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TANIM 

Serebral fonksiyonların bozulması sonucu fokal 
 

veya global düzeyde klinik belirtilerin hızla ortaya 
 

çıktığı, 24 saat veya daha uzun süren bulgularla 
 

karakterize, ortaya çıkışında vasküler nedenlerin rol 
 

oynadığı ve ölüme yol açabilen bir klinik 
 

sendromdur. 
 



EPİDEMİYOLOJİ 

• Önemli bir mortalite ve morbidite nedeni 

• Tüm ölümlerde 3. sırada sorumlu 

• %30-40‘ında kalıcı sakatlık gelişir 

• Ciddi ekonomik yük 

 





BELIRTILER 
 
 
 
 

* İnmenin tipine, 
 

* Etkilenen hemisfere, 
 

* Etkilenen beyin damarına, 
 

* Beyin bölgesine ve alanın büyüklüğüne bağlı olarak farklı nörolojik  
 
sorunlar gelişir. 
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BELIRTILER 

 
*Özellikle vücudun bir tarafında yüz, kol ya da bacakta duyu kaybı ya da 
güçsüzlük 

 
*Konfüzyon ya da mental durumda değişiklik 
 
*Konuşma güçlüğü ya da konuşmanın anlaşılamaması 
 
*Görme bozuklukları 
 

*Yürüme güçlüğü, baş dönmesi 
 

*Denge ya da koordinasyon kaybı 
 

*Ani başlayan şiddetli baş ağrısı 
 
 
 
 

 







RISK FAKTÖRLERI 

• 1. Değiştirilemeyen risk faktörleri 

 

• Yaş   

• Cins   

• Irk 

• Kalıtım ve aile öyküsü 

• İnme ya da geçici iskemik atak öyküsü 

 



2. DEĞIŞTIRILEBILIR RISK FAKTÖRLERI 

• Yüksek kan basıncı   

• Diabetes Mellitus (DM)   

• Kalp hastalıkları 

• Kolesterol yüksekliği 

• Sigara 

• AF 

• Orak Hücreli Anemi 

 



• Alkol kullanımı   

• Metabolik Sendrom   

• Fiziksel inaktivite   

• Hiperhomosistinemi 

• İlaç kullanımı ve bağımlılığı   

• Oral kontraseptif kullanımı   

• Hiperkoagülabilite 

• İnflamasyon   

• Migren 

 





İNME TÜRLERİ 

• İskemik inmeler: %85 

• Büyük arter aterosklerozu (tromboz/emboli); %30-40   

• Kardiyoembolizm ; %20-30 

• Küçük damar oklüzyonları (laküner infarkt); %20-30 

 

• Hemorajik inmeler: %15 

• İntraserebral kanama;%8   

• Subaraknoid kanama;%7 

 



BÜYÜK ARTER ATEROSKLEROZU 

• %40 

• Aterom plaklarından ortaya çıkan trombozlara bağlı   

• Öyküde sıklıkla 15 dk-1 saat arasında süren GİA   

• İntermittan kladikasyo şikayeti 

• Karotis üfürümü 

• Distal nabızların alınmaması 

• Ekstremitelerde distal veya proksimal kuvvet kayıpları 

 





KARDIYOEMBOLIZM 

•%20-25 

•Kol ve bacakta güçsüzlük   

•Konuşma bozukluğu   

•Bilinç kaybı 

•Epileptik nöbet 

 



KÜÇÜK DAMAR OKLÜZYONU (LAKÜNER INFARKT) 

• Hipertansif, diyabetli ve yaşlı hastalarda sık %25’ini oluşturur   

• Çoğunun asemptomatik olduğu gösterilmiştir 

• Saf motor inme en çok görülen alt tipidir 

• Tanıda difüzyon MR en iyi yöntemdir 

 

BİLİNÇ KAYBI OLMAZ 
 



İSKEMİK İNME 

• Serebral kan akımı 60 ml/100 gr/dk 

• 10. dk’dan itibaren geri dönüşümsüz hasar 

 

