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ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, duygudurum bozukluğu tanılı hastalar, tek uçlu 
bozukluk ve iki uçlu bozukluk için ayrı ayrı ele alınarak, intihar girişi-
mi olan ve olmayan hasta kişilerdeki, sosyodemografik değişkenlerin, 
afektif mizaç boyutlarının ve eşlik eden psikiyatrik belirtilerin intihar 
niyetine olan etkileri araştırılmıştır.

Yöntem: Bu araştırmaya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araş-
tırma Hastanesi (ERSHEAH) Psikiyatri Servisleri’ne ardışık olarak ka-
bul edilen, yatarak tedavi görmekte olan duygudurum bozukluğu tanılı 
246 hasta alınmıştır.(93 hastada tek uçlu bozukluk, 153 hastada ise iki 
uçlu bozukluk tanısı mevcuttur.) Çalışmada tüm hastalara TEMPS-A 
Mizaç Ölçeği (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and 
San Diego Autoquestionnaire), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve 
SCL-90R Belirti Tarama Listesi (SCL-90R) uygulanmıştır. Tanının ve 
intihar girişiminin belirlenmesi amacıyla, hastaneye yatışın ilk 48 saati 
içinde hastalara Mini Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme (Mini In-
ternational Neuropsychiatric Interview/MINI) uygulanmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada, TEMPS-A ile ölçülen siklotimik ve anksiyöz 
mizaç paternleri, belirti tarama ölçeğinde elde edilen somatik belirtiler 
ve ailede psikiyatrik hastalık varlığı, tek uçlu bozukluk tanılı hastalarda 
intihar girişimi için yordayıcı özellikler olarak belirlenmiştir. İki uçlu 
bozukluk tanılı hastalarda intihar girişiminin yordayıcılarının incelen-
mesi sonucu ise, siklotimik mizaç özellikleri, belirti tarama listesinden 
elde edilen paranoid belirtiler ve ailede psikiyatrik hastalık öyküsünün 
bulunması, yordayıcılar olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Elde edilen bulguların duygudurum bozukluğu tanılı hasta-
larda intiharın önlenebilmesi konusunda yol gösterici olabileceği dü-
şünülmektedir. Çalışmaya dahil edilen iki uçlu bozukluk tanılı hasta 
grubunda yer alan hastaların manik, depresif ve karma dönemi içerecek 
şekilde farklı indeks epizotlarla hastaneye yatırılmış olması, çalışmamız 
için önemli bir kısıtlılıktır. 

Anahtar Sözcükler: Duygudurum bozukluğu, intihar, mizaç

SUMMARY
The Relationship of Suicide Attempts with Affective Temperament 

and Relevant Clinical Features in Patients with Mood Disorders 

Objective: In this study, patients with affective disorders with or 
without suicide attempts were examined according to whether their 
disorder was unipolar or bipolar. An analysis was made of their socio-
demographic variables, comorbid psychiatric symptoms, and affective 
temperament dimensions in order to understand the effects of these 
variables on suicide risk. 

Method: The study populations consisted of 246 inpatients with 
affective disorders who had been admitted to the Erenköy Research and 
Training Hospital for Mental and Neurological Disorders (93 patients 
with unipolar disorders, 153 with bipolar disorders). The TEMPS-A 
(Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto-
questionnaire), the Beck Hopelessness Scale (BHS) and the Symptom 
Checklist-90-Revised (SCL-90-R) psychological symptom screening 
tests were applied to all patients. In order to determine the affective 
disorder diagnosis and to identify suicide attempts, a Mini International 
Neuropsychiatric Interview (MINI) was performed during the first 48 
hours of hospitalization.

Results: The cyclothymic and anxious temperament dimensions 
measured using TEMPS-A, somatic symptoms obtained from a 
symptom checklist, and psychiatric disorders in the family were found 
to be good indicators of suicide attempts in patients with unipolar 
disorders in this study.  An investigation of predictors of suicide 
attempts in bipolar patients showed that cyclothymic temperament 
pattern, paranoid symptoms, evaluated through symptom screening test 
and having a psychiatric disorder in the family are good predictors of a 
suicide attempt. 

Conclusion: The findings are expected to guadiance to preventing 
suicide in patients with affective disorders. The inclusion in this study 
of patients with different index episodes of illness, including manic, 
depressive and mixed periods, can be accepted as a significant limitation 
of this study.
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GİRİŞ

İntihar, tüm yaş gruplarında ve farklı coğrafi özelliklerde 
ölüm nedenleri arasında ilk on sırada yer alan önemli bir 
halk sağlığı problemidir. Tamamlanmış intihar girişimlerinin 
yaklaşık %90’ının altında psikiyatrik hastalık varlığının yat-
tığı bilinmektedir (Wasserman ve ark. 2011). Duygudurum 
bozukluğu varlığında ise bu oranın diğer tıbbi ve psikiyatrik 
hastalıklara göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Simpson 
ve Jamison 1999). Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışmada 
duygudurum bozuklarındaki intihar girişimi oranlarının yük-
sek olduğu bulgusu tekrarlanmış ve hangi bozuklukta bu ora-
nın daha fazla olduğuna bakıldığında da; iki uçlu bozukluğu 
olan bireylerde, tek uçlu bozukluk ve diğer majör psikiyatrik 
bozukluklara göre daha fazla intihar girişimi olduğu bildiril-
miştir (Sani ve ark. 2011).

