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Περίληψη 

Η μελέτη της εποχικότητας στη διακύμανση των
αυτοκτονιών είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς δύναται
να συνδράμει στην κατανόηση των παραγόντων που
πιθανόν συμβάλλουν στην αυτοκτονική συμπεριφορά.
παρόλο που ορισμένες έρευνες δεν επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη εποχικής διακύμανσης, οι περισσότερες, τόσο
από το Βόρειο όσο και από το Νότιο ημισφαίριο, αναφ-
έρουν την ύπαρξη εποχικής διακύμανσης των αυτοκτο-
νιών. Επιπλέον, η πλειονότητα των μελετών συγκλίνει
στο γεγονός ότι παρουσιάζεται μία αύξηση και κορύφω-
ση των αυτοκτονιών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και
στις αρχές του καλοκαιριού. Φαίνεται ότι η εποχική
διακύμανση των αυτοκτονιών επηρεάζεται κυρίως από
το φύλο (άνδρες), τις μεγαλύτερες ηλικίες και τις βίαιες
μεθόδους αυτοκτονίας. Εκτός από αυτές τις παραμέτρ-
ους υφίστανται και άλλες που έχουν μελετηθεί, με
σκοπό τη σφαιρικότερη κατανόηση του φαινομένου της
εποχικότητας. Βιολογικοί, πολιτισμικοί, κοινωνικο-οικο-
νομικοί και βιοκλιματικοί παράγοντες, είναι πιθανόν να
εμπλέκονται στην εποχική διακύμανση της αυτοκτονικής
συμπεριφοράς. οι μελέτες για την εποχικότητα των
αυτοκτονιών δεν αποτελούν μόνο μία σημαντική πηγή
επιδημιολογικών δεδομένων για τις αυτοκτονίες, αλλά
αντιπροσωπεύουν και μια παγκόσμια προσπάθεια δια-
σαφήνισης των παραμέτρων της αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την πρόληψή της. 

Λέξεις κλειδιά: αυτοκτονίες, εποχικότητα, μέθοδοι
αυτοκτονίας

Εισαγωγή

Οι αυτοκτονίες και οι αυτοπροκαλούμενοι τραυματι-
σμοί αποτελούν τις κύριες αιτίες των σχετιζόμενων με
τραυματισμούς θανάτων, παγκοσμίως. H προβλε-
ψιμότητα του αυτοκτονικού κινδύνου είναι εξαιρετικά
δύσκολη, γεγονός που οφείλεται στο ότι πρόκειται για
μια πολύπλοκη ανθρώπινη συμπεριφορά, πολυπαρα-
γοντικής αιτιολογίας. Η αυτοκτονία σχετίζεται με σοβα-
ρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως είναι  η κατάθλιψη,
η σχιζοφρένεια, η κατάχρηση αλκοόλ και οι διαταραχές
προσωπικότητας.[1] 

Η κατάθλιψη είναι, απ’ όλες τις ψυχιατρικές διαταρ-
αχές, ο σημαντικότερος προδιαθεσικός παράγοντας για
την αυτοκτονία. Οι πάσχοντες από κατάθλιψη έχουν 30
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αυτοκτονήσουν, σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό.[2,3,4] Η σχιζοφρένεια,
επίσης σχετίζεται  με υψηλό κίνδυνο αυτοκτονίας.[5,6]
Εκτός από την ψυχοπαθολογία υπάρχουν και άλλες
παράμετροι που εμπλέκονται στις αυτοκτονίες. Συγκε-
κριμένα, γενετικοί, βιολογικοί, κοινωνικο-οικονομικοί και
περιβαλλοντικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν,
οδηγώντας στο τελικό αποτέλεσμα της αυτοκτονικής
πράξης.[7,8,9,10]