 
• (Penumbra) Kan akımının azaldığı ancak  

geri dönüşümsüz hasarın henüz oluşmadığı  

beyin bölgesine kurtarılabilir doku adı verilir 

 



ZAMAN KAYBI = BEYİN KAYBI 



İNME YÖNETİMİ 

• Hastane öncesinde Cincinnati ve Los Angeles stroke skalalarının  kullanımı 
önerilmektedir 

• Stroke kliniği olan hastalar en yakın / uygun stroke merkezine, eğer  bu yoksa 
en yakın acil servise götürülmelidir 

 



CINCINNATI SKALASı 

• Yüzde sarkma   

• Kollarda güçsüzlük   

• Konuşma bozukluğu 

• *** Bu 3 bulgudan herhangi biri anormalse, inme ihtimali % 72’dir. 

 



LOS ANGELES PREHOSPITAL STROKE SCALE 

1. Yaş >45 

2.Nöbet öyküsünün olmaması 

3. Semptom süresinin < 24 saat olması   

4. Yatalak hasta olmaması 

5.Kan şekerinin 60-400 olması 

6.3 kategoriden birisinde asimetri olması: 

Kollarda güçsüzlük  Fasiyal sarkma  Kavrama 

 



 
ACIL SERVIS DEĞERLENDIRMESI 

• Kapı - doktor değerlendirmesi <10 dk 

• Kapı- stroke timi değerlendirmesi <15 dk 

• Kapı - BT çekilmesi <25 dk 

• Kapı - BT değerlendirilmesi <45 dk   

• Kapı – fibrinolitik tedavi <60 dk  Servise yatış <3 saat 

 



ACILDE SERVISTE İNMELI HASTAYA YAKLAŞıM 

• Akut inmeyi klinik olarak tanı   

• Başlangıç zamanını belirle 

• İnme ile karışabilecek hastalıklar için ayırıcı tanıya başvur   

• Vital parametreleri stabil duruma getir 

• Rutin biyokimya (kan şekeri, üre, kreatinin, elektrolitler)   

• Sedimentasyon 

• PT/PTT, INR 

• Tam kan sayımı incelemelerini yap (Trombosit sayısı)   

• EKG 

• İnme skalası (NIHSS) kullanılmalı 

 



TANI 

• KAN ŞEKERİ 

• Hipoglisemi fokal bulguya neden olabilir 

• Hiperglisemi prognozu kötü etkileyebilir 

 

• EKG 

• Atrial fibrilasyon   

• Ciddi aritmiler 

• İskemi bulguları   

• Monitorizasyon önerilir 

 



TANI 

• BT 

• BT anjiografi (BTA) 

• MRI 

• MR anjiyografi (MRA) 

 



 



 



BT’DE EN ERKEN DÖNEMDE 

• Gri-beyaz cevher sınırlarının bulanıklaşması 

• Ödem 

• Sulkuslarda silinme  iskemik inme bulgularıdır 

 



 



HIPERDENS MCA IŞARETI 

• Orta serebral arter tıkanıklığının   

erken bulgusu 

 

• Kötü prognostik kriter 

 



DESTEK TEDAVISI 

• Hastanın başı 30 derece olacak şekilde yatırılmalı   

• Oksijen sat. %92 ve üstü olmalı. 

• Hastanın övolemik olması sağlanmalı   

• İzotonik/ İsolyte: 1-2cc/kg/saat   

• Oral alım kesilmeli 

• Bulantı/ kusma önlenmeli 

• Gerekiyorsa NG ve mesane sondası takılmalı 

 



• Destek Tedavisi 

 

• Kan Şekeri <140 mg/dl’ de tutulmalı 

• Vücut Isısı < 37.5 C’ de tutulmalı, hipotermi tedavisi konusunda  yeterli bilgi yok 

 



• Hipertansiyon Tedavisi 

• Kan Basıncı 

• Kan basıncı >185/110 mmHg olması dışında akut reperfüzyon tedavisi için uygun 
hastalarda; 

• Labetelol 10-20 mg IV 1-2 dk’da bir, tekrarlanabilir ya da 

 

