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Περίληψη

Στόχοι: Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
ασφάλεια της οξυκαρβαζεπίνης ως πρόσθετης 
θεραπείας σε 18 ασθενείς με διπολική διαταρα-
χή που δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στη 
χορήγηση λιθίου. 

Μέθοδοι: Δεκαοχτώ ασθενείς με διπολική 
διαταραχή Ι (n=16) και διπολική διαταραχή ΙΙ 
(n=2) υπεβλήθησαν σε ανοικτή θεραπεία με 
οξυκαρβαζεπίνη για μια περίοδο οκτώ (8) εβδο-
μάδων ως πρόσθετη θεραπεία στην υπάρχουσα 
θεραπευτική αγωγή λιθίου. Μετά από τη δοκιμή 
οκτώ (8) εβδομάδων, όλοι οι ασθενείς συνέχισαν 
τη θεραπεία με οξυκαρβαζεπίνη και παρακολου-
θήθηκαν για ενδεχόμενες αντιδράσεις. Στις με-
τρήσεις των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν 
η Γενική Κλινική Κλίμακα Αίσθησης - Διπολικής 
Έκδοσης (Clinical Global Impression Bipolar 
Version Scale), η Κλίμακα Μανιο-Μελαγχολίας 
Bech-Rafaelsen και η Συνοπτική Ψυχιατρική 
Κλίμακα Εκτίμησης. Αυτές οι κλίμακες χορηγή-
θηκαν στην αρχή και στο τέλος των 2, 4, και 8 
εβδομάδων. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν στη 
συνέχεια κάθε 4 μήνες για μια χρονική περίοδο 
κυμαινόμενη από 4 έως 12 μήνες. 

Αποτελέσματα: Η μέση δόση οξυκαρβαζεπίνης 
στο τέλος της 8ης εβδομάδας ήταν 919,4mg/
ημέρα (SD ± 335,7). Ένδεκα από τους δεκαοκτώ 
(18) ασθενείς θεωρήθηκαν ανταποκρινόμενοι. 
Οι υπόλοιποι επτά ασθενείς εκτιμήθηκαν ως μη 
ανταποκρινόμενοι. Από τους ένδεκα που αντα-
ποκρίθηκαν στη δοκιμή των οκτώ εβδομάδων, 
επτά ασθενείς παρέμειναν με σταθεροποιημένη 
διάθεση για ολόκληρη την ακόλουθη περίοδο. 

Συμπεράσματα: Η οξυκαρβαζεπίνη εμφανί-
στηκε να είναι σημαντικά αποτελεσματική ως 
πρόσθετη στρατηγική στο 60% των ασθενών 
μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας. Ένα σημα-
ντικό ποσοστό (66,3%) των ανταποκρινόμενων 
στις οκτώ (8) εβδομάδες δοκιμής διατήρησε μια 
ικανοποιητική σταθεροποίηση διάθεσης κατά 
τη διάρκεια της εξακολουθητικής παρακολού-
θησης. Παρά τους διάφορους περιορισμούς, 
η μελέτη μάς υποδεικνύει την πιθανή χρησι-
μότητα της οξυκαρβαζεπίνης ως πρόσθετης 
θεραπείας στη χορήγηση λιθίου και στην οξεία 
και στη μακροπρόθεσμη θεραπεία της διπολικής 
διαταραχής.

Λέξεις κλειδιά: Οξυκαρβαζεπίνη, διπολική διατα-
ραχή, σταθεροποιητές διάθεσης, μανία, διπολική 
κατάθλιψη, καρβαμαζεπίνη.

Εισαγωγή

Η οξυκαρβαζεπίνη, ένα ανάλογο κετόνης της 
καρβαμαζεπίνης, αναπτύχθηκε για να παρέχει 
μια σύνθεση χημικά παρόμοια με την καρβαμα-
ζεπίνη, ώστε να μιμηθεί την αποτελεσματικότητά 
της βελτιώνοντας το προφίλ των παρενεργειών 
της. 

