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Özet
Akut miyokard infarktüsünün (AMİ) patogenezinde inflamasyon önemli rol oynar. Bu çalışmada AMİ’nde erken
dönem komplikasyonlar ile C-reaktif protein (CRP), fibrinojen ve beyaz küre sayısı (BKS) arasındaki ilişkileri
araştırdık. Çalışmaya göğüs ağrısı başlangıcından sonra ilk 24 saat içinde başvuran AMİ’lü 244 olgu alındı.
Kabulde ve 24 saat sonra hastaların venöz kan örneklerinden CRP, fibrinojen ve BKS ölçüldü. Komplikasyon
gelişen olgularda (n=82) komplikasyon gelişmeyen olgulara (n=162) göre kabul CRP, BKS ve fibrinojen
değerlerinde önemli artışlar vardı (p<0.05). Alt grup analizinde, CRP ve BKS kalp yetersizliği gelişen ve ölen
olgularda yüksek idi (p<0.05). Çoklu regresyon analizinde, ciddi kalp yetersizliği üzerine infarktüs lokalizasyonu,
yaş, cinsiyet ve CRP’nin etkili oldukları gözlendi. Ayrıca, ölüm üzerine lokalizasyon, CRP ve BKS’nın etkili olduğu
bulundu.
Sonuç: AMI’nde akut faz rektanları artmaktadır. Kabulde ölçülen CRP ve BKS’nın yüksek değerleri özellikle
ciddi kalp yetersizliği ve ölümün artmış sıklığı ile ilişkilidir. CRP, BKS ve fibrinojen gibi inflamasyonun sistemik
göstergelerindeki artışın erken dönem ciddi komplikasyonları belirlemede katkılarının olabileceği kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, İnflamasyon, Prognoz

Summary
Inflammation plays an important role in the pathogenesis of acute myocardial infarction (AMI). In this study,
we investigated the relationships between early phase complications of AMI and C-reactive protein (CRP),
fibrinogen levels and white blood cell count (WBC). 244 cases with AMI applying within 24 hours after onset of
chest pain were included in this study. CRP, fibrinogen and WBS were measured in venous blood samples in
patients on admission and after 24 hours. There were significant increases in the values of CRP, WBC and
fibrinogen on admission in complicated cases (n=82) when compared to uncomplicated cases (n=162) (p<0.05).
In subgroup analyses, CRP and WBC were high in cases with heart failure and death (p<0.05). In multivariate
regression analysis, it was observed that localisation of infarction, age, gender and CRP were effective on severe
heart failure. Additionally, localisation, CRP and WBC were found effective on death.
Conclusion: Acute phase reactants increase in AMI. The high values of CRP and WBC measured on
admission is particularly related to the increased frequencies of severe heart failure and death. We conclude that
the increased systemic markers of inflammation such as CRP, WBC and fibrinogen might be helpful to predict
severe complications occuring in early phase.
Key words: Acut myocardial infarction, Inflammation, Prognosis
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Giriş
Akut miyokard infarktüsü (AMİ) ve anstabil angina
pektoris gibi akut koroner sendromların patogenezinde
koroner arterin tıkanması ile birlikte koroner plaktaki
inflamatuar reaksiyonların da önemli rol oynadığı
bildirilmektedir. Akut aterotrombotik olayların klinik
belirtileri ile C-reaktif protein (CRP), beyaz küre sayısı
(BKS) ve fibrinojen gibi inflamasyonun sistemik
göstergeleri arasındaki anlamlı ilişkiler birçok çalışma
ile gösterilmiştir (1-4). Bu çalışmada, AMİ’nün erken
döneminde gelişen ciddi komplikasyonlar ile CRP,
BKS ve fibrinojen değerleri arasındaki ilişkileri
araştırdık.
Hastalar ve Yöntem
Çalışmaya AMİ tanısı ile koroner yoğun bakım
ünitesine kabul edilen ve infarktüsün ilk 24 saati içinde
olan 244 hasta alındı. AMİ tanısı Dünya Sağlık Örgütü
kriterlerine göre tipik göğüs ağrısı, tipik EKG
değişiklikleri ve kardiyak enzim yüksekliklerinden en az
ikisinin birlikte olması ile kondu. Kan hastalığı,
karaciğer hastalığı, kollajen doku ya da inflamatuar
hastalığı olanlar, malignite, enfeksiyon hastalığı, dilate
kardiyomiyopati, valvüler kalp hastalığı olanlar,
önceden miyokard infarktüsü (Mİ) geçirmiş olanlar ile
antikoagulan tedavi alanlar, steroid ya da steroid
olmayan antiinflamatuar ilaç (NSAİ) ve aspirin
kullanmakta olan hastalar çalışmaya alınmadı.
Hastane içi dönemde ciddi kalp yetmezliği (Killip
sınıflamasına göre grup III ve IV hastalar),
postinfarktüs angina, reinfarktüs, ventriküler taşikardi
(VT) ve ventriküler fibrilasyon (VF) gibi ciddi aritmi
geçiren ve ölen hastalar komplikasyon gelişen olgular
olarak belirlendi. Tüm olgular için koroner risk faktörleri
yaş, cinsiyet, diabetes mellitus (DM), hipertansiyon,
sigara içimi, hiperkolesterolemi, düşük HDL-kolesterol
(HDL-K) düzeyi ve aile öyküsü olarak belirlendi. DM
öyküsü olup antidiyabetik ilaç kullanan ya da açlık kan
şekeri 120 mg/dl’nin üzerinde olanlar diabetik sayıldı.
Kan basıncıncının 140/90 mmHg‘dan yüksek olması
ya da antihipertansif ilaç kullanılması durumu
hipertansiyon, günde 1 sigara ve daha fazla içenler
pozitif sigara içimi, plazma-total kolesterol seviyesi 200
mg/dl’nin üzerindeki değerler hiperkolesterolemi, HDLK düzeyinin erkeklerde 35 mg/dl ve kadınlarda 40
mg/dl’ nin altında olması düşük HDL-K düzeyi ve
birinci derecede akrabalardan erkekler için 55 yaşın

