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Bakgrunn
I følge verdens helseorganisasjon antas depre-
sjon å være den hyppigste årsak til alvorlige 
helseproblemer innen 2020. På verdensbasis vil 
om lag 10-25% av alle kvinner, og 5-12% av alle 
menn få en alvorlig depressiv episode i løpet av 
livet (Landrø & Andersson, 2012). En under-
søkelse gjort på Oslos befolkning i aldersgrup-
pen 18-65 år (Kringlen, Torgersen, & Cramer, 
2001) viste at livstidsprevalensen for en alvorlig 
depresjon er 9.9% for menn og 24% for kvinner. 
Samme undersøkelse ble senere utført i Sogn og 
Fjordane, og der fant de at 6.7% av alle menn 
hadde hatt en alvorlig depresjon i løpet av livet, 
mens dette gjaldt for 10% av kvinnene (Krin-
glen et al., 2006). Det var altså en lavere fore-
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hos personer med alvorlig depresjon, og 
mulige følger av disse endringene

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, men mye er fortsatt 
uvisst om de underliggende biologiske årsakene til lidelsen. Forskning 
har vist at flere hjernestrukturer kan være påvirket av depresjon. Dette 
gjelder områder som er involvert i blant annet hukommelse, emosjoner, 
beslutningsprosesser, søvn, motivasjon og oppmerksomhet, men funne-
ne er inkonsistente og vår nåværende forståelse av depresjon er derfor 
begrenset.

komst av alvorlig depresjon i Sogn og Fjordane 
sammenlignet med i Oslo. Dette kan innebære 
at det eksisterer geografiske forskjeller, og i 
hovedsak at det er høyere forekomst av alvorlig 
depresjon i urbane områder sammenlignet med i 
distriktene (Kringlen et al., 2006).
1 av 5 vil i løpet av livet bli rammet av depre-
sjon (Mykletun, Knudsen, & Mathiesen, 2009). 
Alvorlighetsgraden på depresjonen varierer 
i styrke og måles fra ‘mild’ til ‘alvorlig med 
selvmordsfare’. Milde og moderate depresjoner 
er langt mer vanlig enn de alvorlige depresjo-
nene. Sammen med depresjonen opplever store 
deler av pasientgruppen komorbide tilstander. 
Komorbiditet innebærer at det forekommer to 
ulike sykdommer hos samme person (Mykletun 
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et al., 2009). Så mange som 75% av personer 
med depresjon opplever i tillegg symptomer på 
angstlidelser, og halvparten av de som rammes 
av depresjon vil oppleve å få nye depressive 
episoder senere (Mykletun et al., 2009). Alvor-
lige psykiske lidelser som schizofreni, bipolar 
lidelse og alvorlig depresjon medfører store 
konsekvenser for den som er rammet (Mykletun 
et al., 2009). Blant annet medfører depresjon 
den største svekkelsen i helse sammenlignet 
med kroniske sykdommer som diabetes, astma, 
leddgikt (artrose) og hjertekrampe (angina). 
Disse resultatene antyder betydningen av tidlig 
behandling for å redusere sykdomsplager og 
uførhet (Moussavi et al., 2007). 
Symptomer på depresjon innebærer nedstemt 
humør, tap av glede og interesse for det meste, 
samt endringer i vekt og søvnproblemer. En 
depresjon kan også gi psykomotorisk agitasjon 
eller retardasjon, tap av energi, følelse av å 
være verdiløs, svekket selvfølelse og skyldfø-
lelse (American Psychiatric Association [APA], 
2013). Videre forstyrres konsentrasjonsevnen, 
og det er vanlig med tilbakevendende tanker 
om døden, suicidale tanker, med eller uten en 
spesifikk plan om å begå selvmord. 
Det er funnet kjønnsforskjeller i hvordan depre-
sjon arter seg blant kvinner og menn. Kvinner 
blir oftere tilbaketrukne og føler seg nedstemte 
og triste. Menn kan oftere bli irritable og få 
temperamentsutbrudd, noe som også gjelder 
for barn og tenåringer (Mykletun et al., 2009). 
Måten å tenke på endres også under en depres-
siv episode. Man opplever at negative tanker 
kverner i hodet og tar stor plass, mens det ikke 
er rom for positive tanker. I tillegg opplever 
man å bli svært sensitiv til andre menneskers 
avvisning, mens omsorg og vennlighet så vidt 
registreres. På grunn av dette kan depresjo-
nen oppleves som vanskelig og slitsom for de 
som lever sammen med den deprimerte. Også 
kroppslige symptomer er vanlig ved moderat 
til alvorlig depresjon. Disse symptomene øker i 
takt med alvorlighetsgraden. Pasienter med al-
vorlig depresjon har mer muskulære spenninger, 
mer smerter og begrenset pust sammenlignet 
med friske kontroller (Jacobsen, Friis, Videbech 

