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Giriﬂ: ‹zmir’de adli otopsisi yap›lan 65 yaﬂ ve üzeri olgular›n özelliklerini inceleyerek istatistiksel
bir veri elde etmek ve ölüm nedeninin sa¤l›kl› ﬂekilde ortaya konabilmesi için adli otopsilerin önemine dikkat çekmek istenmiﬂtir.
Gereç ve Yöntem: 2004-2007 y›llar› aras›nda, Adli T›p Kurumu ‹zmir Grup Baﬂkanl›¤›nda otopsisi yap›lan, yaﬂ› 65 yaﬂ ve üzeri olan 934 olgu retrospektif olarak incelenmiﬂtir. Veriler SPSS program› ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Araﬂt›rmaya kat›lan 934 olgunun 650’si erkek, 284’ü kad›nd›r. Olgular›n yaﬂ ortalamas› 73.9±6.7’dir. En s›k görülen ölüm sebepleri aras›nda; do¤al nedenli ölümlerde 331 olguyla kardiyovasküler hastal›klar, kazalarda 94 olguyla trafik kazalar›, cinayetlerde 31 olguyla ateﬂli silah yaralanmalar›, intiharlarda 60 olguyla as› yer almaktad›r.
Sonuç: Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yaﬂl› nüfus h›zla artmaktad›r. Bu çal›ﬂmada elde
edilen verilere bak›ld›¤›nda; gerek do¤al gerekse do¤al olmayan ölüm nedenleri aç›s›ndan yaﬂl›larda
elde edilen bulgular genç eriﬂkin otopsileriyle benzerlik göstermiﬂtir. Ancak yaﬂl›l›k döneminde ölüm
nedeni ve ölüm orijininin sa¤l›kl› ﬂekilde ortaya konabilmesi için, bu yaﬂ grubunda adli otopsiler ve onlardan elde edilecek verilerin önemli oldu¤u görüﬂü desteklenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›; Otopsi; Ölüm Nedeni; Adli T›p.
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Introduction: We aimed to obtain statistical data and reveal the causes of deaths reliably,
and to draw attention to the importance of forensic autopsies by examining the features of the
autopsies performed on elderly people aged 65 and over in Izmir.
Materials and Method: In this study, 934 cases aged 65 and over whose autopsies were
performed at The Council of Forensic Medicine Branch of Izmir, between 2004 and 2007 were
analyzed retrospectively. Data were analyzed by SPSS for Windows.
Results: 650 of 934 cases were male, 284 of them were female. Average age of the cases
was 73.9±6.7. The leading causes of deaths were cardiovascular diseases (n=331), traffic accidents (n=94), firearm injuries (n=31) and hangings (n=60) in the natural, accidental, homicidal
and suicidal groups respectively.
Conclusion: Old population is increasing rapidly in our country, as in all of the world. Results
of this study showed that both natural and unnatural causes of deaths of the elderly as revealed
in autopsies showed similarities with the results of younger autopsies. This study has supported
the view that data obtained from forensic autopsies are of importance in order to reveal the causes and origins of deaths in the old age reliably.
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G‹R‹ﬁ
Ba¤›ﬂ›klama ve çevre koﬂullar›nda elde edilen baﬂar›lar ile bu
baﬂar›lar›n süreklili¤inin sa¤lanmas›, antibiyotiklerin geliﬂimi gibi hastal›klar›n tan› ve tedavisindeki geliﬂmeler beklenen yaﬂam süresinin uzamas›na sebep olmuﬂtur (1). Bu durum, tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yaﬂl› nüfusun
artmas›nda etkili bir faktördür.
Yaﬂl›l›k tan›mlamas›nda üzerinde görüﬂ birli¤ine var›lan
bir yaﬂ s›n›r› olmamas›na ra¤men, geliﬂmiﬂ ülkelerde kabul
edilen kronolojik yaﬂ s›n›r› 65 yaﬂt›r (2). Yaﬂl›l›k dönemlere
ayr›larak incelendi¤inde;
1. Genç yaﬂl›l›k dönemi (65-74 yaﬂ),
2. Orta yaﬂl›l›k dönemi (75-84 yaﬂ),
3. ‹leri yaﬂl›l›k dönemi (85 yaﬂ ve üzeri) olarak de¤erlendirilmektedir (3). Bu nedenle bu çal›ﬂmada yaﬂl› otopsileri incelenirken, 65 yaﬂ ve üzeri olgular›n de¤erlendirmeye
al›nmas› uygun görülmüﬂtür.
Yaﬂl›l›k döneminde, hipertansiyon, kalp-damar hastal›klar›, serebrovasküler hastal›klar ve kanserler önde gelen mortalite ve morbidite sebepleri aras›ndad›r (1,4). Bu tür ölümler
bir hastal›¤a ba¤l› ölüm ﬂekli oldu¤undan “patolojik ölüm”
olarak adland›r›lmaktad›r. Ancak bu ölümlerin büyük bir k›sm›, ölenin hastal›¤›n› belirleyen bir hastane veya hekim raporu yoksa ölüm tan›s› konam›yorsa ya da ölünün durumunda,
bulunuﬂunda kuﬂku uyand›racak bir belirti varsa adli kovuﬂturmay› gerektiren ölümler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (5).
Zamanla geniﬂ aile yap›s›ndan çekirdek aile yap›s›na geçilmesi ile yaﬂl›lar›n yaln›z yaﬂayan bireyler haline gelmesi ve ev,
iﬂyeri, otel odas› gibi herhangi bir yerde ölü olarak bulunan
kiﬂilerin ölümlerinin kuﬂkuyla karﬂ›lanmas› nedeniyle otopsisi yap›lan yaﬂl›lar›n say›s›, yaﬂl› nüfusun da art›ﬂ›na paralel
olarak art›ﬂ göstermektedir (6). Bu çal›ﬂmada, ‹zmir’de
01.01.2004-31.12.2007 tarihleri aras›nda otopsisi yap›lan 65
yaﬂ ve üzeri olgular›n özelliklerini inceleyerek istatistiksel bir
veri elde etmek ve ölüm nedeninin sa¤l›kl› ﬂekilde ortaya konabilmesi için adli otopsilerin önemine dikkat çekmek istenmiﬂtir.