altında, kadınlar için 65 yaşın altında Mİ ya da ani
ölümün bulunması pozitif aile öyküsü olarak kabul
edildi. Kontrol grubu için yaş ve cins olarak benzer
toplam 30 sağlıklı gönüllü alındı. Tüm olgulardan
hastaneye ilk kabulde ve 24 saat sonra periferik venöz
kan örnekleri alındı ve aynı gün içinde CRP, BKS,
fibrinojen düzeyi ve diğer biyokimyasal değerler
saptandı. Kan CRP düzeyi nefelometrik yöntemle
(Becman Array Protein System, USA) ölçüldü. BKS,
rutin olarak Coulter STKS hemogram cihazında
ölçüldü. Plazma fibrinojen düzeyi için kan örnekleri
%3.2’lik trisodyum sitrat içeren tüplere 9:1 oranında
konularak santrifüj edildi ve hazır kit (Multifibren U,
Data Behring, Germany) ile STA compact analizör
cihazında kan düzeyi saptandı. Plazma total
kolesterolü Boehringer Mannheim ticari kiti (Germany),
HDL-K düzeyi de Roche diagnostic ticari kiti
(Germany) ile Hitachi-717 autoanalyser’de belirlendi.
İstatistiksel Değerlendirme
Çalışmada elde edilen veriler ortalama±standart
sapma olarak verildi. Parametrik iki farklı grup
arasındaki veri ortalamalarının karşılaştırılması
Student’s t testi, aynı grupta farklı zamanlarda ölçülen
verilerin karşılaştırılması Paired t testi ile yapıldı. İkiden
fazla farklı gruplar arasındaki ortalama değerlerin
karşılaştırılmasında tek yönlü Anova testi kullanıldı; bu
yöntemde farklılık bulunduğunda Tukey-HSD testi
uygulandı. Parametrik olmayan ikiden fazla farklı
gruplar için Kruskal- Wallis analizi, farklı klinik
değişken ve koroner risk faktörleri için çok değişkenli
regresyon analizi yapıldı. Ayrıca, her bir klinik ya da
demografik özellikler ile farklı gruplar arasındaki
karşılaştırmalar için ki-kare (x2) testi kullanuldı. P<0.05
anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya alınan 201 erkek (%82.4), 43 kadın
(%17.6) toplam 244 olgunun (yaş ortalaması:
57.4±11,6 yıl) 82’sinde (%33.6) komplikasyon
gelişirken (grup I), toplam 162 olguda (%66.4) ise
komplikasyon gelişmedi (grup II). AMİ ile kontrol grubu
karşılaştırıldığında CRP, BKS ve fibrinojen ortalama
değerleri AMİ’nde önemli derecede yüksek bulundu
(sırasıyla p<0.0001, p<0.0001, p<0.05) (Tablo 1).

