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Öz
Amaç: Hastanemizde inme nedeniyle yatıp, takip ve tedavisi yapılan hastaların etiyolojik, demografik, klinik özellikleri ve risk faktörleri açısından incelenmesi
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ocak 2013 ve Ocak 2015 yılları arasında, inme hastalarının sıklıkla başvurduğu ve sevk edildiği Adıyaman Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde inme ya da beyin damar hastalığı (BDH) tanısı alan hastaların hastane kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır.
Bulgular: Son 2 yıllık sürede hastanemizde 683 kişinin inme ya da BDH tanılarıyla takip ve tedavi edildiği tespit edildi. İnme hastaları tüm acil başvurularının
%0,06’sını oluşturdu. Bu hastaların %87,8’i iskemik, %8,6’sı hemorajik inme tanısı aldı. Cinsiyet dağılımı yaklaşık olarak eşitti (%50,8 erkek ve %49,2 kadın).
Başvuru esnasında yapılan beyin görüntüleme sonuçlarına göre radyolojik olarak; hastaların 498’i (%81,1) ön sistem tutulumu, 116’sı (%18,9) arka sistem
tutulumu olarak değerlendirildi. Beş yüz sekiz hastada bilgisayarlı beyin tomografi görüntülemesinde fokal lezyon izlenmedi. Fakat bu 508 hastanın difüzyon
manyetik rezonans bulguları patolojikti. İnme hastalarının çoğunluğu 65 yaşın üstündeydi (%74,9). En sık başvuru yakınmasının tek taraflı kas güçsüzlüğü
(%63,3) olduğu görüldü. Hastaların hastaneye getiriliş şekline bakıldığında %58,6’sının ambulans ile getirildiği tespit edildi.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları daha önceki çalışmalarla büyük paralellikler göstermekle birlikte ilimiz inme verilerinin çoğunluğunu yansıtmakta ve bölgemiz
açısından önem arz eden sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler: İnme, epidemiyoloji, risk faktörleri, mortalite

