
6. İNME NEDENLERİ NELERDİR? 

 

İnme daha çok risk faktörleri (ileri yaş, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, 

obezite, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara ve alkol tüketimi) bulunan kişilerde 

gelişir. Bu risk faktörlerinin çoğuna kişi kendisi yol açar. Bunlar sigara içmek, fazla alkol 

tüketmek, fazla tuz tüketmek, sağlıksız beslenmek, fazla kilolu olmak ve hareketsiz yaşam 

olarak sıralanabilir. Bunlar dışında, birçok kişi tansiyonunu, kan şekerini veya kan 

lipidlerini belli aralıklarla ölçtürmediği için bunlarla ilgili bir problem varsa bile farkında 

değildir. Risk faktörleri tespit edilen hastalarda da ilaçlarını düzenli kullanmadıkları ve 

kontrollerini yaptırmadıkları zaman inme için risk artar. Damar hastalıklarına yol açan bu 

risk faktörleri kalp ve diğer vücut damarlarında olduğu gibi beyin damarlarında da 

tıkanıklıklara ve inmeye yol açabilir. Yüksek tansiyon aynı zamanda beyin damarlarında 

yırtılmaya, beyin kanamasına ve inmeye neden olabilir. 

Damar sertliği ve tıkanıklığı dışında en önemli inme nedenlerinden birisi de kalp 

hastalıklarıdır. Kalpte ritm bozukluğu bunlar arasında başı çeker ve kalpte oluşan pıhtının 

beyin damarına giderek tıkamasına yol açar. Buna en sık yol açan ritm bozukluğu “atriyal 

fibrilasyon” adı verilen ritm bozukluğudur. Bu ritm bozukluğunun ileri yaşla birlikte 

sıklığı artar, başka hiçbir hastalığı olmayan kişilerde de görülebilir. Ancak risk faktörleri 

olanlarda görülme sıklığı artar. Bu nedenle, ileri erişkin yaştaki (>60 yaş) bireylerin 

düzenli (yılda bir) aile hekimlerine başvurması ve kalp ritmi, kan basıncı, kan şekeri ve 

lipidleri açısından kontrolden geçmesi gerekir. Ritm bozukluğu dışında kalp kapak 

hastalığı, kalp kapak değişimi, kalp yetmezliği, kalp krizi gibi başka kalp hastalıkları da 

kalpte pıhtı oluşmasına ve beyin damarını tıkamasına yol açabilir.  

Nadiren hiçbir risk faktörü olmadığı halde inmeye yol açabilen durumlar da vardır. Bunlar 

daha nadir görülmekle birlikte önemlidir. Bunlardan biri boyun damarlarından biri veya 

daha fazlasının iç duvarının yırtılmasıdır. Bu durum kaza, şiddetli düşme, çarpma veya 

boynu uzun süre veya aşırı bir şekilde döndürme, kütletme veya zorlama sonucu ortaya 

çıkabilir.  

Kan hücrelerinin aşırı üretimine veya pıhtılaşmaya yol açan bazı kan hastalıkları, ve 

nadiren romatizmal hastalıklar da inmeye yol açabilir.  



Pıhtılaşma faktörlerinin ve hücrelerinin azaldığı, kan sulandırıcı ilaçların kontrol altında 

ve doktor tavsiyesiyle kullanılmadığı durumlarda da beyin kanaması ve kanamalı inme 

riski ortaya çıkar.  

Uyuşturucu ilaçların kullanımının da hiçbir risk faktörü taşımayan genç bireylerde dahi 

inme riskini arttırdığı unutulmamalıdır. 

 


