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a

İntihar davranışı nda serum kolesterol düzeyinin rolü oldu ğu ileri sürülmektedir. Bu çal ışmada intihar girişiminde bulunan olgularda serum kolesterol ve trigliserid düzeylerinin sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubu ile
psikiyatrik tanı ve girişim metodlarına göre karşılaştırılması antaçlanmıştır. Çalışma Ocak I996-Aralık 1997 tarihleri arasında SÜTF'ne intihar girişimi ile başvuran 50 olgu üzerinde yapı ldı . Kontrol grubu sağlıklı ve gönüllü bireylerden seçildi. Olgu grubunda girişimden sonraki ilk 12-24 saat içinde, kontrol grubunda ise 12 saatlik
açlı ktan sonra kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. İntihar giriş iminde bulunanlarda serum kolesterol ve
trigliserid düzeyleri anlamlı olarak düşük bulundu. Psikiyatrik tan ı ile kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasında ilişki bulunmadı. Ciddi giriş im metodu kullananlarda serum kolesterol düzeyi anlaml ı olarak düşük bulunurken, trigliserid düzeyinde fark bulunmad ı. Bu sonuçlar intihar davranışı ile serum kolesterol düzeyi aras ında bir
ilişkinin olabileceğ i ve bunun biyolojik bir gösterge olarak değerlendirilebileceğ i görüşünü desteklemektedir.
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SUMMARY

Serum cholesterol levels were suspected to have a role on suicide attempts. In this study serum cholesterol and
triglyceride levels of suicide attempted patients were compared with healthy control group levels according to
their psychiatric diagnosis and attempt methods. The study was performed on 50 patients applied to Medical Faculty of Selçuk University Emergency Service with suicide attempts between January 1996-December 1997.
Serum levels of cholesterol and triglyceride were measured after the attempt within 12-24 h and after 12 h fastness period of control patients. Serum cholesterol and triglyceride levels of suicide patients were significantly
lower than those of control group. There was no relation between serum cholesterol and triglyceride levels and
psychiatric diagnosis. Cholesterol levels of serious suicide attempt patients were significantly lower, while there
was no difference on triglyceride levels. This results Show that there may be a relation between suicide attempts
and serum cholesterol levels and it may be assessed as a biological marker.
Key words: Suicide attempt, serum cholesterol level, serum triglyceride level

GİRİŞ

İntihar davran ışı kişilik özellikleri, biyolojik faktörler, psikiyatrik bozukluklar, aile öyküsü, genetik
yüklülük, psikososyal yaşam olaylan gibi birçok etkente bağlantılı olan evrensel bir sorundur. İntihar

giriş iminde plazma kolesterol düzeyindeki de ğişiklikle ilgili yapılan çalış malar intihar davranışının biyolojik yönlerine aç ıklık getirmeye yöneliktir
Serum kolesterolündeki azalman ın trombosit serotonin, içeriğ inde artma ve plazma serotonin düzeyinde
azalmaya neden oldu ğu, bunun da indirekt olarak
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saldırgan davranışları etkilediği ileri sürülmektedir
(5) .

Yapılan çalışmalarda intihar girişiminde bulunan ve
şiddete ya da insan öldürmeye yatkın kişilerde serum kolesterol düzeylerinin dü şük olduğu bulunmuştur (17 '23). Bu çalışmada intihar giri şiminde bulunan olgularda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri; girişim metodlan ve psikiyatrik tanı dağıhmlanna göre karşılaştınl&
GEREÇ ve YÖNTEM

Olgu grubunda girişimden sonraki ilk 48 saat içinde,
kontrol grubunda ise 12 saatlik açlıktan sonra kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Psikiyatrik
görüşme yapılarak DSM IV kriterlerine göre tanı konuldu. Veriler bilgisayarda SPSS for Windows 6.0
istatistik programında Ki-kare ve t testi kullan ılarak
analiz edildi.
BULGULAR

Tablo 1. Olgu ve kontrol gruplarının sosyodemografik özellikleri.
Cins

Olgu grubu (n=50) yaş ortalaması 22.7317.43 (aralık:18-46), kontrol grubu (n=56) yaş ortalaması
23.89-1-7.32 (aralık:18-49) idi. Olgu ve kontrol grubu
arasında yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ekonomik
durum bakımından anlamlı fark bulunmadı (Tablo
1).
Olguların % 26'sına kişilik bozukluğu, % 18'ine depresif bozukluk ve % 16's ına anksiyete bozuldu ğu tanısı konulmuştur. Olgular aras ında en çok kullanılan
yöntem % 62'lik oranla yüksek doz ilaç kullan ımıdır. Bunu % 30 ile kimyevi madde kullan ımı (organik insektisit, temizlik malzemeleri vb.) ve % 8 ile
diğer (yüksekten atlama, ate şli silah ile yaralanma,
havagazı ile zehirlenme gibi) giri şim yöntemleri izlemektedir.

