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ÖZET
Tüberküloz menenjit (TBM), ekstrapulmoner tüberkülozun en sık olmasa da en ciddi klinik formudur. Günümüzde teşhisi, tedavisi ve bunların zorluklarına paralel olarak ortaya çıkan ciddi komplikasyonları, önemli bir sağlık problemidir. Çalışmamızda Ocak 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde takip ve tedavi ettiğimiz 82 TBM’li hasta, klinik ve laboratuvar özellikleri açısından incelenmiştir. Hastalarımızın %52’si kadın, %48’i erkek, yaş aralığı 15-70 yıl ve ortalaması 32’dir. Tanı; anamnez, klinik ve laboratuvar özellikleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ve radyolojik görüntüleme teknikleri yardımıyla
konmuştur. Kliniğimize başvurduklarında hastalarımızın %59’u evre II, %29’u evre I ve %23’ü evre III olarak saptanmıştır. En
sık şikayetler baş ağrısı (%87), bulantı-kusma (%63) ve ateş (%45); en sık saptanan bulgular, ense sertliği (%70) ve şuur değişikliği (%57) olmuştur. Hastaların %94’ünde BOS’ta pleositoz, %87’sinde BOS glikozunda düşme ve %82’sinde BOS proteininde artma saptanmıştır. Çalışmamızda 82 hastanın 40’ında BOS’tan Löwenstein-Jensen (LJ) besiyerinde Mycobacterium tuberculosis izole edilmiştir (%49). Kranial görüntülemede 19 hastada tüberkülom, 13 hastada bazal menenjit ve 11 hastada hidrosefali; akciğer grafisinde %28 oranında miliyer görünüm, %26 oranında aktif infiltrasyon ve kaviter imaj saptanmıştır. Hastaların %88’ine dörtlü antitüberküloz tedavi ve %75’ine deksametazon tedavisi verilmiş; 56 (%68.3) hasta tamamen, 14 (%17) hasta hafif ve 4 (%4.9) hasta ağır nörolojik sekelle iyileşmiş ve tedaviye rağmen 8 (%9.8) hasta kaybedilmiştir.
Sonuç olarak TBM, mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir infeksiyon hastalığıdır. Prognozu, hastaların başvuru evresine göre değişik seyredebilir. Şüphelenildiğinde tanının erken konması ve tedavinin zamanında yapılması, komplikasyonları ve
mortaliteyi etkileyecek en önemli faktörlerdir.
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SUMMARY
Evaluating 82 cases of tuberculous meningitis

Sengoz G
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Tuberculous meningitis (TBM) is not the most common but the most serious clinical form of extrapulmonary tuberculosis. Serious complications resulting from difficulties in diagnosis and treatment of the disease makes it an important health problem.
In our study, 82 patients with TBM, followed up in our clinic between January 1998-December 2002, are evaluated with their clinical and laboratory properties. 52% of our patients were females, 48% were males and their ages ranged from 15 to 70
with a mean of 32 years. The diagnosis was based on patients’ history, clinical and laboratory properties, cerebrospinal fluid
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(CSF) findings and radiographic findings. 59% of our patients were grade II clinically, 29% were grade I, and 23% were grade
III. Mostly observed complaints were headache (87%) and nausea-vomiting (63%) and fever (45%) and mostly seen physical
findings were stiff neck (70%), alterations in consciousness (57%). Pleocytosis in CSF was detected in 94%, low CSF glucose
level in 87%, and elevated CSF protein level in 82% of the patients. From CSF samples of 40 patients, out of total 82, Mycobacterium tuberculosis was isolated on Loewenstein-Jensen medium (49%). Nineteen patients had tuberculomas, 13 had basal
meningitis, and 11 had hydrocephalus on cranial radiographic studies. 28% had miliary pattern and 26% had active infiltration and cavities on chest roentgenogram. A four-drug antituberculous regimen was administered for 88% of the patients and
dexamethasone treatment was administered for 75%; 56 (68.3%) patients recovered from the illness, 14 (17%) patients had
slight and 4 (4.9%) patients had serious neurological sequeales and 8 (9.8%) patients died in spite of tuberculous therapy.
As a conclusion, TBM is an infectious disease with high morbidity and mortality rates. Various prognosis patterns may be
observed according to the clinical grade of the patient on application. When suspected, an early diagnosis and early treatment of the disease are the most important factors which effect complication and mortality rates.

