Pharmachologic Treatment of Painful Diabetic Neuropathy
Ağrılı Diyabetik Nöropatinin Farmakolojik Tedavisi
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Özet
Nöropatik ağrı “somato-duyusal sistemi etkileyen bir hastalık ya da lezyonun
doğrudan sonucu olarak ortaya çıkan ağrı” olarak tanımlanmıştır. Ağrılı diyabetik nöropati (ADN) hastaların yaşam kalitesini bozan ciddi bir komplikasyondur. Araştırmalar ADN’nin diyabet hastalarının yaklaşık %16’sını etkilediğini göstermektedir. ADN hastalarının önemli bir kısmı (%39) tedavisiz kalmaktadır. Nöropatik ağrı tanısı klinik bir tanıdır. Ağrı hastalar tarafından yanma, zonklama, uyuşma, karıncalanma, hissizlik, iğnelenme ya da künt bir ağrı
şeklinde tarif edilebilir. Nöropatik ağrıya dizestezi, allodini (ağrı oluşturmayacak bir uyaranla ağrı duyulması) ya da hiperaljezi (ağrılı bir uyaran için ağrı
eşiğinin azalması) gibi duyu bozuklukları eşlik etmektedir. ADN, diyabetin ilk
on yılı içinde diyabet hastalarının neredeyse yarısında gelişmektedir. Zamanla, kas gücü kaybı, derin tendon reflekslerinde azalma ve trofik deri değişiklikleri gözlenebilir. Tedavi kılavuzları, pregabalin, gabapentin, trisiklik antidepresanlar ve duloksetin gibi bazı ajanların ilk sıralarda tercih edilmesi gerektiği konusunda uzlaşmakta, bazı ajanlar için ise çelişkili önerilerde bulunmaktadırlar. Bu da konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ağrı ile ilgilenen tüm hekimlerin, ADN’yi tanıması ve kanıta dayalı tedavi yaklaşımlarını tercih etmeleri hasta yararı bakımından önemlidir. Bu
derlemede güncel araştırmalar ve tedavi kılavuzları ışığında ADN’nin farmakolojik tedavisi ele alınmaktadır.