Abstract
Objective: We aimed to investigate the etiologic, demographic, clinical features, and risk factors of patients who were hospitalized, followed up, and treated due
to stroke in our hospital.
Materials and Methods: In this study, the hospital records of patients diagnosed as having stroke or cerebrovascular disease (CVD) between January 2013 and
January 2015 in Adıyaman University Training and Research Hospital, where patients with stroke are frequently admitted or transferred, were retrospectively
investigated.
Results: In the past two years, 683 patients were followed-up or treated for stroke and CVD in our hospital. Stroke patients constituted 0.06% of all emergency
admissions. Of these patients, 87.8% were diagnosed as having ischemic stroke and 8.6% were diagnosed as having hemorrhagic stroke. The sex distribution was
almost equal (50.8% were males and 49.2% were females). Based on the results of brain scans performed during admission, radiologically, 498 (81.1%) patients
showed evidence of anterior system involvement and 116 (18.9%) patients showed evidence of posterior system involvement. No focal areas were observed in
computed tomography scans in 508 patients. However, diffusion magnetic resonance findings of these 508 patients were pathologic. Most of the patients with
stroke were aged above 65 years (74.9%). The most common symptom during admission was unilateral muscle weakness (63.3%), and 58.6% of the patients were
brought to the hospital by ambulance.
Conclusion: As well as the results of our study being parallel to previous studies, our study also reflects the majority of stroke data in Adıyaman, Turkey, and
provides significant results regarding our geographic region.
Keywords: Stroke, epidemiology, risk factors, mortality
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Giriş
İnme serebrovasküler hastalığa (SVH) bağlı gelişen, ani
yerleşimli, fokal nörolojik bir sendromdur (1). Ayrıca inme ileri
derecede özürlülük bırakan ve ölüm nedenleri arasında kalp
hastalıkları ve kanserin ardından 3. sırada yer alan, medikal ve
ekonomik olarak çok büyük bir sorundur (2,3,4). İnmeler iskemik
ve hemorajik karakterdedir. İskemik inme (İİ) insidansı yaşla
birlikte artış göstermektedir (5). Yaş arttıkça hemorajik inme (Hİ)
riski artmakta ve her dekatta bu risk iki katına çıkmaktadır (6).
Tüm inmeler içinde %10-15 oranında görülmesine karşın Hİ’nin
mortalite ve morbiditesi, İİ ve subaraknoid kanamadan (SAK)
daha yüksektir (7). Ülkemizde inme %5,9 özürlülük oranıyla tüm
özürlülük bırakan durumlar içerisinde 3. sırada yer almaktadır (8).
İnme insidansı bölgeler arasında farklılık göstermekle birlikte aynı
ülkedeki insanlar arasındaki ırk ve yerleşim bölgelerine göre de
farklılık göstermektedir. Son 20 yılda yapılmış olan çalışmalarda
inme insidansının 1-3/1000 ve prevalansının 6/1000 olduğu
tespit edilmiştir (9). Ülkemizde, Türk Beyin Damar Hastalıkları
Derneği’nin, Türk Çok Merkezli Strok Çalışması verilerine göre
tüm inmelerin %71,2’si İİ, %28,8’i Hİ olarak bulunmuştur (10).
Ülkemizde, SVH epidemiyolojisi ile ilgili veriler 2002-2004 yılları
arasında yayınlanmış olup, yeni olmamakla birlikte günümüze ışık
tutmaktadır (11). Fakat bugün için epidemiyolojik bilgilerimiz
batı kaynaklarından gelmektedir. Türkiye’de inme alt tiplerinin
dağılımı Avrupa ve ABD’ye göre farklılık göstermektedir. İnmenin
tanınması ve önlenmesinde kitle iletişim araçları ve sosyal medya
araçları yanında özellikle inme ünitelerinin kurulması ve hızla IV
trombolitik ve/veya girişimsel tedavilerle pıhtının eritilmesi veya
tıkanan damarın açılması gerekmektedir.
Akut inmeye bağlı mortalite ve morbidite oranları yüksek
olmasına rağmen ülkemizde inme hastalarıyla ilgili epidemiyolojik,
demografik ve klinik özellikleri inceleyen çalışma sayısı oldukça
azdır. Bildirilen çalışmalar da daha çok bölgesel tarzdadır. Bu
çalışmayla hastanemiz acil servisine 2013-2015 yılları arasında, 2
yılda başvuran inme hastalarının etiyolojik, mevsimsel dağılım,
epidemiyolojik, demografik ve klinik özelliklerini tanımlamayı
ve bu sayede ülkemiz akut inme verilerine katkıda bulunmayı
amaçladık.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada Ocak 2013 ve Ocak 2015 yılları arasında (2 yıllık
sürede) hastanemiz acil servisinde İİ ve Hİ tanısı alan, herhangi
bir dışlama kriteri olmadan ardışık 683 hasta geriye yönelik
olarak incelendi. Çalışma için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay (2016/4-11) alındı.
Bu tarihler arasında hastanemiz acil servisine 1.135.415 (563937
erkek ve 571478 kadın) hasta başvurdu. Akut İİ ve Hİ teşhisi
alan hastaların dosyalarına ulaşabilmek amacıyla hastanemiz bilgi
işlem bürosundan ICD-10 kodlama sistemine göre İİ ve Hİ tanı
kodlarını alan hastaların protokol numaraları alındı. Bu protokol
