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Özet

Genç iskemik inmeli hasta etyolojisi yafll› hasta popülasyonundan farkl› olup, halen araflt›r›lmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac› 50 yafl ve alt›nda iskemik inme geçirmifl hastalarda yafl gruplar›na göre cinsiyet, in-
menin alt tipleri, inme etyolojisi ve aterosklerotik risk faktörlerinin da¤›l›m›n› incelemektir. 1999-2001 y›l-
lar› aras›nda nöroloji klini¤imizde yatarak izlenen 70 iskemik inmeli genç hasta çal›flmaya al›nd›. Hastalar
yafla göre 3 gruba ayr›ld›: I. grup (16-40 yafl): 22 hasta, II. grup (41-45 yafl): 18 hasta, III. grup (46-50 yafl):
30 hasta. Tüm hastalara kranial BT/MR görüntüleme, transtorakal/transözefajiyal ekokardiografi, EKG, ka-
rotis ve vertebral renkli Doppler/US, rutin kan tetkikleri ile antikardiolipin antikorlar›, antitrombin III, pro-
tein S, protein C, FANA, antids-DNA antikorlar› ve uygun hastalarda Paterji testi yap›ld›. Çal›flman›n bul-
gular›na göre; her üç grupta da erkekler istatistiksel olarak anlaml› derecede ço¤unlukta idi. Total hasta
popülasyonunda genifl arter aterosklerozu %9, kardioembolik inme %23, küçük arter hastal›¤› %4, di¤er
nedenlere ba¤l› inme %23, sebebi bilinmeyen inme %41 olarak saptand›. 16-40 yafl grubunda en s›k gö-
rülen inme alttipi %16 ile vaskülopati ve hiperkoagülopatiyi içeren di¤er nedenlere ba¤l› inme iken, ikin-
ci ve üçüncü grupta en s›k görülen inme alttipi s›ras›yla %14 ve %21 oranlar›yla sebebi bilinemeyen inme
olup, bunu her üç grupta da ikinci s›rada kardioemboli takip etmekteydi. Kardioemboli insidans› üç grup-
ta da anlaml› bir farkl›l›k göstermedi. Laküner inme toplamda %4 gibi düflük oranda ve en fazla 46-50 yafl
grubunda izlendi. Hipertansiyon ve birden fazla risk tafl›yanlar ikinci ve üçüncü grupta birinci gruba gö-
re anlaml› derecede fazlayd›. Diabetes mellitus, hiperlipidemi ve sigara istatistiksel olarak anlaml› olma-
makla beraber, ikinci ve üçüncü gruplarda daha fazla görüldü. Risk saptanamayan hastalar daha çok bi-
rinci grupta idi. Çal›flmam›z›n sonuçlar›na göre, atero-arterioskleroza ba¤l› iskemik inme insidans› 45 yafl
üstünde artmaktad›r. 40 yafl ve alt›ndaki hastalarda vaskülopati, koagülopati, kardioemboli gibi nedenler
ön plandad›r. Bu nedenle genç iskemik inmeli hastalara yaklafl›mda spesifik tan› metotlar›n›n önemi bü-
yüktür.

Anahtar kelimeler: Genç iskemik inme, risk faktör, TOAST s›n›flamas›, serebral infarkt

Abstract

Analysis of Young Ischemic Stroke Patients in Haseki Hospital

The etiology of young patients with ischemic stroke differs from the etiology of elderly popula-
tion and is still a subject of investigation. The purpose of this study is to evaluate the gender, stro-
ke subtypes, stroke etiology and the atherosclerotic risk factors in young ischemic stroke patients
who are 50 years old and under. 70 young ischemic stroke patients who were hospitalized in our
neurology clinic between the years 1999-2001 were eligible for the study. The patients were divided
into three groups: I. group (age: 16-40): 22 patients, II. group (age:41-45): 18 patients, III. group
(age:46-50): 30 patients. Cranial CT-scan/MRI, transthoracal/transoesophagial echocardiography,
ECG, the colored Duplex Doppler-Ultrasound of carotid and vertebral arteries, routine blood tests
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Girifl
Tüm dünyada halen genç yaflta geçirilen in-

me tam çözümlenememifl bir problemdir. Bu-
güne kadar birçok ülkeden genç inme etyolo-
jisi, epidemiyolojisi ve prognozu ile ilgili çeflit-
li yay›nlar yay›nlanm›flt›r. Yay›nlara bak›ld›¤›n-
da genç eriflkinlerde iskemik inme etyolojisin-
de kardiyolojik nedenler, koagülasyon bozuk-
luklar› ve vaskülopatiler ön planda gelmekte-
dir (1,2,4,5,7,11,12,14). 