& Licht, 2006). 
Det bør understrekes at det å ha en klinisk de-
presjon (alvorlig depresjon) ikke er det samme 
som å føle seg nedfor og trist fra tid til annen. 
Depresjon er en sykdom som påvirker både 
hvordan man tenker, hva man føler og atferden 
man har, og den kan vare i alt fra uker til flere 
måneder og år. Det kan være kompliserte og 
sammensatte årsaker til at depresjon oppstår. 
Man ser at arv spiller en sentral rolle, spesielt 
ved de alvorlige depresjonene (Mykletun et al., 
2009). Utløsende faktorer som stress og store 
påkjenninger kan dessuten utløse depresjonen. I 
tillegg er det viktig å skille en klinisk depresjon 
fra vanlige situasjonsbestemte episoder med 
nedstemthet som er naturlige menneskelige 
reaksjoner, slik som ved tap av kjære, skilsmisse 
og å miste jobben (Mykletun et al., 2009).
Hva som konkret utløser depresjonen, kan være 
svært komplisert og sammensatt, men en av 
årsakene kan ses som en arv-miljøinteraksjon 
(Caspi et al., 2003) der man ser på rollen til det 
kjemiske stoffet serotonin og hvordan abnorma-
litet i form av for lite serotonin gir en sårbarhet 
for depresjon, som spesielt kan utvikles under 
mye stress (Caspi et al., 2003). Det viser seg 
derimot at når lidelsen først har debutert, så er 
ikke sammenhengen mellom stressorer og de-
presjon like tydelig (Drevets & Todd, 2005). 
Fremveksten av hjerneavbildningsteknikker har 
gjort det mulig å undersøke hjernen til depri-
merte pasienter, og man kan observere fysiske 
endringer i flere hjernestrukturer. En metaana-
lyse gjort i 2009 sammenlignet hjernevolum og 
endringer i hjernestruktur hos 2418 pasienter 
med alvorlig depresjon kontra 1974 friske kon-
troller (Koolschijn, van Haren, Lensvelt-Mul-
ders, Pol & Kahn, 2009). Totalt ble resultatene 
fra hele 64 MRI-studier sammenlignet, og dette 
er den første store metaanalysen som oppsum-
merer alle MRI-studier gjort på strukturelle 
endringer i hjernen knyttet til alvorlig depre-
sjon. Denne metaanalysen gir derfor et godt 
utgangspunkt for å få en oversikt over de mest 
sentrale strukturene som påvirkes. Resultatene 
av metaanalysen viste at hos pasientene med al-
vorlig depresjon var det en stor volumreduksjon 
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i fremre (frontale) deler av hjernen (cortex). Det 
ble også funnet evidens for at hippocampus var 
noe redusert (Koolschijn et al., 2009).  
I denne artikkelen vil jeg se nærmere på hvor-
vidt alvorlig depresjon kan gi strukturelle 
endringer i hjernens anatomi, og hvilke konse-
kvenser disse endringene kan medføre. 