numaraları sayesinde hastanemiz arşivinden hastaların dosyalarına
ulaşıldı. Hastalar anamnez, nörolojik muayene, beyin tomografisi
(BT) ve/veya difüzyon-manyetik rezonans görüntüleme (DWMRG), ve lomber ponksiyon sonuçlarına göre dört gruba ayrıldı:
1-İİ, 2-Hİ, 3-SAK, 4-Geçici iskemik atak (GİA). Bu işlemler
sonucunda toplamda 683 olmak üzere; 600 İİ, 59 Hİ, 7 SAK ve
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17 GİA olmak üzere 683 hastaya ulaşıldı. SAK ve GİA tanısı alan
hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. Hastalardan İİ tanısıyla
takip edilmiş olanlarının radyolojik olarak karotis interna sulama
alanındaki infarktları ön sistem ve vertebrobaziller sistemin
sulama alanındaki infarktları da arka sistem infarktları olarak
gruplandırıldı. Ayrıca Hİ nörogörüntüleme lokalizasyona göre;
bazal ganglion, talamik, lober, serebellar ve beyin sapı olarak
sınıflandırıldı. Hastalar yaş, cinsiyet, sosyal güvenceleri, acil
servise ulaşım şekli, acilde kalma süresi, eşlik eden hastalıklar
olarak gruplara ayrıldı. İnmenin aylar, mevsimler içerisindeki
görülme sıklığı ile hastanede yatış süreleri ve mortalite oranları
incelendi. Veriler analiz için gruplandırıldığında: Yaşlar;
45 yaş ve altı, 45-65 yaş arası ve 65 yaş üstü olarak 3 alt tipe
ayrıldı. Hastaların geliş anındaki arteriyel tansiyonuna bakıldı.
Tansiyonlar; hipertansiyon (sistolik >140 mmHg, diastolik >90
mmHg), normotansiyon (sistolik=90-140, diastolik=60-90
mmHg) ve hipotansiyon (sistolik <90 mmHg, diastolik <60
mmHg) olarak 3 gruba ayrıldı.
İstatistiksel Analiz
Hastaların verileri SPSS 21.0 (Statistical Package for
Social Science) bilgisayar programına yüklendi. Tanımlayıcı
istatistiklerin yanında gruplar arası karşılaştırmalarda normal
dağılıma uyan veriler için Student-t testi, normal dağılım
göstermeyen veriler için ise Mann-Whitney U testi uygulandı.
Birden fazla grubun karşılaştırılmasında One-Way ANOVA
testi kullanıldı. Karşılaştırmalarda p değeri <0,05 olan değerler
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Çalışmamızda yer alan hasta sayısı iki yıllık sürede acil servise
yapılan tüm hasta başvurularının %0,06’sını oluşturmaktaydı.
Çalışmamıza 683 hasta dahil oldu. Hastaların 600’ü iskemik, 59’u
Hİ idi. Cinsiyete göre 683 hastanın 347’si (%50,8) erkek, 336’sı
(%49,2) kadın idi. Altı yüz iskemik SVH hastasının 304’ü erkek
(%50,7), 296’sı kadın (%49,3) idi. Toplam 59 hemorajik hastanın
24’ü kadın (%40,6), 35’i erkek (%59,4) idi. Yaş ortalaması;
71,74±11,02 (20-101) idi. İİ yaş ortalaması 72,47±11,07 olup
hastalar en sık 65 yaşın üzerinde idi. Hİ’nin yaş ortalaması
65,74±13,78 idi. Hİ, GİA ve SAK tanıları 65 yaş üstü grubundaki
hastalarda daha sıktı (Tablo 1).
Hastaların acil servise geliş şikayetleri incelendiğinde; en sık
karşılaşılan yakınmaların sırasıyla %63,3 oranı ile tek taraflı kas
güçsüzlüğü, %24,5 ile konuşma bozukluğu ve %23,1 ile bilinç
kaybı olduğu gözlendi (Tablo 2). Hastaların nörolojik muayene
sonuçları değerlendirildiğinde; %58,1 hastada hemipleji veya
hemiparezi tespit edilirken, %24,5 hastada afazi ya da dizartri,
%23,1 hastada bilinç kaybı gözlendi ve %12,3 hastada ise normal
nörolojik muayene bulguları tespit edildi. Başvuru esnasında
çekilen beyin BT ve DW-MRG sonuçlarına göre radyolojik olarak;
hastaların 498’i (%81,1) ön sistem infarktı, 116’sı (%18,9) arka
sistem infarktı olarak değerlendirildi. Beş yüz sekiz hastada beyin
BT’de fokal lezyon izlenmedi.
Risk faktörlerine bakıldığında hastaların 448’inde (%65,6)
hipertansiyon, 202’sinde (%29,6) diyabet, 230’unda (%34,7)
hiperlipidemi, 242’sinde (%35,4) bilinen kalp hastalığı, 60’ında
(%8,8) geçirilmiş İİ saptandı. İncelenen elektrokardiyografilerde
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ise hastaların 93’ünde (%13,6) atriyal fibrilasyon (AF) mevcuttu
(Tablo 3).
Acil servise başvuran hastaların %50,3’ünü (571.478 kişi)
kadınlar oluşturmuştur. Yaş ortalaması 71,7±11,02 olan hastaların
%75,4’ünün sağlık güvencesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
%15,5’i Bağkur, %8,3’ü yeşil kart idi ve %0,6’sı ise ücretli idi.
Hastaların %50,2’si mesai saatleri içinde, %49,8’i ise mesai saatleri
dışında acil servisine başvurmuştur. İİ ve Hİ tanılı hastalıkların
aylara göre görülme sıklığı çalışmaya alınmaya başlanılan ay
sırasına göre tabloda sunulmuştur (Tablo 4).
Çalışmamızda tüm olgularda mevsimlere göre ilkbahar
mevsiminde 130 olgu (%19,0), yaz mevsiminde 204 olgu (%29,8),
sonbaharda 166 olgu (%24,3) ve kış mevsiminde 159 olgu (%23,2)
inme geçirmişti. İnme olguları total olarak değerlendirildiğinde
inmenin yaz mevsiminde daha fazla gözlendiği dikkat çekmektedir.
Ayrıca iskemik olgularda bu oran; ilkbahar mevsiminde 118 olgu
(%19,6), yaz mevsiminde 192 olgu (%32), sonbaharda 146 olgu
(%24,3) ve kış mevsiminde 144 olgu (%24) olarak saptandı. İİ

