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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis var að athuga tengsl þunglyndis og offitu, athuga sameiginlega 

orsakaþætti sjúkdómanna og fylgisjúkdóma. Teknar voru fyrir 10 rannsóknir í þessu verkefni 

og var heildarfjöldi þátttakenda í öllum rannsóknunum á bilinu 203 til 33.000 (N= 105.040). 

Þáttakendur í rannsóknunum voru á aldursbilinu 6-102 ára. Tvær af greinunum voru 

yfirlitsgreinar, annars vegar samantekt 15 greina (8) um viðfangsefnið og hinsvegar yfirlit yfir 

23 greinar (2). Níu rannsóknir voru þversniðnar (1,3,4,6-11) og tvær íhlutandi (2,5). Í 

rannsóknunum voru könnuð tengsl þunglyndis og yfirþyngdar (líkamsþyngdarstuðull 25 -

29,9) og tengsl þunglyndis og offitu (líkamsþyngdarstuðull  ≥30). Þátttakendur tóku ýmist 

þátt í mánaðarupprifjun um atferli og hegðun eða tóku þátt í langtímarannsóknum og mættu í 

viðtöl og mælingar reglulega. Í rannsóknunum var notast við K-SADS þynglyndisskala til að 

meta alvarleika þunglyndis hjá einstaklingum og offita var mæld sem líkamsþyngdarstuðull 

yfir 30. Niðurstöður rannsóknanna sýndu flestar martæk tengsl á milli þunglyndis og offitu og 

má álykta út frá niðurstöðum að tengsl eru til staðar á milli sjúkdómanna.   

Leitarorð í rannsókninni voru offita, kviðfita, líkamsþyndarstuðull, þunglyndi, 

þunglyndiseinkenni, serótónín, ónæmiskerfi og þyngdarstjórnun. 

Abstract 

The objective of this report was to evaluate the association between depression and 

obesity, and discuss their causes and  the diseases they have in common. Ten studies were 

evaluated in this report and participants were 203-33.000 (N=105.040) in all of the studies. 

Age of participants was from 6-102 years old. Two of the studies were systematic reviews, 

one based on 15 studies (8) and the other on 23 studies (2). Nine studies were cross-sectional 

(1,3,4,6-11) and two were intervention studies (2,5). In the studies, the association between 

depression and obesity and depression and overweight were examamined. Major depressive 

symptoms were evaluated using a modified version of the K-SADS questionnaire and obesity 

was  defined as BMI greater than 30. People were interviewed regularly and weighed by 

professionals. The results suggested that there is a positive association between depression 

and obesity. 

Keywords in this report where obesity, belly fat, body mass index, depression, depressive 

symptoms, serotonin, immune system, and weight control. 
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Inngangur 

Í þessari yfirlitsgrein verður fjallar um tengsl þunglyndis og offitu. Stutt kynning er á 

báðum sjúkdómum í inngangi, kynning á aðferðum sem helstu rannsóknaraðferðum lýst 

ásamt helstu niðurstöðum um viðfangsefnið. Leitast er eftir að svara spurningum um það 

hvort rannsóknir hafi sýnt fram á tengsl milli þunglyndis og offitu,  hvort einstaklingar sem 

þjáist af þunglyndi séu líklegri en ekki til að þróa með sér offitu til lengri tíma og að lokum 

hvort þunglyndi sé hugsanlegur fylgikvilli offitu. 

Tíðni bæði offitu og þunglyndis hefur aukist gríðarlega á seinustu áratugum og hafa 

vísindamenn rannsakað hvort sjúkdómarnir hafi sameiginlega orsakaþætti og fylgisjúkdóma. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að sjúkdómarnir beri oft sömu einkenni og fylgisjúkdóma og 

það bendir til þess að tengsl séu til staðar. Fylgisjúkdómar offitu eru margir en meðal annars 

má nefna hjarta- og æðasjúkdóma og of háan blóðþrýsting. Rannsóknir hafa sýnt að hjarta- og 

æðasjúkdómar tengjast einnig þunglyndi. Það er því mikilvægt að reyna að komast að hvað 

það er sem veldur sjúkdómaseinkennum og fylgikvillum offitu og þunglyndis svo hægt sé að 

tengja sjúkdómana betur saman.  

Offita 

Offita er sífellt algengari sjúkdómur í hinum vestrænu ríkjum, Ísland er engin 

undantekning. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) er offita talin 

sjúkdómur ef einstaklingur hefur líkamsþyngdarstuðull (BMI) yfir 30 kg/m
2
. Talið er að 

algengi sjúkdómsins á árunum 2004-2007 hér á landi hafi verið 22% meðal einstaklinga á 

aldrinum 25-84 ára og tíðni sjúkdómsins hefur verið að aukast í flestum löndum á síðustu 

árum (17,26). Þrátt fyrir alvarlegt og versnandi ástand offitu víða um heim hafa rannsóknir 

sýnt að tíðni sjúkdómsins hefur farið minnkandi á vissum stöðum í heiminum, meðal annars 

hjá börnum í Massachusetts í Ameríku (29). Þetta á hinsvegar ekki við um Ísland þar sem 

tölur yfir offitusjúklinga hafa ekki farið lækkandi hér á landi seinustu árum. 