Η οξυκαρβαζεπίνη παρουσιάζει μικρή επαγωγή 
των ηπατικών ενζύμων και η βιολογική μεταβο-
λή της δεν περιλαμβάνει το σχηματισμό ενός 
μεταβολίτη εποξειδίου με νευροτοξικά αποτελέ-

σματα. Τα στοιχεία, όσον αφορά τη χρήση της 
οξυκαρβαζεπίνης στην επιληψία, επιβεβαιώνουν 
ότι είναι καλύτερα ανεκτή από την καρβαμαζε-
πίνη, έχει λιγότερες αλληλεπιδράσεις φαρμάκου 
με φάρμακο και λιγότερη νευροτοξικότητα. Οι 
πλέον κοινές παρενέργειες της χορήγησης οξυ-
καρβαζεπίνης είναι η υπνηλία, ο πονοκέφαλος 
και ο ίλιγγος (Tecoma, 1999).

Στη θεραπεία της οξείας μανίας, η οξυκαρβα-
ζεπίνη εμφανίστηκε ανώτερη από το placebo και 
συγκρίσιμη με την αλοπεριδόλη και το λίθιο σε 
ελεγχόμενες μελέτες (Emrich 1990; Emrich et 
al., 1985; Muller & Stoll, 1984). Οι Reinstein et 
al. (2001), σε μια μη ελεγχόμενη μελέτη, διαπί-
στωσαν ότι η οξυκαρβαζεπίνη ήταν τόσο απο-
τελεσματική όσο και το βαλπροϊκό (divalproex) 
στη θεραπεία της μανίας, με μικρότερη αύξηση 
βάρους και θετικότερη επίδραση στις νοητικές 
λειτουργίες. 

Οι μέσες δόσεις της οξυκαρβαζεπίνης που 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις κλινικές δοκιμές 
ήταν 1400-2400mg ημερησίως. Δύο ελεγχό-
μενες μελέτες αξιολόγησαν την αποτελεσματι-
κότητα της οξυκαρβαζεπίνης έναντι του λιθίου 
ως συντηρητικής θεραπείας και υπέδειξαν ότι 
τα ποσοστά μανιακών και καταθλιπτικών υπο-
τροπών μειώθηκαν σε αμφότερες τις ομάδες 
του λιθίου και της οξυκαρβαζεπίνης (Cabrera 
και συν., 1986), με ένα υψηλότερο ποσοστό 
υποτροπών στους ασθενείς που υπεβλήθησαν 
σε χρήση οξυκαρβαζεπίνης (Wildgrube, 1990). 
Ο Teitelbaum (2001) ανέφερε μια περίπτωση 
ενός νέου ασθενούς με διπολική διαταραχή I 
ανθεκτική σε διάφορους σταθεροποιητές δι-
άθεσης, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου 
διατήρησε ικανοποιητική ευθυμία με τη χρήση 
της οξυκαρβαζεπίνης.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολο-
γηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της 
οξυκαρβαζεπίνης ως πρόσθετης θεραπείας για 
δεκαοκτώ (18) ασθενείς με διπολική διαταραχή 
που δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο 
λίθιο. Επιπλέον, οι ασθενείς που συμπλήρωσαν 
τις οκτώ εβδομάδες δοκιμής παρακολουθήθηκαν 
για μια περίοδο 4-12 μηνών.

