
ÖZET
Amaç: Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda, hiperhomosiste-
ineminin, endotel ifllevlerinin bozarak prokoagülan faktör-
lerin aktivasyonuna ya da antikoagülan mekanizmalar›n
bozulmas›na neden olabilece¤i düflünülmektedir. Çal›flma-
m›zda, serum yüksek homosistein seviyeleri ve fibrin olu-
flumu aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r. 

Yöntem: Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde
koroner anjiyografi uygulanan 150 hasta çal›flmaya dahil
edildi. Hastalar, angiyografik de¤erlendirmeye göre pato-
lojik (3 damar hastas› olan, 102 hasta) ve normal (damar
t›kan›kl›¤› olmayan, 48 hasta) olarak ikiye ayr›ld›. Hasta-
lardan anjiyografi öncesi plazma ve serum örnekleri al›n-
d›. Serum örneklerinde total kolesterol, düflük dansiteli li-
poprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), trig-
liseridler, üre nitrojeni (BUN), kreatinin ve homosistein,
plazma örneklerinde ise protrombin zaman› (PT), aktive
parsiyel tromboplastin zaman› (aPTT), fibrinojen ve fibrin
y›k›m ürünleri (D-dimer) çal›fl›ld›. 

Bulgular: Protrombin zaman› (PT), aPTT, fibrinojen, BUN
ve kreatinin seviyeleri iki hasta grubunda da fizyolojik s›-
n›rlarda bulundu. Kolesterol ve LDL seviyeleri ile homosis-
tein seviyeleri aras›nda bir korelasyon yoktu. Patolojik ve
normal grup ortalamas› karfl›laflt›r›ld›¤›nda homosistein ve
D-dimer seviyeleri aç›s›ndan anlaml› fark tespit edildi. Ay-
r›ca tüm hastalar›n homosistein ve D-dimer seviyeleri kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda iki parametre aras›nda pozitif korelasyon
(r = 0.72) saptand›. D-dimer seviyeleri yüksek bulunan
patolojik grup hastalar›n›n, %76.9’unda, homosistein sevi-
yeleri de yüksek idi. 

Sonuç: D-dimer yüksekli¤i, fibrin oluflumu ve bunun sonu-
cunda fibrinolitik aktivitenin artt›¤›n› göstermektedir.
Homosistein ve D-dimer seviyelerinin ayn› hastalarda yük-
sek bulunmas›, hiperhomosisteinemi ve fibrin oluflumuna
yatk›nl›k aras›nda bir ba¤lant› olabilece¤ini düflündür-
mektedir.

‹ÇER‹K ÖZET‹
Çal›flmam›za, koroner anjiyografi uygulanan 150 hasta
dahil edildi. Hastalar, angiyografik de¤erlendirmeye göre
patolojik ve normal olarak ikiye ayr›ld›. Hastalardan anji-
yografi öncesi plazma ve serum örnekleri al›nd›. Serum
örneklerinde lipid seviyeleri, homosistein, plazma örnekle-
rinde ise p›ht›laflma testleri ile fibrinojen ve D-dimer çal›-
fl›ld›. Patolojik ve normal grup ortalamas› karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, p›ht›laflma testleri ve fibrinojen seviyeleri aç›s›ndan
anlaml› bir fark bulunamad›. Homosistein ve D-dimer se-
viyeleri aras›nda iki grupta anlaml› fark tespit edildi. D-
dimer seviyeleri yüksek bulunan patolojik grup hastalar›-
n›n, %76.9’unda, homosistein seviyeleri de yüksek saptan-
d›. Homosistein ve D-dimer seviyelerinin ayn› hastalarda
yüksek bulunmas›, hiperhomosisteinemi ve fibrin oluflumu-
na yatk›nl›k aras›nda bir ba¤lant› olabilece¤ini düflündür-
mektedir.

HOMOCYSTEINE AND D-DIMER GENERATION IN
PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Aim: Recent studies suggest that, hyperhomocysteinemia
may stimulate procogulant factors or impair anti-coagu-
lant mechanisms by effecting normal endothelial functions.
We have investigated the relationship between high homo-
sistein levels and fibrin generation.