Grafik 1— Olgular›n cinsiyetlerine ve y›llara göre da¤›l›m›.

tan sonra retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Veriler, kodland›ktan sonra bilgisayara yüklenmiﬂ ve SPSS program› ile
(versiyon 11.5) de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
934 olgunun 650’si (%69.6) erkek, 284’ü (%30.4) kad›nd›r.
Olgular›n yaﬂ ortalamas› 73.9±6.7 olup, minimum yaﬂ 65,
maksimum yaﬂ 98’dir. Olgular›n cinsiyetlerine ve y›llara göre da¤›l›m› Grafik 1’de verilmiﬂtir.
Olgular›n yaﬂl›l›k dönemlerine ve y›llara göre da¤›l›m›
Grafik 2’de verilmiﬂtir. 2004’ten 2007 y›l›na do¤ru orta ve
ileri yaﬂl›l›k dönemlerinde olgu say›s›nda art›ﬂ oldu¤u gözlenmektedir.
Olgular›n yaﬂl›l›k dönemleri ile cinsiyetleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› sonuç elde edilmiﬂtir
(p=0.001) (Grafik 3). Her üç yaﬂl›l›k dönemi için erkek olgu
say›s›n›n fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Olgular›n 440’› (%47.1) do¤al nedenli ölüm, 249’u
(%26.7) kaza, 103’ü (%11.0) intihar ve 82’si (%8.8) cinayet
orijinlidir. 60 olgunun (%6.4) ölüm orijini belirlenememiﬂtir. Olgular›n ölüm nedenleri incelendi¤inde; do¤al nedenli

GEREÇ VE YÖNTEM
01.01.2004–31.12.2007 tarihleri aras›nda Adli T›p Kurumu
‹zmir Grup Baﬂkanl›¤› Morg ‹htisas Dairesinde otopsi iﬂlemi
uygulanan 65 yaﬂ ve üzeri 934 olguya ait kay›tlar cinsiyet,
yaﬂ, yaﬂl›l›k dönemi, ölüm orijini ve nedeni, ölüm y›l›, ölümlerin mevsimsel da¤›l›m›, olay yeri, patolojik ve toksikolojik
inceleme sonuçlar› aç›s›ndan çal›ﬂma için kurum izni al›nd›k-
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Grafik 2— Olgular›n yaﬂl›l›k dönemlerine ve y›llara göre da¤›l›m›.
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Grafik 3— Olgular›n yaﬂl›l›k dönemleri ile cinsiyetlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

