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Epidemiyoloji

STROK VE GEÇİCİ İSKEMİK
ATAK

• USA’da ölümlerin 3. sık nedenidir.
• 700.000 kişi / yıl...
– % 20 ilk bir yılda ex...

•
•

Dr. Şükrü GÜRBÜZ
F.Ü. FTM ACİL TIP A.D.

Strok Tipleri
• İskemik strok
• Hemorajik strok

Trombotik İslemik Strok
• Aterosklerotik hastalıklar trombotik
stroke’ların en sık nedenidir.
• Diğer sebepleri; vaskülitler, disseksiyon,
polisitemi, hiperkoagülobilite, HIV, sfiliz,
tbc, aspergillozis ve trişinozisdir.
• Semptom ve bulgular dakikalardan–
saatlere dek değişir.

• Hastaların 1/3’ü 65 yaşın altındadır.

İskemik Strok
• İskemik strok 3 alt gruba ayrılır:
• Trombotik
• Embolik
• Hipoperfüzyon

Trombotik İskemik Strok
• Daha önceden aynı damarsal dağılıma
uyan TIA öyküsü genellikle vardır.
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Embolik İskemik Strok
• Embolik strokların kontrastlı
incelemelerinde tıkanmış damarlarda
sanılanın aksine damar lümeninde
patoloji yoktur.
• İskemik strokların % 20’sini oluşturur.

Hipoperfüzyonel İskemik Strok
• Oluşum mekanizması kardiyak yetmezliğe
bağlı hipoperfüzyondur.
• Daha generalize ya da diffüz hasar
paterni oluşturur.

Hemorajik Strok
• İntraserebral hemorajide, kanama küçük
arteriyollerden beyin parankimine olur.

Embolik İskemik Strok
• Diğer sebepler ise yağ embolisi, IV
enjeksiyonlara bağlı partikül embolisi ve septik
embolidir.
• Embolinin en sık kaynakları
– Kalp: Valvuler vejetasyonlar, mural trombüsler (AF,
MI, disritmi), paradoksal emboli, kardiyak tm’ler
(miksoma)
– Major damarlar: Aorta, karotisler, vertebral
arterler.

Hemorajik Strok
• Her beş stroktan biri hemorajik strok’dır.
• İki alt tipi vardır:
• İntraserebral hemoraji
• Non-travmatik subarachnoid
hemoraji

Risk Faktörleri
• İleri yaş ve önceki strok öyküsü
• Irk (Asyalılar ve Afrikalılar)
• Tütün ve alkol
• Kronik HT
• Amiloidozis
• İatrojenik antikoagülasyon ya da trombolitik
kullanımı
• Vasküler malformasyon
• Kokain
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Patofizyoloji
• Beynin kanlanması anterior ve posterior
dolaşımdan olur.
• Anterior sirkülasyon beynin 4/5’ine kan
verir ve karotid sistemden orjin alır.
• Anterior sirkülasyon; optik siniri, retinayı
ve beynin frontoparietal, anterotemporal
lobunu besler.

İskemik Strok
• Kan akımının bozulmasıyla beyin hücreleri
birkaç dakika içinde ölmeye başlayacaktır.
• Oklüzyonun derecesi ve süresi hücrelerin
etkilenme derecesini oluşturur.
• İskemik bölgenin ortasındaki nöronlar
irreversibl hasara uğramıştır fakat
periferdekiler reversibl hasar uğramıştır.

Patofizyoloji
• Posterior sirkülasyon beynin 1/5’ lik
alanına dağılır.
• Beyin sapı, cerebellum, talamus, kulağın
işitme ve denge sistemleri, orta temporal
lob, vizzuel occipital kortex beslenir.

İskemik Strok
• Teorik olarak erken reperfüzyonla
hücrelerin yaşam şansı artar.
• Tedavide intravenöz veya intraarteryel
trombolitik tedavi ve nöroprotektif
ajanların kullanılması esastır.

