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Agnieszka Gmitrowicz

NeUrObiOLOgicZNe cZYNNiKi rYZYKA 
sAMObóJstWA U MŁODZieŻY

R O Z D Z I A Ł  9

Wyniki badań biologicznych markerów1 zachowań samobójczych (w tym samobójstw) 

wśród młodzieży są słabiej udokumentowane niż u dorosłych. Z  jednej strony popu-

lacja nastolatków jest mniej liczna, z drugiej – przyczyną są problemy metodologicz-

ne, chociażby konieczność uzyskania zgody opiekunów. Poza tym istnieje konieczność 

uwzględniania kontekstu rozwojowego, co uniemożliwia jednoznaczne rozszerzanie 

wyników badań uzyskanych u dorosłych na populację dzieci i młodzieży.

Obecnie wyjaśnieniem złożonego mechanizmu podatności na zachowania samobójcze 

jest model gen–środowisko (gene-environment interactions, G × Es), który uwzględ-

nia zarówno niezależny, jak i  łączny wpływ uwarunkowań genetycznych i  czynników 

środowiskowych. Szczególnie dobrze udokumentowany został wpływ silnego psycho-

logicznego stresu (np. wykorzystania seksualnego) i braku zdolności do radzenia sobie 

z nim, poprzez indukowanie niekorzystnych zmian w wyższych funkcjach mózgowych 

– genetycznie kontrolowanej odpowiedzi osi stresu (zależnej od genu dla receptora 1 

hormonu uwalniającego kortykotropinę; corticotropin-releasing hormone receptor 1, CRH R1). 

Dysfunkcję osi stresu – podwzgórze–przysadka–nadnercza (PPN) – potwierdza m.in. 

patologiczny wynik testu hamowania wydzielania kortyzolu po podaniu deksametazo-

nu (dexamethasone suppression test, DST). Wykazano także u nastolatków, że cytokiny 

prozapalne modulują aktywność osi PPN w kompleksowy sposób, uruchamiając kaska-

dę CRH–ACTH–kortyzol oraz powodując spadek gęstości (down regulację) receptorów 

glukuronowych [Gmitrowicz, Kołodziej-Maciejewska 2001; Gmitrowicz, Grzegorczyk, 

Iwaszkiewicz 2001; Wasserman, Wasserman, Sokolowski 2010; Casey i wsp. 2010; Ben-

-Efraim i wsp. 2011]. 

Spośród badanych neurobiologicznych czynników ryzyka samobójstwa (tab. 9.1) 

najczęściej potwierdzana jest dysfunkcja w układzie serotoninergicznym, głównie ob-

1 Marker - obiektywnie mierzony i  poddany ewaluacji wskaźnik procesu patogenetycznego [Oquendo 
i wsp. 2014].
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niżony obrót serotoniny – 5HT – oraz obniżenie stężenia metabolitu 5HT – kwasu hydro-

ksyindolooctowego (5-hydroxyindoleacetic acid, 5-HIAA) w  płynie mózgowo-rdzeniowym 

większości osób po próbach samobójczych o  dużej letalności (ryzyko samobójstwa 

w przyszłości – OR [odds ratio] = 4,6) oraz w mózgach ofiar samobójstw, bez względu na 

rodzaj rozpoznania psychiatrycznego. Dysfunkcja układu serotoninergicznego dotyczy 

zarówno osób po dokonanych, jak i usiłowanych samobójstwach, jak również tych z to-

warzyszącą impulsywnością i agresywnością. Wyniki pozytonowej tomografii emisyjnej 

(positron emission tomography, PET) potwierdzają te zmiany. Wykazano także obniżenie 

aktywności transportera 5HT i ekspresji jego genu (5-HTTLPR), ponadto polimorfizm 

genu hydroksylazy tryptofanu (TPH2) – prekursora serotoniny, oraz zwiększenie ilości 

i zdolności wiązania receptorów 5HT – 1A w badaniach pośmiertnych (głównie w korze 

nadoczodołowej, związanej z hamowaniem i podejmowaniem decyzji). W podobnych 

badaniach u młodzieży nie uzyskano tak jednoznacznych zmian jak u dorosłych, m.in. 

z powodu wpływu płci i wieku [Mann 2013; Oquendo i wsp. 2014; Picouto, Villar, Bra-

quehais 2014].

Badania genetyczne dzieci po traumach wskazują jednak na ryzyko odległych konsek-

wencji psychopatologicznych, w tym skłonności samobójczych, głównie poprzez niską 

ekspresję allelu genu 5-HTTLPR oraz genu promotorowego wariantu monoaminook-

sydazy A (MAO AP, enzymu działającego na 5HT), prawdopodobnie na drodze epige-

netycznego mechanizmu metylacji DNA (zmieniając w dorosłości odpowiedź na stres) 

[Caspi i wsp. 2002, 2003].