• Nicardipine IV 5 mg/saat, her 5-15 dk’da 2.5 mg/saat artırılarak titre edilebilir, en 
fazla  15 mg/saat, istenilen kan basıncı düzeyine ulaşıldığı zaman 3 mg/saate 
düşürülebilir  veya 

 

•Brevibloc premix® ((10 mg/ml, Esmolol 250 ml torba)) 

 

• Eğer kan basıncı 185/110 mmHg seviyesinde veya altında idame ettirilemiyorsa; 
rtPA  uygulamayın 

 



Akut reperfüzyon tedavisi için uygun aday olmayan 
akut iskemik inmeli hastalarda arteriyel  hipertansiyona 
yaklaşım 

• Eğer sistolik kan basıncı >220 veya diyastolik kan basıncı >120  mmHg ise akut  

iskemik inmeli hastalarda tansiyonu düşürmeyi  düşünün 

 

• Uygun hedef ilk gün içinde kan basıncını %15 - %25 oranında düşürmektir 

 



İSKEMIK İNMEDE ILAÇ TEDAVISI 
 

İntravenöz trombolitik tedavi güvenlidir. 
 
• En çok korkulan yan etki semptomatik intraserebral kanamadır. 
 
• İlk 36 saat içinde ortaya çıkar 
 
• Nörolojik bozulmaya yol açabilir 
 
• Nörolojik bozulma NIHSS* skorunda 4 ya da daha fazla artış demektir. 
      
*NIHSS: National Institute of  health stroke scale 

 





İNTRAVENÖZ TROMBOLITIK TEDAVI 
 

• rTPA 0.9 mg/kg dozunda (maksimum doz 90 mg) 

toplam dozun 

%10’u hızlı şekilde geri kalan %90’ı ise 1 saat içerisinde infüzyon 

şeklinde verilmelidir 

 

 



FIBRINOLITIK TEDAVI KOMPLIKASYONLARı 

• İntrakraniyel kanama   

• Metaanaliz; 2639 hasta, %5.2 

• Anjioödem; %1.5   

• Sistemik kanama; %0.04 
 



İNME ÜNITESI 
 

Özel inme ünitesi olan hastanelerde, ölüm 

oranları %3 oranında azalmıştır 

 

Bağımsız olarak hayatta kalma, %5 oranında 

artmıştır 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEÇİCİ İSKEMİK ATAK 

• Akut enfarkt kanıtı olmaksızın tipik olarak 1 saatten kısa sürede  sonlanan semptomlarla 
seyreden retinal iskemi veya fokal beyin  iskemisinin neden olduğu kısa nörolojik 
disfonksiyon epizotu 

 

• Kan akımı yetersizliğine bağlı olarak gelişen, akut ve kısa süreli  semptom ve 
bulgularla karakterize olan klinik bir sendromdur 

 

• Bilinç Kaybı Olmaz 

 





• GİA 

• İnme açısından ciddi risk olduğunu gösterir  Çoğunlukla 5 dakikadan 

kısa sürelidir 

• 72 saat içinde 3 veya 3’den fazla TİA kreşendo TİA 

 

• GİA sonrası 

• İlk 3 ay içinde SVH riski : %10 

• Bu %10’un %50’si ilk 2 gün içinde  İlk 5 yıl içinde SVH riski : %50 

 



Daha önce iskemik inme veya GİA geçirmiş hastalarda rekürrent inme riski artar. 
ABCD2 skoru 

>4 veya 4’e eşit olması bir hafta içinde inme riskinin önemli ölçüde yüksek 
olduğunu gösterir. 

Yaş>60 (Age) 1 puan 

Sistolik ve diyasto lik kan basıncı 
>140-90 (Blood pressure) 

1puan 

Tek taraflı güçsüzlük(Clinical features) 2 puan 

Konuşma bozuklukları 1 puan 

Süre>60 dk. (Duration) 2 puan 

Süre 10-59 dk. 1 puan 

Diyabet 1 puan 

Royal collage of Phisicians 2008 
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HANGI HASTALARı YATıRALıM ? 