Bu çal›flmada klini¤imizde yatarak izlenen
genç iskemik inmeli hasta popülasyonunda,
yafl gruplar›na göre cinsiyet, etyolojik nedenler
ve inme risk faktörlerinin da¤›l›m› incelenmifl-
tir.

Yöntem
1999-2001 y›llar› aras›nda klini¤imizde yata-

rak izlenen iskemik inmeli 728 hastadan, 50
yafl alt›nda olan ve tetkikleri yap›lan 70 hasta
(%9.6) çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalar›n yafl or-
talamas› 41± 9 y›l, kad›n/erkek oran›: 25/45
idi. Hastalar inme bafllang›ç yafl›na göre 3 gru-
ba ayr›ld›: Grup I: 16-40 yafl, grup II: 41-45 yafl,
grup III: 46-50 yafl.

‹nme etyolojisi TOAST s›n›flamas›na göre ya-
p›ld› (4,12): 

• Genifl arter aterotrombozuna ba¤l› inme
(GAA): Karotis arterlerde %50 ve üzerinde
stenoz saptanan hastalar

• Kardioembolik inme (K‹): Kardioembolik in-
me kriterlerine uyan hastalar

• Küçük arter hastal›¤› (KAH): Laküner send-
rom kriterlerini dolduran hastalar

• Di¤er nedenlere ba¤l› inme (DN‹): Vaskülo-
pati, hiperkoagülopati, hematolojik neden vs.
nedenlerle geliflen inme

• Sebebi bilinmeyen inme (SB‹): Tüm tetkikle-
re ra¤men etyoloji saptanamayan veya yuka-
r›daki nedenlerden birkaç faktöre sahip olan
ve kesin neden ayr›lamayan hastalar

Tüm hastalara kranial BT/MR görüntüleme,
transtorakal/transözefajial ekokardiografi, EKG,
karotis ve vertebral renkli Doppler/US, rutin
kan tetkikleri ile antikardiolopin antikorlar›,
antitrombin III, protein S, protein C, FANA, an-
tids-DNA antikorlar›, uygun hastalarda Paterji
testi yap›ld›. ‹lk gün kaybedilen hastalar, geçi-

plus anticardiolipin antibodies, antithrombin III, protein S and protein C levels, FANA, antids-DNA
antibodies, if required the Patergy test, were done to all patients. The findings of the study showed:
men statically significant predominated in all groups. In total patient population the ratio of large
artery atherosclerosis was 9%, the ratio of cardioembolic stroke was 23%, lacunar stroke 4%, stroke
related to other causes 23% and stroke with unknown etiological factor 41%. While in 16-40 years
old group the stroke with other etiological factors in which vasculopathies and coagulopathies inc-
luded, was predominating with a ratio of 16%, the stroke with unknown etiology was the most fre-
quently seen stroke subtype in the second and third group with the ratios 14% and 21%, this was
followed by cardioembolism in all groups on the second line. No significant difference was obser-
ved about the incidence of cardioembolism in three groups. Overall the ratio of lacunar stroke was
as low as 4% and it was most frequently detected in the third group. Hypertension and the patients
with multiple risks were more frequently observed in the second and third group than the first gro-
up which were statistically significant. Diabetes mellitus, hyperlipidemia and cigarette smoking we-
re again frequently seen in the second and third group, but these were not statistically significant.
The patients with no detectable risk factors were mostly from the first group. As to the results of
our study, the incidence of athero-arteriosclerotic stroke increases beyond 45 years of age. In the
patients who are 40 years old and under 40 years other etiologies like vasculopathies, cardioem-
bolism or coagulopathies are the most frequently seen causes for the ischemic stroke. A specific
diagnostic approach is very important for young patients with ischemic stroke.

Keywords: Young ischemic stroke, risk factor, TOAST classification, cerebral infarction
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ci iskemik atak tespit edilenler ve tetkiklerini
yapt›ramayan hastalar çal›flma d›fl› b›rak›ld›. ‹s-
tatiksel incelemede ANOVA, Friedman testi ve
One Sample Kologorov-Smirnov testleri kulla-
n›lm›flt›r.

Bulgular
Yafl aral›¤›na ve cinsiyete göre gruplar›n da-

¤›l›m› Tablo 1’de gözlenmektedir.