Η εποχικότητα στη διακύμανση των θανάτων από
αυτοκτονία, αποτελεί ίσως κομβικό στοιχείο στην
κατανόηση εκείνων των παραγόντων που πιθανόν
συμβάλλουν  σε αυτήν τη συμπεριφορά, αλλά και στην
προσπάθεια πρόβλεψης αυτών. Οι περισσότερες μελέ-
τες στο θέμα αυτό συγκλίνουν στο γεγονός, ότι οι
αυτοκτονίες αυξάνονται και κορυφώνονται κατά τη
διάρκεια της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιρ-
ιού.[11,12,13,14,15,16] Στην Ελλάδα, ο Ιούνιος είναι ο
μήνας με τις περισσότερες αυτοκτονίες.[17] Υπάρχουν
ωστόσο, μελέτες που δείχνουν απουσία εποχικότητας
στις αυτοκτονίες κατά τη διάρκεια του έτους.[18,19,20] 

Πολλές παράμετροι έχουν μελετηθεί με σκοπό την
κατανόηση του φαινομένου της εποχικότητας. Στη διεθ-
νή βιβλιογραφία, αναφέρονται βιολογικοί, πολιτισμικοί,
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κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι
δυνατόν να εμπλέκονται στην εποχικότητα της αυτοκ-
τονικής συμπεριφοράς.[21,22,23,24,25,26]

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση
μελετών που αναφέρονται : α) στην παρουσία ή την
απουσία της εποχικότητας στις αυτοκτονίες, β) στις
μεταβολές της εποχικότητας στο πέρασμα του χρόνου,
γ) στο ρόλο της ηλικίας, του φύλου και της μεθόδου
αυτοκτονίας στην εποχικότητα και δ) στις πιθανές ερμ-
ηνείες του φαινομένου της εποχικής διακύμανσης των
αυτοκτονιών.

Εποχικότητα και αυτοκτονία στην Ευρώπη

Σε πανελλαδική μελέτη, η οποία καλύπτει τα έτη
1959-1975, βρέθηκε ότι οι άνδρες αυτοκτονούν συχνό-
τερα από τις γυναίκες, ότι η θνησιμότητα είναι
μεγαλύτερη στις αγροτικές παρά στις αστικές περιοχές
και ότι υπάρχει εποχικότητα με έξαρση κατά το μήνα
Ιούνιο.[17] Μια άλλη, επίσης ελληνική, μελέτη αναφέρ-
ει αύξηση της αναλογίας των αυτοκτονιών την άνοιξη
και το καλοκαίρι, και μείωση το μήνα Σεπτέμβριο, όσον
αφορά στους άνδρες, ενώ στο σύνολο των αυτοκτο-
νιών αναφέρει επίσης, δεύτερη μικρότερη αύξηση τους
μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.[27] 

Σε πρόσφατη ελληνική μελέτη θανάτων από βίαιη
αυτοκτονία βρέθηκε εποχική διακύμανση των αυτοκτο-
νιών, με κορύφωση στα τέλη του μηνός Μαΐου. Η
εποχικότητα είναι πλέον εκσεσημασμένη στους άνδρ-
ες.[28,29] Αλλά και σε άλλες μελέτες ο Ιούνιος φέρεται
ως ο μήνας με τις περισσότερες αυτοκτονίες στην
Ελλάδα.[15,25] 

Στην Ιταλία, σε μελέτες που καλύπτουν το διάστημα
1969-1994, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των
αυτοκτονιών την άνοιξη, και κυρίως το μήνα Μάιο, με
σαφέστερη εποχική διακύμανση στους άνδρες.[22,30]
Σε πρόσφατη μελέτη στην Ιταλία, η οποία καλύπτει διά-
στημα 30 ετών (1974-2003), σε περίπου 98.000 αυτοκ-
τονίες  καταγράφεται σαφής κορύφωση τους μήνες της
άνοιξης. H αύξηση είναι σαφέστερη μέχρι το 1994 και
μειώνεται στη συνέχεια, γεγονός που ίσως οφείλεται
στην ετήσια μείωση του αριθμού των αυτοκτονιών τα
επόμενα έτη.[31]   