Poszukiwania dziedzicznych uwarunkowań skłonności samobójczych mają długą  

historię. Pierwsze badania dotyczące rodzinnego występowania samobójstw przepro-

wadzono ponad 220 lat temu (w 1790 r.). Kolejne badania potwierdzały, że wśród krew-

nych ofiar samobójstw występuje większa częstość występowania zachowań samobój-

czych niż w populacji ogólnej [Ernst, Mechawar, Turecki 2009].

Okazało się, że predyspozycje genetyczne do wystąpienia zachowań samobójczych 

(szacowane na poziomie 50%) nie są tożsame ze sposobem dziedziczenia zaburzeń psy-

chicznych, w tym afektywnych. Mimo to występowanie zaburzeń psychicznych w rodzi-

nie niezależnie wpływa na przekaz międzypokoleniowy (transgeneracyjny), a tym samym 

odpowiada za ryzyko podejmowania zachowań samobójczych przez członków tej rodzi-

ny. Ustalono, że ryzyko próby samobójczej wśród krewnych I stopnia ofiary samo bójstwa, 

po uwzględnieniu poprawki na występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie, wzglę-

dem populacji ogólnej, wynosi OR > 4. Systematyczny przegląd badań par bliźniąt wy-

kazał, że wskaźnik odziedziczalności (heritability) samobójstw mieści się w przedziale 

21–50%. Ponadto zgodność występowania samobójstw dokonanych między bliźniętami 

jednojajowymi jest istotnie większa niż między bliźniętami dwujajowymi (13,2 vs. 0,7%) 

[Brent i wsp. 1996; Voracek, Loibl 2007; Zalsman 2012; Linker i wsp. 2012].
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Najnowsze badania wskazują na związek między zachowaniami samobójczymi a zapal-

nymi zmianami w mózgu (w tym wzrost stężenia interleukiny 6, powiązany z układem 

5HT) oraz endogennymi opioidami (poprzez redukcję emocjonalnej komponenty bólu), 

a także na prewencyjne (przeciwsamobójcze) działanie wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega 3 i kwasu eikozapentaenowego (EPA), m.in. poprzez redukcję 

działania cytokin prozapalnych [Mischoulon 2011; Mann 2013; Oquendo i wsp. 2014].

zaKreS zMiaN oPiS

Układ serotoninergiczny
 ♦ 5-HIAA
 ♦ Receptory serotoniny (5HT)

Testy biologiczne

Układ hormonalny
 ♦ Oś podwzgórze–przysadka–nadnercza
 ♦ Oś podwzgórze–przysadka–tarczyca

Cytokiny prozapalne
 ♦ Interleukiny (IL), TNF-�α

Obniżone stężenie metabolitu serotoniny (5-HIAA) 
w płynie mózgowo-rdzeniowym; podwyższona 
liczba receptorów 5HT-2A w mózgu i płytkach krwi; 
obniżenie płytkowego wychwytu 5HT 

Osłabienie wydzielania prolaktyny po fenfluraminie

Brak hamowania wydzielania kortyzolu po podaniu 
deksametazonu (N DST) 
Osłabiona odpowiedź TSH na TRH

Podwyższone stężenie IL-1, IL-6 i TNF-α� [Pandey 
i wsp. 2012]

Układ dopaminergiczny
 ♦ Dopamina
 ♦ HVA

Zmieniona aktywność DA, obniżone stężenie 
metabolitu DA – HVA w płynie mózgowo-rdzeniowym

Układ noradrenergiczny
 ♦ Noradrenalina
 ♦ MHPG

Wzrost stężenia NA (po gwałtownych próbach 
samobójczych); obniżenie metabolitu NA – MHPG 

Gospodarka tłuszczowa W niektórych badaniach obniżenie całkowitego 
stężenia cholesterolu 

Badania genetyczne
 ♦ Populacyjne 
 ♦ Molekularne (ofiar samobójstw)

Istotnie częstsze występowanie prób samobójczych 
u bliźniąt jednojajowych w stosunku do dwujajowych 

Polimorfizmy: hydroksylazy tyrozyny, genu 
transportera serotoniny, transportera tryptofanu 
Zwiększona ekspresja genu hydroksylazy tryptofanu

Czynność bioelektryczna mózgu

Chronobiologia
Neuronalna plastyczność mózgu
BDNF; białko

Redukcja różnych parametrów potencjałów 
wywołanych
Zaburzenia wzorca snu 
Obniżony BDNF

[Oquendo i wsp. 2014]

BDNF (brain derived neurotrophic factor) – neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego;  
DA – dopamina; 5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic acid) – kwas hydroksyindolooctowy; HVA (homovanillic 
acid) – kwas homowanilinowy; IL – interleukina; MHPG (3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol) – 
3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikol; NA – noradrenalina; TNF-α��� (tumor necrosis factor alpha) – czynnik 
martwicy nowotworów alfa�.

