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Forskellige skrifter helt tilbage fra oldtidens Grækenland og Indien vidner om 
tidlige teorier eller formodninger om, at sjælelige tilstande, især præget af sorg 
og nedtrykthed kunne give livsfarlige sygdomme, herunder kræft.
Det er dog først i de sidste ca. 50 år, at der er kommet rigtig gang i den mere 
videnskabelige  udforskning  af  denne  teori.  I  1994  blev  al  den  publicerede 
forskning  samlet  i  en  bog,  der  konkluderede,  at  de  ca.  100  ”gode” 
videnskabelige  undersøgelser  over  spørgsmålet  om  psyke  og  kræft  gav 
anledning til to konklusioner: For det første var der en vis – men dog temmelig 
usikker  –  støtte  til  hypotesen  om,  at  depression  kunne  spille  en  rolle  ved 
udviklingen  og  forløbet  af  kræftsygdomme.  Ud  af  45  videnskabelige 
undersøgelser over dette spørgsmål havde 28 fundet klar støtte til hypotesen, 
mens  de  resterende sytten  ikke  fandt  sammenhæng mellem depression  og 
kræft. (Vi taler her om hypotesen om depression til medvirkende årsag til kræft 
og ikke om den mere indlysende forbindelse mellem kræftdiagnosen som årsag 
til  efterfølgende nedtrykthed og depression). For det andet er der fundet en 
tilsyneladende  mere  sikker  sammenhæng  mellem  tendensen  til  at 
”undertrykke” følelser og udviklingen af kræftsygdomme, idet et klart flertal på 
31 ud af 34 undersøgelser fandt i det mindste nogen bekræftelse på denne 
sammenhæng.
To helt nye undersøgelser støtter nu yderligere hypotesen om, at depression og 
undertrykkelse  af  følelser  kan  spille  en  rolle  for  udvikling  eller  forløbet  af 
kræftsygdomme,  men  giver  også  et  mere  nuanceret  billede  af  disse 
sammenhænge. Vi omtaler den første undersøgelse over depression og kræft i 
denne artikel  og den anden undersøgelse over følelsesmæssig hæmning og 
kræft i den efterfølgende artikel. 
Et forskerhold fra McGill universitetet i Montreal, Canada fulgte igennem hele ti 
år en gruppe på 205 kræftpatienter, som ved starten af deres sygdom, dvs. 
kort tid efter diagnosticeringen af deres kræftsygdom, var blevet udsat for en 
ganske  grundig  psykologisk  undersøgelse.  En  sådan  undersøgelse  over 
sammenhænge  mellem  psykiske  tilstande  og  egenskaber  ved  ”starten”  af 
sygdommen  (ved  diagnosticeringen)  og  det  efterfølgende  sygdomsforløb  er 
udført flere gange tidligere, men det nye og betydningsfulde ved den canadiske 
undersøgelse  var,  at  forskerne  ikke  nøjedes  med  en  psykologisk  en-gangs 
undersøgelse. Efter den første psykologiske undersøgelse blev alle patienterne 
i den følgende tid undersøgt igen tre gange med fire måneders mellemrum, 
således at man fik et mere langvarigt billede af deres psykiske liv og ikke blot 
et  indtryk  af  deres  tilstand  lige  efter  diagnosticeringen  som  ved  tidligere 
undersøgelser. 
Ud af de flere forskellige psykologiske tilstande og egenskaber, der blev ”målt” 
fire  gange,  (bl.a.  angst,  depression,  stress,  modgang  i  tilværelsen, 
velbefindende og glæde ved tilværelsen)  var  det  kun depression,  der  viste 



sammenhæng med overlevelsestiden i de følgende ti år. Der blev dels som i 
flere  tidligere  undersøgelser  fundet  en  vis  beskeden  sammenhæng  mellem 
graden  af  depressionen  lige  efter  diagnosticeringen  og  den  senere 
overlevelsestid, således at de patienter der på det pågældende tidspunkt var 
mest deprimerede, også udviste en tendens til at klare sygdommen dårligere. 
Men denne forbindelse var dog forholdsvis svag og gav ikke nogen ”stærk” 
støtte  til  den generelle  hypotese om depression som medvirkende årsag til 
kræft eller kræftforværring. En mere tungtvejende støtte til teorien fandt man 
til gengæld, da man så på  varigheden af depressionen i flere måneder efter 
kræftdiagnosen og den senere overlevelsestid. De patienter, der ikke bare var 
deprimerede lige efter diagnosen, men som vedblev ved at være deprimerede 
måned efter  måned,  udviste en langt tydeligere tendens til  at  bukke tidligt 
under for sygdommen. Denne sammenhæng var så stærk rent statistisk, at det 
næsten er usandsynligt, at den var fremkommet ved en tilfældighed.
Da der også findes undersøgelser, der tyder på, at man kan forlænge levetiden 
for kræftpatienter ved at  give psykologisk hjælp til  at  overvinde depressive 
tilstande,  kan  man  sige,  at  den  nye  canadiske  undersøgelse  peger  på 
betydningen, af  især at tilbyde en sådan psykologisk hjælp til kræftpatienter, 
som udviser  langvarige depressive tilstande efter diagnosticeringen af deres 
sygdom.
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