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ÖZET
Yoğun bakımda hemoglobin takibi: Tanısal kan kaybı ve günlük sıvı dengesi ile ilişkisi

Bu çalışmanın amacı, belirgin kanaması olmayan solunumsal yoğun bakım hastalarının günlük hemoglobin değişikliklerini (∆Hb) saptamak; tanısal kan kaybı (TKK) ve günlük sıvı dengesi (SD)’nin bu değişiklikler üzerindeki olası etkilerini
araştırmaktır. Solunumsal yoğun bakım ünitesinde, yatış süresi en az 72 saat olan, aktif kanama, akut/kronik böbrek yetmezliği, kanama diyatezi ve sepsis bulgusu olmayan 34 olgunun dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik
özellikler, etyolojik tanı, ek hastalık varlığı, uygulanan tedavi, ilk 24 saatte hesaplanan “Acute Physiology Assessment and
Chronic Health Evaluation (APACHE) II” skorlaması, günlük hemoglobin sonuçları, günlük TKK ve SD kaydedildi. Günlük
∆Hb ile TKK ve SD arasındaki korelasyon araştırıldı. İlk üç gün içinde ∆Hb ≥ 0.5 g/dL/gün olan hastalar (grup A) ile ∆Hb
< 0.5 g/dL/gün olan hastalar (grup B) karşılaştırıldı. Olguların ortalama yaşı 55 ± 14, ortalama Hb değerleri girişte 13.2 ±
1.7 g/dL, çıkışta 12.6 ± 2.3 g/dL; giriş APACHE II skoru 19 ± 5 idi. Birinci gün TKK ortalama 25.2 ± 7.4 (10.5-49) mL idi. İzleyen günlerde, günlük TKK miktarının azaldığı ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Birinci gün SD
ortalama 251 ± 1783 mL/gün idi. İlk üç günde ∆Hb= -0.54 ± 1.5 g/dL iken, izleyen dört günde ∆Hb= -0.23 ± 1.5 g/dL idi;
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.9). İlk üç gündeki ∆Hb ile üç günlük SD ve TKK arasında korelasyon
saptanmadı. Grup A ve grup B, yaş, cinsiyet, APACHE II skoru, SD ve TKK’ya göre karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. Çalışmamızda günlük ∆Hb ile TKK ve SD arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. Ancak bu ve benzeri çalışmalar, yoğun bakım hastalarında hemoglobin konsantrasyonunun, kanama olmaksızın düşebileceğini göstermesi açısından
önemlidir.
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SUMMARY
Follow-up hemoglobin concentrations in ICU: Relationship between diagnostic blood loss and
daily fluid balance
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To evaluate ∆Hb (daily changes of hemoglobin concentrations) in nonbleeding critically ill patients, and to investigate its’
relation with diagnostic blood loss (DBL) and fluid balance (FB). Hospital records of 34 nonseptic patients who stayed in
respiratory intensive care unit (RICU) at least 72 hours with no evidence of acute bleeding, renal failure and bleeding diathesis, were evaluated retrospectively. Demographics, clinical features, acute physiology assessment and chronic health
evaluation (APACHE) II scores, daily Hb levels, DBL and FB were recorded. Correlation statistics was performed between
∆Hb and DBL and FB. We compared the patients with ∆Hb ≥ 0.5 g/dL/day (group A) and the patients with ∆Hb < 0.5
g/dL/day (group B) in the first three days. The mean age was 55 ± 14, Hb level was 13.2 ± 1.7 g/dL at admission and 12.6
± 2.3 g/dL at discharge from RICU. DBL was 25.2 ± 7.4 mL/d, and FB was 251 ± 1783 mL/d for the first day in intensive
care unit. DBL was lesser in subsequent days than in the first day but it wasn’t significant. ∆Hb was -0.54 ± 1.5 g/dL for
the first three days, while it was -0.23 ± 1.5 g/dL for subsequent four days (p= 0.9). ∆Hb in the first three days has no correlation with DBL and FB. Age, sex, APACHE II score, clinical features, DBL and FB were not differed between Group A and
Group B. Conclusion: No relation was found between ∆Hb and DBL, and also FB; but studies like this are important to indicate that Hb concentrations may decrease in critically ill patients without any reason such as bleeding.

