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จติเวชบอ่ยคร้ังท ีเ่ก ีย่วข้องกับความตาย ตัว predictor ทีเ่ป็น nonbiological factors ยัง
ทำนายไมเ่ท ีย่งตรง ซ ึง่การป้องกันการฆา่ตัวตายเพียงทำ psychotherapeutic หรอื
psychoso cial intervention คงยังไมพ่อ การประเมนิและทำนายเรือ่งพฤตกิรรมของการฆา่
ตัวตาย จงึต้อง ประเมนิถงึ Biological Factors เรือ่งท ีน่า่สนใจใน Biological Factors คอืใน
ชว่ง 10 ป ีมกีารศกึษาเก ีย่วกับหน้าท ีข่องสารเคมปีระสาท (Neurochemical Function) ในคน
ทีฆ่า่ตัวตาย เปรยีบเทยีบกับคนทีไ่มไ่ด้ฆา่ตัวตาย ถงึแม้วา่มสีารเคมใีนประสาทมาเกีย่วข้อง
หลายตัว แตตั่วหลักเป็น Serotonergic Transmission ในระบบสมองสว่นกลาง(Central
Nervous System)ตารางท ี ่I

 

การศกึษา Neurochemical Function ได้ศกึษาใน

1. ศกึษาจาก Postmortem brain tissue
2. ศกึษาจาก Biological indicess ใน suicide attempters.

ซ ึง่การศกึษาใน 2 กรณมีท้ัีงข้อดแีละข้อเสยี กลา่วคอืใน Postmortem สามารถทีจ่ะตรวจเนื้อ
สมอง ได้เลย แตร่ายละเอยีดจากประวัตหิรอืการตรวจสภาพจติอาจไมไ่ด้ แตก่ารศกึษาใน
Attempted suicide เป็นการศกึษา Indirect เพราะไมไ่ด้จากการตรวจเนื้อสมองแตเ่ราก็ได้
รายละเอยีด จากประวัตแิละการตรวจรา่งกาย การศกึษาใน suicide attempters เราศกึษา
Monoamines และ metabolite ใน CSF, Neuroendocrine Challenge, Peripheral
nervous system Function and assay of monoamine elements ใน peripheral blood
cell and platelets.

I Postmotiem studies of suicide victims

- พบวา่มรีะดับของ serotonin และ major metabolite (5-HIAA) น้อยลงใน Brain stem เชน่
Raphe nuclei และ Subcortical nuclei เชน่ Hypothalamus มรีายงานวา่ปรมิาณ 5-HT
บรเิวณ Hypothalamus ใน suicide victims ตำ่ และพบวา่ 5-HIAA ตำ่ใน Nucleus
accumbens (Korpi et al 1983) และมเีรือ่งท ีน่า่สนใจวา่ไมม่กีาร เปลีย่นแปลงในสว่นของ
cortical regions ซ ึง่สว่นหนึง่อาจอธบิายได้วา่ปรมิาณ serotonin และ 5-HIAA เกดิจากการ
รับประทานอาหาร, การยอ่ยของยาและแอลกอฮอล์, การลา่ช้าในการตรวจหรอื Toxicity เชน่
เสยีชวีติจาก Carbon monoxide เป็นต้น