Grup I: Yafl aral›¤› 16-40 Kad›n/erkek oran› 10/12 n=22

Grup II: Yafl aral›¤› 41-45 Kad›n/erkek oran› 5/13 n=18

Grup III: Yafl aral›¤› 46-50 Kad›n/erkek oran› 10/20 n=30

Gruplar kendi içinde TOAST s›n›flamas›na
göre de¤erlendirildi¤inde altgruplar›n da¤›l›m›
Tablo 2’de görülmektedir. Grup I’de di¤er ne-
denlere ba¤l› inme, grup II ve grup III’te sebebi
bilinemeyen inme en yüksek s›kl›klar›yla dikka-
ti çekmektedir.

Total hasta popülasyonunda

GAA ⇒ %9 (n=6)

K‹ ⇒ %23 (n=16)

KAH ⇒ %4 (n=3)

DN‹ ⇒ %23 (n=16)

SB‹ ⇒ %41 (n=29) olarak saptand›.

TOAST s›n›flamas›na göre inmeler grupland›-
r›ld›¤›nda en yüksek oranda saptanan inme tip-
lerinin da¤›l›m›:

Grup I: DN‹ %16 (Behçet hast. 2 olgu, SLE 3
olgu, Sneddon send. 1 olgu, Tbc vaskülit 1 olgu,
Dural sinüs-ven trombozu 4 olgu, disseksiyon 1
olgu).

Grup II: SB‹ %14 (Etyolojik neden saptana-
mayan 5 olgu, sadece aterosklerotik risk fak-
törleri saptanan 4 olgu, kardiyoembolik + ka-
rotis disseksiyonu + antikardiyolipin antikor
pozitifli¤i saptanan 1 olgu).

Grup III: SB‹ %21 (Etyolojik neden saptana-
mayan 5 olgu, sadece aterosklerotik risk fak-
törleri saptanan 5 olgu, kardiyoembolik + ate-
rosklerotik risk faktörleri saptanan 3 olgu, kar-
diyoembolik + vasospazm döneminde opere
ACA anevrizmas› saptanan 1 olgu).

Genifl arter aterosklerozuna ba¤l› inme birer
hasta ile ilk iki grupta (%1) düflük oranda izlenir-
ken, 4 hasta (%6) ile en s›k 3. grupta tespit edildi,

Tablo 1. Genç iskemik inmeli hastalarda 
yafl gruplar›na göre cinsiyet 
da¤›l›m›
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Tablo 2. Yafl gruplar›na göre inme tipi 
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Grup I
Grup II
Grup III

GAA % (n) K‹ % (n) KAH % (n) DN‹ % (n) SB‹ % (n)

Grup I: %1 (1) %9 (6) %0 (0) %16 (11) %6 (4)

Grup II: %1 (1) %6 (4) %1 (1) %3 (2) %14 (10)

Grup III: %6 (4) %9 (6) %3 (2) %4 (3) %21 (15)

TOPLAM: %9 (6) %23 (16) %4 (3) %23 (16) %41 (29)

(p=0.3) (p=0.3) (p=0.7) (p=0.008) (p=0.005)

One Sample (Tek Örnek) Kologorov-Smirnov Testi

Her üç grupta da erkekler ço¤unlukta idi
(p=0.001) (Friedman test)
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ancak istatistiksel karfl›laflt›rmada anlaml› bir fark-
l›l›k saptanmad›. Sebebi bilinmeyen inme grubun-
da tüm etyolojik tetkikleri yap›lmas›na ra¤men
hiçbir risk faktörü veya testlerde patolojik bulgu
saptanamayan hastalar en az birinci grupta idi
(n=2) (%3), bunu befler hasta (%7) ile ikinci ve
üçüncü grup takip ediyordu. Sebebi bilinmeyen
inme altgrubu en s›k ikinci ve üçüncü grupta, en
az birinci grupta izlendi, bu da istatistiksel anlam-
l› bulundu (p=0.005). Kardioemboli insidans› bi-
rinci ve üçüncü grupta eflit oranlarda görülürken
(n=6) (%9), 2.  grupta (n=4) (%6) daha az say›da
izlendi. Her üç grupta kardioembolik inme veya
kardiyak risk faktörleri aç›s›ndan istatistiksel bir
farkl›l›k izlenmedi (p=0.3). Küçük arter hastal›¤›
40 yafl alt› grupta gözlenmez iken, 41-45 yafl gru-
bunda bir hastada (%1), 46-50 yafl grubunda ise
iki hastada (%3) laküner inme saptand›, ancak bu
oranlar istatistiksel anlaml›l›k göstermedi. Di¤er
nedenlere ba¤l› inme saptanan birinci grubun 11
hastas›ndan ikisinde Behçet hastal›¤›, üçünde SLE,
birinde Sneddon sendromu, birinde tüberküloz
vasküliti, birinde hamileli¤e ba¤l›, birinde de oral
kontraseptif ve sigara beraber kullan›m›na ait hi-
perkoagülopati, bir hastada da disseksiyon tespit
edildi. Sinüs trombozu 4 olgu (%6), venöz infarkt
bir olgu (%1) ile sadece 1. grupta gözlendi. Dis-
seksiyon 1. ve 2. grupta birer olguda olmak üze-
re 2 olguda (%3) karotis sisteminde saptand›. 41-
45 yafl grubunda ise sadece iki hastada di¤er ne-
denlere ba¤l› inme tespit edilmifl olup birinde an-
tikardiolipin antikor sendromu, di¤erinde sistemik
lupus eritamatosus (SLE) tespit edildi. 46-50 yafl
grubunda ise 3 hasta di¤er nedenlere ba¤l› inme
tan›s› al›rken, bunlardan birinde akut dönem d›-
fl›nda protein S düflüklü¤ü, di¤er iki olguda ise
SLE tespit edildi. Üç grupta di¤er nedenlere ba¤l›
inme karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlam-
l› derecede birinci grupta fazla görüldü (p=0.008).
Sebebi bilinmeyen inme grubu içinde birden faz-
la etyoloji saptanan hastalar en fazla 4 hasta (%6)
ile 3. grupta idi, birinci ve ikinci grupta ise birer
hasta (%1) tespit edildi. Birinci gruptaki tek hasta