Abstract
Neuropathic pain is defined as “pain occuring as a direct result of a disease
or lesion directly affecting somato-sensorial system”. Painful diabetic neuropathy (PDN) is a serious complication impairing quality of life of patients.
Researchs show that PDN affects approximately 16% of patients with diabetes. An important part of the PDN patients (39%) remain without treatment. The diagnosis of neuropathic pain is a clinical diagnosis. Pain can be
described by patients as burning, throbbing, numbness, tingling, anesthetic,
pins and needles or blunt pain. Neuropathic pain is accompanied by sensory
disorders such as dysesthesia, allodynia (pain heard by a stimulus not creating pain) or hyperalgesia ( reduction of pain threshold for a painful stimulus).
PDN develops in almost half of diabetic patients within the first ten years of
diabetes. Over time, muscle loss, decreased deep tendon reflexes and trophic skin changes can be observed. Treatment guidelines agree that some
agents such as pregabalin, gabapentin, tricyclic antidepressants should be
preferred in the first line and have controversial proposals for some agents
such as duloxetine. This shows the need for more research on the issue. It
is important for all physicians dealing with pain, to recognize PDN and prefer evidence-based treatment approaches for patient benefit. In this review
pharmacological treatment of PDN is discussed in light of current research
and treatment guidelines.
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Giriş
Diyabetes mellitus genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin
birleşimi ile oluşan ve kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle sonuçlanan metabolik bir bozukluktur. İnsülin eksikliği ya da insüline doku düzeyinde direnç hastalığın patogenezinde önemlidir. Bu hastalıkla mücadelede hastalığın oluşmasını önleyecek tedbirlerin yanında hastalığa bağlı gelişen minör
ve major komplikasyonların yönetimi önem arz etmektedir (1).
Ağrılı diyabetik nöropati (ADN) hastaların yaşam kalitesini bozan ciddi bir komplikasyondur (2). Farklı araştırmalarda ADN’nin
diyabetik hastaların %10 ile %26’sını etkilediği bulunmuştur (3).
Ülkemizde 1113 diabetik hastada yapılmış bir prevalans çalışmasında da ağrı tarif eden diyabetik hastaların %16’sında Leeds nöropatik semptom ve bulgu değerlendirme testi kullanılarak yapılan değerlendirmede ADN varlığı tespit edilmiştir (4).
ADN hastalarının önemli bir kısmı (%39) tedavisiz kalmaktadır
(5).
Bu nedenle hekimlerin ADN’yi doğru şekilde tanımlanması ve
uygun bir tedavi planıyla ele alması önemlidir. Hastalığın seyrini yavaşlatmada; kan şekeri düzenlenmesinin, sigara ve alkolün bırakılmasının önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekir (6). Bununla beraber, ağrının giderilmesinde farklı gruplardan ilaçlar denenmektedir. Bu derlemede güncel araştırmalar ve tedavi kılavuzları ışığında ADN’nin farmakolojik tedavisi
ele alınmaktadır.
ADN tanısı
Nöropatik ağrı; “somato-duyusal sistemi etkileyen bir hastalık
ya da lezyonun doğrudan sonucu olarak ortaya çıkan ağrı” olarak tanımlanmıştır (7). Nöropatik ağrı tanısı klinik bir tanıdır.
Ağrı hastalar tarafından yanma, zonklama, uyuşma, karıncalanma, hissizlik, iğnelenme ya da künt bir ağrı diye tarif edilebilir (8). Nöropatik ağrıya dizestezi, allodini (ağrı oluşturmayacak
bir uyaranla ağrı duyulması) ya da hiperaljezi (ağrılı bir uyaran
için ağrı eşiğinin azalması) gibi duyu bozuklukları eşlik etmektedir (9). Sinir ileti çalışmaları, diğer ağrı nedenlerinin dışlanması açısından önemlidir. Periferal diyabetik nöropati, diyabetin ilk
on yılı içinde diyabet hastalarının neredeyse yarısında gelişmektedir. Zamanla, kas gücü kaybı, derin tendon reflekslerinde azalma ve trofik deri değişiklikleri gözlenebilir. Periferal nöropati diyabetik ayak gibi organ kaybı ile sonuçlanan komplikasyonlarda
önemli etkisi olan bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, yılda bir fizik
muayene ile taranmalıdır (10). Periferal diyabetik nöropati tanısında kolay bir tarama testi olarak 10 g monofilaman testi ya
da 128-Hz diyapazon kullanılması önerilir (11). Ayrıca nöropatik