Uzun yıllardır duygudurum bozukluğu bulunan hastalarda 
yaşam boyu intihar riskinin %15 oranında olduğu kabul edil-
miştir. Yedi ülkeden on dört çalışmanın incelendiği bir meta 
analizde, 3700 iki uçlu bozukluğu olan hastanın seksen yıllık 
izleminde, bu hastalarda intihar riskinin beklenenden 15 kat 
daha yüksek olduğu görülmüştür (Harris ve Barracklough 
1997). Duygudurum bozukluğu olan hastalarda ilerleyen dö-
nemlerde yapılan farklı çalışmalarda da, bu hastaların %30 
ile %40’ının yaşamlarının bir döneminde intihar girişimi 
deneyimleri olduğu bulunmuştur (Hawton ve ark. 2005, 
Marangell ve ark. 2006). Epidemiyolojik alan çalışmasında 
genel nüfusta duygudurum bozukluklu hastaların %29’unda 
yaşam boyu en az bir intihar girişimi olduğu gösterilmiştir 
(Chen ve Dilsaver 1996). Öte yandan klinik çalışmalarda bu 
hastaların %25-56’sının yaşam boyu en az bir intihar girişi-
mi olduğu, %10-19’unun da intihar nedeniyle kaybedildiği 
tespit edilmiştir (Harris ve Barracklough 1997, Goodwin ve 
Jamison 2007). 

Mizaç ve duygudurum bozuklukları arasında yakın bir ilişki 
olduğu birçok araştırmacı ve klinisyen tarafından kabul edil-
mektedir. Mizaç boyutunun duygudurum bozukluğundaki 
atak tipiyle ilişkili olduğu, aynı zamanda hastalık alevlenmesi 
gibi klinik seyre etkisi olduğu gösterilmiştir (Kesebir ve ark. 
2005, Sayın ve Aslan 2005). Mizaç boyutlarının intihar ile 
ilişkisi de son yıllarda çalışmacılar için dikkat çekici bir konu-
dur. İntihar girişimi olan duygudurum bozukluğu tanısı almış 
hastaların incelendiği bir çalışmada, hipertimik mizaç boyutu 
bulunan hastaların %42’sinde, siklotimik-anksiyöz-depresif 
mizaç boyutu olan hastaların %81’inde intihar girişimi bu-
lunduğu tespit edilmiştir (Pompili ve ark. 2011). Bir diğer 
çalışmada 35 yıllık sürede, yatarak tedavi gören 4441 hasta-
nın izleminde, hastalar klinik, sosyodemografik ve mizaç bo-
yutları yönünden incelenmiştir. İzlenen hastaların %69’unda 
en az bir kez intihar girişimi varlığı belirlenmiştir (Sheehan 
ve ark. 1998). Ayrıca bu çalışmada siklotimik mizacın, diğer 
mizaç boyutlarına göre tamamlanmış intihar girişimiyle daha 

az ilişkili olduğu bulunmuştur. İçlerinde duygudurum bozuk-
luklu hastaların da bulunduğu psikiyatrik hastalarla yapılan 
farklı bir çalışmada intihar girişimiyle mizaç boyutlarının iliş-
kisi araştırılmıştır (Calati ve ark. 2008). Farklı bir bulgu ola-
rak, gruplar intihar girişimi varlığına göre ayrıldığında, duy-
gudurum bozukluğu olan hastalar arasında mizaç boyutları 
açısından farklılaşma izlenmemiştir. 

İntihar girişimi bulunan duygudurum bozukluklu hastalarda 
mizaç özellikleri ile ilgili çalışma sayısı görece azdır. Ayrıca 
bulgular tekrarlanmamış ve çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, intihar girişimi bulunan duygudurum bozuk-
luğu (tek uçlu depresif bozukluk, iki uçlu bozukluk) tanısı 
konmuş hastaların afektif mizaç boyutlarıyla çeşitli klinik 
özelliklerinin birbirleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca bu boyutlardan hangilerinin intihar 
girişimi varlığını öngördüğü de araştırılacaktır. 

YÖNTEM

Katılımcılar ve süreç

Bu araştırmaya, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
Psikiyatri Servisleri’ne ardışık olarak kabul edilen ve duygu-
durum bozukluğu tanısı konan 246 hasta alındı. Çalışmaya 
alınma ölçütleri majör duygudurum bozukluğu tanısı kon-
muş olma ve 18 yaş ve üstünde bulunma şeklinde belirlen-
di. Majör depresif bozukluk tanılı hastalar tek uçlu bozuk-
luk olarak, iki uçlu bozukluk tanılı hastalar, mevcut dönem 
tiplerinden (manik, depresif, karışık) bağımsız olarak iki uçlu 
bozukluk olarak değerlendirildi. Dışlanma ölçütleri, uygula-
nan görüşmelerin tamamlanmasına engel olabilen herhangi 
bir tıbbi veya psikiyatrik durum, merkezi sinir sisteminin 
herhangi bir majör bozukluğu olarak belirlendi. Çalışmamıza 
kabul edilen toplam 246 hastanın %35,8’inde (s=88) daha 
önce intihar girişimi bulunduğu görüldü. Katılımcılardan 93 
hastada tek uçlu bozukluk, 153 hastada ise iki uçlu bozukluk 
tanısı vardı. Bu hastalarda intihar girişimi ve ilişkili olabileceği 
öngörülen diğer değişkenler, bu iki tanı grubu ve tüm gruplar 
için ayrı olarak değerlendirildi. Tüm katılımcıların değerlen-
dirilmeleri klinik iyileşme elde edilince yapıldı. Çalışma için 
katılımcılardan yazılı aydınlatılmış onam formu aynı şekilde 
klinik iyileşme döneminde alındı. Bu çalışma Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi etik kurulunda 
onaylandı.