40 yafl›nda erkek hasta olup, kalp kapak hastal›¤›-
na efllik eden karotis disseksiyonu saptan›rken,
ikinci gruptaki hastada karotis disseksiyonu ya-
n›nda SLE ve kardioemboli majör risk faktörü ola-
rak de¤erlendirilen ventrikül apeks trombüsü iz-
lendi. Antikardiolipin antikor pozitifli¤i birinci
gruptaki Sneddon olgusu ile ikinci gruptaki anti-
kardiolipin antikor sendromu olan bir hasta olmak
üzere toplam 2 hastada (%3) pozitif saptand›. Pro-
tein S düflüklü¤ü (hastada protein S: %11, normal
de¤erler: %60-150) sadece üçüncü gruptaki bir
hastada (%1) tespit edilirken, protein C ve antit-
rombin düflüklü¤ü tespit edilemedi.

Aterosklerotik risk faktörleri de¤erlendirildi¤in-
de risk faktörlerinin en s›k görüldü¤ü gruplar:

Hipertansiyon ⇒ Grup II, III (p=0.002) 

Birden fazla riski olanlar ⇒ Grup II, III (p=0.024)

Hiperlipidemi, sigara kullan›m› ⇒ Grup II ve Grup III

Risk faktörleri saptanmayan ⇒ Grup I

Tablo 3. Yafl gruplar›na göre aterosklerotik
risk faktörlerinin da¤›l›m›
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Risksiz HT DM Hiper Sigara Kardiyak Birden

lipidemi fazla risk

Grup I %19 (13) %3 (2) %1 (1) %0 (0) %1 (1) %10 (7) %3 (2)

Grup II %11 (8) %11 (8) %4 (3) %7 (5) %7 (5) %3 (2) %11 (8)

Grup III %14 (10) %24 (17) %7 (5) %9 (6) %10 (7) %10 (7) %23 (16)

(p=0.02) (p= 0.002) (p=0.4) (p=0.14) (p=0.45) (p=0.3) (p=0.024)

ANOVA Testi
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Hipertansiyon ve birden fazla risk tafl›yanlar
grup II ve III’te istatistiksel anlaml› farkl›l›k olufl-
turacak düzeyde yüksekti

Tart›flma
Literatüre bak›ld›¤›nda genç inmeli hastalar-

da etyoloji, prognoz, rekürrens ve insidans›

araflt›ran çeflitli ülkelerden yay›nlar oldu¤u gö-

rülmüfltür. Örne¤in, Hollanda’dan 2001 y›l›nda

yay›mlanan Szapary ve arkadafllar›n›n (1) 45

yafla kadar olan 84 inmeli genç hasta ile yap-

t›klar› çal›flmada sigara içimi ve hiperlipidemi

en s›k inme faktörü olarak tespit edilmifl, bu da

halk›n yeme al›flkanl›¤›na ba¤lanm›flt›r. Ayn›

çal›flmada kardioembolik inme %9.5, sebebi

bilinmeyen inme %17.7, ateroskleroz %33.3,

protrombotik durum %15.5 olarak bildirilmifl-

tir. Bizim çal›flmam›zda ateroskleroza ba¤l› in-

me oran› daha düflük olup, bu fark Hollan-

da’daki çal›flman›n yap›ld›¤› bölgedeki lokal

beslenme al›flkanl›¤› ile ilgili olabilir.