ağrının ayırıcı tanısında Leeds nöropatik semptom ve bulgu değerlendirme testi kullanılabilir. Bu testin Türkçe dilinde geçerlilik çalışması da yapılmıştır (12).
ADN’nin tipinin belirlenmesi sonrasında tedavi planı çizilir. Fokal
nöropatik ağrı (Karpal tünel sendromu gibi) daha erken evrelerde splintler, fizik tedavi modalitelerinin kullanımı ve ileri vakalarda cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Difüz nöropatik ağrı
proksimal nöropati ya da distal simetrik polinöropati şeklinde
görülebilir. Difüz nöropatik ağrıya sıklıkla uyku bozukluğu, anksiyete ve depresyon da eşlik eder. Difüz nöropatik ağrının tedavisinde ise farmakolojik ajanların kullanımı gerekir (13).
ADN tedavisi
Antikonvülzanlar
Pregabalin, beyin ve spinal korddaki presinaptik voltaj bağımlı
kalsiyum kanallarının α2δ alt ünitesine bağlanarak, uyarıcı nörotransmitterlerin salıverilmesini önleyen bir GABA analoğudur
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(14). Pregabalin ile yapılan randomize kontrollü çalışmalar, pregabalinin ADN ağrısını (%11-13 arası değişen oranlarda) azalttığını, yaşam kalitesini ve uyku kalitesini artırdığını göstermiştir
(15-17). Pregabalinin etkisi doz bağımlıdır. Bir çalışmada pregabalinin doza bağlı olarak ağrıyı %24-%50 arasında azalttığı bulunmuştur (18). Ref: 117 of aaron ADN tedavisinde pregabalin kullanımı ile ilgili yedi çalışmanın ve toplam 1346 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada pregabalinin ADN tedavisinde etkili ve güvenli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (19). Pregabaline ağrı yanıtını inceleyen bir çalışmada ADN’li hastaların
%46’sında 600 mg/gün dozunda, %39’unda 300 mg/gün dozunda, %27’sinde 150 mg/gün dozunda ağrının %50’den fazla azaldığı bulunmuştur (20). Pregabalinin en sık görülen yan etkileri ise sersemlik (%22), uyku hali (%12.1), periferik ödem (%10),
baş ağrısı (%7.2) ve kilo alma (%5.4) olarak tanımlanmıştır (19).
Gabapentin, pregabalin ile benzer etki mekanizmasına sahiptir.
Gabapentin ile yapılan bir randomize kontrollü çalışmada ilacın ADN’yi % 11 oranında azalttığı gösterilmiş (21), başka bir
randomize kontrollü çalışmada ise etkisi gösterilememiştir (22).
Her iki çalışmada gabapentin yaşam kalitesine anlamlı bir katkı
sağlamamıştır. Sersemlik ve uyku hali gabapentinin ADN’li hastaların %23’ünde görülen en sık yan etkileri olarak tanımlanmıştır.
Ancak aynı çalışmada gabapentinin özellikle kronik ağrısı olan
hastalarda sık görülen uyku bozukluğu sorununun çözümüne
yardımcı olduğu da bulunmuştur (21). Gabapentinin uzun dönemde diyabetin kontrolünü de zorlaştıran kilo almaya yol açtığı da bilinmektedir (23).
ADN tedavisinde kullanılan diğer antikonvülzanlar sodyum valproat, karbamezapin, okskarbazepin ve lankozamiddir. Bu ilaçlar sodyum kanallarını bloke ederek etki gösterirler. Bu ilaçların ADN tedavisinde kullanımı ile ilgili yapılmış az sayıda, küçük hasta gruplarında yapılmış çalışmalar mevcuttur. Sodyum
valproatın ADN’deki etkinliği ile ilgili iki randomize kontrollü çalışma, ilacın ağrıyı azaltmada %27-30 oranında etkili olduğunu
göstermiştir (24,25). Başka çalışmalarda da karbamezapinin az
da olsa ADN tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir (26,27). Bu
ilaçlar kılavuzlarda yer alan birinci ve ikinci tercihlerdeki ilaçlara
yanıt alınamadığında tercih edilebilir (28).
Antidepresanlar
Venlafaksin, düşük dozlarda serotoninin, yüksek dozlarda ise
norepinefrinin geri alımını inhibe eden bir antidepresan ajandır (29).
Randomize kontrollü bir çalışmada, venlafaksin, diyabetik nöropatiye bağlı ağrıyı %23 oranında azaltmış ve yaşam kalitesini artırmıştır (30). Venlafaksin, gabapentin ile bir arada kullanıldığında, tek başına gabapentine göre, % 18 oranında daha etkili bulunmuştur (31).
Duloksetin de bir serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörüdür (32).Duloksetinin etkinliği, randomize kontrollü çalışmalarda
%8-13 arasında değişmektedir (33-35). Bu çalışmalardan ikisinde duloksetinin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri de gösterilmiştir (33,34). Duloksetin, karaciğer hastalığında kontrendikedir.