- แตถ้่าศกึษาเรือ่ง Receptor binding Assay อทิธพิลตา่งๆท ีม่ารบกวนมผีลน้อยมาก ตอ่การ
ศกึษา มกีารศกึษาเก ีย่วข้องกับ platelets พบวา่ imipramine binding ใช้ในการตรวจ
presynaptic serotonergic function, พบวา่ 4 ใน 5 ของการศกึษาแสดงถงึการลดลงของ
imipramine binding ใน cortex และ hypothalamus (ตารางท ี ่2) ม ีStudies ของ Stanley
et al,1982 พบวา่ Imipramine binding site ใน suicide victims ในคนอายุ น้อยกวา่ 25 ป ีตำ่
และพบวา่อายุไมไ่ด้มอีทิธพิลตอ่ receptor
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- มกีารใช้ Ligands เชน่ 3H-Labeled spiroperidol,3H-Labeled ketanserin หรอื I-
125Labeled LSD 125ในการวัด postsynaptic serotonin binding site จากการศกึษามกีาร
เพิ่มของ serotonin (5-HT2) Receptor binding ใน Frontal and Pre frontal cortex ใน
suicide(ตารางท ี ่2)ซ ึง่แสดงถงึ Post synaptic compensation ในการท ีม่รีะดับ serotonin
น้อยลง และมกีารลดลงของ Presynaaptic autoreceptors ซ ึง่อธบิายจาก Brain ม ีNegative
feed back การเปลีย่นแปลงนี้จำเพราะสำหรับ 5-HT2 สว่น 5-HT, ไมม่กีารเปลีย่นแปลง
(MANN et al 1986 b) 5-HT2-Receptor มเีรือ่งของ Age-Related loss of 5-HT2 Binding
receptor ใน postmortem และ PET(positron emission tomography studies) (MANN et
al1985) ขณะทีไ่มม่หีลักฐานวา่ Age-Related effect on presynaptic serotonergic indices
การ loss ของ post synaptic 5HT2 Receptor เกดิในอายุ 20 ปขีึ้นไป

- มกีารศกึษา 1 การศกึษาทีพ่บวา่ muscarinic cholinergic receptor binding เพิ่มขึ้น
(Myerson et al 1982), มกีารศกึษา 2 การศกึษาพบวา่ไมม่กีารเปลีย่นแปลง (stanley 1984,
Kaufman et al 1984)

- การศกึษา Beta-Adrenergic receptor

- พบวา่ม ีBeta-adrenergic receptor binding ทีส่งูขึ้นใน prefrontal cortex และ temporal
cortex (MANN et al 1986; Zanko and biegon 1983) มวีจัิยของ MANN Stanley, Mc
Bride, Mc Ewerr 1986 พบวา่มกีารเพิ่มขึ้น 73 % ของ Beta-adrenergic receptor ใน
suicide victim

- Binding site for corticotropin- releasing factor (CRF)

การศกึษา corticotropin-releasing factor (CRF) สัมพันธ์กับ suicide CRF เป็น peptide มี
41 amino หลัง่ออกมาจาก hypothalamus ซ ึง่ควบคุม adrenocorticotropic hormone
(ACTH),มกีารศกึษาพบวา่ Binding site for corticotropin- releasing factor ลดลงใน
Frontal cortex ของคนทีฆ่า่ตัวตาย (Nemeroff et al 1988) ซ ึง่การศกึษานี้ยนืยันกับการพบวา่
คนไข้ depression มรีะดับ hypercortisolemia ซ ึง่เกดิจาก corticotropin-releasing
factorใน CSF มากขึ้นซ ึง่ CRF binding site มเีรือ่งของ down regulation ทีต่อบสนอง
CRF (Nemeroff et al 1984)

- มกีารศกึษาพบวา่ม ีdysregulation ของ hypothalamic-pituitary-adrenal axis มากขึ้น โดย
จากการทำ dexamethasone suppression test (Targum et al 1983)

- MAO activity มกีารศกึษา 3 การศกึษาเก ีย่วกับ MAO activity ใน suicide victims(Grote et
al 1974) Gottfries et al 1975, Mann & Stanley 1984)

ม ี1 รายงานวา่ไมม่คีวามแตกตา่งในเรือ่ง MAO activity (Grote et al 1974) ของ Grotteries
et al 1975 พบวา่มกีารลดลงของ MAO Activity ในผู้ปว่ย suicide ที ่สัมพันธ์กับ Alcoholism
ไมใ่ช้ใน depression ทีไ่มม่ ีHx Alcoholism แตก่ารศกึษานี้ทำในผู้ปว่ย ทีเ่สยีชวีติจาก
carbon monoxide poisoning, drug overdose อาจทำให้มกีารเปลีย่น แปลงของ enzyme
activity

- มกีารศกึษาที ่Brain พบวา่ cortical HVA ของคนทีฆ่า่ตัวตายสงูกวา่คนทีต่ายจาก โรคและ
อัตราสว่น HVA/5-HIAA พบวา่สงูกวา่คนทีต่ายจากโรค (13)