Μέθοδοι

Δεκαέξι διπολικοί I και δύο διπολικοί II ασθε-
νείς (DSM-IV, Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση, 
1994), συμπεριλαμβανόμενοι σε μια συστημα-
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τική παρακολούθηση της διπολικής διαταραχής 
στο Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου 
της Πίζας, υπεβλήθησαν σε ανοικτή θεραπεία 
με χρήση οξυκαρβαζεπίνης για μια περίοδο 
οκτώ (8) εβδομάδων ως πρόσθετη θεραπεία 
σε υπάρχουσα θεραπευτική αγωγή λιθίου. Οι 
ασθενείς εγγράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας 
χρονικής περιόδου οκτώ μηνών. Τα κριτήρια 
για να συμπεριληφθούν ήταν η ηλικία μεταξύ 
18-70 ετών, η διάγνωση DSM-IV διπολικής μα-
νίας, καταθλιπτικού ή μικτού επεισοδίου, και η 
ανεπαρκής κλινική ανταπόκριση στην τρέχουσα 
θεραπεία με άλατα λιθίου που χορηγούνται για 
τουλάχιστον 1 μήνα, όπως ορίζεται από τιμή 4-6 
του CGI-S στη γραμμή βάσης. Αποκλείσθηκαν 
ασθενείς με τρέχουσα κατάχρηση ουσιών, με 
ασθένειες στο κεντρικό νευρικό σύστημα και/ή 
με σοβαρές φυσικές διαταραχές και οι έγκυες 
γυναίκες. Τα επίπεδα αλάτων λιθίου ελέγχθηκαν 
περιοδικά. 

Οι ασθενείς είχαν καταναλώσει και άλλα φάρ-
μακα (αντικαταθλιπτικά χάπια, αντιψυχωτικά 
φάρμακα και βενζοδιαζεπίνες) που δεν τροποποι-
ήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν για τις οκτώ πρώτες 
εβδομάδες της θεραπείας με οξυκαρβαζεπίνη.

Μετά από τη δοκιμή των οκτώ (8) εβδομάδων, 
όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μια χρο-
νική περίοδο που κυμαίνεται από 4 έως 12 μήνες 
ανάλογα με το χρόνο που συμπεριελήφθησαν 
στη μελέτη. Η μελέτη εγκρίθηκε από την Τοπική 
Επιτροπή Ηθικής και οι ασθενείς υπέγραψαν μια 
γραπτή συγκατάθεση ενημέρωσης.

Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με τη χρήση μι-
ας ημι-δομημένης συνέντευξης, του Mini-Plus 
(Sheehan et al., 1998). Στις μετρήσεις των απο-
τελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν η Γενική Κλινική 
Κλίμακα Αίσθησης - Διπολικής Έκδοσης - CGI-BP 
(Clinical Global Impression Bipolar Version Scale) 
(Guy, 1976), η Κλίμακα Μανιο-Μελαγχολίας 
Bech-Rafaelsen (BRMMS) (Bech et al., 1975; 
Bech et al., 1978) και η Συνοπτική Ψυχιατρική 
Κλίμακα Εκτίμησης (Overall & Gorham, 1962). 
Αυτές οι κλίμακες χορηγήθηκαν στην αρχή και 
στην 2η, 4η και 8η εβδομάδα. Οι ασθενείς αξι-
ολογούνταν στη συνέχεια κάθε 16 εβδομάδες 
με την αξιολόγηση παρακολούθησης LIFE-UP 
(Keller et al., 1987). Οι δοσοληψίες και τα δυ-
σμενή αποτελέσματα καταγράφηκαν σε κάθε 
επίσκεψη. Όλες οι αξιολογήσεις βάσης και πα-
ρακολούθησης εκτελέσθηκαν από δύο μόνιμους 
ψυχιάτρους που συμμετέχουν όχι άμεσα στην 
κλινική διαχείριση των ασθενών.

Η αρχική δόση της οξυκαρβαζεπίνης ήταν 
300mg ημερησίως και αυξήθηκε σε μια μέγιστη 
2400mg ημερησίως, ανάλογα με την κλινική 
ανταπόκριση του ασθενούς και με την εμφάνιση 
σημαντικών παρενεργειών.