Metode
Fremstillingen baseres på studier av tilgjengelig 
forskningslitteratur om emnet. Datagrunnla-
get er hentet fra Psych Info, Google Scholar 
og ISI Web of Science. Innledningsvis ble det 
benyttet søkeord som ”depression”, ”depressive 
disorders”, ”brain abnormalities”, ”structural 
changes” og ”functional changes”. Dette ga 
mange relevante artikler, men artikler som ikke 
var fagfellevurdert ble ekskludert. Inklusjons-
kriterier var fagfellevurderte artikler av nyere 
dato, i tillegg til en gjennomgang av artiklenes 
abstrakt for å undersøke relevans for min studie. 
I begynnelsen ble det i stor grad gjennomgått 
metaanalyser for å få en grundig oversikt over 
temaet. Etter hvert som litteraturgrunnlaget tok 
form, ble disse artiklene benyttet i søket etter 

flere artikler ved å gå gjennom disse artiklenes 
referanser, i tillegg til å undersøke hvilke nyere 
artikler som refererte til disse. Dette ble gjort 
for å sikre oppdatert og dagsaktuell forskning. 

Hippocampus
Depresjon er en stemningslidelse, som kjen-
netegnes av sykelig endringer i stemningsleie. 
Hippocampus er en av hjernestrukturene som 
er mye studert hos pasienter med stemningsli-
delser. Hippocampus er involvert i episodisk, 
deklarativ, kontekstuell og spatial læring og 
hukommelse, som alle synes å påvirkes ved 
alvorlig depresjon (Videbech & Ravnkilde, 
2004). Man har observert økt nivå av stresshor-
monet kortisol i hjernen hos en stor andel av 
pasienter med alvorlig depresjon. Hippocampus’ 
minnefunksjon og evne til å endre seg er svært 
sensitiv overfor slike stressreaksjoner (Videbech 
& Ravnkilde, 2004). 
Forskere har ved hjelp av MRI-studier funnet 
evidens for at hippocampus er 10-15% redusert 
i størrelse hos pasienter med alvorlig depresjon 
(Czéh & Lucassen, 2007). Dette funnet har 
videre vært forbundet med varighet av depre-
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Figur.1 Hippocampus er en struktur medialt i tinninglappen som har funksjoner 

knyttet til hukommelse og spatial orientering.
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Figur.1 Hippocampus er en struktur medialt i tinninglappen som har funksjoner knyttet til 
hukommelse og spatial orientering.
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sjonen; jo lengre varighet, jo mer redusert var 
hippocampus i volum (Czéh & Lucassen, 2007). 
Redusert hippocampus har blitt rapportert i en 
rekke andre stressrelaterte, psykiatriske lidelser 
slik som posttraumatisk stresslidelse, borderline 
personlighetsforstyrrelse og dissosiativ identi-
tetsforstyrrelse (Czéh & Lucassen, 2007). Dette 
gjelder også for lidelser som blant annet schizo-
freni, demens, Alzheimers, Parkinsons, Hun-
tingtons sykdom og epilepsi (Czéh & Lucassen, 
2007).
Det er også veldokumentert at deprimerte pasi-
enter har en overaktivitet i HPA-aksen. HPA-ak-
sen (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal, HPA) er 
viktig for stressregulering (Videbech & Ravnkil-
de, 2004). At HPA-aksen er overaktiv kan være 
forårsaket av genetiske faktorer, eller at man har 
hatt ubehagelige opplevelser tidlig i barndom-
men (Swaab et al., 2005). Unormal aktivitet i 
denne aksen og i nerveceller som bidrar til dens 
regulering kan forklare mange av symptomene 
på alvorlig depresjon (Swaab et al., 2005). For 
eksempel har økt produksjon av hormonet vas-
opressin blitt sett i sammenheng med økt risiko 
for selvmord (Swaab et al., 2005). I tillegg kan 
unormal aktivitet i nerveceller i den suprakias-
matiske kjerne (et lite område i hypothalamus 
som er ansvarlig for å kontrollere døgnrytme) 
føre til søvnvansker, som er et vanlig symptom 
ved depresjon (Swaab et al., 2005). Denne over-
aktiviteten kan forklares ut fra at hippocampus 
ikke fungerer som normalt, fordi den hemmer 
HPA-aksen (Videbech & Ravnkilde, 2004). I 
en PET-undersøkelse (Positron emisjons tomo-
grafi) gjort på akutt deprimerte pasienter ble 
det funnet en markant økning i blodtilførsel til 
hippocampus, men den eksakte mekanismen 
som forårsaker at hippocampus krymper ved 
alvorlig depresjon, er fremdeles uklar. Tidligere 
antok man at dette måtte skyldes et massivt tap 
av nerveceller i hjernen, men i dag vet man at 
denne teorien ikke stemmer (Czéh & Lucassen, 
2007). Dette er basert på post mortem1-studier 
av alvorlig deprimerte, som viste at det ikke var 
noe tap av hjernevev hos avdøde (Czéh & Lu-
cassen, 2007). Czeh og Lucassen (2007) foreslår 
likevel flere faktorer som bør forskes videre 