II Biological Indicess ใน Suicide Attempters



2.1 Cerebrospinal fluid studies of suicide attempters

มกีารศกึษา biogenic amine & products ใน CSF ซ ึง่สะท้อนถงึ Neural Transmission พบ
วา่ CSF-5HIAA เก ีย่วข้องกับ underlying neurobiological dys- function ในคนทีฆ่า่ตัวตาย
การศกึษา CSF-5HIAA ระดับตำ่สัมพันธ์กับ suicide behavior ในคนไข้ depression,
personality disorder, schizophrenia (ตารางท ี ่3)

คนทีฆ่า่ตัวตายมรีะดับ 5-HIAA ตำ่ และ 5-HIAA ยังเป็นตัว predict พฤตกิรรม ฆา่ตัวตายใน
กลุม่ worker พบวา่ suicide เป็นชนดิหนึง่ของ Impulse behavior, พบ CSF- HIAA ตำ่ขณะที่
aggression scores สงูในกลุม่ personality disorder มกีารศกึษาเริม่ต้น พบวา่ 21 % ของ
คนทีพ่ยายามฆา่ตัวตายมรีะดับ CSF-5-HIAA ตำ่ได้ฆา่ตัวตายสำเร็จภายใน 1 ป ี(Asberg et al
1976)

Major depression

- ระดับ CSF-5-HIAA ตำ่ใน Major depression ทีม่ ีAttempted suicide เม ือ่เปรยีบเทยีบกับ
พวกไมม่ ีSuicide (Asberg et al 1976; Agren 1980, Vanpraag 1982 Montogomery and
Montogomery 1982, palanappian et al 1983, Banki et al 1984, Perez de los cobos et
al 1984)

- Asberg and colleagues ศกึษาในผู้ปว่ย major depression พบ CSF- 5-HIAA 2 กลุม่
lower, higher group, ใน lower group พบ more total suicide attempts, more violent
suicide attempts และ 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกันเรือ่ง severity of depression.

Bipolar Disorder

ถงึแม้ทราบวา่ Bipolar disorder ม ีrisk suicide สงู (Jamison 1986) แตค่วามสัมพันธ์
suicide-serotonin relationship ยังคงไมก่ระจา่งจัด (goodwin 1986) การศกึษาก็ยังไมพ่บ
พอทีย่นืยันความสัมพันธ์ (Roy-Byre et al 1983, Berrettini et al 1986)

Schizophrenia

- พบวา่มคีวามแตกตา่งในระดับ CSF-5-HIAA ใน Schizophrenia ทีม่ ีAttempted suicide
หรอืไมม่ ี(Banki et al 1983, Ninan et al 1984, Roy et al 1985) vanpraag 1983 รายงานวา่
schizophrenia ทีม่ ีattempted suicide ม ีCSF-5-HIAA ตำ่กวา่ในกลุม่ท ีไ่มม่ ีAttempted
suicide และใน schizophrenia ทีม่ ีSuicide attempt พบวา่ม ี5-HT2 binding site ใน blood
piatelets สงูกวา่กลุม่ควบคุม (2)

Personality Disorder

- Brown & Collegues 1979, 1982 รายงานวา่ personality disorder (Antisocial &
borderline) ทีม่ปีระวัต ิsuicide Behavior ม ีCSF-5-HIAA ตำ่

- ม ี3 การศกึษารายงานวา่ CSF-5-HIAA ตำ่ใน Suicide Attempters with personality
disorder เม ือ่เปรยีบเทยีบกับกลุม่ควบคุม (Brown et al 1979, 1982, Traskman et al 1981,
Linnoila et al 1983)