insidansı yaz mevsiminde daha fazla izlendi (Grafik 1). Hemorajik
olgularda bu oran; ilkbahar mevsiminde 12 olgu (%20,3), yaz
mevsiminde 12 olgu (%20,3) sonbaharda 20 olgu (%33,8)
ve kış mevsiminde 15 olgu (%25,4) olarak elde edildi. Dört
mevsim arasında inme görülme sıklığı açısından anlamlı bir fark
saptanmamasına rağmen (p=0,06) sonbahar ile ilkbahar arasında
(p=0,009) ve yaz ile sonbahar arasında (p=0,02) istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptandı (Grafik 1).
Hastanede yatış süresi tüm olgular incelendiğinde 6,5±9,2
gün (1-110) olarak elde edildi. İskemik olgularda 6,4±8,6 gün,
hemorajik olgularda 8,6±10,31 gün olarak elde edildi. Etiyolojik
olarak iskemik ve hemorajik gruplar arasında yatış süresi açısından
anlamlı bir fak saptanmadı (p=0,14). Ayrıca çalışmamızda yaş
grupları (<45: 45-65: ve >65 yaş) ile yatış süresi arasında anlamlı
bir ilişki saptanmadı (p=0,26).
Çalışmamızda yatış süresince takip edilen hastalarda mortalite
oranı tüm inmelerde %12,7 (n=84), iskemik inmelerde %10,3
(n=68), Hİ’lerde %2,4 (n=16) olarak bulundu. Çalışmamızda