Hemorajik Strok
• Vasküler rüptür sonucu dakikalar içinde
artan kafa içi basıncı ve global
hipoperfüzyon gelişecektir.
• Hematom yanında lokal kompresyona
bağlı, iskemik alanlar olabilir.
• Kanama alanından uzak bölgelerde
nöronal mediasyon veya kimyasallar
aracılı vazokonstriksiyona bağlı perfüzyon
azalması gelişir.

3

01.02.2012

Klinik
• Hikaye:
• Ht
• KAH
• DM
• Atherosklerotik
hst.
• AF
• Kapak
replasmanı
• MI

Klinik
• Hastalar doğru bir şekilde geçmişe
yönelik TIA açısından sorgulanmalıdır
çünkü stroke tipini ayırmada yardımcı
olabilir.
• Aniden ortaya çıkan semptomlar embolik
veya hemorajik stroke olabilirken,
kekeleme gibi bir semptom
hipoperfüzyonel yada trombotik strokeyi
işaret edebilir.

FM
• Ateş sorgulanmalı. Strokenin
komplikasyonu olarak aspiration
pnömonisi olabilir.
• Emboli işaretlerine bakılmalı. (Janeway
lezyonları ve Osler nod.)
• Kanama diskrazileri (peteşi, ekimoz)
• Fundoskopik muayene yapılmalı.
Preretinal hemoraji ile SAK birliktedir.
• S3 galo, raller, karotid üfürüm

• Baş ağrısı
• Kusma
• Travma
• Araç kazaları
• Spor kazaları
• Karotid
disseksiyonlar

Klinik
• Baş ağrısı hemorajik strokla çoğunlukla
birliktelik gösterirken, iskemik strokla
daha az birliktelik gösterir.

Nörolojik Muayene
• Nörolojik muayenede amaç SSS
lezyonunu lokalize etmektir.
• The national institutes of health’in
stroke skalası doktor ve hemşireler
tarafından yapılan nörolojik muayeneye
bir standardizasyon getirmiştir.

4

01.02.2012

NIHSS Kategorileri
•
•
•
•
•
•
•

Sorulara cevap verebilme
Emirleri yerine getirme
Bakışlar
Görsel muayene
Facial palsy
Kolların motor cevabı
Bacakların motor cevabı

Bilinç düzeyi
• Bazı sorularla hastalığın derecesi
değerlendirilir.
• Doğum tarihi
• Gözünü kapaması
• Yumruk yapması istenir
• İki parmağını göstermesi istenir.

Motor Fonksiyon
• Üst extremitenin motor değerlendirilmesi en
iyi olarak pronator driftle yapılır.
• Hasta parmak ucunda ve topukları üzerinde
yürütülerek alt extremiteler değerlendirilir.

NIHSS Kategorileri
•
•
•
•
•

Ataksi
Duyu muayenesi
Unutkanlık
Heceleme
Lisan muayenesi ( afazi )

Görsel değerlendirme
• Görme alanı değerlendirmesi ve ekstraokuler
hareketler occipital lob ve beyinsapı lezyonları
hakkında bilgi verir.
• Görme alanı değerlendirilmesi parmak görme
alanı üzerinde dolaştırılarak yapılır.
• Okulosefalik manevralarla refleks göz
hareketleri değerlendirilir.

Serebellar Fonksiyonlar
• Serebellar fonksiyonlar hastanın
yürüyüşü, parmak burun testi, diz topuk
testi ile test edilir.
• Tüm bu testler posterior sütun
hastalığının ayırt edilebilmesi için gözler
açıkken ve kapalı iken yapılmalıdır.
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Konuşma
• Disartri: bir artikülasyon bozukluğu olup,
bir paralizi yada konuşmayı koordine
eden kaslardaki koordinasyon bozukluğu
sonucu olur.
• Disartrik konuşma sözcükleri kötü telafuz
etmektir.

Konuşma
• Afazide görülebilir. Afazi reseptif ( anlama
güçlüğü), expressif ( konuşulacak kelime
bulmada zorlanma) yada ikisi birden olabilir.