Method: 150 patients who had coronary angiography in
Maltepe University, School of Medicine Hospital are stu-
died. Patients were classified as pathologic (102 patients
with three vessel disease) and normal (48 patients with no
vessel disease) according to angiographic evaluation. Se-
rum and plasma samples were taken from the patients be-
fore angiography. Total cholesterol, low density lipoprote-
in (LDL), high density lipoprotein (HDL), triglycerides,
blood urea nitrogen (BUN), creatinine and homocysteine
levels were measured in serum samples and prothrombin
time (PT), activated partial thromboplastin time (aPTT),
fibrinogen and fibrin degradation products (D-dimer) were
measured in plasma samples. 
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Results: Prothrombin time, aPTT, fibrinogen, homocystei-
ne, D-dimer, BUN and creatinine levels were in physiolo-
gic limits in all patients. No significant correlation was fo-
und with homocysteine levels and total cholesterol levels or
LDL levels. However, in pathologic group, 76.9% of pati-
ents who had high D-dimer levels, had high homocysteine
levels, too. 

Conclusion: Our findings regarding high D-dimer levels and
high homocysteine levels being in the same patients sug-
gest that, there may be a positive correlation between high
D-dimer levels and hyperhomocysteinemia.

SUMMARY
We have investigated the relationship between high ho-
mocysteine levels and fibrin generation. 150 patients who
had coronary angiography are studied. Patients were clas-
sified as pathologic and normal according to angiographic
evaluation. Clotting tests, lipid levels, fibrinogen, D-dimer
and homocysteine levels were measured in blood samples.
In pathologic group, 76.9% of patients who had high D-di-
mer levels, had high homocysteine levels, too. Our findings
suggest that, there may be a positive correlation between
high D-dimer levels and hyperhomocysteinemia.

G‹R‹fi
Koroner damar hastal›klar›n›n alt›nda yatan patofizyoloji
dünyada ve ülkemizde birçok grup taraf›ndan araflt›r›l-
maktad›r ve gün geçtikçe yeni mekanizmalar üzerinde du-
rulmaktad›r. Aterosklerotik damar hastal›klar›nda, hiper-
homosisteineminin önemli bir ba¤›ms›z risk faktörü oldu-
¤u bilinmektedir (1). Yüksek plazma homosistein düzeyle-
rinin kardiyovasküler hastal›k oluflumundaki rolü ve meka-
nizmalar› ise günümüzde hala tart›fl›lmaktad›r. Son y›llar-
da yap›lan çal›flmalarda hiperhomosisteineminin, endotel
ifllevlerini bozarak prokoagülan faktörlerin aktivasyonuna
ya da antikoagülan mekanizmalar›n bozulmas›na neden
olabilece¤i düflünülmektedir (2,3). Homosistein, metiyonin
ve sistein aras›ndaki metabolik yolda rol alan mikst bir
aminoasittir. Metiyonin katabolizmas›nda bir çok B vita-
mini koenzim olarak görev yapmaktad›r. Sa¤l›kl› popülas-
yonlarda folik asit, vitamin B12 ve pridoksin eksikli¤inde
hafif hiperhomosisteinemi bildirilmifltir (4,5).

Çapraz ba¤lanm›fl fibrinin, plazminle parçalanmas› sonu-
cu aç›¤a ç›kan D-dimer (Fibrin y›k›m ürünü) seviyeleri, do-
lafl›mdaki fibrin döngüsünü göstermektedir (6). Akut venöz
tromboembolizm veya sepsis gibi hastal›klarda plazma D-
dimer seviyeleri çok yüksek bulunmaktad›r (>2000ng/mL)
(7). Hafif yüksek plazma D-dimer seviyeleri (500-2000
ng/mL) ise koroner kalp hastal›¤›na da ba¤l› olabilen in-
tra-arteryel kökenli fibrin döngüsünün artt›¤›n› göster-
mektedir (7,8).