Samkvæmt WHO er offitufaraldur í löndum þar sem sjúkdómurinn nær til meira en 15 % 

þjóðarinnar. Samkvæmt þessum upplýsingum er offitufaraldur á Íslandi en tíðni sjúkdómsins 

hér á landi hefur fjórfaldast á seinustu áratugum og í upphafi árs 2008 náði heildarhlutfall 

offitusjúklinga yfir 15 % Íslendinga (26). Á seinustu áratugum hefur þróun offitu aukist 

töluvert hér á landi en árið 1990 var hlutfall karlkyns offitusjúklinga 7,2 % en hækkaði upp í 

18,9%  árið 2007. Hjá konum hækkaði hlutfall offitusjúklinga úr 9,5 % árið 1990 upp í 21,3 

% árið 2007 (23).  Í rannsókn Lýðheilsustöðvar, Heilsa og líðan Íslendinga, sem gerð var í lok 
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árs 2007 voru teknar saman tölur yfir heildarhlutfall fullorðinna Íslendinga, 18 ára og eldri, í 

yfirþyngd og með offitu. Niðurstöður sýndu að hlutfall kvenna 18 ára og eldri í 

ofþyngdarflokki (BMI 25-29,9) var 32 % og hjá körlum í sama þyngdarflokki var tíðni 

einstaklinga í yfirþyngd samtals 47,7 % (25). Hlutfall þeirra kvenna sem greindust með offitu 

(BMI ≥30) hér á landi var 21,3% og hlutfall karla 18,9 % (25). 

Hér fyrir neðan má sjá töflu 1 sem inniheldur upplýsingar um líkamsþyngdarstuðul (BMI) 

og hlutfall Íslendinga í þyngdarflokkunum. 

Tafla 1. Mælikvarði á líkamsþyngdarstuðul (BMI) og hlutfall Íslendinga í hverjum 

þyngdarflokki árið 2011 (30). 

  

Undirþyngd BMI 

 < 18,5kg/m2 

Kjörþyngd BMI  

18,5-24,99 kg/m2 

Ofþyngd BMI  

25-29,99 kg/m2 

Offita BMI  

> 30 kg/m2 

Aldur karlar    

 

    

18-30  1,50% 55,40% 31,50% 11,50% 

31-60 0,00% 28,80% 48,70% 22,50% 

61-80 1,40% 21,60% 43,90% 33,10% 

Aldur konur          

18-30 4,30% 57,40% 25,20% 13,00% 

31-60 1,90% 48,10% 28,60% 21,40% 

61-80 1,30% 38,20% 41,40% 19,10% 

Einnig er hægt að nota mittismál sem mælikvarða á ofþyngd og offitu. Mittismál ≤94 cm 

hjá körlum og ≤80 cm hjá konum er talið innan eðlilegra marka, hinsvegar ef mittismál mælist 

meira en 102 cm hjá körlum og 88 cm hjá konum er það talið auka líkur á ofþyngd og offitu 

(18). Rannsóknir hafa sýnt að offitusjúklingar eiga í meiri áhættu en einstaklingar í kjörþyngd 

að þróa með sér sjúkdóma eins og háþrýsting, sykursýki II, beinþynningu og 

gallblöðrusjúkdóma, auk sálrænna kvilla og óeðlilegt álag á bein og liðamót (6,18,19-21). 

Einkenni eins og svefntruflanir og andleg vanlíðan hafa einnig verið tengd við offitu.  

Offita var lengi vel talin sjúkdómur fullorðinna en algengi offitu og yfirþyngd hjá börnum 

og unglingum hefur aukist gríðarlega og talið er að 20 % barna og unglinga á Íslandi þjáist af 

oþyngd og offitu og að tíðni offitu hafi fjórfaldast á seinni hluta síðustu aldar (23). 

Rannsóknir hafa sýnt að ofþyngd og offita í barnæsku og á unglingsárum leiðir í mörgum 

tilvikum til offitu síðar á ævinni. Því er mikilvægt að fræða börn um afleiðingar offitu, stuðla 
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að góðum forvörnum gegn sjúkdómnum með fyrirlestrum og fræðslu og ýta undir líkamlega 

og félagslega virkni barnanna. 

Þunglyndi 

Á Íslandi eru taldir vera um 12-15.000 einstaklingar er þjást af þunglyndi (12). Það getur 

reynst erfitt í mörgum tilfellum að greina sjúkdóminn þar sem margvísileg einkenni koma við 

sögu og er sjúkdómurinn oft á tíðum hulinn en þrátt fyrir það mjög algengur (12). Öll 

sjúkdómseinkenni eiga það hinsvegar sameiginlegt að draga úr lífsgleði, framtaki og atferli 

einstaklinga, skapa lélega sjálfsmynd, ýta undir lélega einbeitingu og auka svefn og 

meltingartruflanir (world health organization, e.d).  Ef sjúkdómurinn greinist ekki og hefur 

áhrif á starfsgæði og lífsvilja getur hann orðið lífshættulegur (12). 

Alvarlegt þunglyndi hefur verið tengt við kvilla eins og hjarta- og æðasjúkdóma en það 

hefur þó reynst erfitt fyrir vísindamenn að sýna fram á bein tengsl þunglyndis við aðra 

heilsubresti (4). 

Í rannsóknum á þunglyndi eru DSM IV-TR (Diagnosic and statistical manual for mental 

disorder) og K-SADS (Schizophrenia for School-Age Children- Present and Lifetime version) 

skalarnir mikið notaðir (1). DSM-IV kerfið inniheldur stigaskala frá einum upp í átján. Með 

hverju stigi er talið að sjúkdómurinn sé kominn lengra á leið og alvarlegri einkenni komin í 

ljós. K-SADS er spyrjendamiðað greiningarviðtal sem byggist á greiningarskilmerkjum DSM-

IV og nær yfir allar geðraskanir sem eru algengar í bernsku og á unglingsárum. Þegar um er 

að ræða yngri börn er viðtalið eingöngu tekið við foreldra, en frá 10– 12 ára aldri er einnig 

tekið viðtal við barnið (18). Hér fyrir neðan má sjá töflu 2 sem inniheldur einkenni þunglyndis 

á DSM-12D skala. 
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Tafla 2. Einkenni þunglyndis á DSM-12D skala* Alameda County, California, 1994-

1995 (1). 