Key Words: Tuberculous, meningitis, prognosis, sequel.

Bazı hastalıklar insanoğlu ile daima birlikte varolagelmiştir. Tüberküloz (Tbc)’un insanoğlu ile
olan birlikteliği kalabalık toplum hayatına geçişle
beraber epidemik yayılım dönemine girmiştir. 20.
yüzyılın ikinci yarısında anti-Tbc ilaçlarla, özellikle gelişmiş ülkelerde Tbc düşme eğilimi gösterse
de, 1980’li yıllardan sonra AIDS olguları ile beraber yeniden artış gözlenmiştir.

MATERYAL ve METOD
Ocak 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde takip ve tedavi ettiğimiz 82 TBM’li hasta
klinik ve laboratuvar özellikleri açısından retrospektif olarak incelenmiştir. TBM tanısı, menenjit
tablosu ile gelen hastalarda; anamnez, klinik özellikler, BOS bulguları ve görüntüleme tekniklerinden yararlanılarak konmuştur. Koma skalası yüksek, göz dibi incelemesi uygun olmayan veya
kranial BT/manyetik rezonans görüntüleme
(MRG)’de yer kaplayan lezyonu olan beş hasta
hariç tüm hastalara, ilk 1 saat içinde göz dibi incelemesini takiben lomber ponksiyon yapılmış ve
M. tuberculosis izolasyonu için BOS, LöwensteinJensen (LJ) besiyerine ekilmiştir. Ayrıca BOS’ta
hücre sayısı, hücre tipi, renk, basınç, “pandy” reaksiyonu ve biyokimyasal tetkiklerle değerlendirme yapılmıştır. Hastalar Gordon ve Parsons kriterlerine göre nörolojik olarak evre I, II, III diye ayrılmışlardır. Evre I’de şuur açık, nonspesifik bulgular var ve nörolojik semptom yok iken; evre II’de
meninks irritasyon belirtileri, konfüzyon ve minör
nörolojik defisit saptanır. Evre III’te ise ciddi şuur
değişiklikleri, stupor veya koma, konvülziyon,
gross parezi ve istemsiz hareketler vardır (1).

Tbc menenjit (TBM), Tbc geçirenlerin %510’unda görülür. Anti-Tbc ilaçlardan önce
TBM’nin klasik seyrinde ölüm kaçınılmaz son
iken, son 50 yıldır hastalığın seyri değişiklik göstermiş, atipik formlar sık gözlenir olmuştur. Tıp
dünyasındaki ilerlemelere rağmen TBM, gerek
teşhisindeki güçlükler gerekse de ciddi komplikasyonları nedeniyle hala önemli bir sağlık
problemidir. Erişkinde TBM, tek başına veya
hastalığın genellikle pulmoner/miliyer formuna
paralel olarak gelişir. TBM’ye ait semptom, belirti ve sekellerin çoğu meninks infeksiyonuna
immünolojik olarak yönlenen inflamatuvar cevabın sonucudur. Hastalığın kesin tanısı beyin
omurilik sıvısı (BOS)’nda aside dirençli basil
(ARB) görülmesi veya Mycobacterium tuberculosis’in üretilmesiyle konur. Ancak TBM, genellikle ampirik tedavi edilen klinik bir tablodur.
BOS’ta ARB görülmesi nadir ve kültürde üremesi güçtür. Bu nedenle klinik ve BOS bulgularının
destekleyiciliğinde ve bazen de polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) gibi, hızlı moleküler tanı teknikleri kullanılarak varılan tanı ile tedaviye başlanmalıdır. Çünkü gecikmiş tedavi sonucu yüksek oranda ciddi nörolojik sekellerin yanı sıra
hastalığın fatalitesi de yüksektir.

