
rimer immün yetmezlikler, immün sistemin düzenlenmesi ve fonksiyonu-
nun etkilendiği heterojen bir grup hastalıktır. Hastalıkta serum immünglo-
bulin (Ig) düzeyi yetersiz olduğu için spesifik antijenlere yanıt yetersiz

olmakta ve tekrarlayan enfeksiyonların görülme sıklığı artmaktadır.1,2 İmmün yet-
mezlik hastalıkları içinde 1952 yılında ilk kez agammaglobulinemi tanımlanmış,
daha sonra bu alanda önemli bilgiler ortaya konulmuştur. 200’den fazla genin
immün yetmezlik hastalıklarında etkili olduğu belirlenmiştir.3,4 İmmün yetmezlik
hastalıkları benign immünglobulin (Ig)A yetmezliğinden ciddi kombine immün yet-
mezliği içine alan geniş bir yelpazeye sahiptir. İmmün yetmezlik hastalığı olan has-
talarda enfeksiyona yatkınlık, immün sistemdeki yetersizlik nedeniyle malignensi
ve otoimmün hastalıkların gelişme riski yüksektir. Hümoral immün yetersizlikler,
primer immün yetersizlik hastalıkları içinde en yaygın görülenleridir.5
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İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda
Evde Bakım

ÖÖZZEETT  İmmün yetmezlik, immün sistemin uygun bir şekilde çalışmadığı farklı birçok hastalığı kap-
samaktadır. İmmün sistem normalde vücudun bakteri, virüs, fungi ve protozoa gibi mikroorganiz-
malara karşı savaşmasında görev almaktadır. İmmün yetmezliği olan bireyler, enfeksiyona yatkın
hale gelmektedir. İmmün yetmezliği olan bireylerin tedavisinde immünglobülin verilmesi gerek-
mektedir.  Hastalarda enfeksiyona yatkınlık dışında hem hastalığa bağlı hem de tedaviye bağlı ola-
rak bazı sorunlar da ortaya çıkabilmektedir.  Evde bakım uygulamaları ile hasta bireyin ihtiyaçları
ve tedavisi hastane ortamı ile eşdeğer olacak şekilde ev ortamında verilmektedir. Uygun bir evde
bakım ile immün yetmezliği olan hastaların tedavisi sağlanıp enfeksiyonların görülme sıklığı ve
şiddeti azaltılabilmekte, diğer komplikasyonlar önlenebilmekte ya da erken dönemde saptanabil-
mekte ve hastaların olabildiğince normal bir hayat sürdürmeleri sağlanabilmektedir. Bu derlemede
immün yetmezliği olan bireylerin evde bakımı tartışılmıştır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Bağışıklık; evde bakım hizmetleri; hemşirelik  

AABBSS  TTRRAACCTT  Immune deficiency includes many different diseases in which the immune system does
not work properly. The immune system normally serves in the fight of body against microorgan-
isms such as bacterium, virus, fungi and protozoa. Individuals with immune deficiency are vulner-
able to infection. For the treatment of individuals with immune deficiency, immunoglobulin should
be administered. In addition to disease susceptibility, several problems related to both disease and
treatment may be confronted by patients. Thanks to home care practices, the needs of patients are
fulfilled, and their treatments are provided in the home environment. Along with an appropriate
home care, patients with immune deficiency can be provided with treatment, the frequency of in-
fections and their severity can be reduced, other complications can be prevented or diagnosed early,
and patients can be enabled to lead normal lives as far as possible. This review discusses giving home
care to individuals with immune deficiency.

KKeeyywwoorrddss::  Immunity; home care services; nursing 
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Primer immün yetmezliğine ilişkin epidemiyolojik
verileri elde etmek çok güçtür. Primer immün yetmez-
liği tanısının konulmasında ve tanı konulan vakaların da
rapor edilmesinde yetersizlikler olduğu düşünülmekte-
dir.5 Prevalansının 1:10.000-50.000 arasında olduğu be-
lirtilmektedir.6,7 Tedavi gerektiren immün yetmezliği
olan hasta oranı 1:20.000 ile 1:500.000 arasında değiş-
mektedir. Morbidite ve mortalite ile ilgili veriler de sı-
nırlıdır.5

