Turkish Journal of Geriatrics
2009; 12 (4): 165-170

ARAﬁTIRMA
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ÖZ
Nergis CANTÜRK2
Gürol CANTÜRK1
Taﬂk›n ÖZDEﬁ3
Rukiye DA⁄ALP4

Giriﬂ: Yaﬂl›l›k, normal fizyolojik bir olgu olup, 65 yaﬂ ve üzeri yaﬂ grubu yaﬂl› olarak tan›mlanmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂl›lar toplumun en h›zl› artan kesimidir. Bu çal›ﬂmada 65 ve üzeri
yaﬂlardaki adli nitelikli ölümlere ait veriler ile otopsi bulgular›n›n tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Adli T›p Kurumu Ankara Grup Baﬂkanl›¤›nda 2004-2006 y›llar› aras›nda
otopsisi yap›lan yaﬂl› ölümleri de¤erlendirilmiﬂtir. Olgular; yaﬂ, cinsiyet, ölüm nedeni, orijin ve laboratuar analizi aç›s›ndan incelenmiﬂtir.
Bulgular: Otopsisi yap›lan 375 olgunun raporlar› de¤erlendirilmiﬂtir. Olgular›n yaﬂ ortalamas› 73.98 (ss= 6,29) olup olgular›n %72.53’ü erkek idi. Yaﬂl› ölümlerinin %45.6’s› travmatik,
%54.4’ü do¤al ölüm olarak belirlendi. Travmatik ölümlerin 37’sinin (%21.64) orijini intihar,
31’inin (%18.13) cinayet, 103’ünün ise (%60.23) kazayd›. ‹ntihar kaynakl› olgular›n 23’ünde
(%62.2) as›, 8’inde (%21.6) ateﬂli silahlar intihar yöntemi olarak seçilmiﬂti. Olgular›n 24’ünde
(%6.4) kanda etanol tespit edilmiﬂti.
Sonuç: Yaﬂl› ölümlerinin nedeni kaza, cinayet veya intihar olabilir. Çal›ﬂmam›zda travmatik
ölümlerin 31’i kaza, 37’si intihar ve 103’ü kaza idi. Orijininin belirlenmesi adli makamlar için
önemlidir. Orijin belirlenmesi ölümün meydana geldi¤i koﬂullar, olay yeri incelemesi, ayr›nt›l› otopsi ve laboratuar incelemesi ile adli tahkikat evrak› de¤erlendirilmeden yap›lmamal›d›r.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›, Otopsi, Adli t›p.

RESEARCH

AUTOPSIES OF ELDERLY PEOPLE PERFORMED
BETWEEN 2004 AND 2006 IN ANKARA
ABSTRACT

‹letiﬂim (Correspondance)
Gürol CANTÜRK
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Adli T›p Anabilim Dal› ANKARA
Tlf: 0312 319 15 14
e-posta: canturk@medicine.ankara.edu.tr
Geliﬂ Tarihi:
(Received)

26/10/2008

Kabul Tarihi: 22/12/2008
(Accepted)
1
2
3
4

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Adli T›p Anabilim Dal› ANKARA
Adli T›p Kurumu Ankara Grup Baﬂkanl›¤›,
Morg ‹htisas Dairesi ANKARA
Adli T›p Kurumu Kastamonu ﬁube Müdürlü¤ü,
ﬁube Müdürlü¤ü KASTAMONU
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, ‹statistik Bölümü,
ANKARA