Kullanılan araçlar

Çalışmamızda tüm hastalara TEMPS-A Mizaç Ölçeği 
(Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and 
San Diego Autoquestionnaire), Beck Umutsuzluk Ölçeği 
(BUÖ) ve SCL-90R Belirti Tarama Listesi (SCL-90R) uy-
gulandı. Tanının ve intihar girişiminin belirlenmesi ama-
cıyla, hastaneye yatışın ilk 48 saati içinde hastalara Mini 
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Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme (Mini International 
Neuropsychiatric Interview /MINI) uygulandı.

MINI, DSM-IIIR tanı sınıflamasını temel alan yapılandı-
rılmış bir görüşme formu olmakla birlikte, intihar değerlen-
dirmesini ayrıntılı olarak ele alan bir bölümünün bulunması 
nedeniyle ilgili çalışmalarda halen sık uygulanan bir gereçtir 
(Sheehan ve ark. 1998). Görüşme formunun bu bölümünde, 
intihar riskinin değerlendirilmesini sağlayan, geçmişte ve şim-
diki intihar düşüncesi ile ilgili sorular bulunmaktadır.

TEMPS-A Mizaç Ölçeği (Temperament Evaluation of 
Memphis, Pisa, Paris, San Diego Autoquestionaire), baskın 
afektif mizacı değerlendirmek için Akiskal ve arkadaşları 
(2005) tarafından  düzenlenmiştir. Bireylerde depresif, hiper-
timik, sinirli, siklotimik ve anksiyöz gibi baskın afektif mi-
zaç tiplerini değerlendirmektedir. Türkçeye uyarlanmış şekli 
depresif, hipertimik, irritabl ve anksiyöz mizaçları belirlemek 
için 99 maddeden oluşur. Alt boyutların toplam puanı madde 
puanlarının toplanmasıyla elde edilir. Kesme puanı  depresif 
için 13; siklotimik için 18; hipertimik için 20; sinirli için 13 
ve anksiyöz için 18 olarak bulunmuştur (Vahip ve ark. 2005). 
Kişi tüm yaşamını düşünerek maddelere evet veya hayır şek-
linde yanıt verir. Çalışmamızda TEMPS-A Türkçe uyarlaması 
öncelikli olarak mizaç boyutlarını tespit etmek ve belirlenen 
hasta gruplarının mizaç boyutlarını karşılaştırmak amacıyla 
kullanıldı.

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), 1974’te Beck ve arkadaşla-
rının geliştirdiği ve ülkemizde geçerliği yapılan (Seber ve ark. 
1993), kişinin gelecekle ilgili duygu ve düşüncelerini belirle-
yen 20 maddeden oluşan öz bildirim şeklinde uygulanan bir 
ölçektir. Çalışmalar, BUÖ puanları ile depresyon düzeyi ve 
mevcut intihar düşünceleri arasında pozitif bir ilişki olduğu-
nu ortaya koymuştur. 

90 maddelik  gözden geçirilmiş Belirti Tarama Listesi 
(Symptom Check List/SCL-90R), Derogatis ve arkadaşları 
(1977) tarafından, olumsuz stres tepkilerinin (distress) dü-
zeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Psikiyatrik belirtileri 
içeren ve 90 maddeden oluşan SCL-90-R, kuramsal olarak 
belirlenmiş 9 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar so-
matizasyon, obsesif kompulsif, kişiler arası duyarlılık, depres-
yon, kaygı, düşmanlık, fobik kaygı, paranoid düşünceler ve 
psikotizm şeklinde adlandırılmışlardır. Değerlendirilmesinde 
alt ölçekler için ayrı ayrı puanlar elde edilebildiği gibi, “genel 
şiddet indeksi” (GSI), “pozitif bulgu toplamı” (PST) ve “po-
zitif bulgu sıkıntı indeksi” (PSDI) adı verilen üç gösterge için 
ayrı puanlar da elde edilebilmektedir. Bu çalışmada hem alt 
ölçekler hem de GSI puanı kullanıldı. Ölçeğin Türkçe formu 
geçerlik ve güvenilirlik araştırması yapılmıştır (Dağ 1991).

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analiz için SPSS 16.0 paket programı kullanıldı. 
Kategorik değişkenler için frekans tabloları, sayısal değişkenler 

için tanımlayıcı istatistikler sunuldu. Gruplar arası kategorik 
değişkenlerin karşılaştırılmasında çapraz tablo istatistikleri ve-
rilerek ki kare testi, herhangi bir gözde beklenen değerin 5’ten 
az olması durumunda ise Fisher kesin ki kare testi kullanıldı. 
Sayısal değişkenlerin karşılaştırmalarında normal dağılıma 
uyanlar için Student t testi, uymayanlar için Mann-Whitney 
U testi uygulandı.