ölümlerde 331 olgu (%75.2) ile kalp damar hastal›klar›, kazalarda 94 olgu (%37.8) ile trafik kazalar›, intiharlarda 60 olgu ile (%58.3) as›lar, cinayetlerde 31 olgu (% 37.8) ile ateﬂli
silah yaralanmalar› ilk s›rada yer almaktad›r. Orijinlerine göre olgular›n ölüm nedenleri Tablo 1’de yer almaktad›r.
Do¤al nedenli ölümler ayr›nt›l› incelendi¤inde, kalp-damar hastal›klar› aras›nda; koroner arter hastal›klar› (n=269),

kalp yetmezli¤i (n=35), aort anevrizma rüptürü ve kalp rüptürüne ba¤l› kalp tamponad› (n=25), myokardit (n=1) ve aort
stenozu (n=1), akci¤er hastal›klar› aras›nda; pnömoni ve
bronkopnömoni (n=38), akci¤er ödemi ve kanamas› (n=13)
ve tüberküloz (n=4), sinir sistemi hastal›klar› aras›nda; nontravmatik beyin kanamalar› (n=19), menenjit ve beyin sap› iltihab› (n=2) ve Parkinson Hastal›¤› komplikasyonlar› (n=1),
kanserler aras›nda; akci¤er (n=8), pankreas (n=3), mide (n=1),
beyin (n=1), karaci¤er (n=1), barsak (n=1), meme (n=1) kanserleri, gastrointestinal sistem hastal›klar› (G‹S) aras›nda; duodenum ve mide perforasyonlar› (n=6), G‹S kanamalar›
(n=1), ileus (n=1), di¤er baﬂl›¤› alt›nda ise; kendisinde mevcut ancak otopside tespit edilemeyen do¤al nedenli ölümler
(n=8) de¤erlendirilmiﬂtir.
Kazalara ba¤l› ölümler ayr›nt›l› incelendi¤inde, zehirlenmeler baﬂl›¤› alt›nda; CO zehirlenmesi (n=40), metanol zehirlenmesi (n=3), mantar zehirlenmesi (n=1), zehirli gaz soluma

Tablo 1— Orijinlerine Göre Olgular›n Ölüm Nedenlerinin Da¤›l›m›.
Orijin

Do¤al nedenlere ba¤l› ölümler

Kazalara ba¤l› ölümler

‹ntiharlara ba¤l› ölümler

Cinayetlere ba¤l› ölümler

Orijini belirlenemeyen ölümler

Toplam
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Ölüm Nedeni

Say›

Kalp ve damar hastal›klar›
Akci¤er hastal›klar›
Sinir Sistemi hastal›klar›
Kanserler
Gastrointestinal Sistem hastal›klar›
Di¤er
Trafik kazalar›
Zehirlenmeler
Düﬂme
Yan›klar
Suda bo¤ulma
Di¤er
As›
Zehirlenmeler
Düﬂme
Ateﬂli silah yaralanmalar›
Di¤er
Ateﬂli silah yaralanmalar›
Kesici delici alet yaralanmalar›
Künt travma
‹ple/Elle bo¤ma
Negatif otopsi
Düﬂme
Zehirlenmeler
Ateﬂli silah yaralanmalar›
Yan›klar