Introduction: Senescence is a natural physiological process and people 65 years and over
are considered as the old age group. Elders are the fastest growing segment of the population
in developed countries. The aim of this study was to discuss the data on forensic deaths and
autopsy findings in elderly people aged 65 years and over.
Materials and Method: The elderly autopsies were performed between 2004 and 2006 in
Morgue Department, State Institute of Forensic Medicine, Ankara. The cases were evaluated in
terms of age, sex, cause of death, manner of death and laboratory analyses.
Results: The authors evaluated autopsy reports of 375 elderly deaths. The mean age of
cases was 73.98 (sd= 6,29) years and 72.53% of the cases were male. A total of 45.6% were
traumatic and 54.4% were pathologic deaths. As for traumatic deaths, 37 (21.64%) suicide
cases, 31 (18.13%) homicide cases, 103 (60.23%) accident cases were identified. The suicide
method preferred was hanging in 23 (62.2%) cases, and gunshots in 8 (21.6%) cases. In 24
(6.4%) of the cases ethanol was detected in blood
Conclusion: The manner of death may be accidental, homicidal or suicidal in elderly people.
We identified 37 suicide cases, 31 homicide cases, and 103 accident cases. Determination of
manner of death is important for judicial authorities, and should be determined without a careful investigation of the circumstances of death, investigation of the crime scene, complete autopsy, laboratory studies and judicial inquiry.
Key words: Elderly, Autopsy, Forensic medicine.
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G‹R‹ﬁ
aﬂl›l›k, normal fizyolojik bir süreç olup, kiﬂinin fiziksel ve

Yruhsal güçlerini bir daha yerine gelmeyecek ﬂekilde yavaﬂ

yavaﬂ kaybetmesi halidir (1). Yaﬂl› kiﬂi kimdir? Dünya Sa¤l›k
Örgütü, orta yaﬂl›l›k, yaﬂl›l›k, ileri yaﬂl›l›k ve ihtiyarl›k ﬂeklinde bir s›n›flama yapm›ﬂsa da geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂl›l›¤›n
baﬂlama yaﬂ› olarak 65 yaﬂ kabul edilmektedir (2, 3). Yaﬂl›y›
60 ve üzerindeki yaﬂtakiler olarak tan›mlayan çal›ﬂmalar oldu¤u gibi (4, 5), 65 ve üzeri yaﬂ grubunu yaﬂl› olarak alan ve tan›mlayan çal›ﬂmalar da vard›r (6-9).
Adrese dayal› nüfus kay›t sistemi 2007 nüfus say›m› sonuçlar›na göre; Türkiye nüfusunun %7.1’i 65 ve daha yukar›
yaﬂtad›r (10). ABD istatistiklerine göre; 1920’den 2000 y›l›na kadar yaﬂl› nüfus %80 artm›ﬂt›r. 2030 y›l›na kadar ABD
nüfusunun %20’sini 65 yaﬂ üzeri kiﬂilerin oluﬂturaca¤› ve bunun da yar›s›n›n 80 yaﬂ›n üzerinde olaca¤› öngörülmektedir
(11). Yaﬂl› nüfusun oran› özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde artarken
yaﬂl›larla ilgili baz› sorunlar da gündeme gelmektedir. ﬁiddet
her gün artarak karﬂ›m›za ç›kan bir halk sa¤l›¤› sorunudur.
Çocuklar, kad›nlar ve yaﬂl›lar ﬂiddete en s›k maruz kalan kurbanlar olarak bildirilmektedir (2, 12). Yaﬂl›da maddi ve manevi hasara ve yaralanmalara neden olan, ihmalin olmas›n›
sa¤layan bütün psikolojik ve fiziksel davran›ﬂlar istismar olarak tan›mlanmaktad›r (13). Ölüm, istismar ve ﬂiddetin en ileri boyutudur. Otopsi yaﬂl›larda gençlere göre çok daha az say›da yap›lmaktad›r (14, 15).
Bu çal›ﬂmada 65 ve üzeri yaﬂlardaki adli nitelikli ölümlere ait veriler ile otopsi bulgular›n›n tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
dli T›p Kurumu Ankara Grup Baﬂkanl›¤› Morg ‹htisas