İntihar girişimini yordayan değişkenleri değerlendirmek için, 
tüm grup ile tek uçlu bozukluk ve iki uçlu bozukluk tanılı 
iki hasta grubuna ayrı olarak regresyon modelleri kuruldu. 
Böylece hem majör duygudurum bozukluğu için genel ve aynı 
zamanda her iki hastalık için ayrı ayrı modelin sınanması sağ-
landı. İntihar girişimi varlığı bağımlı değişken olarak alınan 
modelde, daha önce intihar girişimi varlığı, ailede psikiyatrik 
hastalık varlığı, TEMPS-A ile belirlenen mizaç boyutları ve 
SCL-90R ile belirlenen alt boyutlar bağımsız değişken ola-
rak lojistik regresyon analizinde değerlendirildi. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi p değerinin 0,05’ten küçük olması durumu 
olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya katılan toplam 246 hastadan 93 hastada tek uçlu 
bozukluk, 153 hastada ise iki uçlu bozukluk tanısı mevcut-
tu. İki uçlu bozukluğu olan hastaların iyileşme öncesinde 
%47,1’i manik dönem, %30,1’i depresif dönemdeydi. Tek 
uçlu bozukluk tanılı hastalar arasında psikotik belirtili dönem 
geçiren hasta bulunmazken, iki uçlu bozukluk tanılı hasta-
ların toplam %22,9’unda psikotik belirtilerin bulunduğu 
tespit edildi. Hastaların %35,8’inde yatış esnasında intihar 
girişimi bulunduğu belirlendi. Katılımcıların yaş ortalaması 
38,65±9,75 olarak bulundu. Cinsiyet dağılımında, hastaların 
%69,9’unun kadın olduğu izlendi. Çalışmaya kabul edilen 
hastaların sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi.

Tek uçlu bozukluk tanılı hasta grubunda, intihar girişimi bu-
lunan ve bulunmayan gruplar arasında, cinsiyet, eğitim du-
rumu, çalışma durumu ve medeni durum açısından fark sap-
tanmazken, intihar girişimi olan bireylerde ailede psikiyatrik 
hastalık öyküsü anlamlı olarak yüksek bulundu (χ2=7,596; 
p=0,06). İntihar girişimi bulunmayan hasta grubunda, ailede 
intihar girişimi olan hasta bulunmazken, intihar girişimi olan 
hastalardan yedisinde ailede intihar girişimi öyküsü saptandı. 
Fisher kesin ki-kare testi ile değerlendirilen bu fark, istatistik-
sel olarak anlamlı bulundu (p=0,048). İki uçlu bozukluk tanı-
lı hastalarda intihar girişimi bulunan ve bulunmayan iki grup 
arasında cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, medeni 
durum, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü ve geçmişte intihar 
girişimi öyküsü açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Tablo 
2’de tek uçlu bozukluk ve iki uçlu bozukluk tanılı hasta grup-
larının intihar girişimi olup olmamasına göre sosyodemogra-
fik ve klinik özellikler açısından karşılaştırılması gösterildi.
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İntihar girişimi olan ve olmayan tek uçlu bozukluk ve iki uçlu 
bozukluk tanılı hasta gruplarının incelenmesinde, intihar gi-
rişimi olan hastaların BUÖ puanları anlamlı olarak yüksek 
bulundu. İntihar girişimi bulunan ve bulunmayan tek uçlu 
bozukluk tanılı hasta gruplarının TEMPS-A puan ortalama-
larının incelenmesinde, depresif, siklotimik ve hipertimik 

mizaç boyutlarında anlamlı farklılık saptanmazken, intihar 
girişimi bulunmayan hasta grubunda anksiyöz ve irritabl mi-
zaç boyutları anlamlı olarak yüksek bulundu.

İki uçlu bozukluk tanılı hastalarda ise, intihar girişimi bu-
lunan hastaların, depresif mizaç puanlarının daha yüksek 

TABLO 2. İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması.

Tek uçlu İki uçlu

İntihar + (s=60) İntihar - (s=33) z p İntihar + (s=28) İntihar - (s=125) z p

Yaş (yıl) Ort ± SS 36,83 ± 10,92 39,39 ± 10,47 -1,10 0,28 36,83 ± 10,92 39,39 ± 10,47 -1,10 0,28

s % s % χ2 p s % s % χ2 p
Cinsiyet 3,69 0,06 0,04 0,85

Kadın 46 76,6 19 57,5 20 71,4 87 69,6
Eğitim düzeyi 3,37 0,07 1,59 0,21

Yok/İlköğretim 30 50 23 69,6 16 57,1 55 44,0
Lise/Yüksek 30 50 10 30,4 12 42,9 70 56,0

Çalışma durumu 0,00 1,00 1,43 0,23
Çalışamıyor 20 33,3 11 33,3 46,4 43 34,4

Medeni durum 0,23 0,63 2,32 0,13

Evli 37 61,7 22 66,7 11 39,3 69 55,2

Ailede psikiyatrik hastalık 55 91,6 23 69,6 7,60 0,01* 18 64,2 75 60,0 0,18 0,68
Ailede intihar girişimi 7 100,0 0    0,00 0,048$ 5 38,5 8 61,5 0,064$

İntihar+ :intihar girişimi bulunanlar, intihar- :intihar girişimi bulunmayanlar.
*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı olan değerler, χ2: Pearson kikare testi, z: Mann-Whitney U testi, $:Fisher kesin ki kare testi.

TABLO 1. Çalışmaya Alınan Hasta Gruplarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri.

Tüm grup (s=246) Tek uçlu (s= 93) İki uçlu (s=153)

Ortalama Standart sapma Ortalama Standart sapma Ortalama Standart sapma

Yaş (yıl) 38,65 9,75 37,74 10,77 39,20 9,08

s % s % s %
Cinsiyet

Kadın 172 69,9 65 69,9 107 69,9

Erkek 74 30,1 28 30,1 46 30,1

Eğitim düzeyi

Yok 10 4,1 3 3,2 7 4,6

İlköğretim 114 46,3 50 53,8 64 41,8

Lise 98 39,8 37 39,8 61 39,9

Yüksek 24 9,8 3 3,2 21 13,7

Çalışma durumu
İşsiz 26 10,6 10 10,8 16 10,5

Çalışamıyor/malulen emekli 61 24,8 21 22,6 40 26,1

Çalışıyor/öğrenci/emekli 85 34,6 32 34,4 53 34,6

Ev kadını/çalışamıyor 74 30,1 30 32,3 44 28,8

Medeni durum

Bekar/dul/boşanmış 107 43,5 34 36,6 73 47,7

Evli 139 56,5 59 63,4 80 52,3

Ailede intihar girişimi öyküsü 20 8,1 7 7,5 13 8,5
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olduğu izlenirken, intihar girişimi bulunmayan hasta grubun-
da, siklotimik, hipertimik ve irritabl mizaç boyutuyla ilişkili 
puanların anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. İntihar 
girişimi varlığına göre ayrılan gruplarda klinik değişkenlerin 
karşılaştırılması Tablo 3’de yer almaktadır. Rahat takip edil-
mesi amacıyla her iki grup birlikte verildi.