Tedavide izoniazid, rifampisin, etambutol ve morfozinamidden oluşan dörtlü anti-Tbc tedavi ve
deksametazon kullanılmıştır. Hastalarımızın 72
(%88)’sine klasik dörtlü anti-Tbc tedavi verilmiş,
geri kalanlara da direnç özellikleri göz önüne alınarak farklı tedavi protokolleri uygulanmıştır. Bu
hastalar, farklı bir yataklı tedavi kurumundan
çoklu ilaç dirençli pulmoner Tbc tanısı almış ve
yapılmış olan direnç test sonuçları bildirilerek
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saptanmıştır. Çalışmamızda 40 (%49) hastada LJ
besiyerinde BOS’tan M. tuberculosis izole edilmiştir. Kliniğimize başvuran hastalardan ilk alınan
BOS bulguları Tablo 1’de görülmektedir.

menenjit ön tanısıyla gönderilen ve tarafımızdan
TBM tanısı konulan hastalardır. Klasik tedavi uyguladığımız hastalara ilk iki ay izoniazid, rifampisin, etambutol ve morfozinamidden oluşan dörtlü, dört ay izoniazid, rifampisin ve etambutolden
oluşan üçlü ve bir yıl izoniazid ve rifampisinden
oluşan ikili tedavi yapılmıştır. Nörolojik defisitli
ve çoğu evre II ve III olan 62 (%75) hastaya sekiz
hafta süreyle (tedricen azaltılarak) 16 mg/gün
deksametazon tedavisi verilmiştir.

TBM tanısı konulan 71 (%87) hastaya kranial
BT/MRG yaptırılmış ve 51 (%72)’inde patolojik
radyolojik bulgular tespit edilmiştir. Bazı hastalarda rastlanılan birden fazla bulgu, gruplar halinde değil de tabloda bir bütün olarak gösterilmiştir. Tablo 2’de patolojik radyolojik bulgular
görülmektedir.

BULGULAR
Hastalarımızın 43 (%52)’ü kadın, 36 (%48)’sı erkek, yaş aralığı 15-70 yıl ve ortalama yaş 32 idi.
Hastalarımızın ikisi gebeydi ve bir hastamız da
dört ay önce doğum yapmıştı. Olgularımızın başlıca şikayetleri 71 (%87) hastada baş ağrısı, 52
(%63) hastada bulantı-kusma ve 37 (%45) hastada ateş olurken, klasik Tbc semptomları olan
zayıflama 15 (%18) hastada, gece terlemesi 14
(%17) hastada ve öksürük-balgam çıkarma 7
(%9) hastada mevcuttu. Olgularımız arasında 27
hastada TBM ile beraber hastalığın farklı klinik
formları da saptanmış, 20 hastada ise geçirilmiş
Tbc öyküsü olduğu öğrenilmiştir (%24).

Hastalarımız içinde akciğer grafisinde patolojik
bulgular saptanan hasta sayısı 59 (%72)’dur. Miliyer tutulum 23 (%28) hastada gözlenen ve en sık
saptanan akciğer bulgusu olurken, 14 (%17) hastada aktif infiltrasyon, 7 (%9) hastada kavite, 7
(%9) hastada da eski sekel lezyon tespit edilmiştir.
Hastalarımız arasında 56 (%68.3)’sı tamamen,
14 (%17)’ü hafif nörolojik sekelle (epilepsi, hemiparezi, işitme ve görmede azalma vb.), 4
(%4.9)’ü ağır nörolojik sekelle (yatağa bağımlılık, hemipleji vb.) iyileşmiştir. Tedaviye rağmen
8 (%9.8) hasta kaybedilmiştir (Tablo 3).

Fizik muayene bulguları arasında ense sertliği
57 (%70), bilinç değişikliği 47 (%57), ateş 37
(%45), meninks irritasyon bulgusu 33 (%40)
hastada mevcuttu. Hastaneye başvurdukları sırada 24 (%29) hastada nörolojik defisit vardı.
Parezi-pleji 9 (%11), diplopi 8 (%10) ve yürüme
kusuru 5 (%6) hastada saptanan en sık nörolojik bulgular olmuştur. Hastaların %10’unda ise ilk
gelişte konvülziyon gözlenmiştir. Bu anamnez ve
fizik muayene bulguları ile olgularımızın 48
(%59)’i evre II, 19 (%23)’u evre III ve 15 (%18)’i
evre I olarak değerlendirilmiştir. Semptomların
başlama süresi hastalarımızın %62’sinde bir-dört
hafta arasında, %22’sinde bir haftadan az,
%15’inde bir aydan uzun bulunmuştur.