331
55
22
16
8
8
94
45
40
34
27
9
60
25
9
5
4
31
29
13
9
41
10
5
2
2

Toplam

440

249

103

82

60

934
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kiﬂinin 65 yaﬂ ve üzerinde olaca¤›n› bildirmiﬂtir (4). Türkiye
için 2025 y›l› y›l ortas› nüfus projeksiyonlar›na göre; nüfus
83.5 milyonu aﬂacak olup, 65 yaﬂ ve üzeri nüfus 8 milyonu
geçecektir (7). Bu durum, Türkiye için 1950’lerde tüm nüfusun %2’sini oluﬂturan yaﬂl› nüfusun, 2025 y›l›nda %10’lara
varaca¤›n› göstermektedir (4,7). Diyarbak›r’da 2000-2004
y›llar› aras›nda do¤al olmayan nedenlere ba¤l› ölümlerin incelendi¤i çal›ﬂmada 60 yaﬂ ve üzeri ölümlerin oran› %12, Ayd›n’da 2000-2003 y›llar› aras›nda yap›lan adli otopsilerin de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmada %24, Ankara’da 2004-2006 y›llar›
aras›ndaki adli otopsi olgular›n›n incelendi¤i çal›ﬂmada 65
yaﬂ ve üzeri ölümlerin oran› %12.4, bizim çal›ﬂmam›zda ise
65 yaﬂ ve üzeri ölüm oran› %15.4 olarak saptanm›ﬂt›r (8-10).
Birleﬂmiﬂ Milletler demografik verilerine göre; Türkiye’de
1950’li y›llarda do¤umla beklenen yaﬂam süresi 43.6 iken,
2000’li y›llar›n baﬂ›nda bu oran 69.0’a yükselmiﬂtir (11). Bu
çal›ﬂmada, olgular›n yaﬂ ortalamas›n›n 73.9 olarak tespit edilmesi, ‹zmir ve çevresi için do¤umla beklenen yaﬂam süresinin
yakaland›¤›n› göstermektedir.
Gerek tüm adli otopsi olgular›n›n incelendi¤i, gerek yaralanma türüne göre olgular›n incelendi¤i, gerekse de yaﬂ gruplar›na göre inceleme yap›lan adli otopsi çal›ﬂmalar›nda erkek
olgu say›s›n›n kad›nlardan daha fazla oldu¤u görülmektedir
(8-10,12-15). Bu çal›ﬂmada da, erkek olgu say›s›n›n kad›nlar›n 2 kat›ndan fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu durum, yaralanma türü ve yaﬂ grubu fark etmeksizin erkeklerin adli
olaylara daha fazla kar›ﬂt›¤›n› göstermektedir. Yaﬂl›l›k dönemlerine göre bak›ld›¤›nda da, yine erkek olgu say›s›n›n fazlal›¤› dikkat çekmektedir. Ancak bu durum, Türkiye’de orta
ve ileri yaﬂl›l›k dönemlerinde kad›n ölümlerinin fazla olmas›yla ters düﬂmektedir (14).
Çal›ﬂman›n kapsad›¤› 4 y›lda (2006 y›l› erkek ölümleri
hariç) her iki cinsiyette de ölümlerin art›ﬂ gösterdi¤i görülmektedir. Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine bakt›¤›m›zda
da; 65 yaﬂ ve üzeri ölümlerde y›llara göre hem toplam olarak,
hem de cinsiyet baz›nda art›ﬂ oldu¤u gözlenmektedir (14). Bu

(n=1), kazalara ba¤l› di¤er ölüm sebepleri aras›nda ise; ateﬂli
silah yaralanmas› (n=1), göçük alt›nda kalma (n=3), yabanc›
cisim aspirasyonu (2), elektrik çarpmas› (1), üzerine duvar
devrilme (n=1), santral venöz katater temizli¤i s›ras›nda kataterin kesilmesi (n=1) yer almaktad›r.
‹ntihar orijinli ölümlerde, zehirlenmeler içinde; organofosfat zehirlenmesi (n=19), uyutucu-uyuﬂturucu madde zehirlenmesi [(benzodiazepin,n=2), (morfin intoksikasyonu,n=1)],
ilaç zehirlenmesi [(verapamil,n=1), (amitriptilin,n=1)] ve koroziv madde içimi (n=1), di¤er baﬂl›¤› alt›nda; araç önüne atlama (n=3), kafaya poﬂet geçirerek intihar olgusu (n=1) yer almaktad›r.
Orijinlerine göre olgular›n mevsimsel da¤›l›m› Tablo 2’de
verilmiﬂtir. Tüm ölümler de¤erlendirildi¤inde; kazalar haricinde tüm orijinlerde ölümlerin en s›k yaz aylar›nda meydana
geldi¤i görülmektedir.
Olgular›n orijinlerine göre olay yerlerine bak›ld›¤›nda;
olay yeri olarak en s›k “ev” belirtilmiﬂtir. Cezaevindeki ölümlerin 15’inin (%88.2) do¤al nedenlere ba¤l› ölüm, 1’inin (%6)
as› vas›tas›yla intihar ve 1’inin (%6) orijini tespit edilemeyen
ölüm olgusu oldu¤u belirlenmiﬂtir. Orijinlerine göre olgular›n olay yerlerinin da¤›l›m› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.
Olgular›n 325’ine (%34.8) postmortem histopatolojik inceleme yap›lm›ﬂt›r. Postmortem toksikolojik incelemede; 107
(%11.5) olguda alkol, 63 (%6.7) olguda karbonmonoksit, 15
(%1.6) olguda organofosfat, 11 (%1.2) olguda benzodiazepin,
1 (%0.1) olguda barbitürat, 1 (%0.1) olguda barbitürat ve
benzodiazepin, 1 (%0.1) olguda morfin, 1 (%0.1) olguda
amitriptilin ve 1 (%0.1) olguda da verapamil tespit edilmiﬂtir. Alkol tespit edilen olgular›n orijinlerine göre da¤›l›m›
Tablo 4’te verilmiﬂtir. ‹ki olguda tespit edilen alkol, çürümeyle iliﬂkilendirilmiﬂtir.