İntihar girişimi olan tek uçlu bozukluk tanılı hasta grubunda 
olmayanlara göre, SCL-90R ile tespit edilen depresif belirti 
puanları anlamlı olarak yüksek bulunurken; psikotik, parano-
id, öfke ve fobi belirti puanları anlamlı olarak düşük bulundu. 
İki uçlu bozukluk tanılı hasta grubunda da intihar girişimi 
olan grup olmayanlara göre, bedensel, anksiyete ve depresif 
belirti puanları anlamlı olarak yüksek bulunurken; psikotik, 
paranoid, öfke ve fobi belirti puanları anlamlı olarak düşük 

bulundu. Gruplar arası karşılaştırmaların daha rahat takip 
edilmesi düşüncesiyle Tablo 4’te her iki grup birlikte verildi. 

İntihar girişimi varlığını hangi değişkenin yordadığının tespit 
edilmesi amacıyla TEMPS-A ile değerlendirilen mizaç boyut 
puanları, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, geçmişte intihar 
öyküsü, SCL-90 ile değerlendirilen belirti puanları lojistik 
regresyon analizine alındı. Tablo 5’te intihar girişimi varlığını 
yordayan özelliklere yer verildi. Daha rahat takip edilmesi için 
her iki grup ve tüm grubun analizleri birlikte verildi.

TARTIŞMA

Psikiyatrik bozukluk öyküsünün, intihar davranışı içindeki 
tartışmasız önemine karşın, psikiyatrik bir bozukluğu bulunan 

TABLO 3. Gruplardaki Klinik Değişken Puanlarının Karşılaştırılması.

Tek uçlu İki uçlu

İntihar+(s=60) İntihar – (s=33) z p İntihar + (s=28) İntihar – (s=125) z p

BUÖ Ort ± SS 12,85 ± 3,19 11,33 ± 2,23 2,75 0,01 11,93 ± 2,65 6,78 ± 4,15 5,48 <0,01

TEMPS-A 
Depresif 11,72 ± 4,35 9,82 ± 3,75 1,73 0,08 10,29 ± 4,09 6,89 ± 4,05 3,99 <0,01

Anksiyöz 9,30 ± 4,42 12,82 ± 5,80 3,08 0,01 9,14 ± 5,07 7,52 ± 4,93 1,60 0,11

Siklotimik 6,07 ± 4,34 7,06 ± 4,56 1,15 0,25 10,18 ± 3,58 13,00 ± 4,04 3,40 <0,01

Hipertimik 2,85 ± 2,19 3,27 ± 2,57 0,48 0,63 6,86 ± 4,92 9,90 ± 6,05 2,58 0,01

İrritabl 1,60 ± 1,81 2,36 ± 1,85 2,11 0,04 3,68 ± 2,18 5,68 ± 4,07 2,45 0,01

İntihar+ :intihar girişimi bulunanlar, intihar- :intihar girişimi bulunmayanlar, BUÖ: Beck Umutsuzluk Ölçeği, TEMPS-A: Temperament Evaluation of Memphis, 
Pisa, Paris, San Diego Autoquestionnaire.
z: Mann-Whitney U testi.

TABLO 4. SCL-90R Belirti Tarama Listesi İle Belirlenen Alt Boyut Puanlarının Gruplar Arası Karşılaştırılması.

Tek uçlu İki uçlu

İntihar + (s=60) İntihar – (s=33) z P İntihar + (s=28) İntihar – (s=125) z p

Somatik belirtiler 0,75 ± 0,58 0,64 ± 0,53 0,99 0,32 0,88 ± 0,44 0,39 ± 0,36 5,12 <0,01

Anksiyete 0,86 ± 0,52 0,80 ± 0,53 0,64 0,52 0,57 ± 0,46 0,41 ± 0,42 2,09 0,04

Obsesif belirtiler 0,48 ± 0,52 0,54 ± 0,46 1,48 0,14 0,87 ± 0,54 0,79 ± 0,64 0,97 0,33

Depresif belirtiler 1,51 ± 0,65 0,88 ± 0,73 3,82 <0,01 1,31 ± 0,71 0,62 ± 0,53 4,46 <0,01

Kişilerarası ilişkilerde duyarlılık 1,02 ± 1,55 0,67 ± 0,37 0,51 0,61 0,63 ± 0,32 0,61 ± 0,32 0,42 0,67

Psikotik belirtiler 0,58 ± 0,61 1,02 ± 0,68 2,73 <0,01 0,56 ± 0,48 1,21 ± 0,53 5,25 <0,01

Paranoid belirtiler 0,66 ± 0,60 0,99 ± 0,58 2,59 <0,01 0,62 ± 0,49 1,10 ± 0,58 3,75 <0,01