Tablo 1. BOS bulguları.
Pleositoz
Glikoz düşüklüğü
Protein artışı
Lenfosit hakimiyeti
LJ’de üreme

%

77
71
67
49
40

94
87
82
60
49

LJ: Löwenstein-Jensen.

Tablo 2. Radyolojik bulgular (kranial BT/MRG).

Olgularımızın kan lökosit sayıları mm3’te 1700 ile
32.800 arasında, 49 (%60)’u normal sınırlarda
iken 27 (%33)’si mm3’te 10.000’in üzerindeydi.
Ortalama eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) saatte 38 mm iken, 17 hastada normal, 65 hastada
saatte 20 mm’den hızlı bulunmuştur. BOS incelemelerinde 77 (%94) hastada pleositoz, 49 (%60)
hastada lenfosit hakimiyeti, 71 (%87) hastada glikoz düşüklüğü, 67 (%82) hastada protein artışı
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n

52

Radyolojik bulgu

n

%

Normal bulgular
Tüberkülom
Bazal menenjit
Hidrosefali
Yaygın kontrast tutulumu
Bölgesel kontrast tutulumu
İskemi/infarkt
Araknoidit

20
19
13
11
7
5
3
2

28.2
26.8
18.3
15.5
9.9
7
4.2
2.8
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Tablo 3. Evrelere göre prognoz.
Evre I
İyileşme
Hafif nörolojik sekel
Ağır nörolojik sekel
Ölüm
Toplam

Evre II

Evre III

Toplam

n

%

n

%

n

%

n

%

11
4
0
0
15

13.3
4.9
0
0
18

37
8
1
2
48

45
9.7
1.2
2.4
59

8
2
3
6
19

9.7
2.4
3.6
7.3
23

56
14
4
8
82

68
17
5
10
100

Tbc, mortalitesi yüksek bir infeksiyon hastalığıdır. Kaybedilen sekiz olgunun altısı evre III, ikisi
evre II idi. Bu hastalarda altta yatan hastalık olarak diabetes mellitus, idiyopatik trombositopenik
purpura, malnütrisyon, hidrosefali, eski/yeni Tbc
hikayesi saptanmıştır. Ölen sekiz hastanın biri
hariç hepsine yatışın birinci gününde, sadece evre II olan bir hastaya dördüncü günde tedavi başlanmasına rağmen, dört hasta ilk on günde, diğer
dört hasta ise 45 gün içinde kaybedilmiştir.

prognozundaki önemini ortaya koymaktadır.
Ölen hastaların çoğu evre III’tür ve hepsine klinik
durumları göz önüne alınarak tedavi başlanmış,
BOS bulgularındaki kısmi düzelmeye rağmen
dördü ilk on gün içinde, ikisi üçüncü haftada, biri altıncı haftada kaybedilmiştir. Değişik serilerde
mortalite oranı %7-31, nörolojik sekel ise %4-56
oranında bildirilmektedir (3-8). Hastalığın prognozu başvuru evresiyle ilgili olup, ileri evre, tanıda gecikme, miliyer Tbc’nin eşlik etmesi mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır (3,9).

TARTIŞMA

TBM sinsi seyirli olduğu kadar atipik formları nedeniyle de başka hastalıkları taklit edebilir bir
hastalıktır. Tbc menenjitin en sık rastlanan klinik
tablosu uzun süren ateşli hastalık ve intrakranial
basınç artış bulgularının eklenmesi ile gelişen
kusma, baş ağrısı ve dalgınlıktır. Bu nedenle pek
çok hastada nonspesifik sayılabilecek bu şikayetler olduğunda, laboratuvar bulgularının da ışığında ayırıcı tanıda Tbc daima akılda tutulmalıdır. Erken teşhiste en önemli aşama hastalıktan
şüphelenmektir. Thwaites ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada; yaş, hikayenin süresi, lökosit
sayısı, BOS hücre sayısı ve BOS nötrofil oranı
verileri, %97 sensitiv ve %91 spesifik olarak Tbc
menenjit tanısına yardımcı olarak bulunmuştur
(10). Biz hastalarımızda en sık baş ağrısı (%87)
ve bulantı-kusma (%63) tespit ettik. Ateş ise
hastaların sadece %45’inde vardı. Hastaların
%84’ünde semptomların başlaması dört haftadan kısa olup bir haftadan kısa semptom süresi
olanların oranı %22 idi. %59 hasta evre II, %23’ü
evre III olarak tespit edildi. Hoşoğlu ve arkadaşlarının Türkiye genelinde 434 hasta ile yaptıkları çalışmada %68 hasta evre II veya III olarak tespit edilmiştir (11). Mısır’da 857 hasta ile yapılan
bir çalışmada semptomların başlama süresi 7-90