Kraniyal Sinirler
• Anterior sirkülasyon stroklarında;
kontrlateral motor defisit oluşur.
• Beyin sapı tutulumunda; ipsilateral
kranial sinir defisiti ve kontrlateral motor
defisit birlikte oluşur.
• Fasial sinir paralizileride bir SSS
lezyonundan kaynaklanabilir.

Transient İskemik Atak
• TIA 24 saat içinde gerileyen (çoğunluğu
30 dakika içinde geriler) nörolojik
bozukluk olup genelde trombotik inme ile
ilişkilidir.
• Trombotik ekstrakranial karotis arter
inmeleri olan hastaların % 50-75 inde
daha önceden TİA görülür, diğer inme
tiplerinin ise ancak %10 unda önceden
TİA görülür.

Strok Sendromları
Fiziksel bulgular lezyonların lokalize
edilmesine yardım edecek şekilde
klasik paternleri takip eder.

Transient İskemik Atak
• Pek çok klinik TİA enfarktın bilgisayarlı
tomografi bulguları ile ilişkilidir.
• Son bilgilere göre TİA’lı hastaların %10
undan fazlası, yarısı ilk 2 günde olmak
üzere 90 gün içinde inme ile acil servise
başvurur.

6

01.02.2012

İskemik Strok Sendromları
• Anterior serebral arter infarktı: Hafif
kortikal sensorial defektlerle birlikte,
kontrlateral kol güçsüzlüğü ve daha
belirgin bacak güçsüzlüğüne yol açar.

İskemik Strok Sendromları
• Hastalar konuşma veya motor
hareketlerde tekrarlayıcı hareketlerde
bulunup yavaş yanıt verirler.
• Ön serebral arterler tıkalı ana arterden
çıkıyorsa bilateral parasagittal enfarkt ile
parapleji ile birlikte anartri gelişir.

İskemik Strok Sendromları

İskemik Strok Sendromları

• Orta serebral arter enfarktı: Orta serebral
arter sulama alanını içeren inme
kontrlateral yüz ve kolda bacaktan daha
fazla olmak üzere zayıflık ve hissizlik ile
başvurur.
• Dominant hemisferde ise sıklıkla afazi
olur.

• Sağ elini kullananlar ile sol elini
kullananların %80 inde sol hemisfer
dominanttır.
• Çift simultane stimulasyonda dikkatsizlik
lezyonu dominant olmayan hemisferde
lokalize eder.
• Bu hastalarda konstruksiyonel apraksi
saat çizememe ile gösterilebilir.
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İskemik Strok Sendromları
• Hastalar disartritik olabilirler ama tipik
olarak afazik olmazlar.
• Homonim hemianopsi ve enfarkt alanına
bakma görülebilir.

İskemik Strok Sendromları
• Vertebrobaziller Sendrom: Posterior sirkulasyon
beyin sapı, serebellum ve vizüel korteksi besler.
• Bu alandaki inmenin semptom ve bulguları gizli
olabilir. Baş dönmesi, diplopi, disfaji, ataksi, kranial
sinir felçleri, bilateral ekstremite zayıflığı görülebilir.

İskemik Strok Sendromları
• Posterior Serebral Arter Enfarktı: PCA infarktı olan hastalar
inceleninceye kadar bulgularının farkında olmayabilirler.
• Motor bulgular minimal olup vizüel korteks anormalliklerinin
farkında olunmayabilir. İnce dokunma duyu modaliteleri
belirgin bir şekilde azalmıştır.
• Hipotansif durumlarda PCA dalları ve ACA ile MCA dalları
arasındaki anastomozların sulama alanları watershed
enfarktlarının lokalizasyonlarıdır.

İskemik Strok Sendromları
• Lateral medüller (Wallenberg) sendrom
spesifik posterior sirkulasyon enfarktı olup
vertebrobaziller ve/veya posterior serebellar
arteri içerir.
• Sadece bu sendrom olduğunda prognoz iyidir.

• Posterior sirkulasyon inmesinin önemi çapraz
nörolojik bozukluklardır ( ipsilateral kranial sinir felci,
kontrlateral motor zayıflık).

• İpsilateral yüz ısı ve ağrı kaybı, bu duyuların
vücutta kontrlateral kaybı, ekstremite ataksisi
olur.