ADairesi’nde 01.01.2004-31.12.2006 tarihleri aras›ndaki

3 y›ll›k zaman dilimi içerisinde otopsisi yap›lm›ﬂ 65 ve üzeri
yaﬂtaki kiﬂilere ait otopsi raporlar› ve savc›l›k evrak› retrospektif olarak incelendi. Yaﬂl› ölümü olarak de¤erlendirilen ve
çal›ﬂma kapsam›na al›nan 375 olgu, yaﬂ, cinsiyet, orijin, ölüm
nedeni, toksikolojik analiz, ölümün meydana geldi¤i ay yönünden de¤erlendirildi. Veriler SPSS 11.00 istatistik program› ile analiz edildi.

(%12.40) 65 yaﬂ ve üzeri adli ölüm olgusu oldu¤u belirlendi.
272 olgunun (%72.53) erkek, 103 olgunun (%27.47) kad›n
oldu¤u saptand›.
Y›llara göre otopsisi yap›lan 65 yaﬂ ve üzeri olgu say›s› incelendi¤inde: 2004 y›l›nda 896 otopsi yap›lm›ﬂ olup 109’u
(%12.16), 2005 y›l›nda 1039 otopsi yap›lm›ﬂ olup 124’ü
(%11.93), 2006 y›l›nda 1089 otopsi yap›lm›ﬂ olup 142’sinin
(%13.04) yaﬂl› olarak de¤erlendirilen grupta oldu¤u belirlenmiﬂtir. Y›llara göre oranlarda anlaml› bir de¤iﬂiklik saptanmam›ﬂt›r. Olgular›n yaﬂ ortalamas› 73.98±6.29 olup, yaﬂlar
65 ile 99 aras›nda de¤iﬂmektedir. Olgular›n yaﬂ gruplar›na ve
cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Yaﬂ gruplar›na göre cinsiyet da¤›l›m›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r (p>0,05).
Ölüm nedenlerine göre olgular›n da¤›l›m› Grafik 1’de
gösterilmiﬂtir. Künt kafa ve veya genel beden travmas›na ba¤l› 70 ölüm olgusundan 21’i yüksekten düﬂme, 42’si trafik kazas›, 3’ü darp, 4’ü ise kazaen (göçük alt›nda kalma gibi) künt
kafa ve/veya genel beden travmas› sonucu geliﬂen ölümlerdir.
Toplam 23 ateﬂli silah yaralanmas› sonucu ölüm olgusunun
14’ü ateﬂli silah mermi çekirde¤i, 9’u ise av tüfe¤i saçma tanesi yaralanmas› sonucudur. 25’i karbonmonoksit, 4’ü organik fosforlu insektisit, 2’si ise alkol (etanol ve/veya metanol)
zehirlenmesi olan toplam 31 zehirlenme olgusu saptanm›ﬂt›r.
Kesici delici veya kesici ezici alet yaralanmas› sonucu öldü¤ü
belirlenen 14 olgunun 2’si kesici ezici alet ve elle bo¤ma, 2’si
kesici delici alet ve ba¤la bo¤ma, 10’u da kesici delici alet yaralanmas› sonucudur.
Yaﬂl› ölümlerinin 171’i (%45.6) travmatik, 204’ü
(%54.4) do¤al ölümdür. Do¤al ölüm olan 204 olgudan 100’ü
akut miyokart infaktüsü ve/veya kalp damar hastal›¤› ile kalp
yetmezli¤i sonucu, 8’i kalp tamponad›, 9’u patolojik beyin
kanamas›, 4’ü gastrointestinal sistem kanamas›, 4’ü kanser,
6’s› akci¤er hastal›¤› (KOAH, pnömoni ve tüberküloz), 1 olgu spontan peritonit sonucu öldü¤ü belirlenmiﬂ olgulard›r.
72 olgunun otopsi ve toksikolojik incelemelerinde ölümlerinde travmatik, toksik etkenlerin rolü olmad›¤› belirlenmiﬂ, an-