M.Ö. 4. yüzyılda Hipokrat’ın ilk kez tarif etmesinden bu yana yüzyıllar geçmesine ve bilimsel
ilerlemelere rağmen Tbc, 21. yüzyılda da varlığı,
yepyeni yüzleri ve AIDS gibi birliktelikleriyle hala tıp dünyasını şaşırtmaya ve meşgul etmeye
devam etmektedir. Merkezi sinir sisteminde Tbc
oluşumu genellikle subependimal bir tüberkülomun subaraknoid aralığa açılması ve hematojen
yolla yayılmasıyla oluşur (2). Anti-Tbc ilaçlardan önce her TBM’li hastanın sonu ölümken
1944 yılında streptomisinin devreye girmesiyle
Tbc tedavisinde altın dönem başlamış ancak,
hızla direnç gelişimi tedavinin güçlüğüne dair ilk
ipuçlarını vermiştir. Beş majör anti-Tbc ilaçla
beraber çok sayıdaki minör ilaç seçeneğine rağmen TBM, yüksek ölüm ve kalıcı sekel oranlarına sahiptir. Çalışmamızda beş yıllık süre içinde
kliniğimizde tedavi edilen 82 TBM’li hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Vakalarımızın
%68.3’ü tam iyileşme ve %17’si hafif nörolojik
sekelle taburcu edilirken, %4.9’unda ağır nörolojik sekel gelişmiştir. Mortalite oranı ise %9.8’dir.
Olgularımızda mortalite oranları evre III hastalarda %32 ve evre II hastalarda %4 olarak saptanmıştır. Mortalitenin evre III hastalarda sekiz kat
yüksek olması, başvuru evresinin hastalığın
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gün (ortalama 30 gün) arasında olup %34 hasta
konfüze halde, %62 hasta komada başvurmuş
ve mortalite oranı da %57 bulunmuştur (12).
Hastaların semptomlarının süresi ve evre mortalite üzerine etkilidir. Zira erken tedavi edilenlerde
tedavi şansı %100 iken, tedavide gecikme ağır
nörolojik komplikasyonlar ve artmış ölüm riski
ile sonlanır.

tetkik kranial BT veya MRG’dir. Alsoub yaptığı
çalışmada akciğer grafilerinin %35’inde ve BT
veya MRG ile %55 oranında tüberkülom veya
hidrosefali tespit etmiştir (27). Kumar ve arkadaşlarının 94 TBM’li hasta ile yaptığı çalışmada
BT ile bazal tutulum veya tüberkülom bulunması %89.2 duyarlılık ve %100 özgüllük ile TBM’de
tanı koydurucu bulunmuştur (28).

