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 Vsako leto približno milijon žrtev, kar pomeni globalni samomorilski 
količnik 16 žrtev na 100.000 prebivalcev na leto, ali povedano drugače, en 
samomor vsakih 40 sekund (WHO).

 Je večplasten fenomen, ki ga določa ozadje  interakcij med zaščitnimi 
dejavniki in dejavniki tveganja:
 biološki (genetsko ozadje), 

 socialni (brezposelnost), 

 psihološki (depresija; impulzivno in agresivno vedenje) in 

 okoljski. 

 Podatki za Slovenijo:
 ~600 žrtev samomora/leto (3,2 % skupnega števila smrti, samomorilski količnik ~30);

 zloraba alkohola v odrasli populaciji: 14,5 % ljudi abstinira, 13 % zlorablja alkohol in 11 % 
je odvisnih od alkohola.



 Na osnovi dosedanjih študij ocenjujejo, da k samomoru 57 % doprinesejo dejavniki 
okolja in 43 % genetski dejavniki.

 Živčni prenašalec serotonin (5-HT) pomemben pri mišljenju, dojemanju, 
razpoloženju, uravnavanju apetita in spanja, spolnemu vedenju, odgovoru na stres 
ter zlorabi drog in alkohola. 

 Spremembe koncentracije serotonina, ki jih povzroči uživanje psihoaktivnih 
substanc, vplivajo na razpoloženje in vedenje posameznika.

 Triptofan hidroksilaza 2,TPH2, je hitrost določujoči encim sinteze 5-HT.

 V nedavnih študijah so ta encim povezali z depresijo in bipolano afektivno motnjo.

 Na podlagi rezultatov študij smo se odločili za polimorfizme za katere so predhodno 
pokazali možno povezanost s samomorom / z duševnimi motnjami.



 Ugotovili smo mejno statistično značilno povezavo med samomorom
in polimorfizmi Rs1843809 in Rs11178997;

 Pri žrtvah ženskega spola, ki so storile nasilni samomor smo potrdili 
povezavo s polimorfizmom Rs1386493;

 Povezavo s samomorom pri žrtvah, ki so imele ob smrti koncentracijo 
alkohola višjo od 0,2 g etanola/kg krvi, smo potrdili povezavo za 
polimorfizem Rs1843809 ter mejno statistično značilno povezavo za 
Rs1386493;

 Na podlagi podatkov iz psiholoških avtopsij smo ugotovili, da je bilo 
statistično značilno prisotnega več impulzivnega vedenja in 
agresivnega verbalnega vedenja v podskupini žrtv samomora, ki so 
zlorabljale alkohol ali so bile od njega odvisne.
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