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İnme, hızla gelişen, fokal (veya global) serebral fonksiyon bozukluğuna bağlı
klinik  bulguların 24 saat veya daha uzun sürmesi veya ölüm gelişmesi

WHO. STEPS Stroke Manual: The WHO Stepwise
Approach to Stroke Surveillance. Geneva, 2006, 
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•Gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin 3. sıklıktaki nedenidir. 

•Her yıl 3 milyon kadın, 2.5 milyon erkek ölümüne neden olmaktadır. 



Ülkemizde, 2001 yılı ’’Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik’’ çalışması raporuna 
göre %15.0 mortalite oranıyla ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler
hastalıklardan sonra ikinci sırada yer almıştır. 

Bora Başara B, Dirimeşe V, Özkan E, Varol Ö. T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha  Merkezi Başkanlığı, 
Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü,Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004. Ed: N. Ünüvar, S. Mollahaliloğlu, N. Yardım. Ankara, 
Türkiye, Aralık 2006 (http://www.hm.saglik.gov.tr)



Değiştirilemeyen risk faktörleri

Yaş
Cinsiyet
Soygeçmişte inme öyküsü varlığı
Irk
Düşük doğum ağırlığı

İnme ile ilişkisi kesin ve değiştirilebilen risk 
faktörleri

Hipertansiyon
Kalp hastalıkları
Sigara
Yüksek kan kolesterolü ve lipidler
Diyet, obezite, fizik inaktivite
Postmenapozal hormon tedavisi
Orak hücreli anemi
Asemptomatik karotis stenozu
DM

İnme ile ilişkisi veya değiştirilmesinin etkisi 
kesin olmayan risk faktörleri

Metabolik sendrom
Hiperhomosistinemi
Alkol kullanımı
Madde kullanımı
Oral kontraseptif kullanımı
Hiperkoagülabilite
Lipoprotein a yüksekliği
İnflamatuar süreçler
Migren
Uyku apnesi



Motor semptomlar

•Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde güçsüzlük veya beceriksizlik
(hemiparezi, monoparezi)

•Eşzamanlı bilateral güçsüzlük (paraparezi, kuadriparezi)
•Yutma güçlüğü (disfaji)
•Dengesizlik (ataksi)

Konuşma / lisan bozuklukları

•Konuşulan dili anlamakta veya ifade etmekte güçlük (disfazi)
•Okumada (disleksi) veya yazmada (disgrafi) güçlük
•Hesap yapmada güçlük (diskalkuli)
•Peltek konuşma (dizartri)

Duyusal semptomlar

•Vücudun bir yarısının tümü veya bir bölümünde farklı duyma (hemisensoriyel bozukluk)



Vestibüler semptomlar

•Dönme hissi (vertigo)

Davranışsal / kognitif semptomlar

•Giyinme, saç tarama, diş fırçalama vb. aktivitelerde güçlük; mekan dezoryantasyonu; 
ihmal “neglect”(vizyo- spasyal- perseptüel disfonksiyon)
•Unutkanlık (amnezi)

Vizüel semptomlar

•Bir gözde vizyon kaybı (geçici monooküler körlük veya “amaurozis fugax”)
•Görme alanının yarısı veya çeyreğinde vizyon kaybı ( hemianopsi, kuadrantanopsi)
•Bilateral körlük
•Çift görme (diplopi)



Serebrovasküler hastalıkların genel sınıflaması



Trombotik inme: Aterosklerotik plakların genişlemesi veya ruptürü nedeni ile oluşan 
hemodinamik etkilerle damarların oklüzyon veya stenozu

Embolik inme: Kalp, aort, major servikal damarlar kaynaklı



Hemorojik inme: Vasküler duvarların incelmesi, anevrizmatik dilatasyonu, 
küçük damarlardaki mikroanevrizmaların veya arteriovenöz displazinin rüptürü



Geçici iskemik ataklar (TİA): Küçük platelet embolilerine sekonder. 
Semptomlar dakikalardan 24 saate kadar sürebilir.

Küçük subkortikal veya laküner infarktlar: Talamus, pons, bazal ganglia
küçük damarlarının lipohyalinozisi (genelde yaşlı HT ve DM olanlarda)



Global serebral iskemi: Kardiak arrest, ciddi hipotansiyon gibi kardiovasküler
disfonksiyon, kronik serebral mikroanjiopati gibi nedenler ile oluşur. Genellikle  hipertansiyon 
nedeni ile olmaktadır.