Hastalar, genellikle 20-40 yaşları arasında tanı al-
maktadır. İlk sendrom yaklaşık 60 yıl önce tanımlanma-
sına karşın, genellikle tanı semptomlar başladıktan 6-8
yıl sonra konulabilmektedir.8

KOMPLİKASYONLAR VE YÖNETİMİ

İmmün yetmezliği olan hastalarda gelişebilecek en
önemli komplikasyonlar; enfeksiyonlar, pulmoner
komplikasyonlar, granülomatöz ya da poliklonal lenfo-
sitik infiltrativ hastalıklar, otoimmünite, gastrointestinal
sorunlar ve neoplazidir. Bu sorunlar çocukluk dönemin-
den geç yetişkinlik dönemine kadar yaşamın farklı dö-
nemlerinde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle 1-5 yaş
ve 18-25 yaşları arasında iki dönemde görülme sıklığı
artmaktadır.2,9,10

İmmün yetmezliği olan hastaların en sıklıkla kar-
şılaştıkları komplikasyon enfeksiyondur. Hastaların
%90’ında enfeksiyon geliştiği bildirilmektedir.11 En yay-
gın görülen enfeksiyon solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
Hastaların %73’ünde tanı konulmadan önce streptococ-
cus pneumonia ve haemophilus influenzaenın ya da
mycoplasma türlerinin neden olduğu pnömoni görül-
mektedir.12-14 Sıklıkla aynı tür mikroorganizmaların
neden olduğu amfizem, sepsis, menenjit, osteomyelit gibi
bakteriyel enfeksiyonlar daha az ortaya çıkmaktadır.
İmmün sistem yetmezliği olan hastalarda inflamatuar,
otoimmün ve neoplastik sorunlar da ortaya çıkmakta-
dır.11

Hastalarda kronik ve tekrarlayan enfeksiyonlar sık
görülmektedir. Özellikle sinüzit, otit, bronşit ve pnö-
moni yaygındır.10,15,16 Sık ve uzun süreli solunum yolu
enfeksiyonları kronik sinüzit, işitme kaybı (timpanik
membran perforasyonuna bağlı) ve bronşektaziye neden
olabilmektedir.2

Yeterli immünglobulin tedavisi başlandıktan sonra,
pnömoni daha az görülmesine karşın, obstrüktif, res-
triktif, bronşiektatik değişikliklerin neden olduğu solu-
num yolu hastalıkları da görülebilmektedir.13 Yüksek
doz Ig tedavisi (600 mg/kg/ay) ile enfeksiyonların ve

olası kronik akciğer hastalıklarının önlenebileceği belir-
tilmektedir. Ancak bu konuda da kontrollü çalışmalara
ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.11

İmmün yetmezliği olan hastaların %8-22’sinde
yanlışlıkla sarkoidozis olarak da isimlendirilen lokalize
ya da sistemik granülomatöz hastalık görülebilmekte-
dir.17-21 Granülomatöz değişiklikler, hipogamaglobüli-
nemi tanısı konulmadan yıllar önce de belirlenebilmek-
tedir. Bu durum immün yetmezlik tanısının konulma-
sını da geciktirebilmektedir. Akciğerler, lenf nodları ve
dalak sıklıkla etkilenmektedir. Ancak deri, karaciğer,
kemik iliği, böbrekler, gastrointestinal sistem ve beyin
de etkilenebilmektedir.22

İmmün yetmezliği olan hastalarda gelişebilecek
komplikasyonlardan biri de otoimmün hastalıklardır ve
hastaların %25’inden fazlasında görülmektedir. Sıklıkla
immün trombositopenik purpura (ITP), otoimmün he-
molitik anemi ya da her ikisinin birlikte görüldüğü
Evans sendromu ve daha nadir görülen otoimmün nöt-
ropeni ortaya çıkabilmektedir.23,24 Hastalarda ayrıca per-
nisiyöz anemi, romatoid artrit, sjögren sendromu,
vaskülit, alopesia, vitiligo, hepatit, primer biliyer siroz,
uveitis, sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün has-
talıklar da görülebilmektedir.11