TARTIﬁMA
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yaﬂl› nüfus h›zla artmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 2025’te 800 milyon
Tablo 2— Orijinlerine Göre Olgular›n Mevsimsel Da¤›l›m›.
Orijin

Do¤al nedenlere ba¤l› ölümler
Kazalara ba¤l› ölümler
‹ntiharlara ba¤l› ölümler
Cinayetlere ba¤l› ölümler
Orijini belirlenemeyen ölümler
Toplam
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Mevsimler

Toplam

Yaz

K›ﬂ

‹lkbahar

Sonbahar

133
59
36
33
19
280

101
74
22
16
12
225

103
48
25
19
10
205

103
68
20
14
19
224

440
249
103
82
60
934
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Tablo 3— Orijinlerine Göre Olgular›n Olay Yerlerinin Da¤›l›m›.
Ölüm Nedeni

Say›

Ev
Aç›k alan (yol, arazi, inﬂaat, bahçe vb.)
Di¤er (deniz, dere, araç içi, otel, iﬂyeri vb.)
Sa¤l›k kurumu
Cezaevi
Belirtilmemiﬂ
Ev
Aç›k alan (yol, arazi, inﬂaat, bahçe vb.)
Di¤er (deniz, dere, araç içi, otel, iﬂyeri vb.)
Sa¤l›k Kurumu
Belirtilmemiﬂ
Ev
Aç›k alan (yol, arazi, inﬂaat, bahçe vb.)
Di¤er (deniz, dere, araç içi, otel, iﬂyeri vb.)
Cezaevi
Belirtilmemiﬂ
Ev
Aç›k alan (yol, arazi, inﬂaat, bahçe vb.)
Di¤er (deniz, dere, araç içi, otel, iﬂyeri vb.)
Belirtilmemiﬂ
Ev
Aç›k alan (yol, arazi, inﬂaat, bahçe vb.)
Sa¤l›k kurumu
Belirtilmemiﬂ
Di¤er (deniz, dere, araç içi, otel, iﬂyeri vb.)
Cezaevi

232
78
70
30
15
15
105
96
33
9
6
65
23
9
1
5
48
21
6
7
24
24
4
4
3
1

Orijin

Do¤al nedenlere ba¤l› ölümler

Kazalara ba¤l› ölümler

‹ntiharlara ba¤l› ölümler

Cinayetlere ba¤l› ölümler

Orijini Belirlenemeyen ölümler

Tablo 4— Kan›nda Alkol Tespit Edilen Olgular›n Orijinlerine Göre
Da¤›l›m›.
Orijin