Key Words: Anemia, hemoglobin level, intensive care, phlebotomy, fluid balance.

Anemi, yoğun bakım hastalarında sık görülen
bir sorundur. Kronik hastalıkları nedeniyle genellikle başlangıçtan itibaren düşük olan hemoglobin (Hb) konsantrasyonları, invaziv prosedürler, nütrisyonel yetersizlik ve yeni gelişen renal,
gastrointestinal, hematolojik ya da endokrin bozukluklar sonucu daha da azalma gösterir. Anemi, kritik hastalarda kötü prognozla ilişkili bulunmaktadır. Bu yüzden kritik hastalarda sık
transfüzyon yapılır. Ancak sık kan transfüzyonu
da yüksek morbidite ve mortaliteyi beraberinde
getirir (1,2). Yapılan bir çalışmada, yoğun bakım
hastalarının %65’ine akut kan kaybı olmaksızın
kan transfüzyonu yapıldığı ve bunların %63’ünde
anemiyi açıklayacak belirli bir neden bulunamadığı gösterilmiştir (3).
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Kritik hastalarda anemi etyolojisi, genellikle
multifaktöriyeldir ve bu nedenleri birbirinden
ayırt etmek güçtür. Yoğun bakım hastalarında,
akut kanama olmaksızın gelişen aneminin etyolojisinde; eritrositlerin (RBC) üretimini ve yaşam
sürelerini azaltan bozukluklar, kan demir dengesi bozukluğu, kemik iliğini ve eritropoetin salınımını baskılayan proinflamatuvar sitokinler gibi
hastaya ait sebeplerin yanı sıra, invaziv prosedürler ve tanısal kan kaybı (TKK) gibi iyatrojenik sebepler de sorumlu tutulmaktadır (4-6).
Bu çalışma, anemiyi açıklayacak aktif kanama
gibi belirgin nedeni olmayan erişkin solunumsal
yoğun bakım hastalarında, günlük Hb değişikliklerini ortaya koymak; TKK ve günlük sıvı dengesi (SD)’nin bu değişiklikler üzerindeki olası etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
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Diğer günlerde TKK (mL)= Hemogram + biyokimya + {n x AKG}

MATERYAL ve METOD
Çalışmanın Yapıldığı Bölüm

Değerlendirme

Bu çalışma, T.C. S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin altı yataklı solunumsal yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde yapıldı.

Olguların günlük hemoglobin değişiklikleri (∆Hb)
ve bu değişikliklerin günlük SD ve TKK ile korelasyonu araştırıldı. Analiz ilk üç gün ve takip eden
günler için ayrı ayrı yapıldı. İlk üç gündeki ∆Hb ile
üç günlük toplam SD ve TKK ile ilişkisi araştırıldı. İlk üç gün içinde ∆Hb ≥ 0.5 g/dL/gün olan
hastalar grup A; ∆Hb < 0.5 g/dL/gün olan hastalar grup B olarak gruplandırıldı. İki grup; cinsiyet,
ek hastalık, etyolojik tanı, tedavi şekli, APACHE
II skoru, günlük Hb ve değişiklikleri, günlük SD
ve üç günlük toplam SD, günlük TKK ve üç günlük toplam TKK açısından karşılaştırıldı.

Hastalar
1 Ocak 2003-30 Ekim 2003 tarihleri arasında,
solunumsal YBÜ’ye kabul edilen toplam 248 olgunun dosyası retrospektif olarak incelendi. Aktif kanaması olan, akut böbrek yetmezliği [serum
kreatinin düzeyinde (Cr) bazal değere göre 0.5
mg/dL/gün artış ve/veya 24 saatlik idrar < 400
mL] veya kronik böbrek yetmezliği (kadınlarda
Cr > 1.3 mg/dL; erkeklerde Cr > 1.5 mg/dL) olan
hastalar, kanama diyatezi ve/veya hematolojik
hastalık öyküsü olanlar ve sepsisteki hastalar çalışma dışı bırakıldı. Solunumsal YBÜ’de yatış süresi en az 72 saat, günlük SD takibi yapılmış, değerlendirilen parametrelerin kaydı eksiksiz olan
34 olgu çalışmaya dahil edildi.