İmmün yetmezliği olan hastaların %15’ten fazla-
sında malignensi de ortaya çıkabilmektedir.11 Yapılan bir
çalışmada, immün yetmezliği olan hastalarda kanser ge-
lişme olasılığının beş kat fazla olduğu ve sıklıkla belirle-
nen kanser tiplerinin mide (47 kat) ve non-Hodgkin
lenfoma (30 kat) olduğu saptanmıştır.25 Hastaların en az
%20’sinde servikal, mediastinal, ve abdominal lenfoid
hiperplazi ve dalakta büyüme belirlenmiştir.11

Hastaların %10-40’ında gastrointestinal enfeksi-
yonlar gelişebilmektedir.26 Hastaların %21-57’sinde ge-
çici ya da sürekli diyare görülebilmektedir.27,28 Diyareye
neden olan en yaygın mikroorganizma Giardia lamblia-
dır. Helikopter pylorinin neden olduğu gastrit de yaygın
olarak ortaya çıkmaktadır.29 Bakteriyal ve parazitik en-
feksiyonların yanında %19-32 arasında görülebilen in-
flamatuar barsak hastalığı da önemli bir sorundur.12,28 Bu
durum, kronik ve ciddi diyareye neden olabilir, kilo
kaybı, steotore ve malabsorbsiyonla karakterizedir.30

PROGNOZ

İmmün yetmezliği olan hastaların ortalama yaşam sü-
resinin 7,5 yıl olduğu belirtilmektedir.30 Hastaların sık-
lıkla ölüm nedenleri; kronik solunum yetmezliği,
granülomatöz organ tutulumu, karaciğer hastalığı, gas-
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trointestinal sorunların neden olduğu malnütrisyon,
kontrol edilemeyen otoimmün hastalıklar ve lenfoma-
dır.31,32

TEDAVİ

Primer immün yetmezliğin temel tedavisi IV ya da sub-
kütan yolla Ig replasmanıdır. Hastalığın doğası nedeniyle
yalnızca semptomatik tedavi uygulanabilmektedir. An-
tikor yetersizliği olan hümoral immün yetersizliği olan
hastalar yaşamları boyunca düzenli olarak Ig replasma-
nına ihtiyaç duymaktadırlar.5 Uzun dönemli Ig replas-
manı tedavisinin hastalarda enfeksiyon sıklığını ve uzun
dönemli komplikasyonları azalttığı belirtilmektedir.33,34

İmmümglobulin, intravenöz (IV) ya da subkutan
(SC) yolla uygulanarak yeterli miktarda Ig sağlanmaya
çalışılmaktadır. Çoğunlukla intravenöz yol tercih edil-
mektedir.33,34 Doz, hastanın Ig düzeyine ve kronik akci-
ğer ve gastrointestinal sistem hasarına bağlıdır.35 Doz,
genellikle her ay 400-600 mg/kg olacak şekilde tekrar-
lanmaktadır.36 Bu doz haftada bir ya da iki kez, her iki
haftada bir (SC yolla), ya da her 3-4 haftada bir (IV yolla)
yapılmaktadır. IV yolla verilen Ig’lerin yarılanma süre-
leri yaklaşık 30 gündür.37

İmmünglobulin tedavisinde amaç, enfeksiyonu ön-
lemektir. Hedef Ig seviyesi, mevcut Ig seviyesine bağlı-
dır. Serum IgG düzeyi 100 mg/dL altındaysa, önerilen
düzey en az 600 mg/dL olmalıdır. Başlangıç IgG düzeyi
300 mg/dL ve fonksiyonel antikor yoksa minimum nor-
mal fonksiyonel Ig düzeyini sağlamak için düzeyin 900
mg/dL olması gerektiği belirtilmektedir.36 Ig sıklıkla evde
uygulanmaktadır. IV uygulama hemşire tarafından ger-
çekleştirilirken, SC uygulama, hasta ya da yakınına öğ-
retilerek güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.38,39 IV
ve SC uygulamalar güvenli ve etkili yaklaşımlardır.36 İn-
travenöz yolla Ig infüzyonuna bağlı bazı sistemik yan et-
kiler de ortaya çıkabilmektedir. Bu yan etkiler infüz-
yondan 72 saat sonra gelişebilmektedir.40