Japonya’dan 2001 y›l›nda Yonemura ve Ki-
mura’n›n yay›nlad›¤› 50 yafla kadar iskemik in-
me geçirmifl 133 olguluk genç inme çal›flma-
s›nda da (2) bizim çal›flmam›za benzer yafl
grupland›r›lmas› yap›lm›fl, hastalar iskemik in-
me lokalizasyonu, etyolojisi ve aterosklerotik
ve kardiyak risk faktörleri aç›s›ndan incelen-
mifllerdir. Bu çal›flmada da di¤er çal›flmalarda
ve bizim çal›flmam›zda oldu¤u gibi erkek cin-
sinde daha s›k görüldü¤üne de¤inilmifltir. Ayn›
çal›flmada bizim çal›flmam›zda oldu¤u gibi 18-
40 yafl grubuna göre 45-50 yafl grubunda hi-
pertansiyon ve diabet daha s›k gözlendi¤i be-
lirtilmifltir. 18-40, 40-45 ve 45-50 yafl gruplar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda Yonemura’n›n çal›flmas›nda
kardioembolik inme aç›s›ndan gruplar aras›n-
da anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›flt›r. Bizim
çal›flmam›zda da 40 yafla kadar olan birinci
grup ile 45-50 yafl gruplar›nda kardioembolik
inme oran› eflit olarak tespit edilmifltir. Yine bi-

zim çal›flmam›zdaki verilere uygun olarak bu
çal›flmada da aterosklerotik arteriyal lezyonlar
en s›k 45-50 yafl grubunda, nonaterosklerotik
vaskülopatiler ise en s›k 18-40 yafl grubunda
izlenmifltir. Yonemura’n›n çal›flmas›nda toplam
133 hastan›n %26’s›nda laküner inme, %12’sin-
de aterotromboza ba¤l› inme, %33’ünde kardi-
oembolik inme, %20’sinde di¤er nedenlere
ba¤l› onlar›n kriptojenik olarak s›n›fland›rd›¤›
inme, %9’unda ise s›n›fland›r›lamam›fl inme
oranlar› bildirilmifltir. Bizim çal›flmam›zda ise
sebebi bilinmeyen inmeler %41 ile önde gel-
mekte olup, bunu kardioembolik ve di¤er ne-
denlere ba¤l› inmeler %23’er oranla takip et-
mekte, daha sonra genifl arter aterosklerozuna
ba¤l› inme %9 ile, en düflük oranda da küçük
damar hastal›¤› (laküner sendromlar) gelmek-
teydi. Bizim çal›flmam›zdaki sebebi bilinmeyen
inmelerin oran›n›n yüksek olmas› bu grubun
içinde hem etyolojik araflt›rmaya ra¤men bir
patoloji tespit edilemeyen hastalar›n hem de
iki ve daha fazla etyolojik nedenin bir arada
bulundu¤u hastalar›n ayn› grup içinde yer al-
mas› ile aç›klanabilir. Ayr›ca kardiyak ve he-
matolojik araflt›rmalar›n daha ayr›nt›l› metotlar-
la yap›lmas›n›n bu gruptaki hasta say›s›n› azal-
taca¤› kan›s›nday›z. Bu çal›flmada da bizim ça-
l›flmam›zdaki gibi laküner inmeler 45-50 yafl
grubunda en s›k görülmekle birlikte, görülme
s›kl›¤›n›n Yonemura’n›n çal›flmas›nda yüksek
olmas›, beslenme al›flkanl›klar› ve hipertansi-
yon gibi risk faktörlerinin fazlal›¤› ile aç›klana-
bilir.

Güney Afrika’da yap›lm›fl 320 olguluk 15-49
yafl aras› ilk inmeli hasta grubunda 2000 y›l›n-
da yay›mlanm›fl beyaz ve siyah ›rk›n etyoloji,
topografi, klinik ve handikap aç›s›ndan karfl›-
laflt›r›ld›¤› çal›flmada (3) siyahlarda HIV’e ba¤l›
inmenin di¤er nedenlere ba¤l› inme nedenleri
içinde en yüksek oranda görüldü¤üne dikkat
çekilmifl, Güney Afrika’da ›rk ve endemik has-
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tal›¤›n ikisinin birden genç eriflkin inmesinde
önemli faktör oldu¤unu belirtilmifltir.