Slæm líðan, leiði, tortryggni 

Áhugaleysi á atferli 

Þreyta og skortur á orku til þess að gera hluti 

Lystarleysi og þyngdartap 

Mikil matarlyst, græðgi, þyngdaraukning 

Erfitt að sofna og sofa heila nótt 

Svefnleysi, svefntruflanir, of mikill svefn 

Erfiðleikar við einbeitingu 

Sjálfsóánægja, lélegt sjálfsálit 

Eirðarleysi, sífellt á hreyfingu 

Hægt tal og hreyfingar þannig annað fólk fer að taka eftir 

Hugsanir um dauðann, meira en talist getur eðlilegt. 

* DSM-12D, 12-punkta skali fyrir mat á alvarleika þunglyndis. 

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar til þess að athuga möguleg tengsl á milli sjúkdómanna 

tveggja. Há tíðni þunglyndis og offitu í hinum Vestrænu ríkjum og staðreyndin að bæði offita 

og þunglyndi eru talin geta valdið sömu sjúkdómum og ýmsum fylgikvillum er ein helsta 

ástæða þess að tengls á milli þunglyndis og offitu hafa verið vinsælt rannsóknarefni seinustu 

ár. Eins og áður hefur verið nefnt hafa rannsóknir á offitusjúklingum sýnt að þessi hópur 

sjúklinga á í meiri áhættu að þróa með sér sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma, 

kransæðasjúkdóma, beinþynninu og fleiri, eins hafa rannsóknir sýnt að þunglyndir 

einstaklingar eiga einnig í meiri áhættu en aðrir að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma (4). 
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Aðferðir 

Leit af greinum um tengsl offitu og þunglyndis fór fram á netsíðum eins og Pubmed, 

Arshgenpsychiatary, Embase, PsycINFO og Science direct. Fjöldi rannsókna kom til greina 

enda vinsælt rannsóknarefni, en þær sem urðu fyrir valinu voru helst þversniðnar langtíma 

rannsóknir en þær voru taldar sýna marktækari niðustöður samanborið við stuttar 

þversniðsrannsóknir. Þær lögðu annars vegar áherslu á einstaklinga sem glímdu við offitu yfir 

≥30 líkamsþyngdarstuðul og tengls þeirra annars vegar við væg einkenni þunglyndis og 

hinsvegar tengsl við alvarlegt þunglyndi. 

Rannsóknirnar voru framkvæmdar í eftirfarandi löndum og heimsálfum: Hollandi, 

Ameríku, Kóreu og Ástralíu. Rannsóknirnar notuðust við leiðréttingarþætti eins og aldur, kyn, 

atvinnu, fjölskylduhag, tekjur, lífstíl, hreyfingu og mataræði. 

Fræðileg umfjöllun um sameiginleg efnaferli sjúkdómanna. 

Í rannsóknum á tengslum offitu og þunglyndis hafa verið umræður um ýmis ferli sem 

gætu haft áhrif á þyngdaraukningu hjá þunglyndum einstaklingum og þunglyndiseinkenni í 

kjölfar ofþyngdar og offitu. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að sameiginlegir þættir 

sjúkdómanna tveggja eru meðal annars bólgumyndanir í vefjum (8). Staðreyndin að 

bólgumyndun á sér stað í báðum sjúkdómunum vísar til þess að bólgumyndun geti verið það 

sem sameinar sjúkdómana (8). 

Fjöldi rannsókna benda einnig til þess að sameiginlegur þáttur sé truflun á HPA- ás 

(hypothalamic-pituitary-adrenal axis) í heila, eða neikvæð afturvirkni á ásnum (8). 

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að þunglyndiseinkenni hjá offitusjúklingum verði út 

frá truflun á innkirtlaboðskiptum sem þessum (13,6,3). Það hefur lengi verið þekkt að óeðlileg 

virkni HPA- ás í heila tengist þunglyndi. Neikvæð afturvirkni á ásnum er talin valda 

einkennum eins og svefntruflunum, félagslegri einangrun og depurð en offita er talin stuðla að 

neikvæðri afturvirkni á ásnum og valda þannig þunglyndiseinkennum (8). 

Einnig er talið að offita geti valdið þunglyndiseinkennum í gegnum HPA- ás með því að 

auka styrk á kortisól hormóni í blóði. Með neikvæðri stjórnun á HPA- ás í heila virkjast 

sykrusteraviðtakar sem hækka styrk kortisóls í blóðvökva. Eins og kunnugt er kortisól 

streituhormón en þessi viðbrögð heilans við hækkandi styrk hormónsins eru talin leiða til 

óeðlilegrar virkni HPA ás (13,6,3). 
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Offita var lengi vel sjúkdómur meðal fullorðinna. Nú á síðustu áratugum hefur tíðni 

sjúkdómsins aukist gríðarlega og er algengur hjá börnum sem og fullorðnum. Talið er að eitt 

af hverjum fimm börnum á Íslandi á aldrinum 6-12 ára séu of feit. Rannsóknir  hafa sýnt að í 

kjölfar offitu og sykursýki II eykst viðnám í líkamanum gegn insúlíni (6). Með auknu viðnámi 

gegn insúlíni eykst styrkur kortisóls í blóði og þar með ónæmisboðefna (e.cytokines) í fituvef. 

Ónæmisboðefni eru talin auka bólgur í líkamanum og auka þannig líkur á sjúkdómum eins og 

hjarta-  og æðasjúkdómum (6,15,16). Í rannsóknum hefur próteinið sýtókínasi IL-6 fundist í 

hærri styrk hjá  börnum í yfirþyngd en börnum í kjörþyngd (6). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl milli sýtókínasa IL-6 í háum styrk þunglyndiseinkenna (15,16). Niðurstöður 

rannsókna benda til þess að þunglyndi í barnæsku geti leitt til offitu síðar á lífsleiðinni (6). 