İskemik Strok Sendromları

İskemik Strok Sendromları

• 9,10 ve 11. sinirin parsiyel ipsilateral
kaybı görülebilir.
• İpsilateral Horner sendromu (ptosis,
myozis ve anhidroz) sempatik sisteme
giden retikülospinal yolların kesilmesi ile
gelişebilir.

• Baziller arter oklüzyonu: Ciddi
quadripleji, koma, lock-in sendromuna
yol açar.
• Lock-in sendromunda pons tektumu
tutulur. Hasta yukarı bakış dışında
hareket edemez.
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İskemik Strok Sendromları
• Serebellar infarkt: Ani başlangıçlı ayakta
duramama, yürüyememe, düşme ile prezente
olurlar.
• Santral vertigo, baş ağrısı, bulantı, kusma,
boyun ağrısı, kafa çifti anomalileri tabloya
eşilik eder.
• 6 – 12 saat sonra CT’ de hastaların 1/3’ünde
anlamlı ödem gelişir ve bunu beyin sapı basınç
artışı ve bilinç düzeyinde azalma takip eder.

Serebellar İnfarkt
• Cerrahi dekompresyon, diüretik ve
kortikosteroidler hayat kurtarıcıdır.

Arteryel Diseksiyon
• Sıklıkla travma ile oluşabilse de, başın
aniden çevrilmesi gibi daha basit
durumlarda da ortaya çıkabilir.
• Nörolojik defisitler olmadan önce saatlergünlere dek uzanan boyun yada baş ağrısı
şikayeti mevcuttur.

İskemik Strok Sendromları
• Laküner infarkt: Kronik HT’ la birlikte
görülen küçük penetran arterlerin
infarktına bağlı olarak ortaya çıkan saf
motor ya da sensorial defisitler
görülebilir.
• Lezyonlar primer olarak bazal ganglionlar
ve ponsta lokalizedir.

Hemorajik Strok Sendromları
• İntraserebral hemoraji: Kontrlateral
hemipleji, hemianestezi, hemianopsi,
afazi görülebilir.
• Letarji ve anlamlı yüksek TA düzeyleri
mevcuttur.
• Nörolojik defisitten önce baş ağrısı,
bulantı, kusma görülür.
• Kanama genellikle putamen, talamus,
pons ya da cerebelumda görülmektedir.
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Hemorajik Strok Sendromları
• Serebellar hemoraji: Hastalarda ani
başlayan dizzines, kusma, anlamlı
gövdesel ataxi, yürüme bozukluğu
görülebilir.
• Bakış paralizileri ve artan bir stupor
tabloya eşlik edebilir.
• Hızlı koma ve herniasyon gelişebilir.
• Acil cerrahi dekompresyon veya
hematom evakuasyonu yapılmalıdır.

Teşhis
• Tanısal Testler arasında glukoz ölçümü,
CT,EKG,CBC, PT, aPTT, toksik madde
düzeyleri, kardiyak enzimler, EKO, karotis
doplerr USG, anjiografi, MR, MRanjiografi mevcuttur.

Hemorajik Strok Sendromları
• Subaraknoid hemoraji: Daha çok kadınlarda
görülür, 40 yaş altında ise erkeklerde sıktır.
• Muhtemel öksürme, ıkınma gibi aktiviteler
sonrasında ani gelişen occipital veya nuchal baş
ağrısı ile karakterizedir.
• Hastaların % 15 – 31’ inde günlerdir süren baş
ağrısı olabilir. (Gözcü kanama)
• Anevrizmanın komprese ettiği bölgeye göre
nörolojik defisit gelişebilir.

Diagnostik Testler
• Acil nonkontrast beyin BT çekilmesi hızlı
bir şekilde hemoraji yada iskemi ayrımını
yapmada esastır.
• Birçok akut iskemik strokeler ilk 6 saat
içinde rutin BT tarafından
görüntülenemeyebilinir.
• İnfarkt alanındaki hipodanisite 24-48 saat
arasında ortaya çıkar.
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Diagnostik Testler
Diagnostik Testler
• BT, 1 cm’den büyük parankimal
hemorajileri gösterebilir.
• Eğer BT ile tanımlandırılamayan bir
subaraknoid hemoraji kuvvetle
düşünülüyorsa, lumbar ponksiyon
endikedir.
• BT diğer intrakraniyal patolojileri, abse,
tümör, subdural ve epidural
hematomalarıda gösterebilir.