Tablo 1— Olgular›n yaﬂ gruplar›na ve cinsiyete göre da¤›l›m›
Cinsiyet
Yaﬂ Gruplar›

BULGULAR
dli T›p Kurumu Ankara Grup baﬂkanl›¤› Morg ‹htisas

ADairesinde 01.01.2004-31.12.2006 tarihleri aras›nda

toplam 3024 otopsi yap›ld›¤›, bu otopsilerden 375 olgunun
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65-74
75-84
85 ve üstü
Toplam

Kad›n

Erkek

Toplam

63
35
5
103

162
91
19
272

225
126
24
375
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Do¤al ölümler
Suda bo¤ulma
Yan›k
Zehirlenmeler
Ba¤la bo¤ma
Kesici delici veya kesici ezici alet
As›
Ateﬂli silah yaralanmas›
Künt kafa veya genel beden
travmas›

Grafik 1— Olgular›n ölüm nedenlerine göre da¤›l›m›.

Kimyasal incelemelerde 3 olguda mide ve iç organ parçalar›nda insektisit saptanm›ﬂ, bunlar›n organofosfat zehirlenmesi sonucu öldü¤ü belirlenmiﬂtir. Ayr›ca 16 olgunun kan›nda 0-50 mg/dl düzeyinde, 2 olgunun kan›nda 51-100 mg/dl,
3 olgunun kan›nda 150-200 mg/dl, 3 olguda 200 mg/dl ve
üstü seviyelerde etanol saptanm›ﬂt›r. 2 olgunun ölüm nedeninin etanol intoksikasyonu oldu¤u belirlenmiﬂtir. Hastanede
tedavi gören 7 olgudan 1’inde kanda tedavi dozu aral›¤›nda
benzodiazepin ve barbitürat saptanm›ﬂ, 3 olguda benzodiazepin, 3 olguda ise tedavi dozu aral›¤›nda barbitürat saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca esrar ba¤›ml›l›¤› oldu¤u bilinen bir olgunun kan
ve idrar›nda esrar etken maddesi cannabinoid metabolitlerinden THC bulunmuﬂtur.
‹ntihar orijininin aylara da¤›l›m› anlaml› bulunmam›ﬂt›r
(p>0,05).
Ölüme neden olan olay sonras› 9 olgu hastanede tedavi
görmüﬂtür. 6 olgu 1-10 gün aras› tedavi görmüﬂ, 3 olgu ise
11 ve daha fazla gün tedavi görmüﬂtür. Bunlardan 5’i trafik
kazas›, 2’si organik fosforlu insektisit zehirlenmesi, 1’i as› ve
1’i yüksekten düﬂme nedeni ile ölmüﬂtür.

cak otopside tespit edilemeyen do¤al bir hastal›k olabilece¤i
düﬂüncesi ile 1. ‹htisas Kurulu’na sevk edilmiﬂ olgulard›r.
Travmatik ölümlerde olgular›n 37’sinde (%21.64) orijinin intihar, 31’inde (%18.13) cinayet, 103’ünde (%60.23)
kaza oldu¤u savc›l›k evrak›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. ‹ntihar orijinli
olgular›n 23’ü (%62.2) as›, 8’i (%21.6) ateﬂli silah mermi çekirde¤i yaralanmas›, 1’er (%2.7) yüksekten düﬂme, av tüfe¤i
ve suda bo¤ulma, 3’ü ise (%8.1) organik fosforlu insektisit zehirlenmesidir. Travmatik ölümlerde yaﬂ ortalamas›: 74.31
6,533 olup yaﬂ aral›¤› 65 ile 96 aras›nda de¤iﬂmektedir. Travmatik yaﬂl› ölümlerinin 123’ü (%71,92) erkek, 48’i (%28,08)
kad›nd›r.
Travmatik olan ve olmayan ölümlerin aylara göre da¤›l›m› incelendi¤inde anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r (p>
0,05).
Travmatik ölümlerde orijin aç›s›ndan aylara ve mevsimlere göre farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r (p>0,05).
Travmatik ölümlerde orijinin yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m› Tablo 2’de sunulmuﬂtur.