Fylgikvillar offitu eru margir og má meðal annars nefna sjúkdóma eins og sykursýki II og 

aukið insúlínviðnám (8). Talið er að með auknu insúlínviðnámi geti ýmsar breytingar átt sér 

stað í heila sem taldar eru geta aukið líkurnar á þunglyndi (8,3). Eins og nefnt var áður hafa 

vísindamenn komið með þá kenningu að þunglyndi geti leitt til þyngdaraukningar vegna 

innkirtla-truflana til lengri tíma (13). 

Hár styrkur insúlíns í blóði vegna insúlínviðnáms er talinn koma í veg fyrir að kortisól 

virkji fituensím. Þessi fituensím gegna því hlutverki að brjóta niður fitu til orkumyndunar í 

vefjum líkamans. Þessu ferli er stjórnað af glúkókortíð viðtökum sem finnast í fituvef, 

sérstaklega í kviðfitu.  Með hömlun á virkni fituensímanna er talið að þunglyndi geti aukið 

líkurnar á kviðfitu og þyngdaraukningu. 

Með auknu insúlínviðnámi eykst styrkur á kortisól í blóði. Þetta er ferli á sér stað hjá 

sjúklingum með sykursýki II en í kjölfar þess eykst einnig seyti á svokölluðum 

ónæmisboðefnum í fituvef. Ónæmisboðefni eru talin auka bólgur í líkamanum og auka þannig 

líkur á sjúkdómum eins og hjarta- og æðasjúkdómum (6,15,16). Í rannsóknum hefur 

ónæmisboðefnið sýtókínasi IL-6 fundist í hærri styrk hjá börnum í yfirþyngd en börnum í 

kjörþyngd (6) en rannsóknir hafa einnig sýnt fram á háan styrk cýtókínasa IL-6 í blóði hjá 

fólki sem greinist með þunglyndiseinkenni (15,16). 

Óheilbrigður lífstíll hjá einstaklingum sem þjást af þunglyndi getur einnig valdið ýmsum 

kvillum en lítil hreyfing, næringarsnauður matur og takmarkað félagslíf geta átt þátt í að valda 

ofþyngd og offitu (8). 
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Niðurstöður 

Hér fyrir neðan verður farið í hverja af tíu rannsóknum fyrir sig.  

Þversniðin rannsókn sem gerð var á árunum 1998-1994 hjá National Health of America 

sem sýndi fram á tengsl á milli þunglyndis og hjarta- og æðasjúkdóma (4). Mældar voru líkur 

á efnaskiptatruflunum eins og of háum blóðþrýstingi, of háu LDL (low density lipoprotein), 

og hlutfalli þríglýseríða í blóði en þetta eru allt þættir sem leiða til hjarta- og æðasjúkdóma. 

Einstaklingarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru 3003 konur og 3186 karlar (4). 

Framkvæmd var mánaðar upprifjun á atferli einstaklinganna með viðtalsmeðferð og gerð var 

þunglyndisgreining á einstaklingum. Þátttakendur í rannsókninni þjáðust hvorki af sykursýki 

né hjarta- og æðasjúkdómum. Niðurstöðurnar sýndu að konur mældust með marktækt hærri 

tíðni á greiningu á þunglyndi en karlar (4). Mældist tíðni á þunglyndi kvenna 13,4 % og karla 

6,1 %. Niðurstöðurnar sýndu marktækan mun á greiningu á efnaskiptasjúkdómum hjá konum 

sem höfðu áður greinst með alvarlegt þunglyndi miðað við þær konur sem höfðu aldrei greinst 

með þunglyndi (4). Þær konur sem höfðu greinst þunglyndar reyndust tvisvar sinnum líklegri 

en aðrar að mælast með truflanir í efnaskiptum. Niðurstöðurnar héldust eftir leiðréttingarþætti 

eins og fjármál, hjúskaparstöðu, menntun, reykingar og fleira. 

Í Baltimore í Ameríku var notast við niðurstöður fyrrnefndar rannsóknar til að athuga 

algengi þunglyndis hjá offitusjúklingum (3). Niðurstöður rannsóknar bentu til sterkrar 

tengingar á milli þunglyndis og offitu eftir að notast var við sömu leiðréttingarþætti og í 

fyrrnefndri rannsókn. Þunglyndi var metið út frá DSM-IV skala og offita var mæld sem 

líkamsþyngdarstuðull yfir 30. Offitusjúklingar mældust marktækt með 1.5 sinnum hærri tíðni 

af þunglyndiseinkennum en einstaklingar í kjörþyngd eftir mánaðarupprifjun á atferli 

einstaklinganna. 