Σε παλαιότερη μελέτη στην ίδια χώρα (1969-81)
καταγράφηκε μία ετήσια αύξηση για τους άνδρες το
μήνα Μάιο και δύο για τις γυναίκες, μία κύρια το Μάιο
και μία δευτερεύουσα, τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβρ-
ιο.[32] Αντίθετα, σε μία άλλη μελέτη στην Ιταλία

(Cagliari) αναφέρονται δύο ετήσιες αυξήσεις του αριθ-
μού των αυτοκτονιών, ανεξάρτητες του φύλου, μία κατά
το μήνα Φεβρουάριο και μία μικρότερη το μήνα
Ιούλιο.[33]  

Εποχική διακύμανση με σημαντική αύξηση την
άνοιξη, ιδίως το μήνα Μάιο καταγράφεται στη Γαλλία,
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.[15,13] Επιπλέον,
εποχική διακύμανση με αύξηση την άνοιξη και για τα
δύο φύλα καταγράφεται και στη Σλοβενία, σε μελέτη
που καλύπτει τα έτη 1971-2002. Η εποχικότητα είναι
αυξημένη κατά τα έτη 1987-1994 και μειώνεται στη
συνέχεια, καθώς μειώνεται και η ετήσια αναλογία των
αυτοκτονιών, λόγω καλύτερης ψυχιατρικής περίθαλψης
του πληθυσμού μετά τον πόλεμο.[34]

Η εποχική διακύμανση στις χώρες της ανατολικής
Ευρώπης παραμένει υψηλή, παρά το γεγονός ότι στην
Ουγγαρία φαίνεται μείωση της εποχικότητας τη δεκα-
ετία του 1980.[35,36,37] Στην Κεντρική Ευρώπη και σε
μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, κατά τη
χρονική περίοδο 1969-1994, στην οποία κατεγράφη-
σαν 37.518 αυτοκτονίες, παρουσιάζεται σαφής
εποχικότητα, με αύξηση των αυτοκτονιών κατά τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο και μείωση κατά το μήνα Δεκέμ-
βριο.[38] Επιπλέον, σε ανάλυση δεδομένων περιόδων
άνω των 100 ετών, φαίνεται μια συνεχής εξασθένηση
της εποχικής διακύμανσης στις περισσότερες περιοχές
της.[20,39]      

Σε ορισμένες μελέτες, που αφορούν κυρίως στο
Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφεται μια αύξηση των
αυτοκτονιών την άνοιξη για τους άνδρες και μία
αντίστοιχη αύξηση την άνοιξη καθώς και το φθινόπωρο
για τις γυναίκες.[40,41] Στην ίδια χώρα, οι Yip και συνε-
ργάτες (2000)[19] επανεξετάζουν την εποχική
διακύμανση των αυτοκτονιών στην Αγγλία και Ουαλία,
κατά τα έτη 1982 μέχρι 1996 και βρίσκουν ότι έχει μει-
ωθεί από 20.9% σε 5.55%, γεγονός που αποδίδεται σε
μείωση των αυτοκτονιών των ατόμων που έχασαν το
σύντροφό τους ή πήραν διαζύγιο.

Επίσης, μελέτες που έχουν γίνει στη Βόρεια
Ευρώπη (Φινλανδία, Λιθουανία  Γροιλανδία) και που
αφορούν σε μεγάλες χρονικές περιόδους και μεγάλο
αριθμό αυτοκτονιών, αναφέρουν εποχικότητα με
αύξηση των αυτοκτονιών την άνοιξη και τους πρώτους
καλοκαιρινούς μήνες και με αντίστοιχη μείωση το
χειμώνα.[16,42,26] Οι Rihmer και συνεργάτες (1998)
[43], βρίσκουν μείωση του εύρους της εποχικότητας
στις αυτοκτονίες, σε περιοχή της Σουηδίας, την οποία
αποδίδουν στην αύξηση της χρήσης των αντικαταθλι-
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πτικών φαρμάκων. Σε πρόσφατη μελέτη στη Δανία,
όπου υπάρχει ένα από τα καλύτερα συστήματα παρα-
κολούθησης της υγείας, η εποχική διακύμανση συνολι-
κά φαίνεται ότι μειώνεται, αλλά παραμένει σημαντική
στους άνδρες, οι οποίοι αυτοκτονούν και πάσχουν από
ψυχιατρική νόσο. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η
εποχικότητα στις αυτοκτονίες, που πραγματοποιούνται
κάτω από σοβαρή ψυχική νόσο είναι φανερή, αλλά
ποικίλει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και ανά-
λογα με το φύλο.[44] 