Tablo 1. Kontrol Grubu ve AMİ’lü Olgularda C-Reaktif Protein (CRP), Beyaz Küre Sayısı ve Fibrinojen Değerleri
CRP(mg/dl)
beyaz küre sayısı (mm3)
fibrinojen(mg/dl)

kontrol grubu (n=30)
1.13±1.20
7612±1165
238.7±22.7

AMİ (n=244)
35.98±26.26
10949±2531
277.0±81.8

p
0,0001
0.0001
0.024
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Tablo 2. Komplikasyon Gelişen Olgular (grup I) ve Komplikasyon Gelişmeyen Olgular da (grup II) C-reaktif Protein (CRP),
Beyaz Küre Sayısı ve Fibrinojen Değerleri
CRP (mg/dl)
beyaz küre sayısı (mm3)
fibrinojen (mg/dl)

AMI
kabulde
24 saat sonra
kabulde
24 saat sonra
kabulde

grup I (n=82)
41.3 ± 26.9
44.0±24.7
11448±2639
11235±3129
295.1±74.6

grupII (n=162)
33.1±25.8
37.2±23.6
10693±2442
10854±3094
267.2±83.9

p
0,022
0.049
0.028
0,36
0.014

24 saat sonra

299.1±88.7

284.5±90.0

0,24

Grup I ile grup II karşılaştırıldığında kabuldeki
CRP, BKS ve fibrinojen değeri grup I’de anlamlı olarak
daha yüksekti (sırasıyla p=0.022, p=0.028 p=0.014).
24 saat sonra ölçülen CRP, grup I’de grup II’e göre
daha yüksek iken (p=0.049), BKS ve fibrinojen
değerinde anlamlı fark yoktu (p>0.05). Her iki grupta
da kabul CRP, BKS ve fibrinojen değerleri ile 24 saat
sonraki değerler arasında anlamlı fark bulunmadı
(p>0.05). Grup I ve grup II’de ki CRP, BKS ve
fibrinojen değerleri Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Komplikasyon gelişen olguların 20’sinde postinfarktüs
angina ve/veya reinfarktüs (grup Ia), 27’sinde ciddi
kalp yetmezliği (grup Ib) ve 23 olguda VT ya da VF
(grup Ic) gelişti. Toplam 12 olgu ise öldü (grup Id).
Komplikasyon gelişen grupta, kabulde ölçülen CRP,
BKS ve fibrinojen değerleri için varyans analizi
yapıldığında, CRP ve BKS anlamlı olarak yüksek
bulundu (sırasıyla p=0.004, p=0.014). CRP değerinde
görülen bu artış, ciddi kalp yetmezliği gelişen ve ölüm
görülen olgularda önemli iken (sırasıyla p=0.033,
p=0.041), BKS’ndaki artış sadece ölen olgularda
anlamlı idi (p=0.009). Fibrinojen değerindeki farklılıklar
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Alt gruplar
ve grup II’de ki kabul CRP, BKS ve fibrinojen değerleri
Tablo 3’de gösterilmiştir. Toplam 113 anterior Mİ’nün
41’nde (%36.3), 81 inferiör Mİ’nün 18’nde (%22.2), 24
sağ ventrikül Mİ’nün 14’nde (%58.4), 26 Q dalgasız
Mİ’nün 9’nda (%34.6) komplikasyon gelişti.
Komplikasyon gelişen olguların %50’nde anteriör Mİ,
%22’nde inferiör Mİ, %17’nde sağ ventrikül Mİ,
%11’nde Q dalgasız Mİ vardı. İnfarktüsün
lokalizasyonu açısından grup I ile grup II arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.009)