Ein greinin var byggð á rannsókn sem gerð var við Alameda Country School í Ameríku og 

fjallaði hún um tengsl á milli offitu og þunglyndis, og þá helst hvort offita væri orsakavaldur 

þunglyndis (10). Þunglyndi var mælt með 12 punkta DSM-IV skala og offita var mæld sem 

líkamsþyngdarstuðull yfir 30. Leiðréttingarþættir eins og kyn, aldur, fjárhagur og 

búskaparstaða voru notaðir. Rannsóknin var á þversniðnu formi. Fylgst var með þátttakendum 

í eitt ár og metið út frá viðtölum hversu alvarlegt þunglyndið reyndist hjá einstaklingum. Í 

rannsókninni var athugað hvort of þungir einstaklingar væru líklegri en aðrir til að þróa með 

sér þunglyndi, og niðurstöðurnar sýndu marktækt að svo reyndist vera (öryggisbil 1.73 CL: 

1.04, 2.87). 
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Í þversniðinni rannsókn sem gerð var á árunum 1994 til 1999 við Háskólann í Texas var 

sett fram tilgáta um hvort offita gæti leitt til þunglyndis (11). Gerðar voru mælingar með 

fimm ára millibili á 2123 manneskjum 50 ára og eldri. Þunglyndi var mælt á skalanum DSM-

IV og offita mæld sem líkamsþyngdarstuðull  ≥30. Notast var við leiðréttingarþætti eins og 

aldur, kyn, menntun, heilsu  og félagsleg tengsl sjúklings. Niðurstöður breyttust ekki með 

tilliti til leiðréttingarþátta. Niðurstöðurnar voru þær að einstaklingar í yfirþyngd og 

offitusjúklingar mældust marktækt síður hamingjusamari en einstaklingar í kjörþyngd en þó 

ekki þunglyndir. Niðurstöðurnar styðja ekki tilgátuna þar sem marktæk tengsl offitu og 

þunglyndis fundust ekki (11). 

Leiden Háskóli í Hollandi tók saman fimmtán rannsóknir um langtímaáhrif þunglyndis og 

hinsvegar yfirþyndar og annars vegar offitu (8). Yfirþyngd var skilgreind sem 

líkamsþyngdarstuðull 24,9-29,9 og offita sem líkamsþyngarstuðull ≥30. Notast var við 

leiðréttingarþætti eins og kyn, aldur, líðan og stig offitu. Niðurstöðurnar sýndu að 

offitusjúklingar eru líklegri en einstaklingar í kjörþyngd til að þróa með sér þunglyndi til 

lengri tíma (OR, 1.55; 95% , CL: 1.22-1.98; P < .001) (8). Marktækur munur var á milli 

Evrópubúa og Ameríkana en það mældist marktækt hærri tíðni á þunglyndi og 

þunglyndiseinkennum í Ameríku en Evrópu ( P=.05) (8). Einstaklingar í yfirþyngd (24.9-

29.9) mældust einnig marktækt líklegri til þess að þróa með sér þunglyndi en fólk í kjörþyngd 

(OR, 1.27; 95% CI, 1.07-1.51; P < .001) (8). Þessar tölur náðu þó bara yfir fólk sem var á 

aldrinum 20-59 ára eða ≥60 en ekki fyrir fólk yngra en 20 ára. Tengsl þunglyndis og 

ofþyngdar voru ekki marktæk meðal ungmenna yngri en 20 ára. Ástæðan fyrir því gæti verið 

að þunglyndir einstaklingar eru taldir þróa með sér offitu til lengri tíma litið. Því lengra sem 

sjúkdómurinn er genginn því alvarlegri verður hann og marktækar líkur að þróa með sér 

þunglyndi eykst með hækkuðum líkamsþyngdarstuðli (BMI). Einnig var rannsakað hvort 

þunglyndir væru í marktækt meiri áhættu að þróa með sér offitu en þeir sem höfðu ekki 

greinst þunglyndir en  niðurstöður reyndust marktækar að því leyti og er talið að allt að 58 % 

líkur séu á því að þunglyndir þrói með sér offitu til lengri tíma litið (öryggisbil: 1.58; 95% CI, 

1.33-1.87; P < .001). 

Framvirk rannsókn sem gerð var í Minnesota í Bandaríkjunum kannaði hvort 

unglingsstúlkur í ofþyngd og með offitu frá 13 ára aldri væru líklegri en stúlkur í kjörþyngd til 

þess að þjást af þunglyndiseinkennum (7). Stúlkurnar sem tóku þátt voru alls 496 talsins en 

rannsóknin stóð yfir í eitt ár. Ofþyngd og offita var skilgreind sem líkamsþyngdarstuðll 25.9-

29.9 og >30 BMI og þunglyndi var mælt á K-SADS skalanum (7). Stúlkurnar mættu fjórum 
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sinnum í mælingar og viðtöl á einu ári. Út frá því var metið hvort alvarlegt þunglyndi væri 

fylgikvilli ofþyngdar og offitu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ekki tengsl á milli 

yfirþyngdar og þunglyndis meðal ungra stúlkna en jákvæð marktæk tengsl komu fram meðal 

offitusjúklinga  og tengslum við þunglyndi (7).  Niðurstöðurnar bentu til þess að meiri líkur 

séu að ungar konur sem þjást af offitu þrói með sér þunglyndiseinkenni en stúlkur í kjörþyngd 

og yfirþyngd. Niðurstöðurnar gátu þó ekki sýnt fram á marktækt samband á milli alvarlegs 

þunglyndis og offitu (7). 

Í Seattle í Bandaríkjunum var gerð íhlutunarrannsókn á 203 þunglyndum, of feitum 

konum, á aldrinum 40-65 ára (5). Þær greindust að meðaltali með líkamsþyngdarstuðulinn 38 

og voru allar með líkamsþyngdarstuðul yfir 30 (5). Í upphafi voru konurnar vigtaðar og fyrir 

þær lagður spurningarlisti um mataræði og hreyfingu. Konunum var fylgt eftir í 24 mánuði og 

hittu lækna þrisvar sinnum á þessu tímabili, eftir sex mánuði,  á tólfta mánuði og svo seinast á 

24 mánuði. Þátttakendum var skipt í tvo hópa, í hóp eitt var lögð áhersla á þyngdartap, en í 

hóp tvö á bæði þyngdartap og meðferð gegn þunglyndiseinkennum. Niðurstöðurnar voru að 

helmingi fleiri konur í hóp tvö sýndu árangur við þyngdartap miðað við hóp eitt (5). 