İstatistiksel Analiz
Tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma (değer aralığı) olarak belirtildi. İlk üç günlük
∆Hb ile sonraki günlerin ∆Hb düzeyleri t-test ile
karşılaştırıldı. Grupların karşılaştırılmasında sürekli değişkenler için Student’s t-testi, kategorik
değişkenler için ki-kare testi uygulandı. Günlük
TKK ve SD ile ∆Hb arasındaki ilişki, Pearson korelasyon analiziyle araştırıldı. İstatistiksel anlamlılık için p< 0.05 değeri esas alındı.

Kaydedilen Veriler
Demografik özellikler, etyolojik tanı, ek hastalık
varlığı, uygulanan tedavi [invaziv mekanik ventilasyon (IMV), noninvaziv mekanik ventilasyon
(NIMV)], ilk 24 saatte hesaplanan “Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” skorlaması, her gün saat
08:00’da alınan rutin hemogram sonuçları esas
alınarak kaydedilen günlük hemoglobin (Hb) sonuçları, günlük TKK toplamı ve günlük SD’leri
kaydedildi. SD’nin hesaplanmasında, 24 saat
içinde enteral ve parenteral olarak verilen sıvı
miktarı ile toplam idrar miktarı arasındaki fark
kullanıldı. TKK; solunumsal YBÜ’deki her gün
için, alınan kan tetkikleri [hemogram, biyokimya, arter kan gazı (AKG) vs.] esas alınarak hesaplandı. AKG için alınan kan miktarı 3.5 mL
(2 + 1.5 mL), hemogram için 2 mL, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) için 1 mL, biyokimya
için 5 mL, insan immünyetmezlik virüsü (HIV)
ve hepatit belirteçleri için 6 mL olarak kaydedildi. Rutin değerlendirme için günde en az iki kez
alınan ancak gelişen klinik ve solunumsal parametreler nedeniyle, gerektiğinde tekrarlanan
AKG sayısı (n), her hasta için ayrı ayrı belirlendi.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 55 ± 14 (16-73); kadın/erkek oranı 5/29 idi. Ortalama solunumsal
YBÜ’de yatış süresi 8.8 ± 6.3 (3-27) gün bulundu.
Beş olgu toplam 72 saat, 29 (%85.2) olgu ise 72
saatten uzun yatış süresine sahipti. %79.4’ünün
(n= 27) primer hastalığı, obstrüktif akciğer hastalığı idi. Yedi (%20.6) olgu NIMV ile tedavi edilirken, geri kalan 27 (%79.4) olguya IMV uygulandı.
APACHE II skoru, ortalama 19 ± 5 bulundu.
Hastalarımızın solunumsal YBÜ’ye giriş Hb konsantrasyonu ortalama 13.2 ± 1.7 (8.6-17.2)
g/dL, çıkış Hb konsantrasyonu 12.6 ± 2.3 idi. İlk
üç günlük ∆Hb ortalaması -0.54 ± 1.5 g/dL; izleyen dört gün için ∆Hb ortalaması -0.23 ± 1.5
g/dL idi; aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı
değildi (p= 0.9). Hastaların APACHE II skorları
ile yatış süresi boyunca oluşan toplam Hb değişikliği (Hbgiriş-Hbçıkış) arasında korelasyon saptanmadı (r2= 0.037). Hastalarımızın solunumsal
YBÜ’deki birinci günlerindeki TKK ortalaması

İlk gün TKK (mL)= Hemogram + ESH + biyokimya + HIV ve hepatit belirteçleri + {n x AKG}

325

Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4): 323-328

Yoğun bakımda hemoglobin takibi: Tanısal kan kaybı ve günlük sıvı dengesi ile ilişkisi

karşılaştırılması Tablo 1’de gösterilmiştir. Grup
A’da ilk üç gün içindeki ∆Hb= -1.76 ± 1.16
g/dL olarak; grup B’de ilk üç gün içindeki ∆Hb=
-0.6 ± 0.8 g/dL olarak kaydedildi. İki grup arasındaki ∆Hb farkının, istatistiksel olarak anlamlı derecede birinci günde ortaya çıktığı saptandı (Tablo 1).