på når det gjelder relasjonen mellom hippo-
campus’ volum og depresjon. Mulige faktorer 
som kan bidra til volumreduksjon ifølge disse 
forfatterne er endringer i dendritter (forgrenede 
utløpere fra nerveceller som mottar signaler fra 
nervefibrer som har synaptiske forbindelser med 
nervecellen), aksoner (celleutløper som leder 
nerveimpulser fra en nervecelle) og synapser 
(kontaktsted mellom to nerveceller). Denne 
teorien baseres på eksperimenter med dyr og 
gliaceller (celler med ulike oppgaver, blant 
annet å være nervesystemets støttevev), selv 
om funnene enda ikke er relatert til mennesker. 
Også faktorer som endringer i væskebalanser 
mellom hulrom i hjernen, såkalte ventrikler, 
og hjernevev bør tas i betraktning i fremtidige 
studier av hippocampus og depresjon (Czéh & 
Lucassen, 2007).

Anterior Cingulate Cortex (ACC) 
Denne hjernestrukturen er en del av det limbis-
ke system, og på bakgrunn av studier av skader 
hos mennesker og dyr blir den ofte knyttet til 
affekt (Bush, Luu, & Posner, 2000). ACC er 
involvert i oppmerksomhetsprosesser som regu-
lerer både kognisjon og emosjoner, og mye tyder 
på at den spiller en sentral rolle i nevrobiologien 
til depresjon og andre stemningslidelser (Gotlib 
et al., 2005). Stressorer fra omgivelsene kan på-
virke ACC og føre til abnormal fungering (Boes, 
McCormick, Coryell, & Nopoulos, 2008). Her 
har man funnet at det er en sterkere korrelasjon 
mellom depressive symptomer og volum på 
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Figur 2. Anterior Cingulate Cortex er lokalisert i 
fremre del av hjernen.
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ACC hos gutter med en familiehistorie med 
depresjon. Studier på deprimerte voksne har 
også vist at svært stressende eller traumatiske 
hendelser i barndommen kan påvirke aktiviteten 
i ACC og føre til depressive symptomer (Boes et 
al., 2008). Forskning på gliaceller og nervecel-
ler hos pasienter med alvorlig depresjon, gjort 
av Cotter, Mackay, Landau, Kerwin og Everall 
(2001), viste evidens for at det eksisterer en 
reduksjon av gliaceller (22%) og størrelse på 
nervecellene (23%) i ACC. Siden gliacellene er 
viktig for metabolismen (stoffskiftet) i nerve-
cellene og den synaptiske funksjonen, kan det 
innebære at abnormalitet i gliacellenes funk-
sjon kan være én av flere faktorer som fører til 
utviklingen av alvorlig depresjon (Cotter et al., 
2001).
I en metaanalyse2 gjort av Bora, Fornito, Pante-
lis og Yücel (2011) studerte de abnormaliteter i 
grå substans ved alvorlig depresjon. Grå sub-
stans vil i hovedsak si nerveceller som finnes i 
hjernen og i ryggmargen (den hvite substansen 
derimot er nervetråder og gliaceller; Jansen, 
2009b). I studien fant de at de mest robuste 
funnene for reduksjon av grå substans var i et 
område av ACC som særlig forbindes med emo-
sjonsregulering. Her fant de også at jo lengre 
den depressive lidelsen var tilstede, jo større var 