Tablo 1. Tüm inme hastalarının hasta yaş gruplarına göre dağılımı
Yaş (yıl)
45 yaş ve altı
45-65 yaş arası
Tanı
n (%)*
n (%)*

65 yaş üstü
n (%)*

Toplam
n (%)**

461 (76,8)

600 (87,8)

İİ

16 (2,7)

123 (20,5)

Hİ

8 (13,5)

15 (25,4)

36 (61)

59 (8,6)

GİA

1 (5,9)

5 (29,4)

11 (64,7)

17 (2,5)

SAK

0 (0)

3 (42,8)

4 (57,1)

7 (1,0)

25 (3,6)

146 (21,3)

512 (74,9)

683 (100)

Toplam

İİ: İskemik inme, Hİ: Hemorajik inme, GİA: Geçici iskemik atak, SAK: Subaraknoid kanama, *: Satır yüzdesi, **: Sütun yüzdesi

Tablo 2. Acil servise başvuran inme hastalarının geliş
şikayetleri
Geliş şikayeti
Hasta sayısı (%)

Tablo 3. Hasta popülasyonunda risk faktörlerinin dağılımı
Erkek/kadın Sayı (n) Yüzde (%)
Hipertansiyon (+)

216/232

448

65,6

Tek taraflı kas güçsüzlüğü

432 (63,3)

Diyabet (+)

89/113

202

29,6

Konuşma bozukluğu

167 (24,5)

Hiperlipidemi (+)

130/100

230

33,7

Bilinç kaybı

158 (23,1)

Bilinen kalp hastalığı (+)

140/102

242

35,4

Baş dönmesi

72 (10,5)

İnme öyküsü (+)

24/36

60

8,8

Baş ağrısı

52 (7,6)

Atriyal fibrilasyon (+)

28/65

93

13,6

Genel durum bozukluğu

40 (5,9)

Görme bozukluğu

13 (1,9)

Epileptik nöbet

2 (0,3)

Tablo 4. İskemik, hemorajik ve tüm inme hastalarının aylara göre görülme sıklığı
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım Aralık

İskemik n (%)

66
11

40
6,7

30
5

44
7,3

44
7,3

58
9,7

73
12,1

61
10,1

63
10,5

49
8,1

34
5,7

38
6,3

Hemorajik n (%)

