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Amaç: İnmenin 45 yaş altında görülme oranı %4-10 kadardır (1) . Bu oran yaşlı popülasyon 

kadar yüksek olmasa da birey ve yakın çevresi açısından oldukça ciddi sonuçlara yol 

açmaktadır. Bu çalışmanın amacı genç inmeli hastalarda demografik özellikleri, inme 

etyolojisini, eşlik eden hastalıkları, hastanın ambulasyon düzeyini belirlemek ve diğer yaş 

grupları ile karşılaştırmaktır. 

 

Yöntem: Ağustos 2020 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında akut inme nedeni ile hastanemize 

yatırılan 207 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastalar 45 yaş ve altı, 46-55 yaş 

aralığı, 56-65 yaş aralığı ve 66 yaş ve üstü olarak 4 gruba ayrıldı. Etyolojileri hemorajik ve  

tromboembolik olarak gruplandırıldı. Eşlik eden hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM) 

ve hiperlipidemi (HL) hastalıkları tarandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti kaydedildi.  Hastaların 

ambulasyon seviyesi Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) ile belirlendi.  

 

Bulgular: Hastaların %58.1’i erkek, %41.9’u kadındı. Yaş ortalaması 50,45±15,5 yıl olarak 

saptandı.  Hastaların 22’si (%10,6) 45 yaş ve altında, 34’ü (%16,4) 46-55 yaş aralığında, 76’sı 

(%36,7) 56-65 yaş aralığında ve 75’i (%36,2) 66 yaş ve üzeri idi. 

 

45 yaş altı grupta %66,7 erkek, %33,3 kadın; 46-55 yaş arasında %56,3 erkek, %43,7 kadın; 

56-65 yaş arasında %50 kadın %50 erkek; 66 yaş üstü grupta ise %53,3 erkek %46,7 ise kadın 

olarak tespit edildi. Cinsiyet dağılımları arasında gruplar arasında fark tespit edilmedi 

(p>0.05).  

45 yaş altı hastaların etyolojisinde %59 hemorajik inme, %41 tromboembolik inme tespit 

edildi.  

45 yaş altı grupta %47,6 HT, %8 DM, %4,8 HL saptandı.  46-55 yaş grubunda %75 HT, 

%37,5 DM, %31,2 HL saptandı. 56-65 yaş grubunda %70 HT, %50 DM, %60 HL saptandı.  

66 yaş ve üstü grupta ise %64,3 HT, %21,4 DM, %28,4 HL saptandı.  DM, HL oranı 45 yaş 

altı grupta anlamlı olarak daha az bulundu (sırasıyla p=0,0070, p =0,01).  



Taburculuk esnasında 45 yaş altı katılımcıların %19’u FAS 0, %4,8’i FAS 1, %9,5’i FAS 2, 

%9,5’i FAS 3, %33,3’ü  FAS 4, % 23,8’i ise FAS 5 olarak tespit edildi. 

 

Sonuç:  

Bizim çalışmamızda genç erişkin inme nedenleri arasında hemorajik inme %59 ile  ilk sırada 

saptandı. 45 yaş altı grupta en sık eşlik eden hastalık %47,6 oranı ile  HT olarak bulunmuştur. 

HT genç hasta grubunda diğer yaş grupları ile benzer sıklıkta çıkmıştır.  İnme riski HT 

varlığında 4 kat artmaktadır (2). İnmeye neden olan hastalıkların erken tanı ve tedavisi hem 

inmenin hem de rekürrensin önlenmesi açısından önem taşımaktadır.  
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