25.2 ± 7.4 (10.5-49) mL idi; takip eden günlerde, günlük ortalama TKK miktarının daha az olduğu ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu. Hastaların toplam TKK’larının
APACHE II skorları ve tedavi şekilleri (IMV/NIMV)
ile ilişkisi değerlendirildi, istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. İlk 24 saatte hesaplanan
SD, ortalama 251 ± 1783 mL/gün idi. Hastaların
%50’sinin (n= 17) ilk 24 saatte hesaplanan SD’si,
negatif SD olarak kaydedildi. İlk üç gündeki ∆Hb
ile üç günlük SD ve üç günlük TKK arasında korelasyon saptanmadı (Şekil 1,2).

Tablo 1. Grup A ve grup B’nin demografik ve klinik özelliklere göre karşılaştırılması.

Grup A ve grup B’nin yaş, cinsiyet, APACHE II
skoru, Hb değişiklikleri, SD ve TKK açısından
Hasta sayısı (n)

Üçüncü gün ile giriş Hb farkı

Yaş

Grup B
∆Hb < 0.5
g/dL/g

17

17

57 ± 13.2

53.3 ± 14.5

0.4

13/3

16/2

0.6

19.5 ± 4.1

18.2 ± 5.0

0.4

p

3

Cinsiyet (E/K)

2

APACHE II

1

Hbgiriş (g/dL)

13.8 ± 1.7

12.7 ± 1.6

0.07

0

Hbçıkış (g/dL)

12.6 ± 2.5

12.6 ± 2.1

0.9

12/4

15/3

0.6

Tedavi şekli

-1

IMV/NIMV

-2

∆Hb (g/dL)

-3

1. gün

-1.3 ± 0.9

0.2 ± 0.6

0.00

-4

2. gün

-0.06 ± 1.9

-0.1 ± 1.1

0.6

-5
20

30

40
50
60
70
Üç günlük TKK (mL)

80

90

3. gün

-0.2 ± 1.6

-0.1 ± 1.1

0.8

Hbçıkış-Hbgiriş

-1.2 ± 1.5

-0.06 ± 1.5

0.03

1. gün

26.1 ± 9.5

24.5 ± 5.2

0.5

2. gün

15.2 ± 6.3

14.7 ± 4.4

0.7

3. gün

15.0 ± 4.1

14.5 ± 5.6

0.7

Üç günlük TKK

56.4 ± 14.2

53.8 ± 12

0.5

87.4 ± 21

89.0 ± 21.8

0.8

TKK (cc)

Şekil 1. İlk üç gündeki hemoglobin değişikliği ile üç günlük tanısal kan kaybı arasında korelasyon (r2= -0.045).

3
Üçüncü gün ile giriş Hb farkı

Grup A
∆Hb ≥ 0.5
g/dL/g

Total TKK*

2

SD (mL)

1

1. gün

384 ± 1954

132 ± 1663

0.6

0

2. gün

795 ± 1723

166 ± 1535

0.2

986 ± 2140

465 ± 1086

0.4

2145 ± 4826 765 ± 3405

0.3

-1

3. gün

-2

Üç günlük SD

PLT (n x 103/mm3)

-3
-4
12.000

10.000

Üç günlük SD (mL)

8000

6000

4000

2000

0

-2000

-4000

-6000

-5

271 ± 138

217 ± 113

0.2

2. gün

256 ± 129

192 ± 105

0.1

3. gün

246 ± 126

197 ± 113

0.2

* Toplam bir hafta boyunca kaydedilen TKK.
APACHE II: Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation II, Hb: Hemoglobin, TKK: Tanısal kan kaybı,
SD: Sıvı dengesi.

