
10. İNME SONRASI YAPILMASI GEREKEN İNCELEMELER 

 

İnme sonrası hızlıca inmenin nedenleri ortaya çıkarılmalıdır. İnme tekrarını önlemenin 

tek yolu nedene yönelik en uygun tedavinin başlanmasıdır. İnme nedeni 

araştırmasına hemen hasta taburcu edilmeden önce başlanır.  

Öncelikle inme için risk faktörleri belirlenir. Hastanın yüksek tansiyonu, şeker 

hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, fazla alkol tüketimi, pıhtılaşmaya veya 

kanamaya yatkınlık yaratabilecek durumu olup olmadığı araştırılır.  

İnme yapan nedenlerin başında beyin veya boyun damarlarının damar sertliği 

(ateroskleroz) nedeniyle daralması ve tıkanması gelmektedir. Bu durumun en sık 

nedenleri yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanmak, 

sağlıksız beslenmek, obezite ve hareketsiz yaşamdır. Bu risk faktörleri değiştirilebilir risk 

faktörleridir, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri ile oluşturdukları risk 

azaltılabilir. Ancak, yaşlanma, aile de benzer hastalıkların sık olması, ırksal ve genetik 

özellikler de ateroskleroz ve buna bağlı inme riskini arttırabilir.  

Beyin ve boyun damarlarındaki darlıklar tomografi (BT) veya manyetik rezonans 

görüntüleme (MR) anjiyo ile gösterilebilir. Bu incelemelerde kasıktan kateter 

takılması gerekmez, sadece koldaki damardan opak madde verilmesi gerekir. Beyin veya 

boyun damarında ileri darlık bulunan hastalarda darlığı düzeltmeye yönelik “damara 

anjiyo ile stent koyma”  veya cerrahi tedavi önerilebilir. Hastanın hangi tedavi için uygun 

olduğuna takip eden hekimleri tarafından karar verilir. 

İnmenin bir diğer önemli ve sık nedeni kalp hastalıkları ve ritm bozukluklarıdır. 

Bu durumda kalpte oluşan pıhtı dolaşımla beyne giderek damarı tıkar. Kalpten beyne pıhtı 

gitmesine en sık yol açan ritm bozukluğu “Atriyal fibrilasyon” dur. Bu ritm 

bozukluğunun muayene ve “elektrokardiyografi” ile tanısı mümkündür. Muayenesi ve 

elektrokardiyografisi normal olan bazı hastalarda 24 saatlik veya daha uzun kalp ritim 

kayıtları yapan cihazlar takılarak hastanın kalp ritmi incelenebilir. Bu inceleme Holter 

monitörizasyon olarak isimlendirilir.  

 



Ritm bozukluğu dışında inmeye yol açan başka kalp hastalıkları da vardır; bunlar arasında 

yakın zamanda kalp krizi geçirmiş olma, romatizmal kalp kapak hastalıkları, kalpte protez 

kapak olması, kalbi tutan kan infeksiyonları, ileri evre kalp yetmezliği ve kalpte delik 

olmasıdır. Bunların araştırılması için de hastaya kalp ultrasonografisi yapılması 

gerekebilir; bu inceleme ekokardiyografi olarak isimlendirilir. 

İnmenin nadir nedenlerine yönelik de ileri kan incelemelerinin yapılması 

gerekebilir. Bunlar özellikle yukarıdaki incelemelerin sonuç vermediği veya hastanın 

yaşının genç olduğu durumlarda mutlaka yapılmalıdır. Bu incelemeler ile inmeye yol 

açabilecek çeşitli infeksiyon hastalıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları, romatizmal 

hastalıklar ve kan hastalıkları araştırılır. 

 

 