reduksjonen i grå substans (Bora et al., 2011). 
Her ble det videre funnet forskjeller blant pasi-
entgruppene. Pasienter som hadde hatt sin første 
depressive episode, hadde mindre grå substans 
i amygdala, sammenlignet med de som var kro-
nisk deprimert og kontroller (Bora et al., 2011). 
Videre ble det funnet at reduksjon i grå substans 
i ACC kun var observert hos pasienter med flere 
depressive episoder. Dette er interessant fordi 
det kan bety at varighet av den depressive lidel-
sen påvirker grad av endringer i hjernestrukturer 
(Bora et al., 2011). 
          I praksis betyr det at kronisk stress og 
tilbakevendende depressive episoder kan føre til 
progressive endringer i deler av hjernen (Bora 
et al., 2011). Noe som også er interessant med 
denne studien er at amygdala kun var redusert 
hos pasientene som ikke fikk antidepressiv 
behandling (Hamilton, Siemer, & Gotlib, 2008). 

Dette kan tyde på at behandling med antide-
pressive medikamenter normaliserer volumet i 
amygdala og gir bedring av depressive sympto-
mer (Bora et al., 2011). 

 

Orbitofrontale cortex (OFC)
Orbitofrontale cortex ligger fremst i de frontale 
hjernelappene, og er involvert i beslutningspro-
sesser. En studie gjort for å måle volum av OFC 
ved alvorlig depresjon ved hjelp av funksjonell 
hjerneavbilding (MRI), fant at pasientene hadde 
32% mindre medial orbitofrontalt volum i 
hjernen (gyrus rectus) sammenlignet med friske 
kontroller (Bremner et al., 2002). I tillegg fant 
man at denne reduksjonen gjaldt kun for dette 
konkrete området, ikke for nærliggende frontale 
områder (Bremner et al., 2002). 
Det er flere mulige forklaringer på hvorfor OFC 
er mindre i volum. Pasienter med depresjon har 
forhøyede verdier av glukokortikoider under 
de depressive episodene, noe som kan føre til 
nevrontap i OFC (Bremner et al., 2002). Dette 
har ikke blitt forsket nok på til å trekke klare 
konklusjoner. Det kan også tenkes at individer 
som er født med en mindre OFC eller har fått 
en skade for eksempel perinatalt (under svan-
gerskapet) har en større sårbarhet for å utvikle 
depresjon i løpet av livet (Bremner et al., 2002). 
Dette på bakgrunn av at strukturelle endringer i 
OFC kan gi symptomer på depresjon (Bremner 
et al., 2002). Rajkowska (2000) fant i tillegg at 
reduksjonen i OFC kan skyldes at deprimerte 

Strukturelle endringer i hjernens anatomi

 

Figur 3. Orbitofrontale cortex. Lokalisert i fremre del av hjernen.
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Figur 3. Orbitofrontale cortex. Lokalisert 
i fremre del av hjernen.
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pasienter har mindre nevroner og gliaceller 
sammenlignet med kontroller. OFC er viktig for 
blant annet emosjonsregulering, og skader i pre-
frontale cortex resulterer i svekkelse i emosjo-
ner, humør og sosial regulering, mens kognisjon 
ser ut til å forbli intakt (Damasio et al., 1994).