OLGU

KONTROL

N
Erkek
Kadın
Medeni durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Ayn

N

%

22
28

44
56

20
36

35.7
64.3

32
15
2

64
30
4

33
22

58.9
39.3

2

1

1.8

Eğitim durumu
Okur-yaaar değil
Okur-yazar
Ilkokul
Lise
Yüksekokul

2
26
11
10

2
4
52
22
20

17
23
16

30.3
41.1
28.6

Ekonomik durum
Kötü
Orta
İyi

7
36
7

14
72
14

10
42
4

17.9
75
7.1
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Çalışma, Ocak 1996-Aralık 1997 tarihleri aras ında
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran ya da bu
nedenle reanimasyon servisinde yatarak tedavi gören, 18 yaş üzerinde, herhangi bir organik bozuldu ğu
olmayan 50 olgu üzerinde yap ıldı. Kontrol grubu
benzer sosyodemografik özellikler gösteren sağlıklı
ve gönüllü bireylerden seçildi.
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Tablo 2. Olguların psikiyatrik tan ılarına göre dağılımı.

Hastalık

N

Tanı konulmayanlar

19

38

Kişilik bozukluğu
Histerionik kişilik bozukluğu
Borderline ki şilik bozukluğu
Antisosyal kişilik bozukluğu
Çekinik kişilik bozukluğu

13

26
10
10
4

Depresif bozukluk
Depresyon
Distimik bozukluk

9
8

18
16
2

Anksiyete bozukluklan
Yaygın anksiyete bozuklu ğu
Akut stres bozukluğu
Posttravmatik stres bozukluğu
Obsesif kompulsif bozukluk

5
4

10
8
2
2
4

5
5

2

Alkol bağımlılığı ve kötüye
kullanma

intihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol ve
trigliserid düzeyleri kontrol grubuna göre anlaml ı ölçüde düşük bulundu (Tablo 4). Tanı dağılımı ile kolesterol düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunma&
Girişimde ateşli silah, kesici alet, yüksekten atlama
gibi ciddi girişim metodu kullananlarda, ilaç ve kimyevi madde kullananlara göre serum kolesterol düzeyi anlamlı olarak daha dü şük bulundu (p>0.05).
Trigliserid düzeyleri aras ında ise anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05).
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Tablo 3. Olguların intihar davran ışında kullandıkları yöntemlere göre dağılımı.

Tablo 4. Olgu ve kontrol grubunda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri.
Olgu

N

Girişim şekli

Yüksek doz ilaç kullanma
Kimyevi madde kullanma
Ateşli silah kullanma
Kesici alet kullanma
Havgazı-tüp gazı kullanma
Yüksekten atlama