Οι ανταποκρινόμενοι στη χρήση οξυκαρβαζε-
πίνης ήταν εκείνοι που πέτυχαν ένα αποτέλεσμα 
CGI-BP (τμήμα βελτίωσης) των 2 ή 1 («πολύ 
βελτιωμένο» ή «παρά πολύ βελτιωμένο») στην 
8η εβδομάδα. Τα πρόσθετα κριτήρια αποτελε-
σματικότητας ήταν η ≥50% μείωση των συνο-
λικών αποτελεσμάτων BPRS και BRMMS από τη 
γραμμή βάσης έως το τελικό σημείο. Η σταθε-
ρότητα της ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης αναλύθηκε κατά περίπτωση 
με έναν περιγραφικό τρόπο χρησιμοποιώντας 
την αξιολόγηση LIFE-UP: αποτέλεσμα ≥4 για 
δύο διαδοχικές εβδομάδες ορίζει καταθλιπτική 
υποτροπή και αποτέλεσμα ≥4 για 1 εβδομάδα 
μια μανιακή υποτροπή. Το κριτήριο για την 
απαλλαγή ορίστηκε ως το αποτέλεσμα ≤2 για 
τουλάχιστον 8 εβδομάδες.

Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράζονται ως μέ-
σες τιμές με ± σταθερές αποκλίσεις. Αλλαγές 
στα αποτελέσματα CGI-I, BRMMS και BPRS σε 
επακόλουθα χρονικά σημεία αναλύθηκαν χρη-
σιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
(ANOVA) με τη δημιουργία αντιθέσεων σε σχέση 
με τα αποτελέσματα της γραμμής βάσης. Το 
επίπεδο σημαντικότητας  τέθηκε σε 0,01 για όλες 
τις συγκρίσεις. Όλες οι αναλύσεις εκτελέσθηκαν 
με τη χρήση της έκδοσης SPSS 10,0.

Αποτελέσματα

Από τους δεκαοχτώ ασθενείς που εισήχθησαν 
στην ανοικτή δοκιμή των οκτώ εβδομάδων, τέσ-
σερις ασθενείς είχαν ένα επεισόδιο του δείκτη 
μανίας, οκτώ ένα επεισόδιο του καταθλιπτικού 
δείκτη και έξι ένα επεισόδιο μεικτού δείκτη. 
Οκτώ ασθενείς είχαν ψυχωτικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. 
Συνολικά, δώδεκα (66,7%) ήταν γυναίκες με 
μέση ηλικία 35,2 (± 11,1) έτη. Η μέση ηλικία  
για την αρχή της διαταραχής διάθεσης ήταν τα 
22,9 (± 6,0) έτη και η μέση ηλικία της πρώτης 
θεραπείας ήταν τα 25,4 (± 5,4) έτη. Η μέση 
διάρκεια του επεισοδίου ήταν 3,7 (± 4,2) μήνες. 
Η μέση δόση οξυκαρβαζεπίνης στο τέλος της 
8ης εβδομάδας ήταν 919 ± 336mg ημερησίως. 
Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ταυτόχρονη 
θεραπεία με λίθιο (επίπεδα αίματος σε πεδίο 
τιμών από 0,530–87 mΕq/λίτρο).

Στους ασθενείς χορηγήθηκαν επίσης τυπικά 
αντιψυχωσικά φάρμακα (n=10, 55,5%), άτυπα 
αντιψυχωσικά φάρμακα (n=8, 44,4%), εκλεκτικοί 
ανασταλτικοί παράγοντες επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης (n=9, 50,0%), τρικυκλικά αντικα-
ταθλιπτικά (n=3, 16,7%) και βενζοδιαζεπίνες 
(n=1, 5,5%).