İskemik inme patofizyolojisi:

• İntrakranial veya ekstrakranial vasküler hasar 
(stenoz) nedeni ile serebral kan akımının kesilmesi  

•Serebral parankimde enerji desteği, oksijen, glukoz
ve ATP üretiminde azalma (iskeminin santralinde 
%25, penumbrada %50-70)

•Eksitator aminoasitlerin (glutamat) ekstrasellüler
alanda artması

•İyonların (Ca,Na,Cl) ve suyun hücre içine girişi ve 
nöron hücrelerinde ödem 

•Katabolik enzimlerde ve serbest radikallerde artma

•Anaerobik glikoliz ve metabolik asidoz

•Bölgesel kan akımındaki otoregülasyonun
bozulması ile bölgesel  vazodilatasyon oluşumu. 
(sistemik kan basıncı düştüğünde iskemi kötüleşir, 
kan beyin bariyerindeki hasarlanma nedeni ile 
iskemik alan etrafında vazojenik ödem oluşumu)



Hipertansiyonun iskemik inme patogenezindeki önemi:

•Vazomotor tonus ve periferik arter direnci artar

•Kronik hipertansiyon serebral vasküler yapılarda yeniden şekillenmeye neden 
olur (media tabakasında hipertrofi ve lümende daralma). 

•Vasküler şekillenme, endotel fonksiyon bozukluğu, gevşemede bozulma, 
hipoperfüzyona karşı zayıf kompanzasyona neden olur 

•Sonuç olarak azalmış kolleteral akımdan dolayı iskemik hasara yatkınlık 
artmaktadır.

•Hipertansiyon ateroskleroza da neden olmaktadır.  (Hipertansiyonda serbest oksijen 
radikallerinde artış olmaktadır. Serbest radikaller vasküler düz kas hücre proliferasyonunu
tetikler ve düşük yoğunluklu lipoproteinlerin oksidasyonuna neden olabilir. Tüm bu 
değişiklikler aterosklerozu hızlandırır).

•Hipertansif hastalarda Anjiotensin II artmıştır ve aterogenez üzerinde etkili 
olabilir. (Anjiotensin II düz kas hücre hipertrofisini, lipooksijenaz aktivitesini uyarır ve 
aterosklerozu hızlandırır. Ayrıca Anjiotensin II, fibrozis ile ilişkili olan transforme edici 
büyüme faktörü beta (TGF-B) üretimini uyarır).



Aterosklerozis, nasıl endotel hasarı yapar

Risk faktörleri

Oksidatif stres

Endotelyal disfonksiyon

NO Lokal mediatörler doku ACE-Ang II

PAI-1 VCAM,ICAM, sitokinler endotel Kollajen growth fak proteinolizis

LDL-C KB kalp yetmezliğisigaradiabet

vazokonstriksiyon Vasküler hasarlanma ve 
remodelling Plak rüptürüinflamasyontromboz

Kardiovasküler klinik 
olaylar

Gibbons GH. N Engl J Med 1994

Adhezyon molekülleri
VCAM: vascular cell adhesion molecule,

ICAM: intercellular adhesion molecule 

PAI-1: plasminogen activator inhibitor 1 



İntravasküler trombüslar

Plak içindetrombus

Lipid tabaka

Plağın rüptürü ve trombüs oluşumu (sonrasında luminal oklüzyon)



•Hipertansiyon hem iskemik, hem de hemorajik inme için major bir 
risk faktörüdür

•İnme riski kan basıncı ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

•Kan basıncının kontrol altına alınması, inme riskinden korunmanın 
yanında diğer hedef organların (konjestif kalp yetmezliği, böbrek 
yetmezliği) zarar görmesini de önlemektedir.



İntraserebral hemoraji:

•Primer (%78- %88)

Kronik hipertansiyon veya amiloid anjiopati ile hasarlanmış
küçük damarların rüptürü

•Sekonder

Vasküler anormallikler (AVM, anevrizma)
Tümör
Koagülopati



İntraserebral hemoraji patofizyoloji

•Kronik hipertansiyon ile oluşan damar duvarındaki dejeneratif
değişiklikler(penetran arterlerin duvarında lipid ve hyalin birikimi-
lipohyalinozis)

•Küçük arteriollerin duvarlarındaki dilatasyonlar
(mikroanevrizmalar- Charcot Bouchard anevrizması, genellikle beynin 
derinlerinde)

•Serebral amiloid anjiopati (60 yaş üstü, küçük orta çaplı damarlarda 
amiloid beta protein birikimi)



•Framingam çalışmasına göre, sistolik kan basıncı 160 mmHg dan,ve ya  diastolik
kan basıncı 95 mmHg dan büyük olan kişiler arasında inme için relatif risk erkekler 
arasında %3.1, kadınlar arasında %2.9 dur
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Temel risk faktörlerine göre 55 yaş adultlardaki 10 yıllık inme riski
(Framingham Heart Study)

AA BB CC DD EE FF
Sistolik KB 95-105 130-148 130-148 130-148 130-148 130-148 mmHg
Diabet - - + + + +
sigara - - + + + +
Önceki inme - - - - - +

Stroke 1991;22:312-318



Lewington S, et al. Lancet. 2002;360:1903-1913.