Niðurstöðurnar sýndu að 21% af konum í hópi eitt sem einblíndi eingöngu á þyngdartap 

misstu 5% af heildarþyngd sinni en í hópi tvö þar sem var einblínt á þyngdartap meðfram 

þunglyndismeðferð voru 38 % kvenna sem losnuðu við 5 % af heildarþyngd sinni (5).   

Rannsóknarniðurstöðurnar gefa til kynna að bætt líðan geti hjálpað einstaklingum í baráttu við 

offitu. 

Í Bandaríkjunum var gerð framsæ áhorfsrannsókn (e. observational study) en aðalmarkmið 

rannsóknarinnar var að komast að því hvort offita væri áhættuþáttur fyrir þunglyndi, en einnig 

var rannsakað hvort þunglyndi væri orsakaþáttur fyrir offitu (1). Þátttakendur í rannsókninni 

voru alls 10.545 talsins og þeim var fylgt eftir í 12 ár. Gögnum var safnað saman og mælingar 

á þyngd framkvæmdar sjö sinnum á árunum 1994-1995 og 2005-2007. Offita var skilgreind 

sem líkamsþyngdarstuðull  ≥30 km/m
2
 og þátttakendur voru með líkamsþyngdarstuðul á 

bilinu 25-29.9 og yfir 30. Notast var við leiðréttingarþætti eins og heilsu og lífsstíl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að offita hjá konum eykur hlutfallslega ekki líkurnar á 

alvarlegu þunglyndi (öryggislíkur : 1.37, CI: 1.09–1.73) en gerir það hinsvegar hjá körlum 

(öryggislíkur: 0.63, CI: 0.60- 0.67).  

 Rannsóknin bendir til þess að offita sé áhættuþáttur fyrir þunglyndi hjá körlum og 

þunglyndiseinkennum hjá konum. 
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Samantekt var gerð á 23 rannsóknum sem seinustu ár könnuðu tengsl offitu og þunglyndis 

í S. John Fisher háskóla í Bandaríkjunum (2). Í  þessum langtíma rannsóknunum var borið 

saman þunglynda einstaklinga og einstaklinga sem höfðu aldrei höfðu verið greindir 

þunglyndir og tíðni offitu mæld hjá þessum þátttakendum. Í rannsóknunum voru alls 30.000 

þátttakendur, bæði unglingar og fullorðnir. Niðurstöðurnar voru þær að 18 af 23 rannsóknum 

sýndu að þunglyndir einstaklingar mældust marktækt 1.8 sinnum líklegri (1.47, 95% CL: 

1.16, 1.85) til að þróa með sér offitu en einstaklingar í kjörþyngd. Í hinum fimm 

rannsóknunum þar sem þunglyndir einstaklingar léttust á rannsóknartímabili var aðeins ein 

rannsóknanna marktæk með 95 % öryggisbil. Að meðaltali greindust þunglyndir 

einstaklingarnir með offitu 7,6 árum eftir upphaf rannsóknar (2). Það sem þótti áhugavert í 

rannsókninni voru niðurstöður hjá unglingsstúlkum en líkurnar á offitu hjá unglingsstúlkum 

sem höfðu verið greindar með þunglyndi þóttu sérstaklega háar (odds ratio: 2.57, 95% 

CI:2.27, 2.91).  

Í Suður -Kóreu var gerð rannsókn á fólki á aldrinum 60-85 ára með það markmið í huga 

að athuga samband offitu og þunglyndis (9). Í þessari rannsókn var ofþyngd og offita ekki 

skilgreind eftir viðmiðum WHO (ofþyngd líkamsþyngdarstuðull 24.9-29.9 og offita 30 og 

yfir) heldur var ofþyngd skilgreind sem BMI 23-25 og offita BMI > 25. Þunglyndiseinkenni 

voru mæld á K-GDS. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að eldri konur með offitu voru 

síður líklegri til þess að finna fyrir þunglyndiseinkennum en konur í kjörþyngd (OR=0.63, 

95% CI: 0.41-0.96) (9). Rannóknin sýndi hinsvegar ekki fram á nein marktæk tengls á milli 

offitu og þunglyndis hjá körlum. Þunglyndi greindist meira meðal kvenna en karla (20.9% vs. 

9.2%, P <0.001). Rannsóknin tók tillit til leiðréttingarþátta eins og aldurs, menntunar, 

fjárráða, reglulegri líkamsrækt og krónískum sjúkdómum. Það sem þykir áhugavert hér eru 

jákvæðar niðurstöður rannsóknarinnar. Í flestum rannsóknum sem voru athugaðar var 

þunglyndi orsakaþáttur offitu og eða öfugt. Í þessari rannsókn fundust hinsvegar marktækt 

jákvæð tengsl á milli þunglyndis og offitu en of feitar kóreiskar konur greindust síður 

þunglyndar en kóreiskar konur í kjörþyngd.   

Hér fyrir neðan má sjá töflu 3. sem inniheldur upplýsingar um líkamsþyndarstuðul og 

öryggisbil fyrir þunglyndiseinkenni hjá kóreiskum konum. 
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Tafla 3. OR og 95% öryggisbil fyrir þunglyndiseinkenni með BMI hjá eldri kóreiskum 

konum (9). 