Ένας ασθενής πέθανε κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων μηνών της εξακολουθητικής αξιολό-
γησης. Κανένας από τους ασθενείς δε διέκοψε 
τη θεραπεία ένεκα δυσμενών συμβάντων ή 
παρενεργειών κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
των οκτώ εβδομάδων ούτε κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης. Σημαντικά δυσμενή γεγονότα 
που αναφέρθηκαν στο τέλος της δοκιμής των 
οκτώ εβδομάδων ήταν η υπνηλία (n=12, 66,7%), 
η αύξηση όρεξης (n=9, 50%), η αύξηση βάρους 
(n=8, 44,4%), οι τρεμούλες (n=5, 27,8%), η 
δυσκοιλιότητα (n=3, 16,7%), ναυτία/έμετος 
(n=3, 16,7%), η ξηροστομία (n=2, 11,1%) και 
η αϋπνία (n=2, 11,1%). Δεν παρατηρήθηκαν 
ηλεκτροεγκεφαλογραφικές (ECG) ανωμαλίες, 
υπέρταση, ταχυκαρδία, διπλωπία, πυρετός και 
υπονατριαιμία.

Η μείωση του αποτελέσματος CGI-I από τη 
γραμμή βάσης έως το τελικό σημείο ήταν στατι-
στικά σημαντική για κάθε αξιολόγηση που αντι-
παραβλήθηκε με τη γραμμή βάσης (p<0,0001). 
Ένδεκα υποκείμενοι (61,1%) ταξινομήθηκαν 
ως ανταποκρινόμενοι (αποτέλεσμα CGI-I 2 ή 1 
στην 8η εβδομάδα). 

Εξ αυτών τέσσερις είχαν ένα επεισόδιο κατα-
θλιπτικού δείκτη και επτά είχαν ένα επεισόδιο 
δείκτη μανίας ή μικτό επεισόδιο. Υπήρξε επίσης 
μια σημαντική μείωση του αποτελέσματος σε 
αμφότερες τις κλίμακες BPRS και BRMMS από 
τη γραμμή βάσης έως το τελικό σημείο, όπου οι 
διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές για κάθε 
αξιολόγηση που αντιπαραβάλλεται με τη γραμ-
μή βάσης. Το ποσοστό των ανταποκρινομένων 
(≥50% βελτίωσης) ήταν 33,3% στην κλίμακα 
BPRS και 61,1% στη BRMMS.

Μετά την ολοκλήρωση της 8ης εβδομάδας 
δοκιμής, οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 
έναν μέσο όρο 9,2 μηνών. 

Από τους ένδεκα ασθενείς που ανταποκρίθηκαν 
στη δοκιμή των 8 εβδομάδων, επτά διατήρησαν 
την απαλλαγή υποτροπής για ολόκληρη την πε-
ρίοδο παρακολούθησης, χωρίς κλινικά συναφείς 
παρενέργειες. Τρεις ασθενείς εκδήλωσαν μια 
καταθλιπτική υποτροπή κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης και έπειτα θεραπεύθηκαν 
πλήρως. Τέλος, ένας ασθενής, ο οποίος πα-
ρουσίαζε μειωμένη συμμόρφωση, εμφάνισε 
ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και ένα μανιακό 
επεισόδιο το οποίο επιλύθηκε μέχρι το τέλος 
της παρακολούθησης.

Από τους επτά ασθενείς που θεωρήθηκαν μη-
ανταποκρινόμενοι στη δοκιμή των οκτώ εβδομά-
δων, δύο ασθενείς θεραπεύθηκαν, αντίστοιχα, 
στην 9η εβδομάδα και στην 15η εβδομάδα και 
διατήρησαν πλήρη αποθεραπεία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, χωρίς 
αλλαγές στη θεραπεία.