Çal›flmam›z, üniversitemizde halen yürütülmekte olan, ko-
roner kalp hastalar›nda, genetik olarak arteryel tromboza
yatk›nl›k üzerine yap›lan genifl çapl› araflt›rman›n bir bö-
lümüdür. Bu bölümde koroner arter hastalar›nda homosis-
tein seviyeleri ve fibrin oluflumu üzerine etkileri araflt›r›l-
m›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›flmam›za, Maltepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Kardi-
yoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri taraf›ndan Nisan-
Temmuz 2003 tarihleri aras›nda koroner anjiyografi uygu-
lanan 48-69 (ortalama 57 ± 6.2) yafllar› aras›nda 64 ka-
d›n, 86 erkek toplam 150 hasta dahil edildi. Diabetes mel-
litusu olan, hipertansif hastalar ve antikoagülan tedavi
alan hastalar çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Selektif koroner anji-
yografi sa¤ femoral yol kullan›larak Judkins tekni¤i ile ya-
p›ld›. Koroner arterler sol anterior oblik ve sa¤ anterior
oblik pozisyonlarda kraniyal ve kaudal aç›land›rmalar da
kullan›larak görüntülendi. Sol ana koroner arter, sol ön
inen arter (LAD), sol sirkumfleks arter ve sa¤ koroner ar-
terlerin her birinde ya da bunlar›n büyük yan damarlar›n-
da, lümen çap›nda en az %50 darl›¤a neden olan aterom
plaklar› anlaml› kabul edildi. Koroner anjiyografi görüntü-
leri bu konuda deneyimli iki araflt›rmac› taraf›ndan birbi-
rinden ba¤›ms›z olarak de¤erlendirildi.

Hastalar, cinsiyet fark› önemsenmeden, anjiyografik de-
¤erlendirmeye göre, 3 damar t›kan›kl›¤› olan (102 hasta-
patolojik grup-43 kad›n 59 erkek) ve damar t›kan›kl›¤› ol-
mayan kontrol hastalar› (48 hasta-normal grup-21 kad›n,
27 erkek) olmak üzere iki gruba ayr›ld›.

Hastalardan, anjiyografi öncesi plazma ve serum örnekleri,
anjiyografi sonras› ise sadece plazma örnekleri al›nd›. Se-
rum örneklerinde total kolesterol, düflük dansiteli lipopro-
tein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), trigliserid-
ler, üre nitrojeni (BUN), kreatinin, vitamin B12, folik asit
ve homosistein, plazma örneklerinde ise protrombin zama-
n› (PT), aktive parsiyel tromboplastin zaman› (aPTT), fib-
rinojen ve fibrin y›k›m ürünleri (D-dimer) çal›fl›ld›. Biyo-
kimyasal parametreler, Dimension RxL (Dade-Behring-
ABD), vitamin B12 ve folik asit, Access (Beckman-Coulter,
‹ngiltere) otoanalizörleri ile çal›fl›ld›. Homosistein, FPIA
yöntemi ile (IMX-Abbot-ABD), D-dimer, ELFA yöntemi ile
(VIDAS-BioMérieuex-Fransa), PT, aPTT, ve fibrinojen ise
mikrokoagülometre (Sigma-ABD) ie çal›fl›ld›. Anjiografi
sonras› al›nan plazma örneklerinde, yap›lan invazif (örsele-
yici) ifllemin fibrin oluflumu üzerine etkisinin olup olmad›¤›-
n› gösterebilmek amac›yla sadece D-Dimer düzeyleri ölçül-
dü. ‹statistiksel karfl›laflt›rmalar, tek yönlü ANOVA testi,
korelasyon analizleri ise Spearman Rank korelasyon testi
kullan›larak yap›ld› ve 0.05’den küçük p de¤erleri istatis-
tiksel olarak anlaml› kabul edildi.



BULGULAR
‹ki hasta grubu aras›nda, total kolesterol ve LDL seviyele-
ri aç›s›ndan belirgin bir fark saptanamad› ancak HDL se-
viyeleri normal grupta hafif olarak yüksek saptand›
(p<0.05)(Tablo 1). Kolesterol (r = 0.23) ve LDL (r =
0.17) seviyeleri ile homosistein seviyeleri aras›nda bir ko-
relasyon bulunamad›. Patolojik ve normal grup aras›nda
PT, aPTT, BUN, kreatinin, fibrinojen seviyelerinin ortala-
mas› karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
fark yoktu. D-dimer ve homosistein seviyelerinin ortalama-
s› karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise, patolojik grup hastalar›nda her
iki parametre de istatistiksel olarak anlaml› derecede yük-
sek bulundu (Tablo 1). 