Líkamsþyngdarstuðull (BMI) OR (95% Cl)   

<23 1.0 1.0 

23-25 0,63 (0,41-0,96) 0,81 (0,45-1,45) 

≥25 0,69 (0,41-1,16) 0,60 (0,37-0,98) 

 

Eftir að hafa skoðað greinarnar og samantektir úr 10 rannsóknum er ljóst að niðurstöður 

um tengsl sjúkdómanna tveggja eru misvísandi, en flestar rannsóknir benda þó til að tengsl á 

milli þunglyndis og offitu séu til staðar. Í 8 rannsóknum af 10 fundust tengsl á milli 

sjúkdómanna tveggja. Misræmi í niðurstöðum felst að öllum líkindum í mismunandi 

rannsóknaraðferðum, meðal annars eftir því hvort könnuð voru tengsl offitu og þunglyndis 

eða ofþyngdar og þunglyndis, og hvort einstaklingar reyndust með þunglyndiseinkenni eða 

alvarlegt þunglyndi. Það sem þótti áberandi í  niðurstöðum var algengi þunglyndiseinkenna í 

kjölfar offitu en sú tengsl reyndust marktæk í flestum rannsóknum (13,6,3,4,7).  

Hér fyrir neðan má sjá töflu fjögur sem innheldur upplýsingar um þær rannsóknir sem 

teknar voru fyrir. Töflurnar tvær sýna helstu niðurstöður rannsókna, aldurshópa, kyn og fjölda 

sjúklinga og þátttakenda, stig offitu, ártal, lengd rannsóknar og rannsóknaraðferðir. 
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Tafla 4. Helstu upplýsingar um stig offitu, kyn þátttakenda og tengsl sjúkdóma í rannsóknum 

(1-11). 

Nr. Offita Kyn Tengsl þunglyndis og offitu 

1 30+ kvk,kk 

Jákvæð tengsl hjá körlum en hinsvegar ekki hjá 

konum 

2 30+ kvk,kk Þunglynt fólk líklegra til að þróa með sér offitu 

3 30+ kvk, kk 

Offitusjúklingar líklegri til að þjást af   

þunglyndiseinkennum 

4 30 + kvk, kk 

Tengls milli þunglyndis og hjarta og æðasjúkdóma,   

jákvætt 

6 30+ kvk,kk Lagt til að þunglyndi geti leitt til offitu hjá börnum 

7 30+ Kvk Þunglyndiseinkenni algeng hjá offitusjúklingum 

8 25-29.9, 30+ kvk, kk Offita getur leitt til þunglyndis 

9 >25 kvk, kk Konur í yfirþyngd verða síður þunglyndar 

10 30 + kvk, kk 

Niðurstöður benda til að offita auki líkurnar á 

þunglyndi 

11 30+ kvk, kk Þunglyndi eykur ekki líkurnar á offitu 

  



18 

Tafla 5. Tími, fjöldi og aldurshópur, ár og rannsóknaraðferðir úr rannsóknum (1-11). 

Nr. Tími Fjöldi Aldurshópur Ár Þversniðin Íhlutandi 

1 12 ár  10.545  - 94-95,06-07 x   

2 - 23 rannsóknir  - -   x 

3 - 7981 17-39 - x   

4 6 ár 7981 17-39 1988-1994 x   

6 - 12.383 7-17, 11-16 - x   

7 4 ár  496 >13 - x   

8 - 15 rannsóknir < 20,20-59 , >60 - x   

9 3 ár - 60-85   203-2006 x   

10 6 ár 2298 

50-59,60-69, 70-

79, 80+ 1988-1994 
x 

  

11 5 ár 2123 > 50 1994-1999 x   

Flestar rannsóknir voru þversniðnar (1,3,4,6-11). Í sjö af níu þversniðnum rannsóknum  

fundust  tengsl á milli sjúkdómanna tveggja (1,3,8,7-9,). 

Þversniðsrannsóknirnar voru lang flestar gerðar á offitusjúklingum  sem voru með 

líkamsþyngdarstuðul yfir 30 (1,3,6,7,10). Aðeins tvær rannsóknanna notuðust við 

ofþyngdarviðmið eða líkamsþyngdarstuðul á bilinu 25-29,9 (8,9). Ástæðan fyrir því að 

ofþyngdarviðmið eru  minna notuð í rannsóknum á offitu og þunglyndi er líklegast sú að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að stig offitu skiptir máli. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að 

fleiri þunglyndiseinkenni koma fram eftir því sem sjúkdómurinn er lengra leiddur (4). 

Rannsóknir sýndu að þunglyndiseinkenni voru síður algengari hjá yngri offitusjúklingum en 

eldri (7). 

Aðeins tvær rannsóknir gátu ekki sýnt fram á nein tengsl á milli sjúkdómanna tveggja 

(9,11). Önnur var framkvæmd á kóreiskum einstaklingum á aldursbilinu 60-85 ára. Engin 

martæk tengsl fundust á offitu og þynglyndi hjá kóreiskum mönnum, en of feitar kóreiskar 

konur virtust síður verða þunglyndar en aðrar kóreiskar konur í kjörþyngd. Hinsvegar var ekki 

fylgt skölum WHO í sambandi við ofþyngd og offitu í þessari rannsókn. Konurnar sem 

greindar voru með offitu voru með líkamsþyngdarstuðul á bilinu 24.9-30. Hin rannsóknin þar 

sem engin tengsl fundust var framkvæmd með þversniðnum hætti. Þátttakendur hittu spyrla á 
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fimm ára fresti og fóru bæði í viðtöl og mælingar sem notaðar voru til að greina offitu og 

geðheilsu einstaklinganna. Niðurstöðurnar sýndu ekki marktæk tengsl á milli sjúkdómanna. 
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Umræður 

Tengsl þunglyndis og offitu 

Tengsl á milli þunglyndis og offitu hafa verið vinsælt rannsóknarefni seinasta áratug og 

fjölmargar rannsóknir verið gerðar á sjúkdómunum tveimur. 