Εποχικότητα και αυτοκτονία στην υπόλοιπη υφή-
λιο

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μελέτη αυτοκτονιών
στην Καλιφόρνια, κατά τα έτη 1968-1977, δε βρέθηκε
εποχικότητα στις αυτοκτονίες στις περιοχές του Los
Angeles και του Sacramento.[45] Αντίθετα, σε μελέτη
στο New Jersey βρέθηκε εποχική κατανομή με κορύφ-
ωση την άνοιξη και το καλοκαίρι σχετιζόμενη και με τα
δύο φύλα.[12] Φαίνεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η
εποχικότητα των αυτοκτονικών παρουσιάζει αυξητική
τάση κατά τα έτη 1971 έως 2000.[46] 

Στην Ιαπωνία καταγράφονται δύο κορυφώσεις στη
διακύμανση των αυτοκτονιών, μία μεγαλύτερη τον
Απρίλιο και μία μικρότερη το φθινόπωρο, σε μελέτη
που καλύπτει τα έτη 1979-1999 [47], ενώ όσον αφορά
στο Χονγκ Κονγκ η εποχική διακύμανση των αυτοκτο-
νιών φαίνεται ότι ακολουθεί φθίνουσα πορεία.[48]
Εποχική κατανομή, με κορύφωση την άνοιξη, καταγρά-
φεται και στην Ταϊβάν, ανεξάρτητα του φύλου και της
ηλικίας.[49] 

Στις χώρες Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, κατά τα έτη
1981-1993, αντίθετα με τα δεδομένα πολλών χωρών,
δεν καταγράφηκε οποιουδήποτε είδους εποχικότ-
ητα.[18] Σε άλλη μελέτη στην Αυστραλία, η οποία
καλύπτει διάστημα περίπου 30 ετών (1970-1999), παρ-
ατηρείται αυξητική τάση στην εποχικότητα, με κορύφω-
ση αργά την άνοιξη (μήνας Νοέμβριος), που αφορά
κυρίως στους άνδρες.[50] Κατά παρόμοιο τρόπο,
εποχικότητα υφίσταται και σε μελέτες στη Νότιο Αφρική.
Οι αυτοκτονίες βρίσκονται και εκεί αυξημένες την
άνοιξη, η οποία αντιστοιχεί στους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο.[51] 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εποχικότητα με σημαντική
αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών την άνοιξη και
στις αρχές του καλοκαιριού και αντίστοιχη μείωση τους
φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες είναι σαφώς μια

γενική, αν όχι μια παγκόσμια συμπεριφορά, που αφορά
τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο ημισφαίριο.[13,15]

Παράγοντες που σχετίζονται με την εποχικότητα

Στην εποχική διακύμανση, εκτός από το φύλο,
σημαντικό ρόλο παίζουν η μέθοδος αυτοκτονίας και η
ηλικία. Μελέτες δείχνουν ότι μόνο οι αυτοκτονίες που
έχουν διαπραχθεί με βίαιο τρόπο φανερώνουν καθαρή
ένδειξη εποχικότητας, με κορύφωση την άνοιξη και
μείωση των αναλογιών τους το φθινόπωρο. Σε πρόσφ-
ατη ελληνική μελέτη, εποχική διακύμανση παρουσιάζε-
ται σε αυτοκτονίες που έγιναν με αυτοπυροβολισμό και
απαγχονισμό και σε άτομα άνω των 45 ετών.[28]