Tablo 1. Patolojik (3 damar hastas›) ve normal (damar hastas› ol-

mayan-kontrol grubu) hasta ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

De¤erler ortalama ± SD olarak verilmifltir.

Patolojik Normal
Tot. Kolesterol (mg/dL) 296 ± 42 283 ± 36
LDL (mg/dL) 204.3 ± 32 216.3 ± 17
HDL (mg/dL) 22 ± 7.2 38 ± 5.6*
VLDL (mg/dL) 68 ± 12 52 ± 21
Trigliserid (mg/dL) 259 ± 32 211 ± 36
Fibrinojen     (mg/dL) 315 ± 45 357 ± 73
Homosistein   (Ìmol/L) 20.78± 8.4 16.95± 7.8**
D-dimer (ng/mL) 742 ± 87 385 ± 75**
PT          (saniye) 12.3 ± 0.9 12.9 ± 0.6
aPTT        (saniye) 29.8 ± 0.8 29.3 ± 0.5
BUN        (mg/dL) 19 ± 5.3 21 ± 3.2
Kreatinin     (mg/dL) 0.9 ± 0.58 0.9 ± 0.61
Vitamin B12   (pg/mL) 282 ± 53.2 247 ± 76.5
Folik Asit      (ng/mL) 16 ± 6.2 18 ± 3.4

*p<0.05, **p< 0.001

Patolojik grup hastalar›ndan elde edilen bulgular daha de-
tayl› olarak incelendi¤inde, her iki parametre için ortala-
ma de¤erleri yükselten 26 hasta tespit edildi. Bu 26
(%25.4) hastada D-dimer seviyeleri, fizyolojik s›n›r›n üze-
rindeydi ve yine ayn› hastalar›n 20 tanesinde (%76.9) ho-
mosistein seviyeleri de yüksek (>12.0 Ìmol/L) bulundu
(Tablo 2). 

Patolojik grupta yukar›da bahsedilen 26 hastan›n d›fl›nda
kalan 76 hastada ortalama D-dimer düzeyleri 416 ± 58
ng/mL, homosistein düzeyleri ise 18.15 ± 5.3 µmol/L ola-
rak bulundu. Bu de¤erler kontrol grubunun ortalama de¤er-
leri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda say›sal olarak yüksek bulunmas›-
na ra¤men, istatistiksel olarak anlaml› fark bulunamad›. 

Tüm hastalar›n de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, D-dimer ve
homosistein düzeyleri aras›nda pozitif korelasyon saptan-
m›flt›r (r = 0.71, p<0.001, güven aral›¤› 0.66-0.75). Öl-

çülen parametrelerin ortalama ± SD de¤erleri Tablo 1’de
verilmifltir. 

Tablo 2. Plazma D-dimer seviyeleri yüksek bulunan 26 patolo-
jik grup hastas›n›n, fibrinojen, D-dimer ve homosistein de¤erleri
gösterilmifltir. 

Hasta No Fibrinojen D-dimer Homosistein 
(mg/dL) (ng/mL) (Ìmol/L)

7 351 567 11,89
12 296 1023 9,6
14 249 2158 18,19*
18 380 1509 14,56*
21 240 1020 11,72
26 302 1348 15,01*
27 310 2567 23,41*
33 251 2108 17,51*
39 340 1545 18,96*
41 270 1574 17,46*
47 296 540 10,92
53 315 2500 22,31*
62 350 1043 17,05*
66 275 1710 11,06
67 321 2670 17,53*
72 296 1237 16,4*
75 265 554 11,79
78 318 518 13,61*
89 340 2005 21,92*
95 313 1034 17,81*
97 251 562 16,44*
103 390 1051 18,46*
125 293 561 13,57*
129 305 2556 19,43*
136 270 1012 18,23*
145 371 1089 25,36*

*Fizyolojik s›n›r›n (<12 Ìmol/L) üzerinde bulunan homosistein 

düzeyleri.