İntravenöz Ig uygulamasına bağlı yan etkilerin ço-
ğunluğu hafif ve geçicidir. Tedaviyi kesmeyi gerektir-
memektedir.41 Yan etkilerin ortaya çıkmasında bazı
predispozan faktörler sorumludur. Enfeksiyon, infüzyon
hızı, diğer kronik hastalıklar, 65 yaş üstü, kardiyovaskü-
ler sorunlar, böbrek yetmezliği, tromboemboliye yat-
kınlık, diabetes mellitus, daha önce var olan böbrek
hastalığı, hipovolemi, sepsis, anti-IgA antikor düzeyinin
yüksek olması ve en son infüzyondan sonraki sürenin
uzun olmasıdır.42,43 Antikor konsantrasyonu, sodyum,
şeker, ozmolarite ve IgA içeriğine bağlı olarak farklı tipte

Ig ürünleri bulunmaktadır. Ig ürününün seçimi, bireyin
klinik durumuna ve Ig ürününün içeriğine ilişkin fak-
törlere bağlıdır. Örneğin, yaşlı ve konjestif kalp yetmez-
liği olan hastalar için %10 konsantrasyonlu Ig ve düşük
sodyumlu uygundur.44

Tedavide Ig replasmanı yanı sıra antibiyotikler, im-
münosupresanlar ve hematopoetik kök hücre nakli uy-
gulanabilmektedir.45

EVDE BAKIM

İmmün yetmezliği olan hastaların büyük çoğunluğu nor-
mal aktivitelerini devam ettirmektedirler. Tıbbi tedavi-
deki gelişmelere karşın düzenli ve dikkatli takip son
derece önemlidir. Çünkü yeni sorunlar ortaya çıkabil-
mektedir. Durumu stabil olan hasta en az yılda bir kez
kontrole gitmelidir. Ancak yukarıda belirtilen kompli-
kasyonlar gelişti ise kontrol sıklığı 3-6 ayda bir olmalı-
dır.45

İntravenöz Ig ve SC Ig uygulamaları sırasında is-
tenmeyen reaksiyonlar yakından izlenmelidir. Hastanın
anti-IgA düzeyinin bilinmesi çok önemlidir. IgG ve anti-
IgA düzeylerinin bilinmesi istenmeyen reaksiyonların
önceden tahmin edilmesinde yardımcı olabilmektedir.
Tersine bazı otoriteler de anti-IgA antikorlarının bazı
problemlerin gelişmesinde önemli olmadığını belirt-
mektedirler.45 IV Ig infüzyonunu takiben istenmeyen re-
aksiyonlar gelişen hastalarda tedaviden önce parasetamol
(500-1000 mg), kortikosteroidler/asetominofen/antiinf-
lamatuar ilaçları içeren premedikasyon uygulanmalıdır.
Eğer hastada ısrarlı başağrısı varsa, önlemek için Ig SC
yapılabilmekte ve premedikasyona ihtiyaç duyulma-
maktadır.46 Bu yaklaşımı onaylamayan uzmanlar da var-
dır ve başağrısının ciddi bir şekilde ele alınması gerekti-
ğini vurgulamaktadırlar.47

Hastaların çoğunluğu IV Ig ve SC Ig uygulamala-
rını deneyimli bir hemşire tarafından yapılıyorsa iyi to-
lere edebilmektedirler. Hastada aktif enfeksiyon varsa
infüzyondan kaçınılmalıdır. İnfüzyondan önce, infüz-
yon sırasında ve sonrasında hidrasyon sağlanmalıdır.45

İstenmeyen yan etkiler gelişen hastalarda IV Ig uy-
gulaması yerine SC Ig uygulaması tercih edilmektedir.
SC Ig uygulaması IgG konsantrasyonundaki dalgalan-
maları azaltmakta, venöz girişe ihtiyaç duyulmamakta,
sıvı yüklenmesi ya da hiperozmolarite riskini azalt-
makta, ev ortamında minimal deneyim ile kolaylıkla uy-
gulanmakta, yaşam kalitesini arttırmakta, hastanın
hareketini etkilememekte, sağlık kurumlarını kullan-
mayı azaltmakta ve kişinin iş ve okul hayatını etkileme-
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mektedir.45 SC Ig uygulamasına bağlı iğne girişi sırasında
hissedilen ağrıyı azaltmak için lokal anestetik kremler
kullanılabilmektedir.41,48