Alkol

Toplam

Var

Yok

55
22
14
12
4
107

385
227
68
48
99
827

440
249
82
60
103
934

aç›dan bak›ld›¤›nda, olgu say›s›ndaki art›ﬂ›n Türkiye nüfus
art›ﬂ›yla paralellik gösterdi¤i görülmektedir.
Olgular› yaﬂl›l›k dönemlerine göre inceledi¤imizde; en
fazla genç yaﬂl›l›k dönemi ölümlerine rastlanm›ﬂt›r. Collins ve
arkadaﬂlar› da, yaﬂl› ölümleriyle ilgili olarak yapt›klar› bir adli otopsi çal›ﬂmas›nda, otopsi oran›n›n yaﬂ artt›kça azald›¤›n›
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belirtmiﬂlerdir (16). Türkiye ölüm istatistikleri incelendi¤inde; orta yaﬂl›l›k dönemi ölümleri yaﬂl› ölümlerinde ilk s›radaki yaﬂ grubunu oluﬂturmaktad›r (14). Bu fark›n, çal›ﬂmam›z›n
adli nitelikli olgular› kapsamas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Olgular›n yaﬂl›l›k dönemlerine ve y›llara göre da¤›l›m›nda (2006 y›l› genç yaﬂl›l›k dönemi hariç) 2004’ten 2007’ye
bir art›ﬂ oldu¤u gözlenmektedir. Türkiye genelinde bak›ld›¤›nda da yine her yaﬂl›l›k döneminde ölümlerin y›llara göre
(2004’ten 2007’ye) art›ﬂ gösterdi¤i tespit edilmiﬂtir (14). Bu
durum, yaﬂl› nüfus art›ﬂ›n›n ve yaﬂam süresinin uzamas›n›n
bir sonucu olarak düﬂünülmüﬂtür.
65 yaﬂ ve üzeri ölümlerin incelendi¤i 20 y›ll›k bir çal›ﬂmada, orijin olarak s›ras›yla do¤al nedenlere ba¤l› ölüm, kaza,
intihar ve cinayet saptanm›ﬂt›r (16). Orijin s›ralamam›z, bu
çal›ﬂmayla paralellik göstermektedir. Kurtaﬂ ve arkadaﬂlar›n›n
Kocaeli ilinde yapt›klar› bir çal›ﬂmalar›nda, 65 yaﬂ ve üzerinde otopsi yap›lan olgularda en s›k görülen ölüm nedeni pato-
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lojik ölümler olarak tespit edilmiﬂtir (17). Yaﬂl›l›k döneminde kronik ve ciddi hastal›klar sonucu meydana gelen ölümlerin ço¤u adli bir olay olma ihtimalinin akla getirilmesini engellemekte ve bu nedenle bildirimin azalmas›nda önemli bir
etken olmaktad›r. Ancak ölüm sebebinin kesin belirlenememesi ya da ölümle ilgili çeﬂitli suçlamalar›n olmas› do¤al nedenlere ba¤l› oldu¤u düﬂünülen ölümlerde otopsi iﬂlemini zorunlu k›lmaktad›r. Do¤al nedenlere ba¤l› ölüm olgular›m›z›n
fazlal›¤› bu durumu desteklemektedir.
Çocuk ve yaﬂl› otopsilerinin incelendi¤i 5 y›ll›k bir çal›ﬂmada, yaﬂl› otopsilerinin tüm olgular›n %18.7’sini oluﬂturdu¤u ve her iki grupta da kazalara ba¤l› ölüm oran›n›n ilk s›rada yer ald›¤› saptanm›ﬂt›r (18). Zhu ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bu çal›ﬂmada, do¤al nedenlere ba¤l› ölüm oran› yaﬂl›larda
%9.9 olup, 3. en s›k görülen orijin olarak bulunmuﬂtur (18).
Ayn› çal›ﬂmada, yaﬂl› istismar› ve ihmali ayr› bir alt grup olarak incelenmiﬂ, 2. en s›k görülen sebep olarak gösterilmiﬂtir
(18). Bizim çal›ﬂmam›zda orijin s›n›flamas›nda böyle bir alt
baﬂl›k kullan›lmam›ﬂ olmas›, orijin s›ralamas›n›n farkl› olmas›nda etkili bir faktör olarak düﬂünülmüﬂtür. ‹nceleme yap›l›rken yaﬂl› istismar› ve ihmalinin de göz önünde bulundurulmas› gereklili¤i dikkati çekmiﬂtir.
Küçüker’in Zonguldak’ta 1999-2003 y›llar› aras›nda yap›lan adli otopsi olgular›n› inceledi¤i çal›ﬂmas›nda, Erel ve arkadaﬂlar›n›n Ayd›n’da 2000-2003 y›llar› aras›nda yap›lan adli ölü muayene ve otopsileri de¤erlendirdikleri çal›ﬂmalar›nda