Tablo 2— Travmatik ölümlerde ölüm nedeninin yaﬂ gruplar› ve cinsiyete göre da¤›l›m›
Yaﬂ Gruplar›

Orijin

65-74

75-84

85-96

Toplam

Cinsiyet

K

E

K

E

K

E

K

E

‹ntihar
Cinayet
Kaza
Toplam

6
6
19
31

15
16
40
71

3
3
7
13

8
5
29
42

0
0
3
3

5
1
5
11

9
9
29
47

28
22
74
124
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TARTIﬁMA
eﬂhis ve tedavideki geliﬂmeler insan yaﬂam›n› uzatmakta,

Tözellikle geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂ ortalamas› artmaktad›r. Toplum içindeki yaﬂl› nüfus oran› artarken
adli t›p uzmanlar› daha fazla say›da yaﬂl› olgu otopsisi ile karﬂ›laﬂmakta ve yaﬂl› ölümlerinin nedenlerini belirlemeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Çal›ﬂmam›zda 3 y›ll›k süre içindeki yaﬂl› ölümlerinin tüm
otopsilerin %12.40’›n› oluﬂturduklar› ve olgular›n %72.53’ünün
erkek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. ‹nce ve arkadaﬂlar›, ‹stanbul’da 6 y›ll›k sürede yap›lan otopsilerin %7.8’inin 65 ve üzeri yaﬂtaki
ölümler olup %71.6’s›n› erkek olgular›n oluﬂturdu¤unu bildirmiﬂlerdir (2). ‹stanbul’da 1 y›ll›k süre içinde yaﬂl› intiharlar›n›n de¤erlendirildi¤i 23 olguluk seride erkeklerin oran›
%73.9 olarak bildirilmiﬂtir (16). ABD’de yap›lan ve 20 y›ll›k
sürede 65 ve üzeri yaﬂtaki 127 cinayet olgusunun incelendi¤i
bir çal›ﬂmada; olgular›n %58’inin erkek oldu¤u bildirilmiﬂtir
(17). Osaka’da yap›lan çal›ﬂmada olgular›n 69’u erkek
(%57.02), 52’si kad›nd›r (18). Çal›ﬂmada olgular›n yaﬂlar› 65
ile 99 aras›nda, yaﬂ ortalamas› ise 73.98 olarak tespit edilmiﬂtir. ‹nce ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda yaﬂ ortalamas› 73.3
olarak bildirilmiﬂtir (2). Collins ve Presnell ise cinayete maruz
kalan 127 olgunun 65-94 yaﬂ aral›¤›nda oldu¤unu, 12 olgunun 85 veya üzeri yaﬂta oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (17). Japonya-Gifu’da 1990-2000 y›llar› aras›nda yaﬂl› istismar› sonucu
öldü¤ü karar›na var›lan ve otopsileri yap›lan 15 olgunun incelendi¤i bir çal›ﬂmada; olgular›n yaﬂlar›n›n 66-87 aras›nda
de¤iﬂti¤i ve yaﬂ ortalamas›n›n 74.5 oldu¤u belirtilmiﬂtir (9).
Viyana’da 10 y›ll›k sürede hastaneden taburcu sonras› beklenmedik ﬂekilde ölen 85 yaﬂ ve üzeri otopsisi yap›lm›ﬂ ölümlerin incelendi¤i 1886 olguluk çal›ﬂmada kad›nlar›n oran›
%70.25 ve tüm olgular›n yaﬂ ortalamas› 88±3 olarak bildirilmiﬂtir (19). Yaﬂl› ölümlerinin literatürde de çal›ﬂmam›zla
uyumlu olarak otopsiler içindeki oran›n›n az›msanmayacak
say›da oldu¤u ve özellikle ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda erkek say›s›n›n daha fazla oldu¤u görülmektedir. Adli nitelikli