İmmün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyonu ön-
lemek amacıyla antibiyotik profilaksisi uygulanabil-
mektedir. Özellikle bronşektazisi olanlarda, her yıl üçten
fazla enfeksiyon geçirenlerde, hastaneye yatış gerekti-
ren, uzun süre iş kaybına neden olan, ampiyem gibi ikin-
cil komplikasyonlara neden olan enfeksiyon durumunda
antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır.49 Laboratuvar
bulguları, balgam kültürü ve antibiyogram sonucuna
göre verilecek antibiyotik belirlenmelidir.  Bazı otorite-
ler de antibiyotiklerin fungal enfeksiyonlara neden ol-
ması ve diğer mikroorganizmalara direnç geliştireceğin-
den dolayı antibiyotiklerin profilaktik kullanımından
kaçınılması gerektiğini savunmaktadır.50

Bazı hastalarda polisakkarit aşılarla immünizasyon
etkili olabilmektedir. Canlı aşılar önerilmemektedir. Yıl-
lık inaktif influenza aşısı önerilmektedir. Ayrıca, hasta-
nın aile bireylerinin de influenza aşısı yaptırmaları
gerekmektedir. Oral ya da enjektabl canlı aşılar (örn.
BCG,varisella, oral tifoid, rotavirüs) yapılmamalıdır.51

Bu konuda hasta ve aile bilgilendirilmelidir.

Enfeksiyon belirtileri açısından hastaya eğitim ve-
rilmelidir. Antibiyotik başlanmadan önce mutlaka bal-
gam kültürü yaptırılması vurgulanmalıdır. Evde bakım
ekibinin ve hasta ile birlikte yaşayan aile bireylerinin de
tekrarlayan enfeksiyonlara karşı duyarlı olmaları gerek-
tiği belirtilmelidir. Her 3-6 ayda bir sağlık kontrolleri-
nin yaptırılması enfeksiyonun erken tanınması ve
tedavinin zamanında başlanması açısından önemlidir.
Prodaktif öksürüğü olan tüm hastalarda balgam takibi ve
analizi yapılmalıdır. IV Ig uygulanan hastalarda HCV
RNA düzenli olarak kontrol edilmelidir.52

Hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarını önleme-
nin en önemli yolu ağız ve diş sağlığına dikkat etmektir.
İmmün yetmezlik, dental problemlere olan yatkınlığı
artırmaktadır. Doğuştan veya edinsel immün yetmezliği
olan bireylerde, kandida ve oral aft gibi fungal enfeksi-
yonlar, herpes simpleks gibi viral enfeksiyonlar ve stafi-
lokok absesi gibi oral bakteriyel enfeksiyonlar sıklıkla
görülmektedir. Bu enfeksiyonlar; diş eti hastalıkları, diş
çürümesi ve kaybı, ağız kuruluğu sendromu gibi çeşitli
problemlere de yol açabilmektedir. Özellikle gingivitis
gibi dişi çevreleyen yumuşak dokunun (gingiva) iltiha-
bında; kanama, iltihap (irin), şişme, ısı artışı ve kötü
koku ortaya çıkmaktadır. Daha ileri vakalarda dişi des-
tekleyen kemik dokunun harabiyeti sonucu, dişlerde şid-
detli ağrı veya diş kayıpları görülebilmektedir. Bu

nedenle immün yetmezliği olan hastaların yakından iz-
lenmeleri ve ağız-diş sağlığının istenilen düzeyde tutul-
ması için diş hekimi tarafından tedavi edilip, düzenli
olarak muayene edilmeleri gerekmektedir.53

İmmün yetmezliği olan birçok hasta azalmış tük-
rük salgısı nedeniyle ilaç kullanabilmektedir. Yeterli
tükrük salgısı oral kavitenin yemek artıklarından temiz-
lenmesi, kayganlığının sağlanması dolasıyla ağız muko-
zası bütünlüğünün korunması açısından önemlidir.
İmmün yetmezliğ olan bireylerde tükrük salgısını artır-
mada şekersiz pastil kullanımı ya da sakız çiğnemek gibi
bazı yöntemler yardımcı olabilmektedir. Ayrıca ağız ku-
ruluğunu önlemek amacıyla diş hekimi tarafından öne-
rilen farklı solüsyonlar tercih edilebilmektedir.53 İmmün
yetmezliği olan hastalar ağız-diş sağlığını etkileyen prob-
lemler nedeniyle sepsis gelişmesi açısından da risk altın-
dadırlar.53