Öfke 0,50 ± 0,57 0,89 ± 0,74 2,67 <0,01 0,50 ± 0,53 1,13 ± 0,60 4,56 <0,01

Fobi 0,28 ± 0,25 0,43 ± 0,31 2,94 <0,01 0,33 ± 0,25 0,53 ± 0,37 2,60 0,01

GSİ 0,74 ± 0,28 0,76 ± 0,23 1,57 0,12 0,70 ± 0,16 0,75 ± 0,24 1,61 0,11

İntihar+ :intihar girişimi bulunanlar, intihar- : intihar girişimi bulunmayanlar. 
z: Mann-Whitney U Ttesti, GSİ: Genel Semptom İndeksi.
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birçok birey intihar girişiminde bulunmamaktadır. Örneğin 
tek uçlu ve iki uçlu duygudurum bozukluğu bulunan birey-
lerde bile yaşam boyu intihar girişimi oranı %50‘nin altında-
dır. Bu tanılara sahip olan ve hiçbir zaman intihar girişiminde 
bulunmayan bireyler, aynı psikiyatrik bozukluğu bulunan ve 
intihar sonucu kaybedilen bireylerden ayrılmaktadır. Bu ça-
lışmada, duygudurum bozukluğunda, tek uçlu bozukluk ve 
iki uçlu bozukluk için ayrı ayrı ele alınarak, intihar girişimi 
olan ve olmayan hastalardaki  sosyodemografik değişkenlerin, 
afektif mizaç boyutlarının ve eşlik eden psikiyatrik belirtilerin 
intihar girişimine olan etkileri araştırıldı.

Çalışmalarda duygudurum bozukluğu olan hastalarda yüksek 
intihar oranlarına ve bunun da daha çok iki uçlu bozuklukta 
görüldüğüne dikkat çekilmektedir (Sani ve ark. 2011, Mann 
2012). Bu çalışmada, tek uçlu bozukluğu olanların %60’ında, 
iki uçlu bozukluğu olanların ise %28’inde intihar girişimi ol-
duğu tespit edildi. Afektif mizaç boyutlarının intihar ile iliş-
kisine değinen çalışmaların çelişkili görünen sonuçları göz 
önüne alındığında, mizaç ve intihar ilişkisinin anlaşılmasın-
da hastaların farklı sosyodemografik ve klinik özelliklerinin 

dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, 
bu çalışmada katılımcıların sosyodemografik özellikleri yanı 
sıra kısa psikiyatrik değerlendirme listesiyle elde edilen bazı 
klinik özelliklerine de bakıldı. Çalışmamızda tek uçlu bo-
zukluk tanılı hastalar arasında ailede (birinci ve ikinci derece 
akrabalarında) psikiyatrik hastalık öyküsü bulunan hastaların 
%70,5‘inde intihar girişimi varlığı bulundu. Geçmişte yapıl-
mış çalışmalarda da (Fergusson ve Lynskey 1995, Beautrais 
2000) gösterildiği gibi, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü ve 
ailede intihar girişimi öyküsü bulunmasının intihar girişimiy-
le ilişkisi, çalışmamızda yalnızca tek uçlu bozukluk tanılı hasta 
grubunda gösterildi. Ancak, bu farklılığın daha iyi anlaşılması 
için ailede bulunanın hangi psikiyatrik hastalık olduğunun da 
bilinmesi gerekebilir. Bu yönüyle, ailede psikiyatrik hastalık 
tanısının net ortaya konmaması çalışmanın bir kısıtlılığı ola-
bilir. Aile hikayesinin de ayrıntılı ele alındığı sosyodemografik 
özelliklerin ayrıca araştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anksiyöz mizaç insan doğasının evrimsel gelişimi yönünden 
incelendiğinde, bağlılık ve evliliğin sürdürülmesi gibi fedakâr 
davranışlarla ilişkili olduğu teorik olarak iddia edilebilir 

TABLO 5. İntihar Girişimini Yordayan Değişkenler.

Tüm hasta Tek uçlu İki uçlu

Bağımsız değişkenler B SS Wald df p OR B SS Wald p OR B SS Wald p OR

İntihar öyküsü (1) 1,545 0,433 12,750 1 0,000 4,689 2,577 1,116 5,335 0,021 13,155 3,251 1,002 10,532 0,001 25,810

Ailede psikiyatrik 
hastalık (1)

0,893 0,651 1,883 1 0,170 2,443 27,516 11631,155 0,000 0,998 AD 0,490 1,011 0,235 0,628 1,633

Depresif* 0,044 0,056 0,608 1 0,436 1,044 0,116 0,120 0,932 0,334 1,123 0,016 0,146 0,012 0,914 1,016

Anksiyöz* -0,040 0,042 0,908 1 0,341 0,961 -0,222 0,105 4,437 0,035 0,801 0,069 0,087 0,630 0,427 1,072

Siklotimik* -0,157 0,049 10,263 1 0,001 0,855 -0,373 0,145 6,598 0,01 0,689 -0,308 0,135 5,204 0,023 0,735

Hipertimik* 0,037 0,059 0,394 1 0,530 1,038 0,391 0,263 2,220 0,136 1,48 0,200 0,109 3,400 0,065 1,222

İrritabl* -0,109 0,095 1,328 1 0,249 0,897 -0,455 0,247 3,399 0,065 0,634 -0,022 0,178 0,015 0,902 0,978

Somatik** -0,704 0,658 1,147 1 0,284 0,494 -3,907 1,491 6,866 0,009 0,020 2,692 1,790 2,262 0,133 14,768