Αντίθετα, αυτοκτονίες με μη βίαιους τρόπους, δε
δείχνουν τάσεις εποχικότητας και για τα δύο φύλα,
δείχνουν όμως ότι η εποχικότητα είναι εκσεσημασμένη
στις μεγαλύτερες ηλικίες.[14,52] 

Στην Ιταλία, μόνο άνδρες με βίαιες απόπειρες
αυτοκτονίας εμφανίζουν εποχικότητα με κορύφωση την
άνοιξη.[53] Η εποχική διακύμανση μεγάλου αριθμού
αυτοκτονιών εξετάσθηκε σε μελέτη στην Ιταλία για την
περίοδο 1969-1984 και διαπιστώθηκε ότι, η αναλογία
είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες, οι αυτοκτονίες είναι
συχνότερες στις αστικές περιοχές, αλλά η εποχική
κατανομή είναι μεγαλύτερη στις αγροτικές πε-
ριοχές.[22]

Σε μελέτη στο Βέλγιο επιβεβαιώνεται ότι η εποχικό-
τητα αφορά σε βίαιες μεθόδους, των οποίων ο αριθμός
αυξάνει με την ηλικία και είναι πλέον εμφανής στους
άνδρες. Στους νεότερους υπάρχει αύξηση τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ στους ηλικιωμένους τον
Αύγουστο.[54]

Παρότι η εποχικότητα δείχνει να εξασθενεί, όπως
φαίνεται σε μελέτη που καλύπτει περίοδο άνω των 100
ετών στην Ελβετία, παραμένει εντυπωσιακή η
εποχικότητα με βίαιες μεθόδους και κυρίως με πνιγμό
και απαγχονισμό.[20] Ομοίως, και σε άλλη μελέτη στη
δυτική Γροιλανδία που καλύπτει χρονικό διάστημα 27
ετών και διαπιστώνει ύπαρξη εποχικότητας επίσης τον
Ιούνιο, οι βίαιες μέθοδοι αντιπροσωπεύονται σε ποσο-
στό 93%.[42]  

Σε σχετικά πρόσφατη μελέτη στη Λιθουανία, όπου
συχνότερη μέθοδος αυτοκτονίας είναι ο απαγχονισμός,
παρατηρείται σημαντική εποχικότητα οφειλόμενη σε
αυτόν.[26] Επιπλέον, ο απαγχονισμός  είναι στατι-
στικώς σημαντικά αυξημένος την άνοιξη και για τα δύο
φύλα, σύμφωνα με φινλανδική μελέτη με μεγάλο
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αριθμό ατόμων (1980-1995). Στην ίδια μελέτη, κατα-
γράφεται εποχικότητα το καλοκαίρι, κυρίως στους
άνδρες, που αυτοκτόνησαν με πνιγμό, πτώση από
ύψος, ή με αέριο. Στις γυναίκες παρατηρείται μια
αύξηση και το φθινόπωρο, οφειλόμενη σε θανάτους
από δηλητηρίαση ή πνιγμό.[55] Σε φινλανδική επίσης
μελέτη, που αφορά στο ίδιο χρονικό διάστημα και παρ-
ότι επισημαίνει πρόσκαιρες τάσεις στην εποχικότητα
των αυτοκτονιών, οι βίαιες αυτοκτονίες δείχνουν
αύξηση τους μήνες της άνοιξης και τους καλοκαιρινούς
μήνες.[56] 

Σε σχετικά πρόσφατη μελέτη που έγινε στη Φινλαν-
δία, ελέγχθηκε η εποχικότητα των αυτοκτονιών με πυρ-
οβόλο όπλο, συγκριτικά ανάμεσα σε εφήβους έως 18
ετών και σε ενήλικες. Διαπιστώθηκε εποχικότητα με
σημαντική αύξηση στους εφήβους τους φθινοπωρινούς
μήνες, ενώ στους ενήλικες την άνοιξη.[57] Επίσης,
εποχικότητα καταγράφεται στις αυτοκτονίες εφήβων με
βίαιες μεθόδους στη Νορβηγία.[58] Ανάλογα αποτελέ-
σματα υπάρχουν και σε μελέτη που διεξήχθη στην
Αυστραλία, μεταξύ των ετών 1970-1999, όπου η παρ-
ατηρούμενη εποχικότητα με κορύφωση την άνοιξη
(από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο στην Αυστραλία)
αποδίδεται στη χρήση βίαιων μεθόδων και στους άνδ-
ρες.[50]