5
8,5

6
10,2

5
8,5

4
6,8

3
5,1

2
3,4

3
5,1

7
11,9

4
6,8

11
18,6

5
8,5

4
6,8

Tüm inme n (%)

71
19,5

46
16,9

35
13,5

48
14,1

47
12,4

60
13,1

76
17,2

68
22,0

67
17,3

60
26,7

39
14,0

42
13,1
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Grafik 1. İskemik ve hemorajik inme hastalarının mevsimlere göre
dağılımı
İİ: İskemik inme, Hİ: Hemorajik inme

cinsiyetle mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0,56).
Çalışmamızda yaş grupları (<45: 45-65: ve >65 yaş) ile mortalite
arasında anlamlı bir ilişki saptandı ve yaş arttıkça mortalitenin
arttığı görüldü (p=0,03). Hastaların acil servise geliş sürelerinin
ortalama 175 dakika olduğu saptandı. On beş (%2,2) inmeli olguda
belirtilerin başlaması ile hastaneye getiriliş süresi ilk 3 saatte idi.
Hastaların acil servise getiriliş şekline bakıldığında; 400 hastanın
(%58,6) ambulans ile, 283 hastanın (%41,4) kendi imkanları
ile acil servise getirildiği görüldü. Hastaların acil serviste izlem
süreleri ortalama 1,5±8,5 saat idi. Hastaların %4,4’ünün 24 saat
boyunca acil serviste izlendiği tespit edildi. Hastaların %24’ü
(n=164) nöroloji adına genel yoğun bakıma, %72,4’ü (n=495)
nöroloji servisine yatırıldı. Hastaların %0,3’ü (n=2) yoğun
bakımda yer olmadığından sevk edildi. Hastaların %0,7’si (n=5)
kendi isteğiyle başka bir acil merkeze gitti. Hastaların %2,5’i
(n=17) acil serviste izlem ve tedavileri sonucunda taburcu edildi.

