). Det visade sig 
att aktiviteten i högra ventrala striatum sågs det en negativ korrelation med den svårare 
graden av emotionellt avtrubbande (40). Sensorisk information bearbetas i striatum (15)
och detta skullemöjligtvis kunna ha någon koppling med den negativa korrelation som 
sågs mellan aktiviteten i striatum och den höga graden av emotionellt avtrubbande. 
Amygdala lagrar alla våra känslominnen (10) och ett trauma kan innehålla en massa 
känslominnen som behöver lagras. Eftersom det är till störst del även känslomässiga 
reaktioner som rädsla eller aggressivitet som är förknippade med amygdala (4) kan det 
tros ha ett samband med den lägre aktiviteten hos amygdala vid perception av glädje. 
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Amygdala kanske hela tiden processar negativa tankar och minnen från traumat så 
förmågan att aktivera sig ordentligt vid glädje har minskat. Detta kan också förknippas 
med att amygdala visade sig ha en ökad aktivitet vid respons på skrämmande 
ansiktsuttryck(41). Även aktivitetstoppar visade sig i den högra hemisfären hos de med 
PTSD och då i regionerna temporal pole, accumbenskärnan och entorhinal cortex. Dock 
så visades bara ett samband mellan den ökade responsen i amygdala med ett symtom
och då symtomet förhöjd vaksamhet(41). Den förhöjda vaksamhetens samband med 
amygdalas ökade aktivitet skulle kunna förklaras med att amygdala är en hjärnstruktur 
som skapar beteenderesponser och då speciellt rädsloresponser (6). Individerna som 
hade en förhöjd aktivitet efter blivit utsatt för ett trauma som lett fram till PTSD hade
antagligen upplevt en kraftig rädslorespons som kroppen och amygdala kommer ihåg. 
Amygdala fungerar även som vårt larmsystem för att upptäcka samt varna för fara (6)
och även det kan möjligtvis ha att göra med den förhöjda vaksamheten i samband med 
den ökade amygdalaaktiviteten.
Förändringar i amygdala aktivitet i samband med symtomens svårighetsgrad har 
konstaterats av bland annat White et al. (44), vilket överensstämmer med stora delar av 
denna litteraturstudies resultat. 
Även kopplingar mellan olika hjärnregioner undersöktes för att se om något samband 
fanns mellan minskad funktionell anslutning och något symtom. Det enda sambandet 
som kunde ses var amygdala-subgenual cingulate kopplingen som var minskad och 
svårighetsgraden av symtom i det stora hela, inget specifikt symtom (41). Det sågs även 
en ökad aktivering i amygdala tillsammans med bakre cingulate cortex vid reglering av 
känslor och i detta fall var det när känslan skulle intensifieras. Vid känsloregleringen 
intensifiera ökades inte bara aktiviteten utan den minskade också i regioner som främre 
cingulate cortex, middle cingulate cortex, vänstra inferior frontal cortex, vänstra 
putamen och bilaterala inferior parietal loben. Förmågan att minska på känsloreaktionen 
visade på en minskad aktivitet hos de med PTSD i inferior frontal cortex, vänstra 
putamen, bilaterala parietal loben samt insula (35). 

Kan det vara så att de funktionella kopplingarna mellan amygdala och andra regioner 
kan ha en betydande roll vid upplevda symtom? Det fanns vissa kopplingar som skiljde 
sig från kontrollgruppen som bestod av traumaexponerade individer som intehade 
utvecklat PTSD. Det visade sig att den funktionella kopplingen mellan amygdala och 
subgenual cingulate cortex var försämrad medan det fanns en ökad koppling mellan 
vänstra amygdala och dorsolaterala prefrontala cortex samt högra amygdala och högra 
globus palladius (41). Den enda kopplingen som kunde ses ha betydelse för 
svårighetsgraden av symtom i helhet och inget exakt symtom var den minskade 
kopplingen mellan amygdala och subgenual cingulate cortex och ingen av de andra 
förändrade kopplingarna (41). Om de andra ökade funktionella kopplingarna ändå 
indirekt kan haft påverkan på svårighetsgraden av symtomen är svårt att säga men det 
kanske borde haft en liten effekt då det mesta i vår hjärna är sammankopplat med 
varandra. Kan det vara en av fokuspunkterna i framtida forskning, om hur de 
funktionella kopplingarna i hjärnan kan förändras vid PTSD?