Alcoholic patients

- Suicide and attempted suicide ใน alcoholic patients เกดิ 270/100,000 ตอ่ป ี(Miles,
1977). Alcoholic patients ทีม่ปีระวัตพิยายามฆา่ตัวตาย พบวา่มรีะดับสาร 5-HIAA ใน CSF
ตำ่ (Banki et al 1984 ; Brown et al 1979) ใน Alcoholic patient ทีม่ ีcomitted suicide
มากกวา่ 1 ใน 3 ทีม่ ีprevious attempt (Roy,1985). เรือ่ง Biochemical studies เป็นเรือ่งท ี่
ยากใน Alcoholic patient เพราะ Alcohol มผีลตอ่ turnover of biogenic amines. (Tabakoff
and Ritz mann, 1975, Ellingboe, 1978, Herrero, 1980) ในการดืม่ชว่งแรก (acute) จะมี
การหลัง่ 5HT & turnoverสงู พอหยุดเหล้า 48ชัว่โมงพบวา่ม ีCSF-5-HIAAสงูกวา่
หยุด4สัปดาห์ (Ballenger et al, 1979) ซ ึง่ Banki, 1981, ก็ได้ผลเชน่กัน และได้พบวา่
Alcoholic ทีม่ ีsuicide attempt ม ีCSF 5-HIAA ตำ่กวา่กลุม่ไมม่ ีsuicide attempt(Banki
1986) อยา่งไรก็ตามการศกึษาตา่งๆอาจเกดิจาก effect ของ ethanol ตอ่ biogenic amine
metabolism ซ ึง่ยังมคีวามรู้ในเรือ่งนี้ น้อย

การศกึษานี้ช ี้ให้เห็นวา่พฤตกิรรมการฆา่ตัวตายไมไ่ด้เกดิเฉพาะในคนไข้ Depressionและ
การท ีม่ ีserotonergic dysfunction ทำให้เกดิ suicide behavior ยังไมพ่บความสัมพันธ์กัน

การศกึษาในคนและสัตว์พบวา่ aggressive behavior สัมพันธ์กับ serotonergic
Hypofunction ซ ึง่ภาวะ Hypofunction ของ Serotonin ทำให้ลด Threshold ของ
Aggressive behavior ดังน้ันจงึทำให้ aggressive มากขึ้น จงึทำร้ายตนเองหรอืคนอืน่
(Asberg 1986) พบวา่ CSF-5-HIAA ตำ่ จะสัมพันธ์กับ suicidal acts มากกวา่ Affective
Disorder, Schizophrenia, personality disorder.

การฆา่ตัวตายทีส่ำเร็จมักพบในคนที ่plan มากกวา่ในคนทีข่าด impulse control & violent
methods of suicide มักเก ีย่วข้องกับ planing มาก ดังน้ันจงึพูดยากทีจ่ะช ี้ชัดถงึ แงมุ่มความ
สัมพันธ์ของ Suicide Behavior กับระดับของ CSF-5-HIAA ทีล่ดลง Van Praag (1984)
เปรยีบเทยีบความแตกตา่งในกลุม่ Violent กับ Suicidal behavior ผลลัพธ์สนับสนุน ทฤษฎวีา่
low CSF-5-HIAA สัมพันธ์กับ Disregulation of aggression ใน suicidal behavior. Brown
et al 1982 รายงานวา่ aggressive & suicide ใน non depressed patient ทีม่ ีlow CSF-5-
HIAA Level. มกีารศกึษาเร็วๆนี้ ในเรือ่ง violent suicide attempters พบวา่มรีะดับ CSF-5-
HIAA ตำ่&ระดับของ CSF-MHPG สงู (3-Methoxy-4 Hydroxyphenyl Glycol) และมกีาร
ศกึษา CSF-5-HIAA, CSF-MHPG, CSF-HVP (Homovanillic acid) ใน suicide & normal
พบวา่ suicide ม ีmarkedly lower CSF-5-HIAA (PV 0.001)และ marked lower CSF-HVA
(P o.o5) เม ือ่เทยีบกับกลุม่ควบคุม

ระดับทีต่ำ่ของ CSF-5-HIAA ใน attempted มบีาง point ของ mechanism ทีต่า่งกัน กับ
CSF-5-HIAA ใน commit suicide คอื attempt suicide ขาด control pain regulation มกีาร
หลัง่ endogeneous analgesics endorphins. ใน actual suicide มเีรือ่ง dysregulation of
central pain & ม ีpoor control of violent impulse มหีลักฐาน วา่ serotonin
neurotransmitter ทำให้เกดิ symptoms หรอื trait ของ impulsive personality disorder
and Impulse control diosrder (18)การศกึษาของ Danish adoption studies พบวา่มี
inherited vulnerability ตอ่ suicide พบวา่ personality traits เชน่ Impulsiveness สัมพันธ์
กับ low serotonin fuction (12) มกีารศกึษาอืน่ๆเชน่

- พบวา่คนไข้ depression ที ่attempted suicide ม ีCSF-Homovanillic acid น้อยลง.