olgular›n incelendi¤i pek çok çal›ﬂmada erkek say›s› kad›nlardan fazla olarak bulunmaktad›r. Bu da özellikle bizim toplumumuzda erkeklerin hala toplum içinde kad›nlara göre daha
fazla yer almas›yla, kad›nlarda çal›ﬂma oran›n›n ve toplum
içinde yer almalar›n›n daha az oluﬂuyla aç›klanabilir. Yaﬂ ortalamas›, 65 ve üzeri yaﬂta olgular›n incelendi¤i çal›ﬂmalarla
uyumlu olarak bulunmuﬂtur. Avusturya’da yap›lan çal›ﬂmada
kad›n oran›n›n yüksek oluﬂu 85 yaﬂ üzeri popülasyonda kad›n
nüfusun daha fazla oldu¤unu düﬂündürtmektedir. ‹statistikî
analizde de yaﬂ gruplar›na göre cinsiyet da¤›l›m›nda anlaml›
bir farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r.
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Ölüm nedenleri aç›s›ndan incelendi¤inde; olgular›n
%54.4’ü do¤al ölüm olarak, %45.6’s› travmatik (%18.66
künt kafa veya genel beden travmas›, %8.26 entoksikasyon,
%6.13 ateﬂli silah yaralanmas›, %3.73 kesici-delici ve kesiciezici alet yaralanmas›) olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Osaka’da 5
y›ll›k sürede 65 veya üzeri yaﬂtaki 121 olguluk çal›ﬂmada do¤al ölümlerin oran› %9.92, ölüm nedeni belirlenemeyen olgular›n oran› %4.13 olup olgular›n büyük bölümünün travmatik nedenlerle öldü¤ü bildirilmiﬂtir (18). Collins ve Presnell’in 20 y›ll›k yaﬂl› ölümleri içinde cinayetleri inceledikleri
çal›ﬂmalar›nda 2137 yaﬂl› ölümünden 1506’s›n›n (%70.47)
do¤al ölüm oldu¤u, 127 cinayet olgusunun ise %31’inin ateﬂli silah yaralanmas›, %28 künt travma, %22 kesici-delici alet
yaralanmas›, %13’ünün asfiksi sonucu meydana geldi¤ini bildirmiﬂlerdir (17). ‹nce ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, patolojik nedenli ölümlerin oran› %32.3, negatif otopsi %20.3, genel beden travmas› %20.1, as› %6.3, ateﬂli silah yaralanmas›
%4.1, asfiksi %3.9, kafatas› k›r›¤› %3.5, entoksikasyon
%3.4, yan›k %3.4, kesici-delici alet yaralanmalar›n›n oran›
ise %2.7 olarak bildirilmiﬂtir (2). ‹nce ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas› (%47.4) ile çal›ﬂmam›zdaki (%45.6) travmatik ölümlerin oran› benzer bulunmuﬂtur. Collins ve Presnell’in çal›ﬂmas›nda ise travmatik ölümlerin oran› do¤al ölümlere (%70.49)
göre düﬂüktür. Travmatik ölümlerin oran› ülkeden ülkeye,
hatta ﬂehirden ﬂehre farkl›l›k gösterebilmektedir.
Adli nitelikli oldu¤u düﬂünülen ya da ﬂüpheli ölüm olarak
de¤erlendirilen ve otopsi karar› verilen ölümler içinde do¤al
ölümler önemli bir yer tutmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda 132 olgunun ölüm nedenleri otopsi sonucu tespit edilmiﬂtir. 72 olguda ise otopsi, savc›l›k evrak›ndaki veriler ve yap›lan laboratuar incelemelerine ra¤men ölüm nedeni tespit edilememiﬂtir.