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η οξυκαρβα-

ζεπίνη ως πρόσθετη θεραπεία στο λίθιο ήταν 
καλά ανεκτή και ασφαλής, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα, χωρίς ούτε ένας ασθενής 
να έχει αποσυρθεί από τη μελέτη λόγω δυ-
σμενών συμβάντων. Αν και αναφέρθηκε ότι η 
οξυκαρβαζεπίνη προκαλεί μείωση των επιπέδων 6

Η οξυκαρβαζεπίνη εμφανίστηκε να είναι ση-
μαντικά αποτελεσματική ως σταθεροποιητής 
διάθεσης μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας 
σε πάνω από 60% των ασθενών που δεν 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με χρήση 
λιθίου, οι οποίοι παρουσίαζαν επεισόδιο 
μανίας ή μικτό επεισόδιο ή καταθλιπτικό 
επεισόδιο. Ένα σημαντικό ποσοστό των 
ασθενών που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς 
στη δοκιμή 8 εβδομάδων της οξυκαρβα-
ζεπίνης διατήρησε μια ικανοποιητική στα-
θεροποίηση διάθεσης για τουλάχιστον 4 
διαδοχικούς μήνες.
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νατρίου στο αίμα σε μερικούς ασθενείς (Friis et 
al., 1993), καμία περίπτωση υπονατριαιμίας δεν 
παρατηρήθηκε στη μελέτη μας.

Η οξυκαρβαζεπίνη εμφανίστηκε να είναι ση-
μαντικά αποτελεσματική ως σταθεροποιητής 
διάθεσης μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας σε 
πάνω από 60% των ασθενών που δεν αντα-
ποκρίθηκαν στη θεραπεία με χρήση λιθίου, οι 
οποίοι παρουσίαζαν επεισόδιο μανίας ή μικτό 
επεισόδιο (ποσοστό ανταπόκρισης = 70%) ή 
καταθλιπτικό επεισόδιο (ποσοστό ανταπόκρισης 
= 50%). Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών 
που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στη δοκιμή 8 
εβδομάδων της οξυκαρβαζεπίνης διατήρησε 
μια ικανοποιητική σταθεροποίηση διάθεσης για 
τουλάχιστον 4 διαδοχικούς μήνες.

Παραμένει ασαφές εάν η οξυκαρβαζεπίνη έχει 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη 
των μανιακών ή μικτών μανιακών υποτροπών 
σε σχέση με τις καταθλιπτικές υποτροπές. Σε 
αυτήν τη μελέτη, η πλειοψηφία των υποτροπών 
που παρατηρήθηκαν ήταν καταθλιπτικού τύπου, 
πράγμα που υποδηλώνει ότι η οξυκαρβαζεπίνη 
μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη στην πρό-
ληψη των μανιακών ή μικτών επεισοδίων από 
ό,τι στην πρόληψη των καταθλιπτικών (Ghaemi 
et al., 2002). Εντούτοις, απαιτούνται ελεγχόμε-
νες δοκιμές για να επιβεβαιώσουν αυτήν την 
ανακάλυψη.

 Το μικρό μέγεθος δείγματος, η έλλειψη ομάδας 
ελέγχου και ο ανοιχτός σχεδιασμός της μελέτης 
περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης των απο-

τελεσμάτων μας. Επιπλέον, δε διατηρήθηκε κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης στο σύνολό 
της μια καθαρή στρατηγική πρόσθεσης, αλλά 
μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας 
της διάρκειας 8 εβδομάδων δοκιμής. 

Οι δόσεις της οξυκαρβαζεπίνης ήταν ελαστικές 
και σε μερικούς ασθενείς η μέγιστη αποτελεσμα-
τική δόση θα μπορούσε να μην έχει επιτευχθεί. 
Τέλος, το αποτέλεσμα μετά από την 8η εβδο-
μάδα περιγράφηκε με έναν μη-τυποποιημένο 
τρόπο.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, τα στοιχεία 
μας προτείνουν την πιθανή χρησιμότητα της οξυ-
καρβαζεπίνης ως πρόσθετης θεραπείας στο λίθιο 
σε αμφότερες τις περιπτώσεις θεραπείας οξείας 
και μακροπρόθεσμης διπολικής διαταραχής. 
Μελλοντικές συστηματικές ελεγχόμενες μελέτες 
απαιτούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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