- CSF-magnesium level ถูกเอามาศกึษาใน suicide patient พบวา่ lower ใน depression
& adjustment disorder เม ือ่เทยีบกับคนปกต ิการลดลงของ Mg สัมพันธ์กับ CSF-5-HIAA
ตำ่ลง เนือ่งจากความสัมพันธ์ในการสร้างซ ึง่ mg มคีวามจำเป็นตอ่ normal senotonin



metabolism.

- พบวา่ผู้ชายทีม่ ีcholesteral level ตำ่กวา่ 25th percestile ม ีrisk ใน suicide attempt เป็น
2 เทา่ เม ือ่เปรยีบเทยีบผู้ชายด้วยกัน (4)

- CSF-5HIAA สัมพันธ์กับ predisposition ตอ่ mild hypoglycemia, a history of early-
onset alcohol and substance abuse, a family history of type II alcoholism, and
disturbance in diurnal activity rhythm (8)

2.2 Neuroendocrine Studies

ก. Transmitter specific studies

L-Tryptophan ทำให้ brain-5-HT และ 5-HIAA สงูขึ้น คนไข้ Depression แสดงถงึการมี
loss of prolactin response ตอ่ L-Trytophan อยา่งไรก็ตามมรีายงานการ ให้ 5-
Hydroxytryptophan ทำให้มกีารหลัง่ costisol สงูใน suicide attempt (Meltzer et al 1984)
ตอ่มา Meltzer and colleagues 1987 พบวา่ม ีsupersensitive cortisol response เม ือ่ใช้ยา
MK 212 กระตุ้น 5HT-receptor ข้อมูลเหลา่นี้แสดงถงึการม ี5-HT receptor supersensitivity
ใน Brain ของ suicide attempter group

การศกึษาผู้ปว่ย Major & minor depression ในการใช้ Fenfluramine Challenge Test (De
Meo et al 1987) มกีารลดลงของ prolactin cocarro and colleagues (1987) พบวา่มี
negative correlation ระหวา่ง peak prolactin กับ aggressivity และ suicidality ในผู้ปว่ย
ชายทีม่ ีpersonality โดยไมม่ ีdepression

ข. Transmitter Non specific Neuroendocine challenage studies

Dexamethasone suppression test (DST) เป็นตัวแสดงถงึ hypothalamic- pituitary
adrenal axis function

- adrenal (HYPAC) Axis function ในกรณ ีpositive (abnormal)ไมส่ามารถ suppress
costisol level ( < 5ug/dl) ใน 24 ช.ม. หรอืใช้คำวา่ dexamethasone resistance.

ภาวะ hypercortisolemia & reistance ตอ่ dexamethasone suppression of cortisol
levelพบในmelancholia(Corrolletal1981) ความผดิปกตเิหลา่นี้ไมพ่บใน nonmelancholic
depression disorders

- มกีารศกึษาพบ 17 Hydroxycorticosteroide ใน urine ของคนไข้ depression ทีม่ ี
attempted suicide เพิ่มขึ้น (Bunney and faweelt 1965) มรีายงานมกีารเพิ่มของ urinary
cortisol โดยเฉพาะกลุม่คนทีฆ่า่ตัวตายโดยวธิรุีนแรง เชน่ แขวนคอ, จุดไฝเผา, จากงานวจัิย
พบวา่ excretory free cortisol ใน suicide attempter ทีใ่ช้ physical means มรีะดับของ NE
level สงูกวา่พวกทีก่นิยา overdose เชน่ antidepression, Benzodiazepine มรีายงานวา่
ระดับ urinary cortisol ระดับปกตหิรอื normal ในผู้ปว่ย attempted หรอื complete suicide
(Lery & Hensen 1969 Krieger 1970)