kaza ilk s›rada yer alan orijin ve trafik kazalar› da en s›k görülen ölüm sebebi olarak tespit edilmiﬂtir (9,12). Bu çal›ﬂmalar›n her yaﬂ grubunu kapsamas› nedeniyle, yaﬂl›l›k dönemi
otopsilerini inceledi¤imiz çal›ﬂmam›zla orijin aç›s›ndan farkl›l›k görülmesinde etkili oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Bizim çal›ﬂmam›zda da ikinci s›rada yer alan kazalardan ölümlerin en s›k
sebebi olarak trafik kazalar› tespit edilmiﬂ olup, trafik kazalar›n›n önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤u bir kez daha görülmüﬂtür.
Kanada’da çocuk ve ergen otopsilerinin incelendi¤i bir çal›ﬂmada; kazalara ba¤l› ölümler en s›k görülen orijin olup, bunu cinayet, intihar, orijini belirlenmeyen ölümler ve do¤al nedenlere ba¤l› ölümlerin izledi¤i tespit edilmiﬂtir (19). Kazalarda trafik kazalar›, intiharlarda as›, cinayetlerde ise ateﬂli silah yaralanmalar› en s›k görülen ölüm nedenleri olarak belirlenmiﬂtir (19). Samsun’da 0-18 yaﬂ grubu ölümlerin incelendi¤i bir çal›ﬂmada orijin s›ralamas›; kaza, intihar, patolojik
ölüm, cinayet ve orijini tespit edilemeyen ölümler olarak tespit edilmiﬂ, trafik kazalar› en s›k ölüm nedeni olarak belirtilmiﬂtir (15). Kaza, cinayet ve intiharlara ba¤l› ölüm nedenleri
incelendi¤inde yaﬂ gruplar› fark etmeksizin yaﬂl› ölümlerindekine benzer s›kl›kta ölüm nedenlerinin görüldü¤ü saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl› ölümlerinde do¤al nedenli ölümlerin ön plana
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ç›kmas› otopsi iﬂlemi s›ras›nda patolojik incelemelerin bu
otopsilerde oldukça önemli oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Tüm ölüm olgular›na bak›ld›¤›nda; kazalar haricinde tüm
orijinlerde ölümlerin en s›k yaz aylar›nda meydana geldi¤i
görülmektedir. Akar ve arkadaﬂlar› Diyarbak›r’da do¤al nedenlere ba¤l› olmayan ölümleri inceledikleri çal›ﬂmalar›nda,
adli olgular›n yaz›n daha fazla oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (8).
Trafik kazalar›yla ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda trafik kazalar›n›n
en s›k yaz aylar›nda oldu¤u belirtilmektedir (18,20,21). Bizim çal›ﬂmam›zda da trafik kazalar›na ba¤l› ölümlerin en s›k
yaz ve sonbahar aylar›nda meydana geldi¤i tespit edilmiﬂtir.
Do¤al nedenlere ba¤l› ölüm olgular›nda en s›k ölüm sebebi olarak kalp ve damar hastal›klar› tespit edilmiﬂtir. Literatürde ileri yaﬂlarda ölüm nedenleri aras›nda ilk s›ralarda kardiyovasküler sistem hastal›klar›, enfeksiyonlar ve malignite
kaynakl› hastal›klar›n yer ald›¤› belirtilmektedir (10,16,17).
Yaﬂ gruplar›na göre inceleme yap›lmayan bir çal›ﬂmada da do¤al nedenli ölümlerin en s›k sebebi olarak kardiyovasküler
hastal›klar gösterilmiﬂtir (13). Adli otopsilerde malignite s›kl›¤› ile ilgili yap›lan bir çal›ﬂmada, primer tümörün en s›k görüldü¤ü organ akci¤er olarak belirtilmiﬂtir (13). Bizim çal›ﬂmam›zda da akci¤er kanseri en s›k görülen kanser olarak saptanm›ﬂt›r. Tüm dünyada da akci¤er kanseri en s›k görülen ve