Anksiyete** 0,273 0,440 0,385 1 0,535 1,314 1,241 1,019 1,482 0,223 3,460 1,227 0,960 1,634 0,201 3,412

Obsesif** -0,410 0,501 0,670 1 0,413 0,664 -0,948 0,931 1,038 0,308 0,387 -2,421 1,399 2,995 0,083 0,089

Depresif** 1,282 0,442 8,424 1 0,004 3,605 1,763 1,073 2,698 0,100 5,828 1,030 0,832 1,534 0,216 2,801

Kişilerarası 
duyarlılık**

0,498 0,398 1,566 1 0,211 1,645 -0,040 0,600 0,004 0,947 0,961 0,656 1,736 0,143 0,706 1,927

Psikotik** -1,083 0,839 1,667 1 0,197 0,339 -1,243 2,034 0,374 0,541 0,289 -4,281 2,346 3,331 0,068 0,014

Paranoid** 1,420 0,782 3,295 1 0,069 4,139 2,016 1,882 1,148 0,284 7,512 5,252 2,300 5,211 0,022 190,859

Öfke** -1,013 0,723 1,966 1 0,161 0,363 -1,052 1,726 0,372 0,542 0,349 -2,182 2,201 0,983 0,321 0,113

Fobi** -0,371 0,887 0,175 1 0,676 0,690 -2,385 2,449 0,949 0,330 0,092 2,563 1,903 1,813 0,178 12,970

Sabit 0,854 1,129 0,572 1 0,450 2,348 18,272 5815,578 0,000 0,997 AD -18,071 5234,4 0,000 0,997 0,000

*TEMPS-A alt boyut puanları, **SCL-90R alt boyut puanları, B: regresyon katsayısı; SS: standart sapma; Wald: regresyon etkisi endeksi; OR: odds oranı.
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(Johnsson Fridell ve ark. 1996). İrritabl mizaçlı bireyler ise 
yoğun duygu dışavurumu olan eleştirel ve alaycı tutuma sa-
hip, intiharla ilişkili umutsuzluk, çaresizlik gibi duygular his-
sedildiğinde, tutumlarının ‘kendisinden ziyade başkalarını 
suçlama’ yönünde olması beklenen bireylerdir. İntihar girişi-
mi olan ve olmayan tek uçlu bozukluk tanılı hastalar arasında 
mizaç boyutları yönünden anlamlı farklılık bulunmayan bir 
çalışma (Calati ve ark. 2008) yanı sıra bir başka çalışmada 
(İbilioğlu ve Çayköylü 2011) intihar girişimi olan tek uçlu 
bozukluk tanılı hastalarda anksiyöz ve depresif mizaç boyut-
larının yüksek olduğuna işaret edilmiştir. Daha önce  yapılan 
çalışmalardan farklı olarak, çalışmamızda tek uçlu bozukluk 
tanılı hastalarda, intihar girişimi bulunan hasta grubunda 
anksiyöz ve irritabl mizaç boyutları anlamlı olarak düşük 
bulundu. Bu yönüyle düşünüldüğünde, irritabl bireyler baş 
etme yöntemi olarak başka yollar kullanarak intihar girişimini 
seçmemeyi “başarıyor” olabilirler.   

Çalışmamızda, ailede psikiyatrik hastalık varlığının, belirti 
tarama listesi ile elde edilen psikiyatrik belirtilerin ve mizaç 
boyutlarından hangilerinin intihar girişimi varlığını yordadı-
ğının tespit edilmesi amacıyla lojistik regresyon analizi uygu-
landı. Burada da tek uçlu bozukluk ve iki uçlu bozukluk hasta 
grupları için ayrı olarak regresyon modeli kuruldu. 

Tek uçlu bozuklukta intihar girişimini yordayan  
değişkenler 

Geçmişte intihar girişiminin olmasının, intihar düşünce veya 
davranışında önemli bir yordayıcı olduğu birçok kez işaret 
edilmiştir. Çalışmamızda benzer şekilde bu bulgu destek-
lendi. Tek uçlu bozukluk tanılı hastalarda, intihar girişimini 
yordayan diğer bir değişkenin ise bedensel belirtiler olduğu 
görüldü. Bedenselleştirme bir işlev olarak, çözümleneme-
yen engellenme ve çatışma sonucu ortaya çıkan işlevsel ve 
fiziksel bozukluklara neden olma şeklinde  açıklanmaktadır. 
Bulgumuz, bu şekilde başka bir baş etme yöntemi olarak gö-
rebileceğimiz bedenselleştirmenin yeterli olmadığını düşün-
dürtmektedir. Geçmişte yapılmış çalışmalarda bedensel ya-
kınmaların önemi işaret edilmekle birlikte (Johnsson Fridell 
ve ark. 1996), alanyazını gözden geçirmelerimize göre çalış-
mamız, tek uçlu bozukluk tanılı hastalarda, bu belirtilerin in-
tihar girişimini yordadığına işaret eden ilk çalışmadır.