Trisiklik antidepresanların en eskilerinden olan amitriptilin, araştırmalarda, ADN tedavisinde oldukça etkili bulunmuştur. Randomize kontrollü iki çalışmada ADN ağrısını azaltmakta, plaseboya göre %58-63 oranında daha etkili olduğu gösterilmiştir (36,37). Amitriptilin çok ucuz bir ilaç olduğu halde,
uyku hali, ağız kuruluğu gibi yan etkileri kullanımını kısıtlamaktadır. Denge sorunu olan kişilerde, glokomda ve kardiyovasküJournal of Clinical and Analytical Medicine | 591
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ler hastalık varlığında kontrendikedir (20). Desipramin, amitriptilin ve fluoksetinin plaseboyla karşılaştırıldığı bir klinik araştırmada, desipramin ve amitripilinin etkisi %6’da kalmış, fluoksetin ise ADN’de etkisiz bulunmuştur (38).
Opiyatlar
Farklı randomize kontrollü çalışmalarda ADN ağrısını azaltmakta, morfin (39), dekstrometorfan (40) ve tramadolün (41) etkinlikleri sırasıyla %15, %16 ve %20 bulunmuştur.
Bir başka çalışmada, oksikodonun kontrollü salınım formu ağrıyı %27 oranında azaltmış ve yaşam kalitesinin bazı ölçütlerinde
iyileşme sağlamıştır (42).
Opiyat kullanımı, rebound başağrısı gibi başka ağrı sendromlarına yol açabilir. Bulantı, kabızlık ve uyku hali gibi yan etkileri ve
ilaca zamanla tolerans gelişmesi, klinikte opiyatların kullanımını
sınırlandıran diğer etkenlerdir.
Kapsaisin, izozorbid dinitrat, lidokain
ADN tedavisinde topikal ajanlar da denenmiştir. Bunlardan
%0,075 kapsaisin krem, bir çalışmada ADN ağrısını %40 oranında azaltmıştır (43) . Kapsaisin, myelinsiz C liflerindeki bir reseptöre bağlanır ve tekrar tekrar kullanıldığında bu liflerdeki substans P ve diğer nörotransmiter düzeylerini düşürür (44). Kapsaisin kremin günde 5-6 defa uygulanması gerekir ve uygulama sırasında ağrı duyulabilir.
Randomize kontrollü bir çalışmada, izozorbid dinitrat sprey ile
ADN ağrısının %18 oranında azaldığı gösterilmiştir (45). İzozorbid dinitratın nitrik oksit düzeyini ve mikrovasküler dolaşımı artırarak etki ettiği düşünülmektedir (46). Lidokain yama da yüzeyel serbest sinir uçlarındaki aşırı duyarlılığı azaltarak analjezik
etki sağlar (13). Çok merkezli randomize bir çalışmada 4 haftalık lidokain yama kullanımı oral pregabalin kullanımı ile karşılaştırılmış ve ağrıyı azaltmada lidokain yamanın pregabalin kadar
etkili olduğu ve hiçbir yan etkiye yol açmadığı bulunmuştur (47).
Alfa lipoik asit
Alfa lipoik asit (ALA) antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri ile diyabetik nöropatinin patogenetik sürecini hedefleyen bir
ajandır. ALA ile yapılan klinik çalışmaların bir kısmında ağrı, bir
son nokta olarak tanımlanmamıştır (48). Bu nedenle bu ilaç ağrı
kılavuzlarında yer alacak derecede güçlü kanıtlara sahip değildir. ALA, yan etkileri bakımından diğer ajanlardan daha güvenli görünmektedir (49).
Parasetamol
Parasetamol ADN’nin tedavi kılavuzlarında yer almamasına rağmen günlük klinik pratikte en çok reçete edilen ilaçlardandır.
Özellikle geriatrik hasta grubunda genel olarak ağrının farmakolojik tedavisinde birinci sırada parasetamol yer almaktadır.
Diğer ilaçlarla kombine olarak da kullanılabilir. En çok hafif-orta
şiddetteki muskuloskeletal ağrı tedavisinde kullanılır (50). Hepatotoksik yan etkisi olabileceğinden günde toplam 4mg dozun
üstüne çıkılmamalıdır ve karaciğer fonksiyonları takip edilmelidir (51).
Vitamin B12 ve Vitamin B6
Vitamin B12’nin ve vitamin B6’nın analjezik etkileri hem deneysel hem de klinik çalışmalarda gösterilmiştir (52-54). Tedavi kılavuzlarında yer almasa da klinik pratikte ADN tedavisinde de
vitamin B12 ve vitamin B6 hem tek başlarına hem de diğer ilaçlarla kombine edilerek kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda genel olarak B vitaminlerinin nöroprotektif et| Journal
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kilerinden dolayı analjezi sağladıkları öne sürülmüştür (53,54).
ADN tedavisinde kullanılan ilaçların önerilen dozları ve yan etkileri Tablo 1’de verilmiştir. Hasta takibinde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir.
Tablo 1. Ağrılı Diyabetik Nöropati Tedavisinde Kullanılan İlaçların Dozları ve
Yan Etkileri
İlaç sınıfı