Bu olgularda otopside herhangi bir travmatik bulgu saptanmam›ﬂt›r. Bu olgular dava dosyas›ndaki tüm t›bbi ve adli bilgiler ile birlikte farkl› uzmanl›k alanlar›ndaki üyelerden oluﬂan Adli T›p Kurumu 1. Adli T›p ‹htisas Kuruluna ölüm nedeni konusunda görüﬂ al›nabilmesi için gönderilmiﬂtir. Bu olgular›n da otopside tespit edilemeyen travmatik olmayan nedenlerle ölmüﬂ olaca¤› düﬂünülmektedir. 1. Adli T›p ‹htisas
Kurulu mahkemelerden dava ile ilgili pek çok belgenin teminini istemekte ve yaz›ﬂmalar›n uzamas› nedeniyle dosyalar›n
sonuçlanmas› için bazen y›llar geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kurul görüﬂlerinin çal›ﬂmaya dahil edilmesi mümkün
olmam›ﬂt›r. Bu tür otopsi olgular›; sistematik adli otopsi yap›lmas›na, toksikolojik ve mikroskopik incelemeler yap›lmas›na ra¤men ölüm sebebinin ortaya konulmad›¤› “negatif
otopsi” ler olarak adland›r›lmaktad›r (20). Çal›ﬂmam›zda bu
olgular›n oran› %19.2’dir. Bu oran, ‹nce ve arkadaﬂlar›n›n 6
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y›ll›k serilerinde, negatif otopsilerin oran› olarak bildirilen
%20.3’lük oranla da uyumludur (2).
Travmatik yaﬂl› ölümlerinde olgular›n 103’ünde (%60.23)
orijin kaza olarak belirlenirken, 37 olguda (%21.64) orijinin
intihar, 31’inde (%18.13) ise cinayet oldu¤u saptanm›ﬂt›r. ‹nce ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›ndaki travmatik ölüm oranlar›na benzerlik göstermektedir (2). Collins ve Presnell’in,
ABD’de 20 y›ll›k yaﬂl› ölümleri serisinde; 2137 yaﬂl› ölümünden 1506’s›n›n (%70.47) do¤al ölüm oldu¤u, 344 (%16.10)
olgunun orijininin kaza, 139 (%6.50) olgunun intihar, 127
(%5.94) olgunun ise cinayet oldu¤u bildirilmiﬂtir (17). Osaka’da 5 y›ll›k sürede 65 veya üzeri yaﬂtaki 121 olguluk yaﬂl›
ölümü çal›ﬂmas›nda; orijin olarak olgular›n %60.33’ü kaza,
%7.44’ü intihar, %5.78’i cinayet olarak bildirilmiﬂtir. Do¤al
ölümlerin oran› ise %9.92’dir. Bu çal›ﬂmada do¤al ölümlerde
özellikle kardiyovasküler hastal›klar ile infeksiyöz nedenlerin
önemli bir yer tuttu¤u, huzurevi gibi yerlerdeki do¤al olmayan ölümlerin tam ve do¤ru olarak raporland›r›lmad›¤› ileri
sürülmektedir (18).
Çal›ﬂmam›zda; travmatik ölümlerde olgular›n 37’sinde
(%21.64) orijinin intihar, 31’inde (%18.13) cinayet, 103’ünde (%60.23) kaza oldu¤u savc›l›k evrak›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ntihar orijinli olgular›n 23’ü (%62.2) as›, 8’i (%21.6) ateﬂli
silah mermi çekirde¤i yaralanmas›, 1’er (%2.7) yüksekten