Kore’den yay›mlanm›fl bir çal›flmada da (4)
15-44 yafllar› aras›nda 149 iskemik inmeli genç
hastan›n inme altgruplar› bizim çal›flmam›zda
oldu¤u gibi TOAST s›n›flamas› kullan›larak be-
lirlenmifl ve iskemik inmenin karakteristikleri
araflt›r›lm›flt›r. Bu çal›flmada da yine erkek pre-
dominans› bulunmakta olup, TOAST s›n›flama-
s›na göre %20.8 genifl arter aterosklerozu,
%17.4 küçük arter hastal›¤›, %18.1 kardioem-
boli, %16.8 s›n›fland›r›lamayan nedenler,
%26.8 di¤er nedenlere ba¤l› inme tespit edil-
mifltir. Ayn› çal›flmada erkeklerde kad›nlara gö-
re hipertansiyon, sigara ve alkol kullan›m›n›n
daha s›k görüldü¤üne dikkat çekilmifltir. Bizim
çal›flmam›za bak›ld›¤›nda da sigara ve alkol
kullan›m›n›n erkeklerde daha fazla oldu¤u gö-
rülmüfltür. Korelilerle yap›lan çal›flmada, genifl
arter atero-arteriosklerozuna ba¤l› inmenin kü-
çük arter hastal›¤›na oran› yüksek olup, bizim
çal›flmam›z ve di¤er Bat›l› ülkelerin çal›flmala-
r›na ters düflmektedir. Bu durum yazarlar›n da
dikkatini çekmifl ve nedenin Koreli genç er-
keklerin sigara, hipertansiyon gibi risk faktör-
lerine daha çok maruz kalmalar›yla aç›klanabi-
lece¤ini belirtmifllerdir. Bizim çal›flmam›zda,
küçük arter hastal›¤› %4 gibi düflük bir oranda
saptanm›fl olup, Asyal›lardan çok Avrupal›lar›n
çal›flmalar›ndaki oranlara uygunluk göstermek-
tedir.

‹talya’da 45 yafl ve alt›nda ilk inmeli 89 has-
tayla yap›lan çal›flmada da (5) erkeklerde daha
fazla gözlendi¤i dikkati çekmifl, bu çal›flmada
sadece iskemik inme de¤il, hemorajilerde ça-
l›flmaya al›nm›fl, inme insidans› ve prognozu
araflt›r›lm›flt›r. ‹talyanlar›n bu çal›flmas›nda
%22.5 oran›nda subaraknoid hemoraji, %20.2
intraserebral hemoraji, %57.3 oran›nda iskemik
inme tespit edilmifltir. ‹skemik inmeli hasta

grubunda kanamal›lara göre ciddi özürlülük
oranlar› yüksek bulunmufltur.

‹talya’dan yay›mlanan genç eriflkinlerde ilk
iskemik inme sonras› rekürrensin araflt›r›ld›¤›
bir baflka çal›flmada (6), 16-45 yafl aras› 135 ol-
guda erkek predominans› olup, inme rekür-
rensi %11 olarak tespit edilmifltir. Bizim çal›fl-
mam›zla cinsiyet fark› uygunluk göstermekte-
dir.

Portekizlilerin 15-49 yafl aras› genç inmeli
164 poliklinik takipli epidemiyoloji çal›flmas›n-
da (7) 141 hastada iskemik inme 16 hastada
hemorajik inme ve 7 hastada venöz tromboz
tespit edilmifltir. Bizim çal›flmam›zda ise top-
lam 70 hastan›n 4’ünde (%6) sinüs trombozu,
bir hastada (%1) venöz infarkt saptanm›flt›r.
Zetola’n›n bu çal›flmas›nda iskemik inmenin
nedeni %48 aterotrombotik olup, %32’sinde
hiçbir etyoloji saptanamam›flt›r. Bizim çal›flma-
m›zda ise aterotrombotik inme oran› daha dü-
flük ancak etyolojisi belirlenemeyen grup oran-
lar› yaklafl›k bu çal›flmaya uymaktad›r. Ayn› ça-
l›flmada hemorajiler için en s›k risk faktörünün
hipertansiyon oldu¤u bildirilmifl, iskemik in-
farktlar için ise bizim çal›flmam›zda oldu¤u gi-
bi en s›k risk faktörleri arteriyal hipertansiyon,
sigara içimi, hiperkolesterolemi, alkolizm ve
diabetes mellitus olarak belirlenmifltir. Yazarlar
genç inmeli hastalarda spesifik etyolojik fak-
törlere dikkat edilmesinin d›fl›nda hipertansi-
yon, sigara içimi ve hiperkolesterolemi gibi
risk faktörlerinin tedavisinin genç hastalardaki
inmeyi belirgin azaltaca¤›na dikkati çekmifller-
dir.

