
 

 

Oπιοειδή και Πόνος Καρκινοπαθούς 

Ευνομία Αλεξοπούλου - Βραχνού 

 

Θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης πόνου καρκινοπαθούς ασθενούς 

Εισαγωγή 

 Όλοι οι καρκινοπαθείς ασθενείς βιώνουν πόνο σε κάθε στάδιο της νόσου  

(25% ασθενών κατά τη διάγνωση, 33% κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 75% 

με προχωρημένη νόσο). 

 Κύριες αιτίες του πόνου του καρκινοπαθούς είναι η νόσος, η επέκτασή της, η 

θεραπεία (ΑΚΘ-ΧΜΘ – ανοσοθεραπεία – χειρουργική), οι οστικές 

μεταστάσεις και οι συνοσηρότητες. 

 Οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί είναι πολλοί. Σε μεγάλο 

ποσοστό ο πόνος (44%) του καρκινοπαθούς είναι μικτής αιτιολογίας 

(αλγαισθητικός και νευροπαθητικός) 

Ο πόνος των οστικών μεταστάσεων και η υπεραλγησία των οπιοειδών έχουν 

ιδιαίτερη παθοφυσιολογία 

 Οι καρκινοπαθείς ασθενείς παρουσιάζουν παράλληλα με τον σωματικό 

πόνο, άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου και αίσθημα κοινωνικής 

απομόνωσης 

 Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης του πόνου είναι η καλύτερη δυνατή 

αναλγησία  με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες και την επαρκή 

λειτουργικότητα και ικανοποίηση του ασθενούς 

 Η εξατομικευμένη εκτίμηση και αντιμετώπιση αποτελούν κύριο θεραπευτικό 

οδηγό 

Προϋπόθεση για την θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί η οργάνωση υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας. Απαραίτητες είναι οι εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης του 

πόνου και των λοιπών συμπτωμάτων του καρκίνου. Οι δομές αυτές είναι ιατρεία 

πόνου & παρηγορικής φροντίδας σε όλα τα νοσοκομεία με έμφαση τα ογκολογικά. 

Η διεπιστημονική συνεργασία θεωρείται απαραίτητη η δε διεπιστημονική ομάδα 

πόνου και παρηγορικής φροντίδας θα πρέπει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των 

ογκολογικών συμβουλίων.   



Α.  Διαχείριση πόνου καρκινοπαθών 

1. Αντιμετώπιση ογκολογικού επείγοντος (εγκεφαλικές μεταστάσεις, κάταγμα 

οστού, λεπτομηνιγγική μετάσταση, επισκληρίδια μετάσταση, φλεγμονή, απόφραξη 

εντέρου, αιμορραγία, υπερασβεστιαιμία , σ. άνω κοίλης φλέβας) 

2. Εκτίμηση του πόνου από τον αλγολόγο και τον ασθενή (Ιστορικό – Χρήση 

διαγνωστικών εργαλείων, Κλινική εξέταση, Εργαστηριακές εξετασεις) 

 

Διαγνωστικά εργαλεία: 

Διάγραμμα σώματος 

Πρόσωπα 

Οπτική αναλογική κλίμακα 

Λεκτική  αναλογική κλίμακα 

Αριθμητική κλίμακα 

Pain Detect (NΠαθητικός πόνος) 

DN4 (ΝΠαθητικός πόνος)΄ 

LANSS (ΝΠαθητικός πόνος) 

 

Εργαστηριακές εξετάσεις 

Γενική αίματος 

Βιοχημικοί δείκτες 

CT 

MRI 

PET scan 

Scanning οστών 

Ακτινογραφία 

Υπέρηχοι 

 



3. Ενημέρωση ασθενούς – καθορισμός στόχων – εκπαίδευση 

 

4. Τροποποίηση του ουδού ανοχής  του πόνου 

Κοινωνική υποστήριξη 

Δραστηριότητες 

Βελτίωση ύπνου 

Ψυχολογική υποστήριξη 

 

5. Αλλαγή τρόπου ζωής 

 

6. Τροποποίηση παθολογικής διαδικασίας 

(ΑΚΘ – ΧΜΘ – Ορμονοθεραπεία – Χειρουργική) 

 

7. Τροποποίηση αντίληψης του πόνου 

(tens, βελονισμοί, εναλλακτική – συμπληρωματική θεραπεία) 

 

8. Διακοπή παθολογικής αλγαισθητικής διαδικασίας 

Φαρμακευτική αγωγή 

Νευρικοί αποκλεισμοί (περιφερικοί / κεντρικοί) 