düﬂme, av tüfe¤i ve suda bo¤ulma, 3’ü ise (%8.1) organik fosforlu insektisit zehirlenmesidir. Travmatik ölümlerde yaﬂ ortalamas›: 74.31 olup yaﬂ aral›¤› 65 ile 96 aras›nda de¤iﬂmektedir. Travmatik yaﬂl› ölümlerinin 123’ü (%71.92) erkek,
48’i (%28.08) kad›nd›r. ABD’de yap›lan 20 y›ll›k yaﬂl› ölümleri serisinde travmatik ölümlerin %56.39’unun kaza,
%22.39’unun intihar, %20.82’sinin cinayet oldu¤u bildirilmiﬂtir (17). Osaka’da yap›lan çal›ﬂmada intihar ve cinayetlerin
oran›n›n düﬂük oldu¤u kazalar›n ise tüm ölümler içindeki
oran›n›n %60.33 oldu¤u bildirilmiﬂtir (18). Finlandiya’da 1
y›ll›k dönemde 60 yaﬂ ve üzeri huzurevinde intihar etmiﬂ 12
olgunun incelendi¤i çal›ﬂmada; olgular›n %75’i erkek, yaﬂ ortalamas› 76.1±5.7, en s›k intihar yönteminin as› (%67) oldu¤u bildirilmiﬂtir (21). Hindistan’da 55 yaﬂ ve üzeri intiharlar›n incelendi¤i 9 y›ll›k bir çal›ﬂmada erkeklerin oran› %48.7,
ortalama yaﬂ 67.7 ve seçilen intihar yöntemleri olarak en s›k
as› (%51.6) ve organo-fosfatlarla zehirlenme (%38.9) bildirilmiﬂtir (22). Farkl› yerlerde yap›lan çal›ﬂmalarda orijin aç›s›ndan de¤iﬂik sonuçlar görülmekle birlikte, çal›ﬂmam›zla
uyumlu olarak kaza sonucu ölümlerin yaﬂl› ölümleri içinde
önemli bir yer tuttu¤u, intiharlar›n az›msanamayacak oranda
oldu¤u ve s›kl›kla da as›n›n intihar yöntemi olarak seçildi¤i
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görülmektedir. Bu arada yaﬂl› ölümlerinde tam ve ayr›nt›l›
ölü muayenesi yap›lmaz, ﬂüpheli ölümlerde otopsi karar› al›nmazsa do¤al olmayan ölümlerin sa¤l›kl› olarak de¤erlendirilmesi mümkün olmayacakt›r.
Çal›ﬂmam›zda, literatür verileri ile uyumlu olarak travmatik olan ve olmayan ölümlerin aylara ve y›llara göre da¤›l›m›nda belirgin farkl›l›klar bulunmam›ﬂt›r. Baz› çal›ﬂmalarda
sonbahar ve ilkbaharda önemsiz bir fark oldu¤u bildirilmiﬂtir
(17, 18, 22).
Otopsi örneklerinden yap›lan analizde 24 olguda (%6.4)
etanol saptanm›ﬂ olup, ABD’de yap›lan çal›ﬂmada etanol pozitifli¤i %17 olarak bildirilirken ‹stanbul’da yap›lan çal›ﬂmada olgular›n %7.99’unda etanol saptand›¤› bildirilmiﬂtir (2,
17). Ülkemizde yaﬂl› ölümlerinde etanol pozitifli¤i nispeten
düﬂük oranlardad›r.
Özellikle geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte ülkelerde artan yaﬂl› nüfus oran› beraberinde yaﬂl›larla ilgili sorunlar› da gündeme
getirmektedir. Yaﬂl›lar›n sa¤l›k sorunlar› ve sosyoekonomik
koﬂullar› ço¤u ülkede üzerinde durulan konulardand›r. Huzurevlerinde veya yaln›z yaﬂayan yaﬂl›lar›n say›s› artarken yaﬂl›
ölümlerinde tam ve ayr›nt›l› ölü muayenesi ve olay yeri incelemesi yap›ld›ktan sonra ﬂüpheli olgularda otopsi karar› verilerek ölüm nedeninin ve orijininin belirlenmesine çal›ﬂ›lmal›d›r.
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