National Research Council Group on Stro-
ke in the Young’›n (8) 1999 y›l›nda Stroke
dergisinde yay›mlanan genç iskemik inmeli
veya geçici iskemik atak geçiren hastalarda
uzun dönemde prognozu araflt›ran çal›flmala-
r›nda 15-44 yafl aras› 330 hasta ortalama 96 ay
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izlenmifltir. Bu çal›flmada da erkek predomi-
nans› olup, hastan›n erkek olmas›, yafl›n›n
otuz beflin üstünde olmas›, inme geçirerek
baflvurmas› ve kardiyak hastal›¤›n›n bulunma-
s› prognozu etkileyen ba¤›ms›z faktörler ola-
rak bildirilmifltir.

Fransa’da 1998 y›l›nda yay›mlanan 127 genç
iskemik inmeli hastayla yap›lan bir çal›flmada
(9), arteriyal disseksiyon elendikten sonra, an-
titrombin III, protein S ve protein C seviyeleri
araflt›r›lm›fl, akut dönemde düflük bulunanlar
daha sonra tekrarlanarak toplam 9 hastada
anormallik saptand›¤› bildirilmifltir. Bu dokuz
hastan›n yedisinde hamilelik, östrojen, akut in-
flamasyon gibi edinsel nedenler saptanm›fl, sa-
dece 2 hastada herediter koagülasyon inhibi-
törlerinin eksikli¤i tespit edilerek, herediter
özelli¤in ihmal edilecek kadar nadir oldu¤una
de¤inilmifltir. Bizim çal›flmam›zda da toplam 70
hastadan 46-50 yafl grubunda olmak üzere sa-
dece 1 hastada akut dönem d›fl›nda tekrarla-
nan protein S seviyesi düflük bulunup, baflka
bir patoloji tespit edilmeyerek herediter oldu-
¤una karar verilmifltir. Bizim çal›flmam›zdaki
veriler de bu çal›flmaya benzerlik göstermekte-
dir.

Hollanda’da yap›lan ve akut serebral in-
farktl› 15-45 yafl aras› genç 120 hastada koagu-
lasyon bozuklu¤unun araflt›r›ld›¤› bir çal›flma-
da (10), protein S, protein C, antitrombin, plas-
minogen, immunglobulin G antikardiolipin an-
tikorlar› (ACLA) ve protrombin seviyeleri, lu-
pus antikoagulan› bak›lm›fl, yaklafl›k olgular›n
dörtte birinde koagüulasyon bozuklu¤u tespit
edildi¤i bildirilmifltir. Koagulasyon bozuklu¤u-
nun inme tipi veya vasküler risk faktörleriyle
ilgisinin olmad›¤› ancak s›kl›kla genifl arter
hastal›¤› olanlarda görüldü¤ü belirtilmifltir. Ya-
zarlar koagulasyon bozuklu¤unun ortaya kon-
mas›n›n zor oldu¤una ve muhtemelen di¤er
risk faktörleriyle etkileflti¤ine dikkati çekmifl-

lerdir. Bizim çal›flmam›zda ise tek hastada (%1)
protein S düflüklü¤ü saptanm›fl, hiçbir hasta-
m›zda bu çal›flmada da oldu¤u gibi antitrom-
bin ve protein C eksikli¤ine rastlanmam›flt›r.
Lupus antikoagulan› bir hastam›zda tespit edil-
mifl, bir hastam›zda hamileli¤e ba¤l› hiperko-
agulabilite, bir di¤erinde oral kontraseptif ve
sigara kullan›m›na ba¤l› hiperkoagulopati, bir
hastam›zda antikardiolipin antikor sendromu,
bir hastam›zda Sneddon sendromu olmak üze-
re toplamda 5 hastada (%7) koagulasyon bo-
zuklu¤u saptanm›flt›r. Vaskülopatilere bak›ld›-
¤›nda ise 6 hastada (%9) SLE, 2 hastada (%3)
Behçet, bir hastada (%1) tüberküloza ba¤l›
vaskülit ve 2 hastada da (%3) disseksiyon tes-
pit edilmifltir.

Wiborg ve Widder’in Almanya’da 1998 y›l›n-
da yay›mlad›klar› genç iskemik inmeli hastalar-
la yap›lan epidemiolojik bir çal›flmada (11), is-
kemik inmenin etyolojisi, tan› ve prognozu
araflt›r›lm›fl, iskemik inmelilerin %5-10’nu genç
eriflkinlerin oluflturdu¤unu, önde gelen neden-
lerin aterosklerotik hastal›k, vasküler disseksi-
yon, vaskülit ve özellikle kardioemboli oldu-
¤unu bildirmifllerdir. Bu çal›flmada ise aç›kla-
namayan nedenlere ba¤l› inme %20 oran›nda
tespit edilmifltir.