6 Konklusion
I denna litteraturstudie har sex utvalda artiklar studerats, vilka fokuserat på att belysa 
förekomsten av hjärnförändringar som orsakats av traumatiska händelser vid PTSD. 
Den sammantagna analysen av resultaten från studierna påvisar ett flertal neurologiska 
förändringar hos individer med PTSD som undersökts,dock kan inte dessa förändringar 
entydigt kopplas till de upplevda symtomen. Emellertid finns det vissa 



21

hjärnförändringar som kan ha koppling till upplevda symtom utifrån de resultat som 
kommit ur denna litteraturstudie, och dessa presenteras nedan: 

Återupplevandesymtom kan ha ett samband med volymen av grå substans i postcentrala 
gyrus och fusiform gyrus. Medan en ökad volym av grå substans i amygdala, 
hippocampus, cerebellum, inferior gyrus och mellersta frontala gyrus kan vara kopplat 
till symtom som undvikande/avtrubbande. Förhöjd vaksamhet sågs öka med ökad grå 
substans i fusiform gyrus, temporala inferior gyrus samtidigt som det fanns ett omvänt 
samband mellan detta symtom och volymen i temporala mellersta gyrus och superior 
frontala gyrus.Det fanns även ett samband mellan symtomet förhöjd vaksamhet och en 
ökad aktivitet i amygdala som respons på skrämmande ansikten. Vid respons på 
perception av glädje (emotionellt avtrubbande) ses en minskad aktivitet i ventrala 
striatum, accumbenskärnan och amygdala men det visade sig bara finnas en negativ 
korrelation mellan en svårare grad av emotionellt avtrubbande och aktiviteten i ventrala 
striatum.Vid känsloregleringar och då intensifiera och minska kunde det ses ett 
samband med aktivitetsförändringar. En ökad aktivitet i amygdala och bakre cingulate 
cortex tillsammans med en minskad aktivitet i främre-och middle cingulate cortex, 
inferior frontal cortex, putamen och inferior parietal loben visade sig ha ett samband 
med intensifiera. En minskad aktivitet i inferior frontal cortex, putamen, inferior parietal 
loben och insula hade samband med känsloregleringen minska.
Utöver detta finns det ett flertal förändringar i både kortikal tjocklek/volym och aktivitet 
som kan ha ett samband med svårighetsgraden av symtom i helhet.

Dessa fynd svarar i stort på syftet och frågeställningen som studien utgick ifrån. Det 
som inte framkom av resultaten var om dessa förändringar kan ha bidragit till 
sjukdomens uppkomst samt att det måste tas i beaktande att det krävs betydligt mer 
forskning innan det går att se ett klart samband mellan någon av förändringarna och 
upplevda symtom som visat sig här.
PTSD är en komplex och heterogen ångestsjukdom. Vilket sorts trauma som individen 
blivit utsatt för hänger samman med vilken sorts neurologisk förändring som kan uppstå 
och med det kommer olika upplevda symtom beroende på vilken hjärnregion som 
drabbats. Eftersom de olika hjärnregionerna har olika funktioner hos oss förändras de 
antagligen beroende på vilka trauman som individen utsatts för. Misshandel, rån, 
motorfordonsolyckor eller krigsrelaterade trauman är väldigt olika i vilka stimuli som 
hjärnan utsätts för och med det påverkas olika hjärnregioner. När dessa specifika 
hjärnregioner kanske får en försämrad funktion kommer det skapa ett eller flera 
specifika upplevda symtom, vilket gör att ingens sjukdomsförlopp eller symtombild kan 
vara exakt lika. Därför är denna sjukdom likt många andra neurologiska tillstånd 
mycket individuella, vilket skapar svårigheter i studier av PTSD.

Många av studierna hade ett lågt antal medverkande vilket ger mindre statistisk tyngd 
till resultaten från de respektive arbetena. Det fattades även en kontrollgrupp i en studie 
medan en del andra studier hade en kontrollgrupp med bara friska eller bara 
traumatiserade vilket kan haft påverkan på resultatet. Alla utvalda studier hade kunnat 
öka kvaliteten på studiedesignen genom att använda sig av två kontrollgrupper, en frisk 
och en traumatiserad. Det var endaststudie 4 (se tabell 1) som hade två kontrollgrupper 
av de studier som undersöktes. 
En nackdel i denna litteraturstudie är att statistiken brister till viss del. Detta beror på att 
studierna som valdes använde sig av många olika mätmetoder vilket skapade en 
svårighet i den statistiska analysen och jämförandet mellan de olika studiernas resultat.
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En annan svårighet som behövs lyftas är att de artiklar som valts ut till att studera om 
det finns förändringar, som kan ha kopplingar till de upplevda symtomen vid PTSD,har 
undersökt individer som utvecklat sjukdomen efter olika trauman vilket i sig kan 
påverka vilka förändringar och symtom som uppkommer. Kanske skulle denna 
litteraturstudie ha försökt begränsa sig till artiklar som undersökte samma trauman eller 
endast två olika trauman istället för trauman som lett till PTSD oavsett orsak?
En positiv sak med studien som helhet är bredden av undersökningsområden och fynd 
som hittats som kan ha betydelse för PTSD och dess upplevda symtom för framtida 
diagnostisering och behandling. Därför måste det genomföras fler studier, med fler 
individer, för att kunna utröna vilka trauman som orsakar specifika hjärnförändringar i 
PTSD. 
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