(Tablo 4). Ciddi kalp yetmezliği gelişen 27 olgunun
18’nde anteriör Mİ (%66.7), 5’nde sağ ventriküler Mİ
(%18.5), 3’nde inferiör Mİ (%11.1), 1’nde Q dalgasız
Mİ (%3.7) mevcuttu. 12 ölen olgunun ise 6’sında
anteriör (%50), 5’nde sağ ventriküler Mİ (%41.7), 1’nde
Q-dalgasız Mİ (%8.3) mevcuttu. GrupI’de alt gruplar
arasında infarktüs lokalizasyonu açısından anlamlı fark
bulundu (p=0.002). Koroner risk faktörlerine
bakıldığında, yaş için grup I (ortalama yaş: 60.3± 11.5
yıl) ile grup II (ortalama yaş: 55.9±11.4 yıl) arasında
anlamlı fark vardı (p=0.005). Cinsiyet yönünden 201
erkek olgudan 58’de (%28.9) komplikasyon gelişirken,
43 kadın olgunun 24’nde (%55.8) komplikasyon gelişti
(p=0.001). Toplam 27 DM’lu olgunun 15’nde (%55.6),
hipertansiyonu olan 53 olgunun 24’ünde (%45.3) ve
sigara kullanan 130 olgunun 35’nde (%26.9)
komplikasyon gelişti (sırasıyla p=0.016, p=0.049,
p=0.021). Hiperkolesterolemi, düşük HDL-K düzeyi ve
aile öyküsü yönünden grup I ve grup II arasında
anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). AMİ’lü olgularda
CRP, BKS ve fibrinojen değerlerinde koroner risk
faktörlerine göre anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
Gelişen ciddi kalp yetmezliği ve ölüm üzerine CRP,
BKS, fibrinojen değeri ve koroner risk faktörlerinin
etkisini belirlemek için yapılan çoklu regresyon
analizinde kalp yetmezliği üzerine (r:0.542) infarktüs
lokalizasyonu, yaş, cinsiyet ve CRP’nin (sırasıyla
p=0.0001, p=0.002, p=0.011, p=0.042); ölüm üzerine
de (r:0.478) lokalizasyon, CRP ve BKS’nın etkili
oldukları bulundu (sırasıyla p=0.003, p=0.021,
p=0.032).

Tablo 3. Alt Gruplar ve grup II’ de CRP, Beyaz Küre Sayısı ve Fibrinojen Değerleri (Kabulde)
g r up
g r up
g r up
g r up
g r up

ıa ( n= 20 )
ıb ( n= 27 )
ı c ( n =23 )
ıd ( n= 12 )
ıı ( n= 1 62 )

CRP (mg/dl)
3 5 . 68 ± 2 6. 9 0
4 8 . 50 ± 3 0. 4 8*
3 1 . 02 ± 2 3. 2 4
5 4 . 69 ± 1 3. 0 1* *
3 3 . 19 ± 2 5. 6 8

*p=0.033, **p=0.041, ***p=0.009 BK: beyaz küre

BK sayısı (mm3)
1 0 7 65 ± 1 79 4
1 1 5 59 ± 2 93 3
1 1 0 26 ± 1 81 2
1 3 1 50 ± 3 74 1* * *
1 0 6 93 ± 2 44 9

fibrinojen (mg/dl)
2 9 8 .6 ± 7 6. 9
2 9 6 .6 ± 7 9. 8
3 0 1 .2 ± 8 2. 1
3 0 4 .3 ± 6 9. 2
2 6 7 .2 ± 8 4. 5
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Tablo 4. Grup I ve II Olgularda MI’nün Lokalizasyona Göre Dağılımı

grup I
*(%)
+(%)
grup II
*(%)
+(%)
toplam

anteriyor
41
(%50.0)
(%36.3)
72
(%44.4)
(%63.7)
113
(%46.3)
(%100)

AMI (lokalizasyon)
inferiyor
inferiyor +SV
18
14
(%22.0)
(%17.1)
(%22.2)
(%58.3)
63
10
(%38.9)
(%6.2)
(%77.8)
(%41.7)
81
24
(%33.2)
(%9.8)
(%100)
(%100)