Yfirlitsgreinar, samantektir og ýmsar rannsóknir sýna margar marktæk tengsl á milli 

sjúkdómanna tveggja. Það er hinsvegar ýmislegt sem hafa þarf í huga þegar tengsl ofþyndar 

og þunglyndis eru skoðuð. Fyrst má nefna misleitni þunglyndis og ólíkt eðli sjúkdómsins eftir 

alvarleika. Gerðir þunglyndis eru margar og ráðast meðal annars af því hvort sjúkdómurinn 

kom fram í barnæsku, á unglingsárum eða fullorðinsárum. Þetta gerir það að verkum að erfitt 

er að komast að niðurstöðu um samband og gagnkvæma virkni þunglyndis og annarra 

sjúkdóma.  

Fimm af rannsóknunum sýndu að þunglyndi geti verið fylgisjúkdómur offitu, (1,3,7,8,10) 

og tvær rannsóknir sýndu offitu sem fylgisjúkdóm þunglyndis (2,6).  Það sýndi sig í 

rannsóknunum að stig offitu skiptir máli en talið er að því lengra sem sjúkdómurinn er leiddur 

því meiri líkur séu á því að sjúklingar finni fyrir og þrói með sér einkenni þunglyndis.  

Í rannsókn þar sem þátttakendum var skipt í hópa, annars vegar þar sem einblínt var á 

þyngdartap og hinsvegar á þyngdartap og þunglyndismeðferð syndic að þeir þátttakendur sem 

fengu unnið í geðheilsunni samhliða þyngdartapi voru tvisvar sinnum líklegri til þess að ná 

árangri en hinir (5). Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að með bættri vellíðan sé 

auðveldara að takast á við offitu. 

Í tveimur rannsóknum þar sem annars vegar var rannsakað hvort offita gæti verið 

orsakavaldur þunglyndis og hvort offita gæti leitt til þunglyndis sýndu niðurstöður að 

þunglyndar unglingsstúlkur voru sérstaklega líklegar til að þróa með sér offitu (2,7), og einnig 

að unglingsstúlkur með offitu væri líklegri en aðrir offitusjúklingar til að þróa með sér 

þunglyndiseinkenni (2,7). Þessar niðurstöður benda til að þessi hópur sé viðkvæmari en aðrir 

fyrir holdari fari sínu. Það er mikill samfélagsþrýstingur í nútímasamfélagi að líta vel út og 

hugsa vel um sig. Of feitar unglingsstúlkur eru oftar en ekki með lélega sjálfsímynd sem getur 

leitt til minni umhirðu og félagslegrar virkni. Þetta getur ýtt undir lífsóánægju, svefnleysi og 

niðurbrot á sjálfsímynd með neikvæðum hugsunum í garð sjálfs síns. Öll þessi einkenni geta 

átt þátt í að leiða til alvarlegs þunglyndis. 
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Þörf er þó á fleiri rannsóknum á því hvernig kvíðaraskanir og þunglyndiseinkenni hafi 

raunverulega áhrif á viðbrögð líkamans og tengingu þunglyndis við óvenjulegar matarvenjur 

eins og ofát, óreglulegt mataræði og óhóflega mikla matarlyst.   

Hugsanlegt er að offita ein og sér sé ekki kvíðaaukandi og bólgumyndandi en geti 

hinsvegar minnkað sjálfsálit, þá sérstaklega í viðkvæmari hópum eins og hjá unglingsstúlkum. 

Offita getur aukið vanlíðan og óánægju með líkamsvöxt, stuðlað að minna félagslífi og öðrum 

þáttum sem ekki var leiðrétt fyrir í rannsóknum á því hvort offita geti leitt til þunglyndis (7). 

Með auknum rannsóknum og skilningi á efnaferlum og boðskiptum sem eiga sér stað í 

tengslum við offitu og þunglyndi er hægt að komast nær sannleikanum um eðli sjúkdómanna 

tveggja og hvort þeir eigi sameigilegan orsakaþátt. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að mikil 

kviðfita hefur neikvæð áhrif á bólgur og ónæmiskerfið sem er einnig einkennandi fyrir 

þunglyndissjúklinga. Þess vegna er mikilvægt að leiða þessa sjúkdóma saman og rannsaka 

betur hvað þeir eiga sameiginlegt. Stig offitu virðist hafa mikið um það að segja hvenær 

þunglyndiseinkenni geta gert vart við sig, en það virðist sem því lengra sem sjúkdómurinn er 

leiddur því meira beri á þunglyndiseinkennum (4). 

Ein rannsóknanna í þessu verkefni sýndi að þunglyndir einstaklingar eru viðkvæmari en 

aðrir fyrir áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkóma (4). Eins og vitað er eru hjarta- og 

æðasjúkdómar fylgisjúkdómar offitu. Þessari niðurstöður benda til að sjúkdómarnir geti tengst 

að einhverju leyti þar sem þeir valda báðir sömu fylgisjúkdómum. 

Offita er flókið fyrirbæri og þó að skilningi á erfðafræðilegum og líffræðilegum þáttum 

við tenglsum milli þunglyndis og offitu hafi aukist gríðarlega hafa of fáar rannsóknir verið 

gerðar á ýmsum efnaferlum og efnahvörfum sem eiga sér stað við offitu. Auka þarf skilning á 

því hvað það er sem veldur sjúkdómunum en rannsóknir í framtíðinni þurfa að hafa það að 

markmiði til þess að geta tengt sjúkdómana betur saman. 

Ályktun 

Út frá niðurstöðum úr rannsóknum sem teknar voru fyrir má álykta að marktæk tengsl séu 

til staðar á milli offitu og þunglyndis. Tengsl fundust í 8 rannsóknum af 10 en þó verður að 

hafa í huga að ýmsir skekkjuþættir og stig offitu og þunglyndis gætu hafa haft áhrif á 

niðurstöður. 
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