• Kreşendo TİA 

• Semptomlar 1 saatin üzerinde devam ediyorsa 

• %50’den fazla karotid stenozu 

• AF gibi bilinen bir emboli kaynağı var  Hiperkoagulabilite 

• ABCD2 skoru 4’ün üzerinde 

 



HEMORAJİK İNME 
 

• İntraserebral hemoraji (İH)   

• Subaraknoid kanama (SAK) 
 



HEMORAJIK İNMEDE RISK FAKTÖRLERI 

• İleri yaş   

• Hipertansiyon   

• Sigara-alkol tüketimi 

• Önceden geçirilmiş iskemik inme 

• Vasküler malformasyonlar(anevrizma, AV mal., kavernöz anj.) 

• Antikoagülan ya da Fibrinolitik ilaç kullanımı 

• Serebral amiloid anjiopati   

• Sempatomimetik ajan kullanımı 

• Vaskülit 

• Antikoagülan kullanımı 

 



HEMORAJILERIK İNMELERIN LOKALIZASYON 
SıKLıKLARı 

• Putamino-Kapsüler.............%40 

• Lobar................................%22 

• Talamik.............................%15 

• Serebellum.........................%8 

• Pons..................................%8 

• N. Caudatus........................%7 

 



KLINIK BELIRTILER 

• Klinik belirtiler diğer inmelerde olduğu gibi kanamanın olduğu 
lokalizasyonla ilişkilidir. 

 

• En sık; baş ağrısı, bilinç değişikliği, bulantı, kusma ve fokal 
nörolojik  defisit görülmektedir 

 

• İskemik inmeye göre hemorajik inmede bulantı, kusma ve 
akut evrede epileptik nöbetler daha sıktır 

 



• İleri yaş (80 yaş üstü), 

• Ventriküllere açılan kanama, 

• Kanama volümünün fazla olması (30 ml üzerinde),   

• Glaskow koma skorunun başlangıçta kötü olması (3-4),   

• İlk 24 saatte bilinç düzeyinde gerileme, 

• Orta hat shiftinin varlığı,   

• İnfratentoriyel kanamalar, 

 
• Kötü prognozu göstermektedir 

 



 



 



SUBARAKNOİD KANAMA 

• Beyinde subaraknoid mesafe içerisine genellikle arteriyel nadiren de  
venöz nedenlere bağlı olarak meydana gelen kanamalardır 

 

•En sık nedeni sakküler anevrizmaların kanamasıdır  (en 

sık anterior kommunikan arter anevrizmaları) 

• Kadınlarda erkeklerin 1,5 katı daha fazla görülmektedir  

Mortalite oranları oldukça yüksektir 

 



SUBARAKNOID KANAMA ICIN RISK FAKTÖRLERI 

• Hipertansiyon 

• Sigara-aşırı alkol kullanımı  Oral kontraseptif kullanımı 

• Kan basıncındaki diurnal değişiklikler 

• Ailede SAK veya anevrizma öyküsü, genetik bozukluk 

• Gebelik 

• İleri yaş 

• Kokain kullanımı 

• Anevrizmalı hastalarda lomber ponksiyon  Serebral anjiografi travma 

• Anevrizma-vasküler malformasyonlar  Kanama bozuklukları 

• Beyin tümörleri 

• Antikoagulan tedavi komplikasyonu 

 



 





İNMEYI TAKLIT EDEN DURUMLAR 

• Sistemik enfeksiyonlar   

• Beyin tümörleri, 

• Toksik metabolik nedenler 

• Senkop   

• Nöbet   

• Hipoglisemi 

• Hipertansif ensefalopati   

• Komplike migren   

• Konversiyon bozukluğu 

 



İnme tedavisinde zaman kaybettiren nedenler 
 
 
 
 

Halk arasında inme belirtilerinin yeterince 

bilinmemesi ve  acil servise ulaşımın aksaması 

Acil hizmet transportunda inmeli hastaya öncelik 

tanınmaması 

Hastane aşamasında nöro görüntülemenin 

gecikmesi, hastane yaklaşımında yetersizlikler 
 
 
 
 
 
The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee 
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Teşekkürler… 


