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 GİRİŞ VE AMAÇ 

İnme, dünya çapında ölüm nedeni olarak ikinci sırada yerini almaya  devam 

etmektedir. Genç erişkin yaş grubundaki insidansı 1980’ lerden günümüze artış göstermekte 

ve her yıl 18-50 yaş arası 2 milyon genç inme geçirmekte olup, oran yaklaşık %10- %14’ 

dür. Çalışmamızda genç erişkin inme hastaları ile 55 yaş üstü inme hastaları arasında 

hastanede kalış süresi, etiyoloji, fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri ve depresyon  

karşılaştırılmıştır. Amacımız mevcut bilgileri gözden geçirerek genç erişkin hastalarında 

inme değerlendirilmesine  genel bir bakış sunmaktadır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Çalışmamızda  2014 ve 2021 tarihleri arasında inme tanısı ile yatarak rehabilitasyon 

programına alınan 133 hastamızın kayıtlı dosyaları retrospektif olarak incelendi. 

Hastalarımız genç erişkin inme (55 yaş altı) ve ≥55 yaş yetişkin olarak iki gruba ayrıldı. 

Hastaların  yaş, cinsiyet, etkilenen taraf, etiyoloji, hastanede yatış süresi, hastaneye yatış ve 

çıkışta bakılan fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri (FBÖ) ile depresyon (Beck Depresyon 

Ölçeği) sonuçları karşılaştırıldı. 

İstatistik değerlendirmede tanımlayıcı ve bağımsız t testi kullanıldı.  

BULGULAR 

Çalışmaya 53 genç erişkin ve 80 yetişkin hasta alındı. Genç erişkin grupta inme’ nin özellikle 

erkeklerde daha sık meydana geldiği anlamlı bulundu (p˂0,037). Tutulan taraf her iki grup 

karşılaştırılmasında anlamlı bulunmadı (p=0,287). Etiyolojiye bakıldığında iki grup 

karşılaştırmasında özellikle gençlerde hemorojik tip inme’ nin daha sık gözlendiği istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p˂0,000) . İki grup ve grup içi karşılaştırmalarda etiyoloji ile 

hastanede kalış süresi anlamlı değildi (p=0,378).Genç hastalarda depresyon, diğer gruba göre 

daha yüksek tespit edildi ve sonuç  anlamlılığa yakın değerlerde idi (p= 0,076). Hastanede 

kalış süresi karşılaştırıldığında genç hastaların daha uzun süre kaldığı anlamlı bulundu 

(p=0,041). FBÖ kazanım gençlerde 11,76± 8,15, yaşlılarda 13,51± 8,01( p=0,219) idi ve 

burada istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (Tablo 1.). 

 

 

 



 

Tablo 1. Hastanede yatış süresinin depresyon ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyi ile karşılaştırması 

 GENÇ ERİŞKİN P DEĞERİ 

BECK DEPRESYON 20,08± 9,90 16,99±10,19 0,076 

FBÖ GİRİŞ 71.13± 26.73 64,33±28,30 0,169 

FBÖ ÇIKIŞ 83,11±23,71 78,01±25,71 0,251 

FBÖ KAZANIM 11,76±8,15 13,51±8,01 0,219 

HASTANEDE YATIŞ 

SÜRESİ 
27.26±15.60 21,68±16,60 0,041 

(p˂0,05 anlamlı olarak kabul edildi) 

 

 

 

SONUÇ 

İnme, dünya çapında uzun vadeli sakatlığın ve ölümün başlıca nedenidir. Genç erişkinlerde inme 

insidansı son yıllarda artmaktadır. Bu hastalar genellikle sosyal hayat içinde daha fazla yer alan grubu 

oluşturdukları için inme sonrası gençlerin uzun vadede epilepsi, ağrı, bilişsel problemler ve depresyon 

gibi olumsuz sonuçları gözlenmektedir. Depresyon , serebral inmenin en sık görülen nöropsikiyatrik 

sonuçları arasındadır. Çalışmamızda depresyonun genç hastalarımızda diğer gruba göre daha yüksek 

olduğu ve bu hastaların hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu bulunmuştur. Genç inme 

hastalarında iyileşmede psikolojik durum hayati bir rol oynar (1).  Aynı yaş ve cinsiyetteki 

popülasyonla karşılaştırıldığında, genç hastalardaki uzun vadeli mortalite dört kat daha yüksektir (2). 

Bu yüzden genç inmenin prognozunu iyileştirmek son derece önemlidir.  İnme yaşayan genç bireylerin 

% 44'e kadarı, özellikle yürüme güçlükleri nedeniyle inme sonrası sosyal hayata ve iş yaşamına  

dönememektedir (3). Bu nedenle hastaların rehabilitasyon programlarına pskososyal desteklerin 

eklenmesi önem taşımaktadır. Çalışmalarda inme sonrası yapılan kombine rehabilitasyonun önemin 

göstermektedir hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarında ki kazanımlarının artmasıyla, depresyon 

düzeylerinde anlamlı azalma olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak kötü fonksiyonel sonuçların ve 

psikososyal sorunların yaygınlığı, genç hastalar için tedavi ve rehabilitasyonu optimize etmek için 

daha fazla çalışma yapılmasını gerektirmektedir (4).  
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