Toplam 150 hastadan, 4’ünde (%2.6) D-dimer seviyeleri,
anjiyografi öncesinde <500 ng/mL iken, anjiyografi son-
ras›nda 1000-2000 ng/mL aras›nda bulundu. 

TARTIfiMA
Çal›flmam›zda, 3 damar t›kan›kl›¤› olan patolojik hasta
grubuyla, hasta olmayan kontrol grubu karfl›laflt›r›ld›¤›nda
patolojik grup hastalar›nda homosistein seviyeleri yüksek
saptanm›flt›r. Hafif hiperhomosisteinemisi olan insan ve
hayvanlarla yap›lan son çal›flmalarda, homosistein ve da-
mar hastal›¤› iliflkisinin alt›nda yatan mekanizmalar daha
anlafl›l›r hale gelmifltir. Bu tür çal›flmalarla, plazma yük-
sek homosistein düzeylerinin, hem damar duvar›ndaki en-
dotel tabakas›na hasar verdi¤i hem de p›ht›laflma sistemin-
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de bozukluk yaratt›¤› gösterilmifltir. Bu bulgular›n da ›fl›-
¤›nda hiperhomosisteineminin etki mekanizmalar› çok-et-
kenlil olarak kabul edilmektedir (4,9) ve hiperhomosiste-
inemi sonucu geliflen endotel hücre hasar›, muhtemelen pa-
tolojik sürecin bafllang›c›d›r (10). Homosistein araflt›rma-
lar› birli¤i (Homocysteine Studies Collaboration) taraf›n-
dan yap›lan bir meta-analiz sonucunda, yüksek plazma ho-
mosistein düzeyleri, inme ve koroner kalp hastal›klar›nda
birinci derece risk faktörü olarak ilan edilmifltir (1). Plaz-
ma homosistein düzeyleri vitamin B12 ve folat düzeyleriy-
le yak›ndan iliflkilidir (4,5), ancak çal›flmam›z›n sonucun-
da bu iki vitamin ve homosistein düzeyleri uyumlu bulun-
mam›flt›r. Bu uyumsuzluk, homosistein metabolizmas›n›n
düzenleyici enzimlerinden biri olan metilentetrahidrofolat
redüktaz (MTHFR) enziminde ya da di¤er enzimlerde ak-
tivasyon de¤iflikli¤ine neden olabilecek gen polimorfizimle-
ri ile aç›klanabilir. Bu konuya moleküler düzeyde yap›lan
genetik araflt›rmalar›n sonuçlar› ›fl›k tutacakt›r. 

Çal›flmam›zda, ayr›ca tüm hastalar incelendi¤inde, plazma
D-dimer düzeyleri yüksek bulunan 3 damar hastalar›n›n %
79.6’s›nda homosistein düzeyleri de yüksek bulunmufltur.
D-dimer yüksekli¤i, fibrin oluflumu ve/veya fibrinolitik ak-
tivitenin artt›¤›n› göstermektedir (6,7,8). Önceden bilinen
vasküler hastal›¤› olmayan bireylerde bile, plazma D-di-
mer düzeylerinin fizyolojik s›n›rlar›n üzerinde olmas›n›n,
koroner kalp hastal›¤› aç›s›ndan % 70 daha fazla risk
oluflturdu¤u gösterilmifltir (6,11). Çal›flmam›zda, homosis-
tein ve D-dimer seviyeleri aras›nda pozitif korelasyon sap-
tanm›fl olmas›, hiperhomosisteinemi ve fibrin oluflumuna
yatk›nl›k aras›nda bir ba¤lant› olabilece¤ini düflündürmek-
tedir. Yap›lan çok de¤iflkenli bir araflt›rmada, kronik inf-
lamasyon ve fibrinojene göre yap›lan düzeltmelerden son-
ra bile homosistein ve D-dimer düzeylerinin patolojik aç›-
dan uyumlu oldu¤u gösterilmifltir (2).