• EKG ise stroka yol açabilecek bir AF veya
AMI tanısı için kullanılabilir.
• MI’ dan sonra ilk 4 haftada % 2.5
oranında stroke ortaya çıkmaktadır.
• Bunların dışında: kan testleri (polistemi,
koagülopati),EKO (mural trombüs), MR
(beyin sapı,dural sinüs trombozu), carotis
dopler (özellikle TIA’da), anjiografi
yapılabilir.

Ayırıcı Tanı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epidural ve subdural hematom
Hiponatremi
Todd paralizisi
Hipertasif ensefalopati
Beyin tümör ve absesi
Menenjit, ensefalit
Hiperosmotik koma
Wernicke ensefalopatisi
Labirintit
İlaç intoks.(li, fenitoin, karamezapin)

İskemik Strok’ta Tedavi
• Genel yaklaşım: acil servise iskemik
strokla gelen bir hastanın ilk olarak hava
yolu açılarak oksijenasyonu sağlanır.
• Yatağın baş kısmı hafifçe kaldırılır.
Monitorizasyon ve damar yolu sağlanır.
• HT varlığında dikkatli sıvı verilmelidir.
• Hipoglisemi yoksa glukoz içeren
solüsyonlar verilmez.

Ayırıcı Tanı
•
•
•
•

Bell palsy
Komplike migren
Meniere hastalığı
MS

İskemik Strok’ta Tedavi
• Ateş varsa antipiretik verilebilir.
• Hipotermi nöroprotektif etkileri ortaya
çıkarabilir.
• İskemik strokede antikonvülzan
profilaksisi önerilmemektedir.
• Eğer nöbet gelişirse hasta
benzodiazepinlerle tedavi edilmelidir
(lorazepam 2-4 mg IV veya diazepam 510 mg IV) sonrasında 18 mg/kg IV 25
mg/dk da fosfenitoin uygulanır.
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İskemik Strok’ta Tedavi
• Hipertansiyon tedavisi: Sadece dirençli (sis >

220 mm Hg, ort.arteryel basıncı >130
mm Hg) ciddi HT durumunda tedavi
önerilmektedir.
• Farmakolojik olarak tansiyonu düşürmek
pneumbrada ki reversibl injuriyi geri
döndürebilir.
• Serebral kan akımında minimal etkiye
sahip labetalol ve enalaprilat tercih
edilmelidir.

İskemik Strok’ta Tedavi
• Hipertansiyon trombolitiklerle tedavi
edilen hastalarda intrakraniyal
hemorajiler için kofaktör bir risk
göstergesidir.

Trombolizis
• Total tPA 0.9 mg/kg, max 90 mg olarak
verilebilir. Total dozun % 10’ u bolus, geri
kalanı 60 dk üzerinde infüzyon olarak
verilir.
• İnfüzyonun başlamasından 2 saat geçene
kadar 15 dk’ da bir kan basıncı ve
nörolojik kontrol yapılmalıdır.

İskemik Strok’ta Tedavi
• Subligual kullanılan kalsiyum kanal
blokerlerinden kaçınılmalıdır.
• Trombolitik tedavisi düşülülen hastalarda
tansiyonu 185/115 mmHg altına düşürmek için
1-2 doz nitrogliserin ya da labetalol kulanılabilir.
• tPA kullanımından sonra daha önceden
söylenen ilaçlarla agressif tedaviye rağmen
ilaçlar yetersiz kalıyorsa tansiyonu 185/115
mmHg’nın altına düşürmek için nitroprussid
kullanılmalıdır.

Trombolizis
• İyi seçilmiş stroke vakası ilk 3 saatte tPA
verilerek tedavi edilebilmektedir.
• tPA ile tedavi edilen hastaların %30’u 3
hafta içerisinde minimal yada hasarsız bir
şekilde kurtulabilirler.