TBM tanısında altın standart BOS’ta ARB’nin gösterilmesi ve M. tuberculosis’in izole edilmesidir.
Ancak bu her vakada mümkün değildir. Çeşitli
çalışmalarda BOS’ta ARB %10-40 oranında pozitif iken, kültürde basili üretebilme oranı %5-86
arasında değişmektedir (3,4,13-17). Feng ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise 190 hastaya otopsi ile Tbc menenjit tanısı konmuş ve bu
hastaların %49.6’sına da ölümlerinden önce
yanlış tanı konduğu tespit edilmiştir (18). Ülkemizden yapılan çeşitli çalışmalarda BOS kültür
pozitifliği genelde düşüktür. Hakyemez ve arkadaşları %7, Buzğan ve arkadaşları %9.7, Avcı ve
arkadaşları %18, Göktaş ve arkadaşları ise %21
olguda BOS’tan M. tuberculosis üretebilmişlerdir
(19-22). Çalışmamızda ise 40 hastanın BOS
kültüründen LJ besiyerinde M. tuberculosis üretildi (%49). Tanı benzer pek çok çalışmada klinik
ve laboratuvar özelliklerine dayanarak konurken, hastalarımızın %49’una kültür ile tanı konması oldukça anlamlıdır. %51 hastada ise anamnez, klinik tablo, BOS bulguları ve görüntüleme
teknikleri yardımıyla TBM düşünüldü ve tedavi
başlandı. Vakalarımızda yaptığımız BOS incelemesinde, %94 hücre artışı, %60 lenfosit hakimiyeti, %87 glikoz düşüklüğü ve %82 protein artışı
tespit ettik. Kültür yöntemlerinin geç sonuçlanması ve her hastada pozitif olamaması nedeniyle TBM tanısında BOS incelemesi çok kıymetlidir. Yine de yapılan çalışmalarda BOS bulguları
genellikle Tbc ile uyumlu bulunurken, atipik
seyreden vakalarda BOS bulguları normal de
bulunabilmiştir (23-26).

Tedavide önerilen en az üç ilacın birlikte kullanılmasıdır. Bunlar INH, rifampin ve pirazinamid olmalıdır ve sıklıkla bunlara dördüncü bir ilaç eklenmelidir (29). Hastalarımızın %88’ine INH, rifampisin, morfozinamid ve etambutolden oluşan
dörtlü anti-Tbc tedavi verildi, geri kalanlara da
direnç özellikleri göz önüne alınarak farklı tedavi protokolleri uygulandı. Nörolojik defisitli ve
çoğu evre III olan 62 (%75) hastaya sekiz hafta
süreyle deksametazon tedavisi verildi. Steroid
kullanımı ile ilgili veriler çelişkilidir. Deneysel çalışmalarda beyin ödemini, intrakranial basınç artışını azalttığı gösterilmiştir. Bazı araştırıcılar tüm
vakalara kullanılması gerektiğini savunurken,
bazıları ileri evrede, serebral ödem, ensefalopati
veya spinal blok gelişen hastalarda kullanımını
önermektedirler (4,26,27,29).
Gupta ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, komadaki hastaların mortalitesinin tedavi başlanmadan önce %50-70 olduğu vurgulanmıştır
(30). Tbc menenjitte erken teşhis ve tedavinin
mortalite ve nörolojik sekel oluşumu açısından
önemi büyüktür. Çalışmamızda uygun ve erken
tedavi ile hastaların %90’ı iyileşmiştir. Nörolojik
sekel oranı ise 14 hastada hafif ve dört hastada
ağır olmak üzere %22 gibi düşük bulunmuştur.
Çoğu evre III olan 8 (%10) hasta tedavi başlanmasına rağmen kaybedilmiştir.
TBM ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir sağlık sorunudur. Düşük sosyoekonomik düzey, eğitimsizlik ve kötü yaşam koşulları Tbc’nin her formu gibi TBM’nin de tipik ve
atipik formları ile artışından sorumludur. Bu nedenle baş ağrısı, kusma, ateş, zayıflama gibi
semptomlarla başvuran, sosyal yönden de
Tbc’ye yatkın olabileceği düşünülen her hastada,
ayırıcı tanıda TBM akla gelmelidir. Çünkü hastalığın erken tanısı ve zamanında tedavisi mortalite
ve morbiditeyi anlamlı olarak azaltacaktır. TBM,
etkili anti-Tbc tedaviye rağmen yüksek mortalite

Hastaların çekilen akciğer grafilerinin %72’sinde
patolojik bulgu mevcuttu. %28 ile miliyer tutulum en sık tespit edilen bulgu idi. Kranial
BT/MRG ile görüntülemede hastaların %62’sinde
tüberkülom, bazal menenjit ve hidrosefali gibi
TBM ile uyumlu bulgular tespit edildi. TBM tanı
ve seyrinin izlenmesinde en önemli radyolojik
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ve morbiditeye neden olabilen bir hastalıktır.
Prognoz başvuru evresiyle yakından ilgilidir. Hastalığın kliniği, bulguları atipik olabilir.
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