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Giriş: İnme, tüm dünyada disabiliteye yol açan sebepler arasında 3. sırada yer almaktadır. 

İleri yaşta görülen inme insidansında azalma gözlenirken, son dönemdeki epidemiyolojik 

çalışmalar genç inme insidansında artış olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda inme 

polikliniğimizden takipli hastalardan genç inmelerin etiyolojilerini, eşlik eden komorbiditelerini 

ve iş gücü kaybını araştırmayı amaçladık. 

Materyal ve Metod: Hastanemiz inme polikliniğinde düzenli olarak takipleri yapılan, 50 yaş 

öncesi inme geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik 

verileri, inme etiyolojileri, eşlik eden hastalıkları, inmeye bağlı gelişen komplikasyonları, 

Brunnstrom evreleri, Fonksiyonel Ambulasyon Skalaları (FAS) ve Barthel İndeksleri 

kaydedildi. 

Bulgular: İnme polikliniğimizde takipli 162 hastadan 50 yaş altında inme geçiren 36 hasta 

çalışmaya dahil edildi. 16 hastamız kadın (%44,4), 20 hastamız erkekti (%55,6).Hastaların 

yaş ortalamaları: 41,97±8,0, inme yaşı ortalaması: 37,53±8,27 yıl idi. İnme süreleri: 4,5±4,7 

yıl idi. 20 hastamızda (%55,6) iskemik, 16 hastamızda (%44,4) hemorajik serebrovasküler 

olaya bağlı inme gelişmişti. Hemorajik inme geçiren 16 hastanın 4’ü (%25) anevrizma, 9’u 

hipertansiyona bağlı, 2 hastamız postpartum hipertansiyona bağlı hemoraji, 1 hastamız da 

kalp kapak operasyonu sonrası warfarin kullanırken hemoraji geçirmişti. Genç inmeli 

hastalarımızın 18’inde (%50) hipertansiyon, 6’sında (%16,6) diabetes mellitus, 10’unda kalp 

hastalığı (%27,7), 6’sında (%16,6) dislipidemi mevcuttu. 7 hasta (%19,4) sigara kullanırken, 

14 hasta (38,9) sigarayı bırakmıştı. 10 hastamızda (%%27,7) ailede inme öyküsü mevcuttu. 

Üst ekstremite Brunnstrom evreleri ortalaması: 3,36±1,22 (2-6), el Brunnstrom evreleri 

ortalaması 2,36±1,44 (1-6), alt ekstremite Brunnstrom evreleri ortalaması: 3,64±1,4 (2-6) idi. 

Barthel indeksleri 74,72±20,25, FAS seviyeleri 4,06±1,35 (0-5) idi. 2 hastamızda (%5,6) derin 

ven trombozu (DVT), 15 hastamızda (%41.7) eklem kısıtlılığı, 7 hastamızda (%19,4) 

hemiplejik omuz, 2 (%5,6) hastamızda heterotopik ossifikasyon, 1 hastamızda (%2,8) 

kompleks bölgesel ağrı sendromu, 18 hastamızda (%50) depresyon mevcuttu. İnme sonrası 

çalışma durumlarını incelediğimizde 16 hastamız (%44,4) önceden çalışıyorken inme 

sonrasında çalışamıyordu, 7 (%19,4) hastamız da emekli olmuştu.  



Sonuç: İnme polikliniğimizde takip edilen hastalarımızın %22,2’si genç inme idi. Önemli bir 

disabilite sebebi olan inme genç hastalarda önemli oranda iş gücü kaybına yol 

açabilmektedir. Bu nedenle önlenebilir risk faktörlerine sahip olan hastaların yaşam 

biçimlerinin düzenlenmesi ve takibi oldukça önemlidir. Ayrıca bu hasta grubunda DVT, 

eklemde kısıtlılık, heterotopik ossifikasyon, depresyon gibi komplikasyonlar da 

görülebilmektedir ve bu komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi de önemlidir. 
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