
15. İNME SONRASI RİSK FAKTÖRLERİNİN TEDAVİSİ 

 

İnme risk faktörlerinden korunma inmede en önemli yaklaşımların başında gelir. Bu risk 

faktörleri kontrol altına alındığında inme tekrarı da azalacaktır.  

İnmede risk faktörleri değiştirilemeyen ve değiştirilebilir risk faktörleri olarak ikiye 

ayrılır. Değiştirilebilir faktörlerde bazı alışkanlıklarımızdan uzaklaşma, yaşam tarzı 

değişiklikleri ile ilaç tedavileri kombine edildiğinde en iyi sonucun alınacağı aşikardır.  

Bu risk faktörlerine göz atmak gerekirse:  

Sigara: Sigara tıkayıcı damar hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. İnme riskini 

yaklaşık 2 kat arttırır. Pasif sigara içiciliği de inme için bir risk faktörüdür. Sigarayı 

bırakma inme riskini azaltmaktadır. Sigara hastanın en fazla kontrolünde olan risk 

faktörüdür.  

Alkol: Alkol tüketimi ile hem tıkayıcı damar hastalığı hem de beyin kanaması arasında 

ilişki mevcuttur. Az miktarda alkol tüketiminin riski arttırdığına dair kanıt olmamakla 

birlikte, fazla miktarda alkol tüketimi inme riskini arttırmaktadır. Alkol kullanımı en aza 

indirilmeli veya kesilmelidir.  

Hipertansiyon: Hipertansiyon hem kanamalı hem de tıkayıcı inme için bir risk 

faktörüdür. Kan basıncı yükseldikçe inme riski artar.  Tansiyonun kontrolünde tuz 

kısıtlaması, kilo verme ve düzenli egzersiz yapma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de önem 

taşımaktadır. Hedef kan basıncının istisnai durumlar olmakla birlikte 140/90 

mmHg’nin altında olması gerekir. Tansiyon ilaçlarının düzenli alınması, aralıklı 

tansiyon kontrollerinin yapılması ve ölçümlerin kaydedilmesi gerekir.  

Diyabet (şeker hastalığı): Şeker hastalığı iskemik inmeyi 1-2 kat arasında 

arttırmaktadır. Diyabetin tedavisinde uygun diyet ve ilaç tedavileri önemlidir. 

Doktorunuzun önerdiği şeker ilaçlarını ya da insülin tedavisini anlatıldığı şekilde 

kullanmanız ve yemeğinizde ara ve ana öğünlere dikkat etmeniz gerekmektedir. Son 2-3 

aylık kan şekeri düzeyinizi yansıtan Glikohemoglobin (HbA1c) değerinin istisnai bir 

durum yoksa <%7’nin altında olması tercih edilir.   

Kalp hastalıkları: Özellikle kalpte ritm problemlerinin başında gelen “atrial fibrilasyon” 

kalp kaynaklı inmelerin en önemli nedenidir. Atrial fibrilasyonu olan hastaların kumadin 

ya da başka bir kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanmaları gerekmektedir. Kumadin 

alan hastalar bu ilacı alırken belirli aralıklarla kan tahlili (INR ölçümü için) 



yaptırmalıdırlar. INR düzeyinin sıklıkla 2-3 arasında olması hedeflenir. Bu değerin altında 

bulunması damar tıkanıklığı riskini arttırırken, bu değerin üzerinde olması ise kanama 

riskini arttırır. Bu nedenle, ölçümlerin doktorunuzun tavsiye ettiği sıklıkta yaptırılması ve 

ilaç dozunun ona göre ayarlanması çok önemlidir.  

Hiperlipidemi (Kan yağlarının yüksek olması): Yüksek kolesterol -özellikle kötü 

kolesterol olarak adlandırılan LDL- seviyesi ile inme riski artmaktadır. Buna karşılık HDL-

kolesterol olarak adlandırılan iyi kolesterol ise inme riskini azaltmaktadır. Kötü 

kolesterolü yüksek hastalarda diyet tedavisi ve kolesterol düşürücü ilaçlar bu kontrolü 

sağlamada etkilidir. İlaçların doktor tavsiyesinde kullanılması, sağlıklı beslenme ve 

fiziksel egzersizlerle desteklenmesi ve hastanın ayrıntılarını bilmeyen kişilerin 

tavsiyelerine uyulup bırakılmaması önemlidir.  

Obezite (ileri şişmanlık): Kilolu kişilerde şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, 

hipertansiyon da sık bulunur. Mücadelede sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel egzersizler 

önemlidir. 

Sağlıklı beslenme ve diyet: Tuzlu, şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak 

gerekmektedir. Sebze, meyve ve tam tahıllı yiyeceklere diyette yer vermek 

gerekmektedir. Kırmızı et, kızartma, sakatat, katı yağ, hazır yiyeceklerden kaçınmak 

gerekir. Akdeniz diyeti olarak isimlendirilen balık, salata, sebze ve meyve ağırlıklı 

beslenme inme riskini azaltmaktadır.  

Fiziksel inaktivite: İnme sonrası fiziksel egzersizler hem kas gücünüzün geriye 

gelmesinde faydalı olacak hem de kilo artışınızı engelleyecektir. Kan şekeri, tansiyon ve 

kan yağlarının da düşmesine yardımcı olacaktır. 

 

 