Ortalama sistolik kan 
basıncındaki 2 mmHg

düşme

Prospektif ve gözlemsel 61 çalışmanın meta analizinde, kan basıncındaki 2 mmHg
lik düşmenin inme riskinde %10 azalma ile birlikte olduğu gösterilmiştir

İnme 
mortalitesinde
%10 azalma
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Lewington S, et al. Lancet. 2002;360:1903-1913.
Chobanian AV, et al. JAMA. 2003;289:2560-2572.

Kan basıncının her 10-20 mmHg artışında inme riski 2 katına çıkmaktadır.



•Türkiye’de yapılan bir araştırmada, 1150 inme hastasında rekürren 
inme risk faktörleri araştırılmış ve %89.7 ile hipertansiyon ilk sırada 
yer almıştır. 



•Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular 
mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study (STOP)
Lancet 1999 İnme riskinde %45 azalma 

•Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP): Antihypertensive efficacy of 
chlorthalidone.The American Journal of Cardiology 1985 inme insidansında %36 azalma

•The systemic hypertension in Europe Trial (Syst-Eur). Cardiovasculer rewievs and Reports 
2000     İnme riskinde %42 azalma

•ALLHAT (Antihypertensive and lipid lowering treatment to prevent heart attack trial) JAMA 
2002   Ca kanal blokerleri, ACE inh, beta blokerler  ile inme riskinde azalma

•HOPE (The hearth outcomes prevention evaluation study) Circulation 2003  ramipril ve 
plasebo karşılaştırılınca inme riskinde %32 azalma

•PROGRES çalışması Arch Intern Mad 2003   ACE inh perindopril ile inme riskinde azalma

•LIFE (Losartan Interventiın for Endpoint )   The Lancet 2002 Losartan ile atenolole göre inme 
riskinde % 25 azalma

•SCOPE (The Study on Cognition and Prognosisin the elderly Candesartan ile inme riskinde 
%42 azalma







The Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP),
The Systolic Hypertension in Europe trial (Syst-Eur),
Systolic Hypertension in China trial (Syst-China).
European Working Party on High Blood Pressure in the Elderly (EWPHE)
The trial on Hypertension in Elderly Patients in Primary Care (HEP),
The Swedish Trial in Old Patients with Hypertension (STOP),
The Medical Research Council trials in mild hypertension (MRC1) and in older adults (MRC2).





İnme sonrası hipertansiyon:

International Stroke Trial çalışmasında 17,398 hasta incelenmiş, inme 
sonrası hem düşük hem de yüksek kan basıncı değerlerinin erken 
ölüm, geç ölüm, rekürrens ve disabilite artışı ile ilişkili olduğu 
bulunmuştur.

Blood Pressure and Clinical Outcomes in the International Stroke Trial (Stroke.2002)



İnme ile birlikte oluşan hipertansiyonun mekanizması:

•Beraber bulunan hipertansiyon hastalığı

•Hastanede bulunma stresi

•Sempatik sistemin aktivasyonu

•Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi

•Kortizol ve natriüretik peptid anormallikleri

•Nöroendokrin sistem bozuklukları

•Cushing refleksi (intrakranial basınç artışına sekonder sistemik kan basıncında 
artma)



Penumbra:



İnme sırasında hipertansiyon idaresi

•En az 1 hafta akut kan basıncı düşmelerinden sakınmak gereklidir.  
(iskemik penumbrayı korumak için)

Ancak kan basıncı >220/120 mmHg ise, 
veya 
end organ tutulumu var ise (hipertansif ensefalopati, aort diseksiyonu, kardiak 
iskemi, pulmoner ödem, akut böbrek yetmezliği varlığında) >200/100 ise tedavi 
gereklidir

•Trombolitik tedavi yapılacak ise sistolik kan basıncı ≤185mmHg, 
diastolik kan basıncı ≤ 110mmHg olmalıdır

Interventions for deliberately altering blood pressure in acute stroke (Review) Cochrane Stroke Group



Teşekkür ederim……..