- มกีารประเมนิ neurochemical function วธิหีนึง่คอืการทดสอบ serotonin โดยวัด Prolactin
cortisol เม ือ่ให้ pharmacological agents เชน่ fenfluramine, precursors เชน่ L-
tryptophan, 5-hydroxytryptophan, หรอื serotonin receptor antagonist เชน่ m-



chlorophenyl piperazine, MK 212 การตอบสนองของคน attempted suicide ของ
Prolactin ตอ่ fenflurarmine น้อยมาก

มงีานวจัิย 1 อยา่งแสดงถงึการตอบสนองของ cortisol ตอ่ 5hydroxytryptophan ทีส่งู ซ ึง่
แสดงถงึ recepter supersensitivity

- Dexamethasone Resistance ไมไ่ด้สัมพันธ์กับ suicide attempt เพราะมบีาง studies
สนับสนุน (Conoll et al 1981, targum et al 1983, Banki et al 1983) แตบ่าง studies ไมไ่ด้
พบความสัมพันธ์ (Van Wattere et al 1983 Korsis et al 1986)

2.3 Peripheral Blood Studies

มกีารศกึษา monoamine system ของ platelets ใน suicide คอืศกึษา platelet
monoamine oxidase (MAO) Activity, ptatelet Imipramine binding, platelet 5-HT
uptake, platelet 5-HT2 receptor & platelet 5-HT content

- พบวา่ platelet MAO Activity ตำ่ใน volunteers ทีม่ปีระวัตคิรอบครัว suicide (Buchsbaum
et al 1979; Goltfries et al 1980) Platelet monoamine oxidase ใน normal volunteers
พบวา่คนทีม่ ีenzyme ตำ่ม ีprevalence suicide ใน ครอบครัวถงึ 8 เทา่ (7) แตใ่นบางการ
ศกึษาก็พบวา่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงของ MAO Activity (oreland et al 1981, Meltzer and
Arora 1986) และไมม่คีวามสัมพันธ์ใน brain-MAO Activity กับ suicidal behavior (Mann
and Stanley 1984).

- มกีารศกึษา platelet 5HT uptake kinetic ใน Affective disorder (Meltzer et al 1981) พบ
วา่ Maximal 5-HT uptake rate หรอื Vmax ลดน้อยลงใน Melancholia เม ือ่เทยีบกับ
nonmelancholic depression (Meltzer et al 1981)

- จำนวน Imipramine binding site ลดน้อยลงใน brain แตใ่น platelet ของ Attempters ไม่
ได้ลดลง (Meltzer and Arora 1986)แตม่ ีlower affinity (Meltzer and Arora 1986) มกีาร
ศกึษาพบวา่ imipramine binding site ในผู้ปว่ย suicide Attempts มากกวา่กลุม่ควบคุม (3)

-ศกึษา platelet-5HT2 receptors พบสงูขึ้นใน suicide attempters เม ือ่ เปรยีบเทยีบกับ
nonattempters (Mc Bride et al 1987 และ platelet-5HT2 Receptor พบสงูขึ้นใน more
lethal suicide attempts ในเด็กท ีใ่ช้ less lethal methods พบวา่ม ีplatelet-5-HT2
receptor น้อยกวา่ ในผู้ใหญท่ ีใ่ช้ more lethal methods ดังน้ัน more lethal suicide
attempts สัมพันธ์กับ More platelet 5-HT2 receptors มงีานวจัิยพบวา่ suicidal behavior
17 คน ม ีserotonine receptor ใน platelets สงูกวา่กลุม่ควบคุม และ MAO Activity ตำ่ใน
platelet (15)

Patential of Biological Measures As predictors of Risk for Suicide

ขณะที ่Biological factor สัมพันธ์กับ suicide และ attempted sucide มคีำถามวา่อาจมบีาง
ส ิง่ท ีเ่ก ีย่วข้องกับส ิง่เหลา่นี้ ซ ึง่ขณะนี้ มันยังคงไมส่มบูรณ์ อุบัตกิารของ CSF- 5HIAA ลดลงใน
suicide attempters อาจมาใช้ประโยชน์ในการ Determine the risk of suicide

Aserg and colleagues ได้รายงานคนที ่Attempted suicide & ม ีlow CSF-SHIAA มโีอกาส
10 เทา่ในการ committed suicide (Asberg et al 1986) การศกึษา นี้สนับสนุนโดย Roy และ
Risk factor อืน่ๆเชน่ Gender, History of previous, suicide attempt marital status ฯลฯ
ชว่ยในการ Identification of the high risk patient.