Tartışma
Gelişmekte olan, nüfusu gün geçtikçe artan ve hem Asya hem
de Avrupa kıtalarında yer alan ülkemizde sık görülen hastalıkların
dahi demografik verilerini inceleyen çalışma sayısının yetersizliği
ve de bölgesel olması bu çalışmaların zorluk derecesini ortaya
koymaktadır. Ayrıca nüfusu giderek yaşlanan ülkemizde de
inmenin çok önemli ve önlenebilir bir sağlık sorunu olduğu
aşikardır.
Bireysel ve toplumsal ekonomik bedelleri ağır olan, özürlülük
ve iş gücü kaybı nedenleri arasında ön sıralarda yer alan inme batı
ülkelerinde ölüm nedenleri arasında 3. sırada, ülkemizde ise 2.
sırada yer almaktadır (8). Dolayısıyla inme ile ilgili olarak yapılan
epidemiyolojik çalışmalar, sağlık politikalarındaki önceliklerin
belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu da öncelikle toplum
temelli çalışmalara olan ihtiyacın önemini bir kez daha ortaya
koymaktadır.
Nörolojik hastalıklar nedeniyle hastaneye yatan olguların
yaklaşık yarısını inmeli hastalar oluşturmakta ve 2/3 kadarının ilk
değerlendirmesi acil servislerde yapılmaktadır (12,13).
İnme nedeniyle acil servise başvuran hastaların şikayetleri
değişkenlik gösterebilir. Hem Çığşar ve User (14) hem de Kıyan
ve ark. (15) yaptıkları çalışmalarda en sık görülen şikayet tek
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taraflı kas güçsüzlüğü ve ikinci sırada ise konuşma bozukluğu
olarak saptanmıştır. Bizim yaptığımız çalışmadaki sonuçlar da bu
iki çalışmaya benzer şekildeydi.
Yaş, inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür. İnme
geçirenlerin yaklaşık %70’i 65 yaşın üzerindedir (16,17).
Çalışmamızda hastaların %3,6’sı 45 yaş ve altı, %21,3’ü 45-65
yaş ve %74,9’u 65 yaş üstü idi. Çalışmamız da, ileri yaşın inme
ile ilgili en önemli risk faktörü olduğunu göstermektedir. İnanç
ve ark. (18) yaptıkları çalışmada yaş ortalamasını İİ için 68,62, Hİ
için 64,73 buldular. Ayrıca Yoneda ve ark. (19) yaş ortalamasını
70±11 olarak, Reganon ve ark. (20) 65,3±8,2, Williams ve ark.
(21) 64±3, Hakbilir ve ark. (22) 63,5±13,6 ve Gürger ve ark.
(23) 68,6±14,6 buldular. Ülkemizde, Ege bölgesinde yapılan bir
çalışmada, tüm inmelerin %77’si İİ olarak bulundu. Bu çalışmada
İİ için ortalama yaş 63±12, Hİ’lerde ortalama yaş 59±12 olarak
tespit edildi (24). Son yıllarda yapılan bir çalışmada yaş ortalaması
İİ için 41,50, Hİ için 57,20 bulundu (13). Bizim çalışmamızda
yaş ortalaması 71,74 idi. İİ yaş ortalaması 72,47, Hİ için yaş
ortalaması ise 65,74 olarak bulundu. Bizim çalışmamız da daha
önce yapılan çalışmalara benzer sonuçlar gösterdi.
On yılı aşkın bir süre önce yapılmış olan bir araştırmada
ülkemizde ölüme neden olan ilk 10 hastalığın dağılımına
bakıldığında ilk sırada %21,7 ile kardiyovasküler hastalıklar
ve ikinci sırada %15 ile inme gelmektedir (11). İnme geçiren
hastaların yaklaşık üçte biri ölürken, üçte birinde ise bir yıl
sonunda belirgin özürlülük gözlenmektedir (25). Çalışmamızda
yatış süresi boyunca takip edilen hastalarda genel mortalite oranı
%12,7 idi. Mortalite oranları Hİ için %2,4 ve İİ için ise %10,3
bulundu. Çalışmamızdaki Hİ mortalitesinin İİ’ye göre düşük oluşu
literatür ile uyumsuz bir sonuçtur (26,27,28). Fakat çalışmamıza
benzer şekilde Selçuk ve ark. (29) Kıbrıs’ta son yıllarda yaptıkları
çalışmada mortalite oranlarını İİ için %26,6 ve Hİ için %11,25
buldular. Yapılan literatür taramasında Hİ için mortalite oranın
düşük olması açıklığa kavuşturulmamıştır.
İnme için bilinen en sık risk faktörleri hipertansiyon,
diyabet ve kolesterol yüksekliğidir (21,22). Bu risk faktörleri
ülkemizdeki diğer birçok çalışmada da (23,30,31,32) saptanmıştır.
Çalışmamızda da önceden yapılan çalışmalara benzer şekilde inme
hastalarında en sık risk faktörlerinin hipertansiyon (%65,6),
bilinen kalp hastalığı (%35,4), hiperlipidemi (%33,7) ve diyabet
(%35,0) olduğu görüldü.
İİ etiyolojisine baktığımızda AF’li hastalarda tüm vücutta
emboli riskinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Hastalarımızda
da AF %13,6 oranıyla en sık rastlanan kardiyak patoloji olarak
saptanmış olup, bu sonuç literatür ile uyumludur (14,15,33).
Hastaların %75,4’ünün sağlık güvencesinin SGK olması ve az
bir kısmının (%8,3) yeşil kartlı olması bölgemizdeki halkın sosyal
güvenlik kurumlarına verdiği önemi gözler önüne sermektedir.
Yapılan çalışmalarda hastalarda nörolojik muayene bulguları
yönünden en fazla hemipleji ve hemiparezi tespit edilmiştir
(14,15,33). Bizim sonuçlarımız bu çalışmaları destekler nitelikte
olup en sık tespit edilen nörolojik muayene bulgusu %58,1 oranıyla
hemipleji ve hemiparezi şeklindeydi. Ayrıca bu çalışmalardan
farklı olarak bilinç kaybı da sık tespit edilen nörolojik muayene
bulguları arasındaydı.
Son yıllarda bölgesel olarak bildirilen bir çalışmada İİ’nin
en sık yaz (%29,5), Hİ’nin ise kış mevsiminde (%44,3) olduğu
bildirilmiştir (18). Sonuçlar çalışmamızı destekler nitelikteydi.
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Fakat çalışmamızda önceki çalışmalardan farklı olarak Hİ sonbahar
mevsiminde daha sık gözlendi. Mevsimsel değişikliklerin inme
insidansı ve mortalite üzerine etkisi birçok ülkede yapılmış
çalışmalarda rapor edilmiştir (34,35). Yapılan bazı çalışmalarda
da özellikle kış aylarında inmeye bağlı ölümlerin ve inmeye
bağlı hastanede kalış süresinin anlamlı derecede artmış olduğu
gösterilmiştir (35,36). Buna rağmen mevsimsel ısı değişimlerinin
inme sıklığı üzerine etkisi olmadığını bildiren yeni bir çalışma
da rapor edilmiştir (37). Anlar ve ark. (38) tarafından yapılan bir
araştırmada Van ilinde hem İİ hem de Hİ’nin yaz aylarında daha
sık gerçekleştiği bildirilmiştir. Sonuçların bu kadar farklı olması;
bölgeler arası iklim farklılıkları, ırkların farklı genetik yapısı,
havanın nemi, ısısı ve basıncı gibi parametrelerin bu sonuçları
etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bizim çalışmamızda da
İİ için sonuçlar benzer olsa da Hİ için sonuçlar farklıydı ve Hİ
en sık sonbahar mevsiminde gözlendi. Ülkemizde çok yüksek
sıcaklıkların olduğu Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında inme
olgularında belirgin bir artış gözlenmektedir (Grafik 1, Tablo 3).
Sıcak hava hipertansiyonu tetikler, bu da inme olasılığını daha
da arttırır. Ayrıca yazları sıcak geçen Adıyaman ilimizde İİ’nin
yaz mevsiminde görülme sıklığının artması hastalık gelişiminde
iklimsel faktörlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
İnmeli hastalarda medikal yardım isteme süresini uzatan
faktörler, hastaların önceden inme geçirmiş olması ve komorbit
hastalık varlığıdır (39). Sonuçlarımız komorbit hastalık varlığının
hastaların medikal yardım isteme süresinde belirgin uzamaya
neden olduğunu göstermektedir. Hastaların acil servise getiriliş
şekline bakıldığında; Çığşar ve User (14) yaptıkları çalışmada
hastaların %79,5’i kendi imkanları ile gelirken, %14,9’u ambulans
ile gelmiştir. Bu sonuçlardan farklı olarak bizim çalışmamızda;
%58,6 hasta ambulansı ile %41,4 hasta ise kendi imkanları ile
acil servise getirilmişti. Bizim çalışmamızda da hastaların büyük
çoğunluğunun ambulans ile gelmiş olması hastane öncesi sağlık
hizmetleri konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olduğunu
göstermektedir. Akut inme tedavisinin başlamasındaki gecikme
değişik aşamalarda gelişmektedir. Bunun en büyük kısmını hastane
dışındaki zaman kaybı oluşturmaktadır (40). Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki inme semptomlarının başlangıcından ambulans
çağrılmasına kadar geçen süre, hastane öncesi gecikmenin en
büyük kısmını oluşturmaktadır (39,41,42,43).
Yaptığımız bu epidemiyolojik çalışmanın ideal olması için,
çalışmanın hem global olarak inme, hem de alt tipler için ayrı
ayrı yapılması gerektiğinin bilincindeyiz. Fakat topluma dayanan
epidemiyolojik çalışmalarda güvenilir olarak alt tip ayrımı
yapmak güçtür ve bu da çalışmamızı sınırlandıran sebeplerdendir.
Ayrıca dosya kayıtlarımızda SVH için önemli risk faktörlerinden
olan tütün ve alkol kullanımına ait bilgilere ulaşılamaması
çalışmamızın başka sınırlılıklarını teşkil etmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak acil servise başvuran hastaların %0,06’sını inme
geçiren hastalar oluşturmaktadır. Çalışmamız Adıyaman ilinde
yaş ve cinsiyet gibi beyin damar hastalıklarının değiştirilemeyen
risk faktörlerinin birçok farklı toplumla benzerlik gösterdiğini,
mevsimsel etkilerin İİ açısından bir risk faktörü olabileceğini ve
hastaların tedaviye başlamasında gecikme olduğunu göstermiştir.
Bundan dolayı halkın kitle iletişim araçları ve sosyal medya
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kullanılarak ilgili uzmanlar tarafından bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca halkın inme konusundaki farkındalığının
arttırılması için sosyal medya araçlarıyla iş birliği yapılmalıdır.
Dahası, inme sıklığının her geçen yıl artış göstermekte olması
dikkat çekmekte ve risk faktörleri ile mücadele edilmesinin
önemini ortaya koymaktadır.
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