Behandling med antidepressiva (SSRI)
For å behandle depresjon brukes som regel 
samtaleterapi. Antidepressive medikamenter 
brukes spesielt ved tilfeller av alvorlig depresjon 
som har vært tilstede over lengre tid, eller om 
depresjonen er tilbakevendende (Mykletun et 
al., 2009).
Selv om det finnes flere behandlingsmulighe-
ter, så er sannsynligheten for tilbakefall høy. 
En undersøkelse gjort på 380 personer som var 
friskmeldt fra alvorlig depresjon, viste at hele 
85% fikk tilbakefall med nye depressive epi-
soder i løpet av livet. Og hele 58% av de som 
hadde vært friske og symptomfrie i mer enn 5 
sammenhengende år fikk tilbakefall (Mueller 
et al., 1999). Å være kvinne og ha hatt mange 
depressive episoder øker sannsynligheten for 
tilbakefall (Mueller et al., 1999). Mange depri-
merte søker ikke hjelp i håp om at tilstanden vil 
gå over av seg selv. Milde depresjoner går ofte 
over av seg selv, men mer alvorlige depresjoner 
kan bli stadig verre og utvikle seg til kroniske 
tilstander dersom de ikke behandles (Nolen-Ho-
eksema, 2014).
Kennedy og medarbeidere (2001) undersøkte 
hvordan behandling med antidepressiva påvirket 
de strukturelle endringene i hjernen. I studien 
ble Paroxetine brukt, som er et antidepressivt 
preparat (selektiv-serotonin-reopptak-hemmer, 
SSRI). Totalt 13 pasienter ble behandlet med 
Paroxetine i en seks ukers periode, og frem-
stillingen nedenfor er basert på Kennedy og 
medarbeidere (2001). 
Det viste seg at under behandling med SSRI 
opplevde alle i pasientgruppen minst 50% 
reduksjon i depressive symptomer basert på 
Hamilton Depression Scale, som er et mål på 
alvorlighetsgrad på depresjon hos voksne. Flere 
hjerneområder viste endring i metabolisme som 
følge av behandlingen. En økning i metabolisme 

ble registrert i prefrontale cortex, parietal cortex 
og anterior cingulate, mens man observerte 
reduksjon i områder av insula og hippocampus. 
Funnene i denne studien støtter resultatene i 
mange tidligere studier som involverte bruk av 
ulike antidepressiva og hvordan det påvirket me-
tabolismen i ulike hjernestrukturer og medførte 
bedring av depressive symptomer. 
Hvordan de ulike strukturene bedres som følge 
av antidepressiv behandling, er viktig for å 
forstå depresjon ut fra et biologisk perspektiv. 
Endret aktivitet i PFC som følge av behandling 
med antidepressiva (SSRI) bedret motoris-
ke funksjoner, negativ tenkning og kognitive 
evner. Endret metabolisme i ACC som følge 
av SSRI-behandling ga reduksjon i forskjellige 
dimensjoner av depressive symptomer. 
Videre er det evidens for at parietal cortex som 
har sterke forbindelser med det limbiske system, 
og deriblant kognitive evner som oppmerksom-
het og hukommelse, ble bedret som følge av SS-
RI-behandling. Hvorvidt disse endringene i me-
tabolisme i hjernestrukturer som følge av SSRI 
er en refleksjon av nevrokjemiske endringer, er 
fortsatt usikkert. Men en studie har vist at det 
antidepressive medikamentet Paroxetine hadde 
en effekt på serotoninreseptor 5-HT2.
Fremtidig forskning på strukturelle endringer 
ved depresjon bør også inkludere familien til 
pasienten, og eventuelle eneggede (monozygo-
tiske) og toeggede (dizygotiske) tvillinger, for 
å undersøke forholdet mellom den genetiske 
sårbarheten til å utvikle lidelsen og strukturelle 
hjerneabnormaliteter (Koolschijn et al., 2009). 