Q dalgasız
9
(%11.1)
(%34.6)
17
(%10.5)
(%65.4)
26
(%10.7)
(%100)

toplam
82
(%100)
(%33.6)
162
(%100)
(%66.4)
244
(%100)

(x2 :11.6, p=0.009) (SV: sağ ventrikül) *(%): Grup I ve II olgularda lokalizasyon yüzdesi, +(%): Lokalizasyonuna göre grup I ve II’nin yüzdesi

Tartışma
AMİ’nün patogenezinde inflamasyonun önemli rol
oynadığı bilinmektedir. CRP, fibrinojen ve beyaz küre
sayısı gibi inflamasyonun sistemik göstergelerindeki
artış ile akut koroner sendromların klinik özellikleri
arasındaki ilişki birçok çalışma ile gösterilmiştir (1-7).
Şenocak ve ark (5), yaptıkları bir çalışmada CRP
değeri yüksek olan kararsız anjina pektorisli hastalarda
AMİ geçirme riskini yüksek bulmuşlar; kararsız anjina
pektorisli hastaların takiplerinde CRP tayininin yararlı
olabileceğini belirtmişlerdir. Kararsız anjina pektoris ve
AMİ’nde plazma CRP düzeyi normal kişilere göre daha
yüksek bulunmuş, yüksek CRP düzeyine sahip
kişilerde koroner arter hastalığı gelişme riskinin daha
fazla olduğu bildirilmiştir. CRP, fibrinojen düzeyi ve
beyaz küre sayısındaki artış doku inflamasyonuna
sekonder olarak gelişmektedir. Artan CRP,
komplemanın dokuya bağlanmasına yol açarak doku
hasarının artmasına neden olur. AMİ’lü farelere insan
CRP’i verilerek doku hasarının daha da arttığı
gösterilmiştir (8-10). Yüksek CRP düzeyi ile kalp
yetersizliği ve mortalite riski arasında anlamlı pozitif
korelasyon saptanmış, yüksek CRP düzeyinin infarkt
ekspansiyonu ve kardiyak rüptür için belirleyici olduğu
bildirilmiştir (11,12). AMİ’nde beyaz küre sayısı
yüksekliğinin küçük lezyon üzerinde daha büyük
trombüs ve daha fazla inflamasyona neden olduğu,
beyaz küre sayısı yüksek olan AMİ’lü olgularda daha
fazla kalp yetersizliği geliştiği ve bunun agresif tedavi
seçimi için bir yol gösterici olabileceği bildirilmiştir
(3,13). Plazma fibrinojen düzeyi AMİ’lü olgularda
kronik stabil anjina ya da kararsız anjinalı olgulara göre
daha yüksek bulunmuştur (7). Fibrinojen ve yıkım
ürünlerinin kemotaktik faktör olarak rol oynadığı ve
makrofajların endotelyal yüzeye adezyonu ve intimaya
göçünden sorumlu oldukları bildirilmiştir. Akut koroner
sendroma yol açan koroner plak rüptürü sürecini bu
mekanizmalardan hangisi etkilerse etkilesin, yükselmiş
CRP ve lökositozun AMİ ve ani kardiyak ölüm gibi ciddi