Table 1. Postmortem Neurotransmitter and Metabolite Studies of Suicide
Victims

Study Patient
Group Findings

shaw et al
(1967)

Completed
suicides Brainstem 5-HT

Beshow et al
(1976)

Completed
suicides Brainstem 5-HIAA

Bourne et al
(1968)

Completed
suicides Brainstem 5-HIAA

Pare et al
(1969)

Completed
suicides Brainstem 5-HT

Lloyd et al
(1974)

Completed
suicides Brainstem 5-HT

Korpi et al
(1983)

Completed
suicides

Hypothalamus 5-HT Nucleus accumbens
5-HIAA

Cochran et al
(1976)

Completed
suicides No change in brain 5-HT

Stanley et al
(1983)

Completed
suicides

No change in 5-HIAA or 5-HT levels in
frontal cortex

Crow et al
(1984)

Completed
suicides

No change in 5-HIAA or 5-HT levels in
frontal cortex

Owens et al
(1983)

Completed
suicides

No change in 5-HIAA levels in frontal
cortex

ตารางท ี ่I จาก American psychiatric press : Review of Psychiatry volume7. 1988.

Table 2 Postmortem Recepter studies of Suicide Victims

Imipramine
Binding

Stanley et al
(1982) completed suicides decrease 3H – imipramine binding in

cortex

Pual et al (1984) completed suicides decrease 3H – imipramine binding in
brain

perry et al (1983) depressed dying of
natural causes

decrease 3H – imipramine binding in
cortex

crow et al (1984) completed suicides decrease 3H – imipramine binding in
cortex



Meyerson et al
(1982) completed suicides ญ 3H – imipramine binding in cortex

5-HT2 Binding
stanley and
Mann (1983) completed suicides increase 5-HT2 binding in cortex

Mann et al
(1986) completed suicides increase 5-HT2 binding in cortex

Meltzer et al
(1987) completed suicides increase 5-HT2 binding in cortex

Owens et al
(1983) completed suicides Increase but not significantly

Cheetam et al
(1987) completed suicides decrease 5-HT2 binding in cortex

Muscarinic
Binding

Stanley (1984) completed suicides No change in muscarinic cholinergic
receptor binding in cortex

Kaufman et al
(1984) completed suicides No change in muscarinic cholinergic

receptor binding
Meyerson et al
(1982) completed suicides increase in muscarinic cholinergic

receptor binding
Beta-

adrenergic
Binding

Zanko and
Biegon (1983) completed suicides increase in beta receptor binding

Mann et al
(1986) completed suicides increase in beta receptor binding

Biegon (1987) completed suicides increase in beta receptor binding
Meyerson et al
(1982) completed suicides No change in beta receptor binding

ตารางท ี ่2 จาก American psychiatric press: Review of psychiatry volme 7 . 1988.

Table 3 CSF Studies of Suicide Attempters

personality disorder

Study Patient Group Findings
Asberg et al (1976) Depression CSF 5-HIAA

Personality



Brown et al (1979) Personality
disorders CSF-5-HIAA

Agren (1980) Depression CSF-5-HIAA
Banki et al (1981) Depression CSF 5-HIAA
Traskman et al
(1980) Depression and CSF 5-HIAA

Ninan et al (1984) Schizophrenia CSF 5-HIAA
Banki et al (1984) Alcoholism CSF 5-HIAA
Stanley et al (1986) Schizophrenia CSF 5-HIAA
Banki et al (1983) Schizophrenia CSF 5-HIAA

Roy et al (1985) Schizophrenia no significant difference in CSF 5-
HIAA

Berrettini et al
(1985) Bipolar patients no significant difference in CSF 5-

HIAA
Secunda et al
(1986) Depression no significant difference in CSF 5-

HIAA

ตารางท ี ่3 จาก American psychiatry press : Review of psychiatry volume 7. 1988.
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