Kuzey ‹sveç bölgesinde 18-44 yafllar› aras›n-
daki 107 akut serebral infarktla gelen genç in-
meli hastada yap›lan çal›flmada (12), inme altg-
ruplar› TOAST s›n›flamas›na göre yap›lm›fl ve
bu çal›flmada aterotrombotik inme %3.7, di¤er
nedenlere ba¤l› inme %36, sebebi bilinmeyen
inme %21 olarak bildirilmifl, ayr›ca oral kontra-
septif kullan›m› %7, migren %1, antikardiolipin
antikor pozitifli¤i %4.7 oran›nda bulunmufltur.
Bu çal›flmadaki aterotrombotik inme oran› tüm
çal›flmalardan düflük bulunmufltur. Bizim çal›fl-
mam›zda migrene ba¤l› inme olgusu saptan-
mam›flt›r. Oral kontraseptif ve sigara kullanan
bir hasta (%1) tespit edilmifltir. Antikardiolipin
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antikor pozitifli¤i ise 2 hastada (%3) saptan-
m›flt›r.

Williams ve arkadafllar›n›n Amerika ‹ndi-

anapolis’te yapt›klar› bir çal›flmada (13), 1-18

yafl aras›ndaki 92 iskemik inmeli çocuk ile 18-

45 yafllar› aras›ndaki 116 genç iskemik inmeli

hasta inme altgruplar› aç›s›ndan incelenmifl ve

karfl›laflt›rma yap›lm›flt›r. Bu çal›flman›n sonuç-

lar›na göre inme altgruplar›n›n çocuk/genç

eriflkin oranlar› genifl arter aterotrombozu için

0/16, kardioembolik inme için 15/14, küçük

damar hastal›¤› için 0/3, di¤er nedenlere ba¤l›

inme için 49/44, sebebi bilinmeyen inme için

36/23 olarak bildirilmifltir. Williams 15-18 yafl

aral›¤›ndaki çocuklardaki inme nedenlerinin

genç eriflkinlere t›pat›p benzedi¤ini, bu neden-

le çocuk ve genç eriflkin s›n›r›n›n 15 yafl olarak

al›nabilece¤inden bahsetmifltir. Ayr›ca çocuk-

larda daha çok protrombotik neden iskemik

inme nedeni olarak görülürken, genç eriflkin-

lerde daha fazla aterotrombotik nedenler ve

disseksiyon görüldü¤ü belirtilmifltir. Bizim ça-

l›flmam›zda genifl arter aterosklerozu toplam 70

hastan›n 6’s›nda tespit edilmifl, iki hastada dis-

seksiyon saptanm›flt›r. Küçük arter hastal›¤›,

di¤er nedenlere ba¤l› inme ve sebebi bilinme-

yen inme gruplar›n›n oranlar› bizim çal›flma-

m›zla uygunluk göstermektedir.

Rohr ve arkadafllar›n›n Baltimore-Washing-

ton Cooperative Young Stroke Study çal›flma-

s›ndaki 18-44 yafl aral›¤›ndaki 1220 siyah ve

beyaz ›rk›n oluflturdu¤u risk faktörü araflt›rma

grubundan iskemik inme geçiren 296 olguyla

yapt›klar› ve 1997 y›l›nda yay›mlanan çal›flma-

da (14), bizim çal›flmam›zda da oldu¤u gibi si-

gara içimi, diabetes mellitus ve hipertansiyo-

nun her iki ›rkta da önemli risk faktörleri oldu-

¤u, ancak, özellikle genç siyahlarda iskemik

inme aç›s›ndan hipertansiyon ve sigara içimi-

nin çok daha ön plana ç›kt›¤› belirtilmifltir.

Sonuç olarak, iskemik inme genç eriflkin er-
keklerde daha s›k görülmekte, 40 yafl alt› grup-
ta, vaskülopati, hematolojik nedenler ve kardi-
yoembolik inmeler ön planda iken, 41-50 yafl
grubunda hipertansiyon baflta olmak üzere di-
¤er aterosklerotik risk faktörleri ile kardioem-
boli ve genifl arter hastal›¤› daha s›k gözlen-
mektedir. Bu nedenle genç iskemik inmeli has-
talara yaklafl›mda spesifik tan› metodtlar›n›n
önemi büyüktür.
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