diSkuSjon 
I denne artikkelen har jeg sett på eksisterende 
evidens for at personer med alvorlig depresjon 
har strukturelle endringer i flere områder av 
hjernen, som medfører kognitive og atferds-
messige endringer. Ett av funnene er at minne-
funksjoner (hippocampus) synes å svekkes ved 
depresjon. Hippocampus´ minnefunksjon er 
ekstremt sensitiv overfor stress, og man mener 
at det er stresshormonet kortisol som påvirker 
hjernecellene (Videbech & Ravnkilde, 2004). 
Hos personer som gjennomgår en depresjon, har 
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man funnet at hippocampus´ volum reduseres 
med mellom 10 og 15%. Depresjonens varighet 
synes imidlertid å spille en rolle, dvs. jo lengre 
varighet, desto mer reduseres hippocampus 
i volum (Czéh & Lucassen, 2007). Redusert 
hippocampus har blitt rapportert i en rekke 
andre stressrelaterte psykiske lidelser som blant 
andre post-traumatisk stresslidelse og borderline 
personlighetsforstyrrelse, men også ved lidelser 
som schizofreni, demens, Alzheimers, Parkin-
sons, Huntingtons sykdom og epilepsi.
Studier av deprimerte voksne har vist at svært 
stressende eller traumatiske hendelser i barn-
dommen kan påvirke aktiviteten i deler av 
hjernen (anterior cingulate cortex, ACC) og føre 
til depressive symptomer (Boes et al., 2008). 
Eksperimentelle studier viser at en alvorlig 
depresjon kan føre til mer enn 30% volumre-
duksjon av strukturer i fremre deler av hjernen 
(orbitofrontale cortex, OFC), sammenlignet 
med kontroller (Bremner et al., 2002). Dette 
gjaldt riktignok for dette konkrete området, ikke 
for nærliggende frontale områder. 
Når det gjelder de kognitive funksjonene, er det 
i løpet av de siste 15-20 årene rapportert om en 
rekke kognitive svekkelser knyttet til depresjon; 
særlig ofte rapporteres det om svekkelser i hu-
kommelsen (Landrø, Stiles, & Sletvold, 2001). 
En alvorlig depresjon kan være tilnærmet lik de 
traumene man ser hos personer med moderat 
alvorlig hodeskade (Veiel, 1997). Tidligere for-
klarte man forekomsten av kognitive svekkelser 
med at den deprimerte hadde dårlig motivasjon, 
eller at de var distrahert på grunn av alle de ne-
gative tankene (Landrø et al., 2001). I dag finnes 
det betydelig evidens for at de kognitive svek-
kelsene er knyttet til nevrobiologiske endringer i 
hjernestrukturer som følge av depresjon (Landrø 
et al., 2001). 
En studie gjort på pasienter med unipolare, al-
vorlige depresjoner viste at de presterte signifi-
kant dårligere enn friske kontroller på kognitive 
oppgaver. Hos deprimerte mennesker er det alt-
så ikke bare dysfunksjoner knyttet til kognitive 
konstruksjoner som holdninger og attribusjon, 
men også svekkelser i hvordan informasjon blir 
prosessert mer generelt, hvordan den blir tolket 