Şekil 2. İlk üç gündeki hemoglobin değişikliği ile üç
günlük sıvı dengesi arasındaki korelasyon (r2= -0.075).
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hastalarda Hb konsantrasyonlarındaki azalmanın özellikle ilk üç günde en az 0.5 g/dL/gün olduğu; üçüncü günden sonra, sepsisteki hastalarda bu azalmanın devamı gözlenirken, sepsiste
olmayan hastalarda Hb konsantrasyonlarının
daha stabil seyrettiği bildirilmiştir (11). Bu yüzden, çalışmamızdaki analizler, ilk üç gün ve takip eden günler için ayrı ayrı yapılmış; hastalar
ilk üç günde ortaya çıkan günlük Hb değişikliğine göre gruplandırılmıştır (grup A ve B); sepsisteki hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Grup A’da
yatış süresi boyunca oluşan toplam Hb değişikliğinin grup B’ye göre daha fazla olması, ilk üç
gündeki Hb değişikliğinin, yatış süresi boyunca
oluşan Hb değişikliğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu düşündürmüştür. Bu sonuç, sistemik
inflamatuvar yanıtın KOAH alevlenmeleri sırasında daha abartılı olduğu, bu yüzden Hb konsantrasyonlarındaki değişikliğin ilk günlerde daha belirgin olduğu yönünde yorumlanmıştır.

TARTIŞMA
Kritik hastalarda, özellikle neonatal ve pediatrik
yoğun bakım hastalarında, tanısal kan kaybının
anemiye neden olabileceği çok uzun zamandır
bilinmekte; birçok pediatrik YBÜ’de buna yönelik önlemler ve kısıtlamalar yaygın olarak uygulanmaktadır (7). YBÜ’lerde yapılan SD’nin ve diüretiklerin yaygın olarak kullanımının da kan volümü üzerinde, dolayısıyla kandaki Hb konsantrasyonları üzerinde etkisi olabilmektedir (8).
Bu çalışmada, solunumsal YBÜ hastalarında
günlük Hb değişiklikleri ile TKK ve SD arasında
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Yoğun bakım
hastalarında, majör kanama olmaksızın Hb konsantrasyonlarında azalma olduğunu bildiren
başka çalışmalar bulunmakla birlikte; bu çalışma homojen bir hasta grubunda yapılmış olması açısından önemlidir. Ancak çalışmamızın retrospektif olması, kaydedilmemiş kan tetkikleri
hakkında bilgi sahibi olmamızı ve gizli kan kayıplarına neden olan durumları tespit etmemizi
güçleştirmiştir. Kritik hastalarda akut veya kronik böbrek yetmezliği, aneminin önemli bir nedeni olarak gösterilmektedir. Bu yüzden çalışmamıza akut veya kronik böbrek yetmezliği olan
hastalar dahil edilmemiştir.

Yıllar içinde, teknik ve ekipmanlardaki gelişmeler sonucu, laboratuvar testleri için gerekli toplam kan miktarı azalmıştır. Alınan kan miktarı
incelenen hasta popülasyonuna, hastalığın ciddiyetine, YBÜ’deki kalış süresi ve çalışmaların
metodolojilerine göre farklılık göstermektedir
(12-14). Çalışmamızda, TKK’nın en yüksek olduğu gün, hastaların solunumsal YBÜ’deki ilk
günleridir ve kaydedilen miktar ortalama 25.2 ±
7.4 mL/gündür. Yapılan bir meta-analizde, laboratuvar testleri için alınan günlük kan miktarının,
dahili ve cerrahi YBÜ’lerde ciddi farklılıklar gösterdiği ortaya konmuş; günlük TKK ortalaması,
kardiyotorasik YBÜ’de 377 mL/gün, genel cerrahi YBÜ’de 240 mL/gün, dahili YBÜ’de ise 41.5
mL/gün olarak bildirilmiştir (15,16). Çalışmamızda kaydedilen günlük TKK, literatürde bildirilen günlük TKK değerlerinin (36.7-41.5
mL/gün) genel olarak altında bulunmuştur
(11,13,17). Bu durum, çalışmamızın solunumsal bir YBÜ’de yapılmasına ve dolayısıyla hasta
popülasyonunun farklı olmasına bağlanmıştır.
Hastalık ciddiyeti skorlaması, mekanik ventilasyon tedavisi gibi faktörlerin, yüksek TKK ile pozitif korelasyon gösterdiğini bildiren çalışmalar
vardır (13,16). Çalışmamızda ise TKK ile APACHE II skoru ve mekanik ventilasyonun invaziv ya
da noninvaziv uygulanması arasında herhangi
bir korelasyon saptanmamıştır.