her y›l 1.3 milyon yeni vakan›n tan› ald›¤› bir hastal›kt›r (22).
Kronik, mortalitesi ve morbiditesi yüksek hastal›klar›n
yaﬂl›l›kla birlikte s›kl›¤›n›n artmas› yaﬂl›lar›n aktif hayatlar›n›n azalmas›na, evlerine hapsolmuﬂ bireyler haline gelmelerine sebep olmaktad›r. Olgular›n orijinlerine göre olay yerlerine bak›ld›¤›nda; ölümlerin en s›k evde meydana gelmesi bu
durumun en önemli sonucu olarak görülmektedir. Kiﬂilerin
kendilerini en güvende hissettikleri yerler evleridir. Bununla
birlikte, herhangi bir tehlikeyle karﬂ›laﬂ›p kendilerini savunmalar› gerekti¤ini düﬂündükleri en son yerlerdir. Yaﬂl› cinayetleriyle ilgili yap›lan bir çal›ﬂmada da, cinayetlerin en s›k
evde meydana geldi¤i ve kurban› tan›yan kiﬂilerce iﬂlendi¤i
tespit edilmiﬂtir (16).
Çal›ﬂmam›zda olgular›n %11.5’inin kan›nda alkol tespit
edilmiﬂ olup, yap›lan çal›ﬂmalarda postmortem örneklerde alkol tespit edilme oran›n›n %20 ila %50 aras›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir (23). Bu fark›n incelenen yaﬂ grubunun sadece yaﬂl› olgular› kapsamas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmüﬂtür.
Alkol tüketimiyle ﬂiddet ve agresif davran›ﬂlar aras›nda
güçlü bir iliﬂki bulunmaktad›r (24). Do¤al ve do¤al olmayan
ölüm olgular›nda alkolün mortaliteye etkisinin araﬂt›r›ld›¤›
bir çal›ﬂmada; 65 yaﬂ üzeri yaﬂl› olgu intiharlar›nda ciddi kan
alkol düzeyleri tespit edilmiﬂtir (24). Do¤al nedenli ölümler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da kalp damar hastal›klar›, ani beklenmedik ölüm ve kronik alkolizm aras›nda kuvvetli bir iliﬂki
tespit edilmiﬂtir (23). Çal›ﬂmam›zda en s›k olarak do¤al ne-
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denli ölüm olgular›n›n kan›nda alkol tespit edilmiﬂtir. Bu durum çal›ﬂma grubumuzdaki olgular›n ölümlerinde alkolün de
etkili olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür.
Ülkemizde 65 yaﬂ üzeri grup, benzodiazepin kullan›m›n›n
%15’inden sorumludur ve genel t›bbi rahats›zl›klar, uyku bozukluklar›, duygusal dalgalanmalar nedeniyle bu ilaçlara s›kça baﬂvurulmaktad›r (25). Ancak, bu ilaçlar›n sersemlik hissi,
uyuklama, biliﬂsel fonksiyonlarda azalma, solunum depresyonu gibi yan etkileri bulunmaktad›r (25). Olgular›m›z›n
11’inde (%1.2) benzodiazepin tespit edilmiﬂtir. Tamam› tedavi amaçl› verilen, iki olguda intihar amac›yla kullan›lan bu
ilaçlar›n ek birçok hastal›¤› olan yaﬂl›larda kullan›m›nda daha
dikkatli ve seçici olunmas› gerekti¤i düﬂüncesini do¤urmaktad›r.
Sonuç olarak; gerek do¤al gerekse do¤al olmayan ölüm
nedenleri aç›s›ndan yaﬂl›larda elde edilen bulgular genç eriﬂkin otopsileriyle benzerlik gösterse de, bu çal›ﬂman›n yaﬂl› olgularda ölüm nedeni ve ölüm orijininin daha sa¤l›kl› ortaya
konabilmesi, yaﬂl›l›¤a özgü de¤iﬂikliklerin ve kronik hastal›klar›n ölümde rolünün araﬂt›r›labilmesi için bu yaﬂ grubunda
adli otopsilerin önemine dikkat çekti¤i düﬂünülmektedir.
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