İlaç

İlaç Dozları (mg)

Yan etkiler

Trisiklik antidepresanlar

Amitriptilin

50-150

Uyku hali, sersemlik, kuru ağız, taşikardi, konstipasyon, üriner
retansiyon, görme bozukluğu

İmipramin

25-150

Uyku hali, sersemlik, kuru ağız, taşikardi,
konstipasyon, üriner retansiyon, görme bozukluğu, konfüzyon

Desipramin

25-150

Uyku hali, sersemlik, kuru ağız, taşikardi, konstipasyon, üriner
retansiyon, görme bozukluğu

Duloksetin

60 (günde bir
kez)

Kusma, uyku hali, sersemlik, anoreksi

Venlafaksin

37.5-150 (günde bir kez)

Yorgunluk, kusma, sersemlik, kardiyak ileti
bozukluğu

Paroksetin

40 (günde bir
kez)

Uyku hali, sersemlik,
terleme, kusma, anoreksi

Sitolapram

40 (günde bir
kez)

Diyare, empotans, tremor

Gabapentin

300-1200
(günde üç kez)

Uyku hali, sersemlik,
konfüzyon, ataksi

Pregabalin

50-150 (günde
üç kez)

Uyku hali, konfüzyon,
ödem, kilo alma

Karbamezapin/
Okskarbazepin

200’e kadar
(günde dört
kez)

Sersemlik, uyku hali,
kusma, lökopeni

Tramadol

50-100 (günde
iki kez)

Kusma, konstipasyon,
uyku hali

Oksikodon

10-30 (günde
iki kez)

Uyku hali, kusma, konstipasyon

Kapsaisin

%0,075 (günde
dört kez)

Lokal irritasyon

İzozorbit
dinitrat

30’a kadar
sprey uygulama günde dört
kez

Lokal irritasyon

Lidokain

%0.04 (günde
bir kez)

Lokal irritasyon

SNGİ

SSGİ

Antiepileptikler

Opioidler

Topikal ajanlar

SNGİ: Selektif noradrenalin geri alım inhibitörü, SSGİ: Selektif serotonin geri
alım inhibitörü

1- Hastaya uygun ve etkili olması beklenen ilaç seçildikten sonra düşük dozdan başlayarak o hasta için uygun doz sağlanana
kadar doz yavaşça artırılmalıdır.
2- Etkin dozda ilaç başlandıktan 2-4 hafta sonra tekrar değerlendirme yapılmalıdır.
3- Klinik araştırmalardaki kanıtlar bu şekilde belirlendiğinden,
bir ilaçtan beklenen etki ağrıyı %50 azaltması olmalıdır. Gerekli durumlarda parasetamol gibi bir analjezik tedaviye eklenebilir.
4- Diyabetik hastalarda çoklu ilaç kullanımı sık olduğundan ilaç
etkileşimleri de göz önünde bulundurulmalıdır (13).
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Kılavuzlar ne öneriyor?
Nöropatik ağrı konusunda son yıllarda önemli uzlaşı raporları ve
kılavuzlar yayınlanmakta ve farklı önerilerde bulunmaktadırlar.
Burada bu kılavuzlardan bazıları kısaca ele alınacaktır.
Avrupa Nöroloji Toplulukları Federasyonu’nun (ANTF) 2010 yılında yayınladığı kılavuza göre, diyabetik nöropatik ağrı tedavisinde ilk sırada önerilen ajanlar: Duloksetin, gabapentin, pregabalin, trisiklik antidepresanlar ve venlafaksindir (kanıt düzeyi
A). Opiyatlar ve tramadol daha sonraki seçenekler olarak önerilmiştir (kanıt düzeyi A). Aynı kılavuz ADN tedavisinde karbamazepin ve fenitoini de etkili ajanlar arasında saymaktadır (kanıt düzeyi C). Çelişkili ya da olumsuz araştırma sonuçları nedeniyle, ANTF kılavuzu, ADN tedavisinde şu ajanları önermemektedir: Topikal kapsaisin, sodyum valproat, lamotrijin, okskarbazepin, lakozamid (55).
2011 yılında Amerikan Nöroloji Derneği (AND), ADN tedavisi konusunda bir kılavuz yayınlamıştır. Buna göre farmakolojik tedavi
seçenekleri arasında ilk sırada pregabalin önerilmektedir ve bu
önerinin kanıt düzeyi A’dır. ANTF kılavuzundan farklı olarak; AND
kılavuzunda sodyum valproat, gabapentin ile beraber ADN tedavi seçenekleri arasında yer almıştır (kanıt düzeyi B). Diğer antikonvülzan ilaçlar (lamotrijin, okskarbazepin, lakozamid) önerilmemektedir. Kılavuz, ADN tedavisinde duloksetin amitriptilin ve
venlafaksinin (kanıt düzeyi B) etkili olabileceğini söylerken, diğer antidepresanlar için yeterince kanıt bulunmadığını öne sürer. AND kılavuzuna göre dekstrometorfan, tramadol, oksikodon
ve morfin ADN tedavisinde benzer güçte etkilidirler (kanıt düzeyi B). Topikal kapsaisin ve izozorbid dinitrat krem de öneriler
arasında yer bulmuştur (kanıt düzeyi B) (56). İki kılavuzun karşılaştırması Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Amerikan Nöroloji Derneği ve Avrupa Nöroloji Toplulukları Federasyonu Kılavuzlarına Göre Ağrılı Diyabetik Nöropati’de Kullanılacak Ajanlar: Tercih Sıralaması
İlaç