kardiyovasküler komplikasyonların gelişmesi ile ilişkili
olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir (14-17). Bizim
bulgularımız AMİ’lü olgularda CRP, beyaz küre ve
fibrinojen değerlerinin sağlıklı kişilerden oluşan kontrol
grubuna göre belirgin olarak arttığını gösterdi.
Olguların kabulünde ölçülen CRP, beyaz küre sayısı
ve fibrinojen değeri genel olarak komplikasyon gelişen
grupta gelişmeyen gruba oranla daha yüksekti.
Komplikasyon gelişen grupta, CRP ciddi kalp
yetersizliği geçiren ve ölen olgularda, beyaz küre
sayısı da sadece ölen olgularda önemli olarak artmış
idi. Fibrinojen değeri ise alt grupların hepsinde genel
olarak yüksek olmasına karşın istatistiksel olarak
anlamlı değildi. Bu bulgular CRP, beyaz küre sayısı ve
fibrinojen düzeyi ile AMİ ve onun erken döneminde
gelişen ciddi komplikasyonlar arasında pozitif anlamlı
ilişkileri göstermektedir. Onat ve ark (18,19), Türk
erişkinlerinde kanda fibrinojen düzeyi ile yaş, cinsiyet,
sigara içimi, total koleterol, HDL-K, kan basıncı ve
beden kitle indeksi gibi bazı koroner risk parametreleri
arasında anlamlı korelasyonlar saptamışlardır. Bu
çalışmada CRP, fibrinojen ve beyaz küre sayısı ile yaş,
cinsiyet, DM, hipertansiyon, sigara kullanımı,
hiperkolesterolemi, düşük HDL-K düzeyi ve aile
öyküsü arasında anlamlı bağlantılar bulunmadı. Bunun
nedeni, AMİ’lü olgulardan oluşan çalışma grubunun
koroner risk faktörleri açısından benzer özellikler
taşıması olabilir. Gelişen komplikasyonlar açısından
infarktüs lokalizasyonu önemli bir etken idi. Özellikle
anteriör Mİ ve inferiyör+sağ ventrikül Mİ’nde ciddi kalp
yetersizliği ve ölüm oranları anlamlı olarak artmış idi.
Sol kalp yetersizliği anteriör Mİ’ de daha çok görülür ve
bunlarda mortalite daha fazladır (20). Komplikasyon
gelişen olgular komplikasyon gelişmeyen olgulara göre
daha yaşlı idi. Kadın olgularda, DM’lu, hipertansiyonlu
ve sigara kullanan olgularda anlamlı olarak daha fazla
komplikasyon gelişti. Hiperkolesterolemi, düşük HDL-K
düzeyi ve pozitif aile öyküsü, gelişen komplikasyonlar
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açısından anlamlı değildi. Kadınlarda AMİ’nün daha
ağır seyrettiği ve Mİ oluşma yaşının erkeklere göre
daha geç olduğu, DM’un ve hipertansiyonun prognozu
olumsuz etkilediği, ileri yaş ile ilişkili olarak hastane içi
mortalitede önemli artış olduğu bir çok çalışmada
bildirilmiştir (21,22). CRP, beyaz küre sayısı ve
fibrinojen değerlerini etkileyebilecek hastalıkları olanlar
ile bu değerleri etkilemesi olası ilaç kullanmakta olanlar
çalışmaya alınmadığından dolayı, olguların hastaneye
ilk kabullerinde ölçülen değerlerin AMİ ve bunun
komplikasyonları ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.
Komplikasyon gelişen grupta kabulden 24 saat sonra
ölçülen CRP, beyaz küre sayısı ve fibrinojen değerleri
kabul değerine göre daha yüksek olmasına karşın
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu, infarktüs
seyrinde
kullanılan
ilaçların
inflamasyonu
azaltmasından kaynaklanmış olabilir. Bununla birlikte,
24 saat sonra ölçülen CRP, yine komplikasyon gelişen
grupta gelişmeyen gruba göre daha yüksek bulundu.
Beyaz küre sayısı ve fibrinojen değerinde ise anlamlı
fark yoktu. Gelişen komplikasyonun cinsi ile belirtilen
koroner risk faktörleri arasında da istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmadı. Ciddi kalp yetersizliği ve ölüm
üzerine CRP, beyaz küre sayısı, fibrinojen, klinik ve
koroner risk faktörlerinin etkisini belirlemek için yapılan
çoklu regresyon analizinde, kalp yetersizliği üzerine
infarktüs lokalizasyonu, yaş, cinsiyet ve CRP’nin etkili
olduğu, ölüm üzerine ise infarktüs lokalizasyonu, CRP
ve beyaz küre sayısının etkili olduğu saptandı.
Sonuç olarak, AMİ’nde inflamasyonun sistemik
göstergeleri olguların ilk kabulünden itibaren
artmaktadır. İlk kabulde ölçülen yüksek CRP düzeyi ve
beyaz küre sayısı hastane içi dönemde gelişen ciddi
kalp yetersizliği ve ölümün artmış sıklığı ile ilişkilidir.
Biz, AMİ’nde CRP, fibrinojen ve beyaz küre sayısı gibi
inflamasyonun sistemik göstergelerindeki artışın erken
dönem ciddi komplikasyonları önceden belirlemede
katkılarının olabileceği kanısındayız.
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