Tabela 9.1.  
Przegląd neurobiologicznych czynników ryzyka samobójstwa

Gmitrowicz - Ryzyko samobojstwa.indd   119 2015-08-21   12:25:05



NeurobiologiczNe czyNNiki ryzyka samobójstwa u młodzieży

120

 1. Ben-Efraim Y.J., Wasserman D., Wasser-

man J., Sokolowski M. (2011). Gene-envi-

ronment interactions between CRHR1 va riants 

and physical assault in suicide attempts . 

Genes Brain Behav., 10(6), 663–672.

 2. Brent D.A., Bridge J., Johnson B.A., Con-

nolly J. (1996). Suicidal behavior runs in 

families. A controlled family study of adoles-

cent suicide victims. Arch. Gen. Psychiatry, 

53(12), 1145–1152.

 3. Casey B.J., Jones R.M., Levita L. i  wsp. 

(2010). The storm and stress of adolescence: 

Insights from human imaging and mouse ge-

netics. Dev. Psychobiol., 52(3), 225–235.

 4. Caspi A., McClay J., Moffitt T.E. i  wsp. 

(2002). Role of genotype in the cycle of vio-

lence in maltreated children. Science, 297, 

851–854.

 5. Caspi A., Sugden K., Moffitt T.E. i  wsp. 

(2003). Influence of life stress on depression: 

Moderation by a polymorphism in the 5-HTT 

gene. Science, 301, 386–389.

 6. Ernst C., Mechawar N., Turecki G. (2009). 

Suicide neurobiology. Progr. Neurobiol., 89, 

315–333.

 7. Gmitrowicz A., Kołodziej-Maciejewska H. 

(2001). Dysfunkcja osi podwzgórzowo-przy-

sadkowo-nadnerczowej u  młodocianych po 

próbach samobójczych. Psychiatria Polska, 

5, 803–818.

 8. Gmitrowicz A., Grzegorczyk J., Iwaszkie-

wicz J. (2001). Ocena wybranych parame-

trów układu immunologicznego u  młodocia-

nych po zatruciach samobójczych. Psychiatria 

i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży, 

3, 222–235.

 9. Linker J., Gillespie N.A., Maes H. i  wsp. 

(2012). Suicidal ideation, depression, and 

conduct disorder in a  sample of adolescent 

and young adult twins. Suicide Life Threat 

Behav., 42(4), 426–436. 

10. Mann J.J. (2013). The serotonergic sys-

tem in mood disorders and suicidal behav-

iour. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. 

Sci., 368(1615), 20120537, doi: 10.1098/ 

/rstb.2012.0537.

11. Mischoulon D. (2011). The impact of ome-

ga-3 fatty acids on depressive disorders and 

suicidality: Can we reconcile 2 studies with 

seemingly contradictory results? J. Clin. Psy-

chiat., 72, 1574–1576. 

12. Oquendo M.A., Sullivan G.M., Sudol K. 

i wsp. (2014). Toward a biosignature for sui-

cide. Am. J. Psychiatry, 171(12), 1259–1277. 

13. Pandey G.N., Rizavi H.S., Ren X. i  wsp. 

(2012). Proinflammatory cytokines in the 

prefrontal cortex of teenage suicide victims .  

J. Psychiatr. Res., 46, 57–63. 

14. Picouto M.D., Villar F., Braquehais M.D. 

(2014). The role of serotonin in adolescent 

pODsUMOWANie

Nie wykryto specyficznych, pojedynczych markerów samobójstw u młodzieży, stwier-

dzono natomiast wzajemne powiązania między zachowaniami samobójczymi a aktyw-

nością neuroprzekaźników, układem hormonalnym, odpornościowym i genotypem.

Spośród badanych neurobiologicznych czynników ryzyka samobójstwa u  młodzieży 

najlepiej udokumentowana jest dysfunkcja w układzie serotoninergicznym oraz dys-

funkcja osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, związanej ze stresem.

Doświadczenie traumy w dzieciństwie może warunkować nieprawidłową odpowiedź na 

stres w późniejszych okresach życia, poprzez zmiany genetyczne.
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