AND kılavuzu

ANTF kılavuzu

Pregabalin

1

1

Gabapentin

2

1

Trisiklik antidepresanlar

2

1

Venlafaksin

2

1

Duloksetin

2

1

Sodyum valproat

2

Önerilmez

Karbamazepin

2

Önerilmez

AND: Amerikan Nöroloji Derneği Kılavuzu
ANTF: Avrupa Nöroloji Toplulukları Federasyonu Kılavuzu

Toronto Diyabetik Nöropati Uzlaşı Paneli; ADN tedavisinde komorbiditeler ve kontrendikasyonlar da dikkate alınarak ilk basamakta şu üç grup ajandan birinin seçilmesini önermiştir: Pregabalin/ gabapentin, trisiklik antidepresan ya da duloksetin. Kılavuz daha sonraki aşamada yine aynı ajanları gruplarını değiştirerek kullanmayı (mesela pregabalin veya gabapentinin sonuç
vermediği durumda trisiklik antidepresan kullanmayı) yine başarı sağlanamaz ise opiyatların eklenmesini önerir (20). Amerikan Klinik Endokrinologlar Derneğinin birinci seçenek önerileri de aynı ilaçlardır (57).
2013’de yayınlanan NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) kılavuzu, trigeminal nevralji dışındaki tüm nöropatik ağrılarda ilk seçenek olarak, amitriptilin, pregabalin, gabapentin veya duloksetinden birinin tercih edilmesini önerir,
venlafaksin ve opiyatları ise önermez (3).
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Sonuç
ADN, diyabet hastalarının önemli bir kısmında görülen ve yaşam
kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. İlaç dışı tedavilerin etkinliği net olarak bilinmemektedir. İlaçların ağrı gidermedeki etkinliği ise çoğu araştırmada %50’nin altında kalmaktadır. Tedavi kılavuzları, pregabalin, gabapentin, trisiklik antidepresanlar ve duloksetin gibi bazı ajanların ilk sıralarda tercih edilmesi gerektiği konusunda uzlaşmakta, bazı ajanlar için ise çelişkili önerilerde bulunmaktadırlar. Bu da konuyla ilgili daha fazla
araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ağrı ile ilgilenen
tüm hekimlerin, ADN’yi tanıması ve kanıta dayalı tedavi yaklaşımlarını tercih etmeleri hasta yararı bakımından önemlidir. Tedavi tercihlerinde ilaç yan etkileri ve eşlik eden hastalıklar mutlaka dikkate alınmalıdır.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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