31
15

62
30
2
2
2
2

TARTIŞMA

t

p

0.001*
0.006*

Kolesterol

144.80±36.77

166.82±29.31

3.43

Trigliserid

87.86±47.32

117.73±59.63

2.83

Serotonin depresyon, anksiyete, bili şsel fonksiyonlar
ve kişilik bozuklukları ile ilişkisini gösteren çalışmalar vardır (6,8,12) Suç işleyenlerde, antisosyal kişilik bozukluğu ve saldırganlık gösteren borderline
kişilik bozukluğu olanlarda, dürtüsel davran ışlar
gösteren kişilerde BOS'ında 5-HIAA seviyesinin
düşük bulunması (1,2,4,9,13) bu davranışlar ile serotonin arasında bir ilişkinin olabileceği görüşünü desteklemektedir.
Modai ve ark. (14) psikiyatri servisinde yatan intihar
girişiminde bulunan unipolar deprese hastalarda
serum kolesterol düzeyini anlaml ı ölçüde düşük bulurken, şizofreni ve bipolar bozuldu ğu olanlarda fark
gözlememişlerdir. Çalışmamızda ise tanı gruplarına
göre serum kolesterol düzeyleri aras ında anlamlı
fark bulunmaması olgu sayısının az olmasına bağlanabilir.
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Serum kolesterol konsantrasyonu ile nöronal fonksiyonlar arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Şiddet
ve düşük kolesterol seviyesi aras ındaki ilişkiye
beyin serotonerjik sisteminin arac ılık ettiği ileri sürülmektedir (10). Düşük kolesterol seviyesi yatkın bireylerde intihara neden olabilecek düzeyde beyin serotonini etkilemektedir (11). Psikiyatri servisinde yatan hastalar üzerinde yap ılan araştırmalarda intihar
girişiminde bulunanlarda, giri şimde bulunmayan
hastalar göre serum kolesterol düzeyi anlaml ı olarak
düşük bulunurken, trigliserid ve vücut kitlesi indeksinde farkl ılık bulunmamıştır (2 ' 16).

Kontrol

Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören çocuklarda
düşük serum kolesterolü ile intihar e ğilimleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bildirilmiştir (8) , Intihar
girişiminde bulunanlarla sağlıklı kişiler karşılaştırıldığında da benzer sonuçlar elde edilmi ştir (21) .

intihar davranışı ile serum kolesterolü aras ında pozitif bir ilişkiyi' gösteren çalışmalar olduğu gibi (H.
20) , herhangi bir ilişkinin olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (3 ' 16'26). Düşük serum kolesterol
düzeyi ile şiddet, saldırganlık, intihar gibi davranışlar arasında direkt bir ili şki olmadığını savunan araştırmacılar bu tip davran ışları depresyon, beslenmedeki değişiklikler ve alkol kullanımı gibi kolesterol
dışındaki faktörlere bağlamaktadırlar (15,19,22,24,26).

Çalışmamızda intihar giri şiminde bulunanlarda,
kontrol grubuna göre kolesterol ve trigliserid düzeyi
anlamlı olarak düşük bulundu. Bu sonuçlar kolesterol düzeyindeki düşüklük ve intihar girişimi arasında
ilişki olduğunu bildiren çalışmalarla benzerlik göstermektedir.

94

Gallerani ve ark. (7) intihar girişiminde bulunan 331
olgu üzerinde yaptıkları çalışmada şiddet içeren yöntemleri kullananlarda (ate şli silah, yüksekten atlama,
ası, ateşe ve araç altına atlama gibi) serum kolesterolünün anlamlı düzeyde düşük bulunduğunu, trigliserid değerlerinde ise bir farkl ılık olmadığını bildirmektedirler. Tekrarlayan ve şiddet içeren intihar
girişiminde bulunanlarda BOS 5-HIAA seviyesi,
ş iddet içermeyen yöntemleri kullananlara göre daha
düşük bulunmuştur (18 '25).
Çalışmamızda, ateşli silah ve kesici aletle yaralama,
yüksekten adama gibi şiddet içeren metodlarla intihar giriş iminde bulunanlarda, yüksek doz ilaç ve
kimyevi madde kullanımı gibi yumuşak metodları
seçenlere göre serum kolesterol düzeyi anlaml ı ölçüde düşük bulundu. Serum trigliserid düzeyinde ise
böyle bir ilişki tespit edilmedi. Bu sonuç girişim metodlan ve kolesterol düzeyi aras ındaki ilişkinin diyetten bağımsız olduğunu akla getirmektedir.
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Agresif ve şiddet içeren, ciddi girişimlerde, diğer girişimlere göre kolesterol düzeyinin dü şük olmasına
rağmen, trigliserid düzeyinde bu düşüklüğün görülmemesi saldırgan, impulsif davran ışlar ve bu tip intihar girişimleri ile kolesterol düzeyi aras ında bir
ilişkinin olabileceği ve bunun biyolojik bir gösterge
olarak değerlendirilebileceği hipotezini desteklemektedir (8) .
Çalışmamızın sonuçları serum kolesterol düzeyi ile
intihar davranışı arasında ilişki olduğu görüşünü
desteklemektedir. intihar davran ışında rol oynayan
biyolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılması, pekçok soruya açıklık getirecek, tedavi ve önlem çal ışmalanna katkıda bulunacaktır.
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