D-dimer ve homosistein yüksekli¤inin bir arada bulundu¤u
patolojik grup hastalar›n›n anjiyografik incelemeleri tek-
rar de¤erlendirildi¤inde, aterosklerotik lezyonlar ve endo-
tel yap›s›nda di¤er patolojik grup hastalar›na göre bir fark
tespit edilememifltir. Bu de¤erlerin birlikte yüksekli¤inin
nedenleri, deneysel veya moleküler düzeyde planlanan do-
ku araflt›rmalar› ile incelenmelidir. Fibrinojen ve D-dimer,
koagülasyon sisteminin aktivasyonunu gösteren paramet-
reler aras›nda olmas›na ra¤men hastalar›m›z›n plazma
fibrinojen ve D-dimer düzeyleri birbiriyle uyum içinde de-
¤ildir. Bundan önce yap›lm›fl çal›flmalar›n baz›lar›nda da
bu iki parametre aras›nda minimal korelasyon rapor edil-
mifl ve bu çal›flmalar, D-dimer’› koroner arter hastal›klar›
aç›s›ndan ba¤›ms›z risk faktörü olarak ilan etmifllerdir
(6,11,12). Fibrinojen, karaci¤erde sentezlenen bir plazma
proteinidir. P›ht›laflman›n son aflamas›nda rol al›r ve ayn›
zamanda bir akut faz proteinidir. Koagülasyon zinciri ak-

tive olunca, fibrinojenden fibrinopeptid A ve B parçalar›
ayr›l›r ve geride kalan k›s›m polimerize fibrin halini al›r.
Plazma fibrinojen düzeyleri, inflamatuvar reaksiyonlarda
24-48 saat içinde yükselmektedir. Dolay›s› ile vücuttaki
herhangi bir akut inflamatuar cevap s›ras›nda plazma D-
dimer ve fibrinojen düzeylerinin uyumu bozulabilmektedir.
Bununla birlikte, çal›flmam›zda fibrinojen ölçümleri, Cla-
uss yöntemi ile yap›lm›flt›r. Clauss yöntemi,, p›ht›laflabilen
fibrinojen ölçümü temeline dayanmaktad›r ve rutin labora-
tuvarlarda otomatize mikrokoagülometrelerle çal›fl›lmak-
tad›r. Ancak, özellikle plazmada ayn› anda fazla miktarda
fibrin y›k›m ürünü de varsa fibrin oluflumu s›ras›nda poli-
merizasyon bask›lanmakta ve p›ht›laflma zaman› yanl›fl
olarak uzam›fl tespit edilebilmektedir (13). Bunun sonu-
cunda da fibrin miktarlar› yine yanl›fl olarak düflük bulu-
nabilmektedir. Sweetnam ve arkadafllar›, fibrinojen öl-
çümlerinde, ›s›-çöktürmesi ile nefelometrik olarak konsan-
trasyon ölçümlerinin özellikle minimal de¤iflikliklerde ve
kardiyovasküler hastal›k takiplerinde daha hassas oldu¤u-
nu göstermifllerdir (14).

Çal›flmam›zda, koroner anjiografi ile de¤erlendirilen ve 3
damar t›kan›kl›¤› oldu¤u tespit edilen hastalarda di¤er bi-
yokimyasal parametrelerin yan› s›ra plazma homosistein,
D-dimer ve fibrinojen seviyelerinin karfl›laflt›r›lmas› yap›l-
m›flt›r. Bulgular›m›z, yüksek homosistein seviyelerinin
yüksek D-dimer seviyeleri ile birlikte oldu¤unu göstermifl
ve klinik olarak, hastalar›n koroner arter hastal›¤› risk de-
¤erlendirmesi s›ras›nda, homosisteinin yan› s›ra, plazma
D-dimer düzeylerinin de izlenmesinin yararl› olabilece¤ini
düflündürmektedir. Çal›flmam›zda elde edilen bulgular›n,
daha fazla say›da hasta popülasyonu ile yap›lan çal›flma-
larla desteklenmesi gerekmektedir.  

Bu çal›flmada, ayn› zamanda koroner anjiyografi öncesi ve
sonras› fibrin oluflumunda bir de¤ifliklik olup olmad›¤›
araflt›r›lm›fl ve elde edilen bulgulara göre, yap›lan invazif
(örseleyici) ifllemin, fibrinolitik aktivitede belirgin bir de¤i-
flikli¤e neden olmad›¤› saptanm›flt›r.
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