og hvordan den blir lagret (Rose & Ebmeier, 
2006). Deltakerne i studien til Landrø et al. 
(2001) presterte dårligere på oppgaver knyttet til 
selektiv oppmerksomhet, arbeidshukommelse, 
verbal langtidsminne og verbal flyt. Av disse 
var det to som merkbart skilte seg ut i negativ 
retning, og det var selektiv oppmerksomhet og 
arbeidshukommelse. Disse funnene er i samsvar 
med evidens for at det eksisterer en svekkelse i 
hjernefunksjon i 
frontallappene ved unipolar alvorlig depresjon 
(Landrø et al., 2001). Denne studien omfattet 
pasienter med unipolar alvorlig depresjon, hvor 
de aller fleste av dem hadde tilbakevendende 
depresjoner. Dette kan knyttes til overdreven 
utskillelse av stresshormonet kortisol. HPA-ak-
sen har vist seg å være kronisk hyperaktiv hos 
personer med alvorlig depresjon, og hypofysen 
og binyrene har vært forstørret (Drevets et al., 
2008).
Vansker med selvregulering knyttet til nega-
tive emosjoner er en del av alvorlig depresjon 
(Beauregard, Paquette, & Lévesque, 2006). Ut 
fra observasjoner av strukturelle endringer i 
ACC, har det blitt mulig å forstå det biologiske 
grunnlaget for
oppmerksomhetsprosesser som regulerer både 
kognisjon og emosjoner (Gotlib et al.,
2005). Ved å studere hvordan deprimerte pasien-
ter reagerer på negative stimuli som for eksem-
pel triste ansikt, kan man se evidens for at det 
eksisterer en abnormal hjerneaktivitet i fremre 
deler av hjernen (ACC), som trolig kan forkla-
re hvorfor det er så vanskelig for en deprimert 
person å ha positive tanker (Gotlib et al., 2005). 
Dette gir derfor forståelse for at det å ”bare 
tenke positivt og ta seg sammen” er ekstremt 
krevende, anstrengende og nesten umulig ved 
alvorlig depresjon (Gotlib et al., 2005). Svekkel-
ser i PFC kan også forklare hvorfor deprimerte 
pasienter har store vansker med å komme seg ut 
av de negative tankemønstrene, fordi endringene 
i PFC fører til svekket evne til å regulere følel-
ser og kognisjon (Kennedy et al., 2001).
Meta-analyser som oppsummerer evidens for 
strukturelle endringer ved alvorlig depresjon, 
har påpekt at det eksisterer svakheter med disse 
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studiene, blant annet at man ikke skiller mellom 
ulike pasientgrupper (Koolschijn et al., 2009). 
Dette gjelder blant annet at mange studier har 
mangler i hvordan de matcher deprimerte og 
kontrollgruppen eksempelvis på demografis-
ke og psykometriske variabler (Landrø et al., 
2001). 
Når det gjelder behandling med antidepressiva 
(SSRI), synes de å ha påvirket og normalisert 
de strukturelle endringene i hjernen (Kennedy 
et al., 2001) og medført en betydelig reduk-
sjon i depressive symptomer målt på Hamilton 
Depression Scale. Det er for øvrig viktig å skille 
mellom pasienter som er i behandling med 
antidepressive medikamenter og ikke. Videre 
er det også viktig å skille mellom unipolare 
depresjoner (ofte kalt alvorlig depresjon, hvor 
stemningsleie er preget av tilbakevendende 
depresjoner uten de maniske periodene som 
kjennetegner bipolar lidelse) og bipolare lidel-
ser, slik at pasientgruppene ikke blir blandet 
sammen og dermed bidrar til å gi feilaktige 
opplysninger om strukturelle endringer i hjernen 
(Landrø et al., 2001). 
Det man kan konkludere med er at alvorlige 
depresjoner kan gi til dels betydelige struktu-
relle endringer i hjernens anatomi. Ved effektiv 
behandling kan en del av endringene være rever-
sible. Det er også vanskelig å si noe sikkert om 
de atferdsmessige konsekvensene av de struktu-
relle endringene, nettopp fordi mange variabler 
spiller inn. 

Fotnoter
1. Post mortem-studier  = Studier av avdøde.

2. Metaanalyse er bruk av statistiske metoder 
for å legge sammen resultatene fra en rekke uav-
hengige studier av samme problemstilling.
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