Hasta popülasyonumuzun yaklaşık %80’ini kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgular oluşturmaktadır. KOAH, anemiden çok
polisitemiye yol açan bir hastalık olarak bilinmektedir. Ancak yapılan yeni çalışmalar bu görüşü değiştirebilir. KOAH’ta akciğerlerdeki inflamasyonun yanı sıra mevcut olan sistemik inflamatuvar yanıt, kronik hastalık anemisini tetikleyen birçok mediatörün açığa çıkmasına neden
olmaktadır (9). John ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada, anemisi olan KOAH’lıların, anemisi
olmayanlara göre daha yüksek eritropoetin düzeyine sahip olduğu gösterilmiş; Hb ve eritropoetin düzeyi arasında eritropoetin direncinin varlığını işaret edecek şekilde ters bir ilişki olduğu
ileri sürülmüştür. İnflamasyon ve eritropoetin direnci arasındaki ilişki kronik hastalık anemisinin
karakteristiği olarak bilinmektedir. Bu yüzden
John ve arkadaşlarının çalışması, KOAH ve kronik hastalık anemisi arasında düşünülen nedensel ilişkiyi ortaya koymaktadır (9,10). Kritik
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Literatürde, TKK, transfüzyon ihtiyacını belirleyen en anlamlı bağımsız prediktör olarak bildirilmektedir (17). Ancak bizim çalışmamızda TKK
ile Hb değişiklikleri arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır. Bu sonuç, çalışmamızda kaydedilen günlük ortalama TKK miktarının, literatürde bildirilmiş olan miktarların genel olarak altında olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, hastaların YBÜ’ye giriş Hb konsantrasyonu ortalamaları 11.3-12.2 g/dL arasında bildirilirken; bir çalışmada, hastaların 2/3’ünün giriş
Hb değerlerinin 12 g/dL’nin altında olduğu; diğer
bir çalışmada ise hastaların %29’unun giriş Hb
değerlerinin 10 g/dL’nin altında olduğu bildirilmiştir (11,13,17,18). Çalışmamızda YBÜ’ye giriş Hb konsantrasyonu ortalaması 13.2 ± 1.7
(8.6-17.2) g/dL olarak bulunmuş ve hastalarımızın yalnızca 4 (%11)’ünün giriş Hb değeri 12
g/dL’nin altında bulunmuştur.
YBÜ’ye alınan hastaların erken dönemde Hb
konsantrasyonlarında belirgin düşüş olması,
hastaların sıvı eksikliğinin ivedilikle düzeltilmesi
ve/veya kan transfüzyonu dışındaki aşırı sıvı
desteğiyle de ilişkili olabilir (8). Her ne kadar bizim çalışmamızda, hastaların SD’si ile Hb konsantrasyonundaki düşüş arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki saptanmamışsa da; ilk
üç günde anlamlı Hb konsantrasyonu azalması
olan grupta (grup A), pozitif SD’nin daha yüksek
olması, Hb konsantrasyonundaki azalmanın dilüsyonel olabileceğini düşündürmüştür.
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Sonuç olarak; solunumsal YBÜ hastalarında
günlük Hb değişiklikleri ile TKK ve SD arasında
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Çalışmamız,
kritik hastalardaki anemi sebeplerini ortaya koyan bir çalışma değildir; ancak bu ve benzeri çalışmalar, kritik hastalarda Hb konsantrasyonunun, kanama olmaksızın düşebileceğinin gösterilmesi açısından önemlidir.
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