Tek uçlu bozukluk tanılı hastalarda, TEMPS-A ile ölçülen 
mizaç boyutlarından, siklotimik ve anksiyöz mizaç boyutla-
rının, intihar girişimini yordadığı saptandı. Tek uçlu bozuk-
luk hastaları arasında, intihar girişimi yönünden afektif mizaç 
boyutları açısından farklılık izlenmeyen çalışmaların (Calati 
ve ark. 2008) yanı sıra bu hastalarda anksiyöz ve depresif mi-
zacın anlamlı ölçüde fazla olduğuna dikkati çeken çalışmalar 
(İbilioğlu ve Çayköylü 2011) da vardır. Siklotimik mizaç bo-
yutunun tek uçlu bozukluk tanılı hastalarda görülmesi nadir 
değilse de, siklotimik mizaç boyutunun intihar girişimiyle 
ilişkisi ile ilgili çalışmalar daha çok iki uçlu bozukluk hasta 

grubunda ele alınmıştır (Goodwin ve Jamison 2007, Calati 
ve ark. 2008). Majör duygudurum bozukluğu başlığı altında 
hem tek uçlu bozukluk hem de iki uçlu bozukluk tanılı has-
taların ele alındığı ve intihar girişimiyle mizaç özelliklerinin 
değerlendirildiği çalışmalarda, siklotimik mizacın intihar dav-
ranışıyla ilişkisine işaret edilmektedir (Goodwin ve Jamison 
2007, Pompili ve ark. 2011). 

İki uçlu bozuklukta intihar girişimini yordayan  
değişkenler

İki uçlu bozukluk tanılı hasta grubunda intihar girişimini 
yordayan özelliklerin incelenmesinde, tek uçlu bozukluk ta-
nılı hasta grubuna benzer şekilde, geçmişte intihar girişimi 
bulunması yordayıcı bir özellik olarak bulundu. Bir başka 
yordayıcı değişkenin de siklotimik mizaç olduğu belirlendi. 
İki uçlu bozukluk tanılı hastalarda mizaç boyutlarının intihar 
girişimiyle ilişkisine yönelik çalışmalarda bizim sonuçlarımıza 
benzer şekilde siklotimik mizaç boyutunun intihar girişimi ile 
ilişkisi olduğuna işaret eden bir çalışmanın varlığı yanı sıra 
(Pompili ve ark. 2011) bu mizaç boyutunun intihar girişi-
miyle daha az ilişkili olduğuna işaret eden başka bir çalışma 
(Goodwin ve Jamison 2007) da bulunmaktadır. İki uçlu bo-
zukluk tanılı hastalarda intihar girişimi varlığını yordayan bir 
başka özellik de belirti tarama testinde değerlendirilen para-
noid belirtiler olarak tespit edildi. Çalışmamıza kabul edilen 
hastaların bir bölümünün psikotik belirtiler taşıyor olduğu 
göz önüne alındığında, bu bulgu, daha önce yapılmış bir ça-
lışmada da gösterildiği haliyle (Mann ve ark. 2006), intihar 
riskinin psikotik özellikler taşıyan hastalarda daha sık görül-
düğü bilgisiyle uyumludur.

Tüm duygudurum bozukluğunda intihar girişimini 
yordayan değişkenler 

Çalışmada,  tek uçlu bozukluğu ve iki uçlu bozukluğu olan 
hasta gruplarının tamamı alınarak intihar girişimini yorda-
yan değişkenler de belirlenmeye çalışıldı. Tüm örneklem gru-
bunda geçmişte intihar girişimi bulunması intihar girişimini 
öngören bir özellik olarak belirlenmekle birlikte, daha önce 
yapılan çalışmalara benzer şekilde, siklotimik mizaç boyutu 
intihar girişimini yordamaktadır. Tüm hasta grubunda, inti-
har girişimini öngören diğer bir özellik, belirti tarama listesin-
de yer alan depresif alt boyuttur. Bu alt boyut, genel karam-
sarlık, ümitsizlik, güdülenme eksikliği içeren duyumsamaları 
yansıtmaktadır (Derogatis ve ark. 1977). Bu bulguya paralel 
olarak, karamsarlık ve umutsuzluk duygularının, intihar giri-
şiminde bağımsız bir risk faktörü ve öngörücü olduğunu be-
lirten birçok çalışma mevcuttur (Bradley ve ark. 2004, Mann 
ve ark. 2006).

Çalışma için kabul edilebilecek önemli bir kısıtlılık iki uçlu 
bozukluk tanı grubunda yer alan hastaların mevcut dönemle-
rinin farklı olması, manik dönem, depresif dönem ve karma 
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dönem tanılarıyla hastaneye yatırılan hastalardan oluşmasıdır. 
Çalışmamızda cinsiyet yönünden kadın hastaların fazlalığı 
dikkat çekmektedir. Ancak bu oranın hastalık gruplarında da 
benzer olduğu görülmektedir. Bu, doğal özellikte bir çalışma 
olmasından kaynaklanan beklendik bir kısıtlılıktır. Ayrıca 
tüm hasta gruplarına TEMPS-A mizaç ölçeği uygulanması 
öncesi, klinik iyileşme sağlanması ön koşulu ile uygulama 
yapılmış olsa da hastane çalışma ilkelerinden kaynaklanan 
taburculuk süresi içinde değerlendirme yapılmıştır. İyilik dö-
nemi için gereken 4-8 hafta beklenmemiş ve klinik iyileşme 
ölçütlerinde (serviste uygulanan HAMD ve YMRS ölçeği 

değerleri alınarak) uygulamalar yapılması bulguların güve-
nilirliğini azaltan bir durumdur. Diğer yandan, hastaların, 
hastalık dönemleri arasında olduğu ve psikiyatrik bulguları 
gerilemiş olduğu belirlenmiş olsa da hastalığın kalıntı belir-
tilerinin mizaç özelliklerine etkisini dışlamak güçtür. Ayrıca, 
hastaların hastalık öncesi kişilik özellikleri değerlendirmeye 
alınmamıştır. Ancak bütün bu durumlar doğal klinik uygula-
masının doğasından kaynaklanmaktadır. Çalışmanın dışlama 
ölçütleri parasuisidal davranışların içine alınmasını engelleye-
cek özellikte değildi. 
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