Από τη συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων
φαίνεται ότι η εποχική διακύμανση συνιστά ένα φαινό-
μενο το οποίο υφίσταται, αλλά παρουσιάζει διαφορές
από χώρα σε χώρα ή και εντός της ίδιας χώρας, κατά
περιόδους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες μελέ-
τες, στις οποίες η εποχική διακύμανση δεν τεκμηριώνε-
ται. 

Πιθανές ερμηνείες

Ο Durkheim συμπεραίνει ότι οι αυτοκτονικοί κύκλοι
είναι συνδεδεμένοι με την ένταση άλλων κοινωνικών
κυκλικών δραστηριοτήτων (π.χ αγροτικές εργασίες),
όπου καθώς η ημέρα είναι μεγαλύτερη, το άτομο εκτίθ-
εται περισσότερο στο κοινωνικό stress.[59] 

Παραμένει ένα μείζον ερώτημα σχετικά με το ποιος
είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου δρουν οι βιοκλι-
ματικές επιρροές. Πιθανόν, πρόκειται είτε για τον
εποχικό κύκλο, μέσω της επιμήκυνσης της ημέρας και
τις φυσιολογικές αλλαγές που αυτός επιφέρει είτε για τις
έντονες εποχικές αλλαγές, οι οποίες επιτείνουν κάποιο-
υς κοινωνικο-ψυχολογικούς μηχανισμούς. Η απάντηση

δεν είναι εύκολη, αλλά μάλλον πρόκειται για συνδυα-
σμό των δύο.[13] Ορισμένες εργασίες και στα δύο ημι-
σφαίρια ενοχοποιούν κοινωνικο-δημογραφικούς παρά-
γοντες, κυρίως για την αύξηση των αυτοκτονιών την
άνοιξη.[51]

Η επίδραση της θερμοκρασίας, αλλά και άλλων
μετεωρολογικών παραγόντων στην ερμηνεία της εποχι-
κής κατανομής, είναι αμφιλεγόμενη.[50,60,61] Ορισμέ-
νες εργασίες όμως, διαπιστώνουν εποχικότητα, με
κορύφωση την άνοιξη, την οποία αποδίδουν στον
παράγοντα θερμοκρασία. H αυξημένη θερμοκρασία,
ίσως σημαίνει και αυξημένη ηλιοφάνεια για τις χώρες
αυτές.[33,62,49] H έκθεση στο ηλιακό φως αποτελεί
ενδιαφέροντα παράγοντα, καθώς τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο, υπάρχει η μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Θεωρείται ότι
το ηλιακό φως πυροδοτεί την αυτοκτονικότητα, ίσως
μέσω ορμονών, που εξαρτώνται από αυτό και έχουν
σχέση με τη ρύθμιση του συναισθήματος, όπως μελα-
τονίνη, κορτιζόλη, σεροτονίνη, L τρυπτοφάνη.[15] Πε-
ραιτέρω εξέλιξη αυτής της μελέτης, θεωρεί ότι το απο-
τέλεσμα της επίδρασης του ηλιακού φωτός στην πυ-
ροδότηση της αυτοκτονίας γίνεται με τη διαμεσολάβηση
μηχανισμού με ένα εξειδικευμένο, ως προς την καθυ-
στέρηση και τη διάρκεια, αποτέλεσμα. Οι συγγραφείς
υποθέτουν ότι το φως δρα ως ένα αντικαταθλιπτικό
σκεύασμα, που πρώτα βελτιώνει την κινητοποίηση και
στη συνέχεια το καταθλιπτικό συναίσθημα.[25]