İyi bir ağız hijyeni; düzenli ağız ve diş muayenesi,
dişlerin doğru ve düzenli fırçalanması, antiseptik ağız
bakım solüsyonları kullanımı, sağlıklı yiyecekler tü-
ketme ve şekerin kısıtlanması ile sağlanabilmektedir. Bu
konularda hasta ve aileye bilgi verilmesi ve her ev ziya-
retinde ağız-diş sağlığının da kontrol edilmesi önemli-
dir. Ayrıca hastaların bakteriyel, fungal ve viral
enfeksiyonları tanıyıp, erken dönemde bildirmesi ile en-
feksiyonlar kısa sürede kontrol altına alınabilmektedir.53

Aylık immünglobulin veya haftalık SC Ig tedavisi
alan hastalarda dental bir uygulama yapılmadan önce,
kan IG düzeyinin 600 mg/dl’nin üzerinde olduğundan
emin olunmalıdır. Eğer Ig düzeyi 600 mg/dl’nin altında
ise; hastalara uygulamadan önce yükleme dozu yapılma-
lıdır.53

Hastalara aktif enfeksiyonun IV Ig uygulanan has-
talarda istenmeyen reaksiyonların ortaya çıkma riskini
arttıracağı vurgulanmalıdır. Bu nedenle antibiyotik te-
davisi ve Ig tedavisi planlanmalıdır. Uzamış antibiyotik
tedavilerinde enfeksiyonun tekrarlama ihtimali dikkate
alınmalıdır. Tedavi etkili olmazsa hastalığın doğası, 
yaygın mikroorganizmalara direnç ve yaygın olmayan
organizmaların (Pseudomonas spp., Mycobacterium tu-
berculosis ve fırsatçı enfeksiyonlar) neden olabileceği
düşünülmelidir.53

İmmün yetmezliği olan hastalarda pulmoner hasta-
lığın varlığı morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır.10,54

Hastalarda akciğer hasarını takip etmede ortak bir kon-
sensüs bulunmamakla birlikte hastalar 1-2 yılda bir ak-
ciğer fonksiyon testlerini yaptırmaları ve her 4-5 yılda
bir bilgisayarlı tomografi çektirmeleri (altın standart)
yaptırmaları için yönlendirilmelidir.54
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Hastanın düzenli evde takibinde intestinal akciğer
hastalığı belirtilerinden dispne ve egzersiz toleransında
azalma değerlendirilmelidir.45 IV Ig tedavisi otoimmün
hastalıkların özellikle ITP ve otoimmün hemolitik anemi
insidansını azaltmada etkili olabilmektedir.55 Hematolo-
jik otoimmün hastalıkların takibinde hastanın her 3-6
ayda bir kontrolden geçirilmesi önerilmektedir. Yıllık ti-
roid muayenesi ve tiroid fonksiyon testlerinin takibi de
otoimmün hastalıkların erken tanısında önerilmektedir.45

Antibiyotik tedavisinin yan etkisi dışında ortaya
çıkan diyare ve kilo kaybı gastrointestinal komplikas-
yonlar açısından dikkatle değerlendirilmelidir.11 Semp-

tomatik hastalarda iki yılda bir üst ve alt gastrointesti-
nal sistem endoskopisi ve yılda bir ultrasonografi yaptı-
rılması önerilmektedir.45

Malignensi komplikasyonlarının erken tanısına iliş-
kin genel sağlıklı populasyona yönelik uygulanan yaşa
özgü kanser tarama programları (kolonoskopi, prostat
muayenesi, servikal smear, mamografi vb) uygulanma-
lıdır.45

Sonuç olarak; evde bakım ile hastaya öz bakım dav-
ranışlarının öğretilmesi morbidite ve mortalite sıklığını
azaltacak, hasta bireylerin yaşam kalitelerini de arttıra-
caktır.
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