Trombolizis
• Tedavinin ilk 24 saatinde aspirin ve
heparin verilmez.
• Tekrar CT elde edilene kadar herhangi bir
nörolojik kötüleşmede intrakraniyal
hemoraji düşünülmelidir.
• Eğer kanama şüphesi varsa CBC, Plt,
koagülasyon testleri, kan grubu
bakılmalıdır. Acil hematoloji ve nöroşirürji
görüşü gereklidir.
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Trombolitiklerin kontrendikasyonları
• İntrakraniyal hemoraji varlığı
• SAK şüphesi
• Kontrolsüz HT
• Strok başlangıcında nöbet öyküsü
• Antikoagülan kullanımı
• Son 48 saatte heparin verilmesi
• 100000 altı trombosit
• İntrakraniyal kitle, A-V malfor.

İskemik Strok’ta Tedavi
• Klopidogrel ve tiklopidinde aspirin gibi
anti platelet olarak kullanılabilir.

İskemik Strok’ta Tedavi
• Anti plateletler: Aspirin kullanımı stroke
riskini %20-25 oranında azaltmaktadır.
• Aspirin için efektif doz 50-300 mg’dır.
• Dipiridamolda platelet fonksiyonlarını
inhibe eder.
• 200 mg PO dipiridamolü günde 2 kez
kullanmak stroke ve TIA riskini %15
azaltır.

İskemik Strok’ta Tedavi
• Antikoagülanlar: Bu hastalarda esas amaç
oluşan stroku tedavi etmek yada rekürren
tromboembolileri önlemektir.
• Heparin bu amaçla kullanılabilir.
• LMWH de aynı amaçla kullanılabilir.

Serebellar İnfarkt

TIA

• Erken NRŞ konsültasyonu bütün
serebellar infarktlı hastaların tedavisinde
ihtiyaçtır.
• Çünkü herniasyon ve posterior fossaya
bası önemli bir sorundur.

• Yeni oluşan TIA’lı hastalar kardiak emboli
ve yüksek gradeli karotid arter stenozu
yönünden değerlendirilmelidir.
• Heparinin rutin tedavide yeri yoktur.
• İlk 6 saatte uygulanan acil carotid
endarterektomi %70 TIA hastasında
ileride olabilecek strokeyi önler.

13

01.02.2012

İntraserebral Hemoraji Tedavisi

İntraserebral Hemoraji Tedavisi
• Ciddi HT’ u olan (sis>220 dia>120)
hastalar tedavi edilmelidir. Önerilen
ajanlar labetalol ve nitroprussiddir.
• Artmış kafa içi basıncı bulguları
varlığında, kafa içi kitle etkisi, shift ve
herniasyon açısından hiperventilasyon,
mannitol ve furosemid yararlıdır.

• Beyin sapına komşu ya da 3 cm’ den
büyük cerebellar hematomlarda cerrahi
dekompresyon ve evakuasyon
önerilmektedir.

Subaraknoid Kanama Tedavisi

Subaraknoid Kanama Tedavisi
• Tekrar kanama ve vasospazm SAK taki
majör komplikasyonlardır.
• Sistolik kan basıncını 160 mmHg’nın ya
da OAB’nı 110 mmHg’nın altına
düşürmekle yeniden kanama oranı ve
mortalite azalmaktadır.
• 60 mg PO Nimodipine (6 saatte bir)
vazospazm insidansını ve ciddiyetini
azaltır.

•
•
•
•

Profilaktik olarak fenitoin başlanır.
Bulantı antiemetiklerle tedavi edilir.
Ağrı kesiciler kullanılabilir.
Genellikle anjiografi ve cerrahiye gidecek
olan hastalar stabil ve nörolojik yönden
iyi olan hastalardır.

Subaraknoid Kanama Tedavisi
• Anevrizmada bir diğer alternatif yaklaşım
intraluminal platin coil’ler ya da balon
embolizasyonu ile endovasküler
obliterasyondur
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