Η έκθεση στον ήλιο και η θερμοκρασία παρουσιά-
ζουν σημαντική θετική συσχέτιση με τις βίαιες αυτοκ-
τονίες και σημαντική αρνητική συσχέτιση με την υγρ-
ασία και τη βροχόπτωση. Αντίθετα, οι μη βίαιες μέθοδοι
δείχνουν αρνητική συσχέτιση με την έκθεση στον ήλιο
και τη  θερμοκρασία.[14] H αύξηση του ηλιακού φωτός
συμπίπτει με την εποχική κατανομή και σε άλλες μελέ-
τες.[42,16] 

Οι ψυχικές νόσοι, ως γνωστόν, είναι σημαντικός
παράγων αυτοκτονίας.[1] Επιπρόσθετα, αρκετές ψυχι-
κές διαταραχές, κυρίως συναισθηματικού τύπου, έχουν
εποχική διακύμανση και ομοίως και οι συνακόλουθες
παθολογικές συμπεριφορές, όπως η βία και η αυτοκ-
τονία.[63] Σε μία μελέτη ψυχικά πασχόντων ανδρών
στον Καναδά, συμπεραίνεται ότι η εποχική διακύμανση
της αυτοκτονίας εκδηλώνεται διαφορετικά στους ασθε-
νείς ανάλογα με την ψυχοπαθολογία τους. Πράγματι, οι
πάσχοντες από μείζονα κατάθλιψη χωρίς συννοσηρότ-
ητα με διαταραχή της προσωπικότητας ομάδας Β,
πραγματοποιούν αυτοκτονίες κυρίως την άνοιξη και το
καλοκαίρι.[64] Ορισμένες όμως μελέτες, δεν διαπι-
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στώνουν εποχική διακύμανση της ψυχοπαθολογίας και
συγκεκριμένα του αυτοκτονικού ιδεασμού κατά την
άνοιξη.[65]   

Εκτός από την ψυχοπαθολογία, φαίνεται ότι πιθ-
ανόν επιτείνουν την εποχική διακύμανση στις αυτοκ-
τονίες και σωματικές νόσοι που παρουσιάζουν
εποχικότητα, όπως οι ατοπικές νόσοι.[66] Επιπλέον,
όπως προκύπτει, στην εποχική διακύμανση των αυτοκ-
τονιών εμπλέκεται και η σεροτονίνη. Σύμφωνα με  μελέ-
τες για την εποχικότητα των συναισθηματικών διαταρ-
αχών, οι οποίες εξαρτώνται από τη σεροτονινεργική
δραστηριότητα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το φως πιθανόν
επηρεάζει τη σεροτονινεργική δραστηριότητα του κεν-
τρικού νευρικού συστήματος.[24,67] Συνεπώς, οι οξείες
και ταχείες μεταβολές στη λειτουργία της σεροτονίνης,
οι οποίες προκαλούνται από διάφορους παράγοντες

(συμπεριλαμβανομένων των αντικαταθλιπτικών
φαρμάκων), είναι ιδιαίτερης σημασίας, έτσι ώστε να
κατανοηθούν οι μεταβολές στην  αυτοκτονική συμπερ-
ιφορά, καθώς και η ισχυρή εποχική κορύφωση των
αυτοκτονιών στην άνοιξη.[68]

Τέλος, έχει προταθεί η σύνδεση της εποχικής
διακύμανσης της αυτοκτονίας με την αντίστοιχη εποχι-
κή διακύμανση της βίαιης συμπεριφοράς, αφού όπως
προαναφέρθηκε συνήθως εποχική διακύμανση
υπάρχει στις βίαιες αυτοκτονίες.[14,50]

Συμπερασματικά, όσον αφορά στην εποχική
διακύμανση των αυτοκτονιών, προκύπτει ότι δεν είναι
απαραίτητο να υφίσταται μία μοναδική ερμηνεία, αλλά
ότι πιθανόν υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων
παραγόντων, όπως π.χ. καιρικές συνθήκες και βιολογι-
κοί ρυθμοί.
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