Νευροτροποποίηση 

Νευροκαταστροφή 

 

Πηγές:  

ΙASP, 2012 

NCCN, 2010 

EAPC, WHO Guidelines, 2012 



ESMO Clinical  Guidelines, 2012 

 

B. Aρχές διαχείρισης πόνου καρκινοπαθούς 

 Η φαρμακευτική αγωγή είναι η πρώτης γραμμής θεραπείας του πόνου 

καρκινοπαθούς (85% - 90% των ασθενών) 

 Τα οπιοειδή είναι τα φάρμακα πρώτης γραμμής για τον έλεγχο του μέτριου 

και του σοβαρού πόνου 

 Τα οπιοειδή πρέπει να χορηγούνται: 

- με το ρολόι (χρόνος ημίσειας ζωής, βιοδιαθεσιμότητα, διάρκεια δράσης) 

- από το στόμα (προτιμητέα οδός) 

- να επιλέγονται βάσει της έντασης του πόνου (ασθενείς < 3, μεσαίας 4-7, 

ισχυρός >7) 

- σύμφωνα με την κλίμακα τριών βαθμίδων του ΠΟΥ (1986 αποτελεί 

παγκόσμιο οδηγό, βασίζεται στην ένταση του πόνου κι έχει φάρμακο 

αναφοράς την μορφίνη) 

- δεν υπάρχει περιορισμός στην ανώτερη δόση των ισχυρών οπιοειδών ως 

προς τον έλεγχο του πόνου 

 Απαραίτητη είναι η τιτλοποίηση της δόσης του οπιοειδούς επιλογής 

ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς (ελεύθερος οπιοειδών (naïve), 

ασθενής που λαμβάνει ήδη οπιοειδή δεύτερης και τρίτης βαθμίδας (>2 εβδ) 

(tolerant), ασθενής που λαμβάνει οπιοειδή και ο πόνος δεν ελέγχεται.  

 Τα οπιοειδή  πρέπει να συνδυάζονται με: 

- συνοδά  αναλγητικά (παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ, Cox2 αναστολείς, 

αντισπασμωδικά, αντικαταθληπτικά, κορτικοστεροειδή, τοπικά 

αναισθητικά, NMDA αντ., διφωσφωνικά, τοπικό επίθεμα καψαϊκίνης, 

τοπικό επίθεμα λιδοκαϊνης κ.ά.) για την ενίσχυση της δράσης τους, την 

αποφυγή υπερδοσολογίας και την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού 

πόνου και του πόνου οστικών μεταστάσεων εφόσον υπάρχουν. 

- συνοδά φάρμακα (αντιεμετικά, κοινά υπακτικά, μαλοξεγκόλη, μαλοξόνη, 

μεθιλφενιδάτη, αλοπεριδόλη, ρισπεριδόνη, διφαινυλδραμίνη, καφεϊνη 

κ.ά.) για την αντιμετώπιση των παρενεργειών των οπιοειδών και των 

λοιπών συμπτωμάτων της νόσου 

- τα συνοδά αναλγητικά και τα συνοδά φάρμακα χορηγούνται σε όλες τις 

βαθμίδες της κλίμακας ΠΟΥ 

- απαραίτητη είναι η χορήγηση δόσης διάσωσης οπιοειδούς για την 

αντιμετώπιση του επιπλέον πόνου, ιδίως κατά την περίοδο τιτλοποίησης 

- απαραίτητη είναι η χορήγηση οπιοειδούς κατάλληλου για την 

αντιμετώπιση του παροξυσμικού πόνου εφόσον αυτός υπάρχει παρά τον 

έλεγχο του βασικού πόνου 



- νευρικοί αποκλεισμοί, νευροκαταστροφή και νευροτροποίηση δυνατόν 

να εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες της κλίμακας ΠΟΥ επί ενδείξεων. 

Φάρμακα προτεινόμενα για τους νευρικούς αποκλεισμούς είναι: τοπικά 

αναισθητικά, οπιοειδή, α2 –αγωνιστές, κεταμίνη, κορτικοστεροειδή, 

μπακλουφαίνη. Για την νευροκαταστροφή: αλκοόλη, φαινόλη. Υλικά 

βιοϊατρικής τεχνολογίας: αντλίες, καθετήρες, βελόνες 

- οι συμπληρωματικές – εναλλακτικές θεραπείες και η ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη δυνατόν να εφαρμόζεται καθ’όλη τη διάρκεια της νόσου 

- απαραίτητη η επανεκτίμηση του ασθενούς σε όλα τα στάδια της νόσου 

και μετά από κάθε αλλαγή ή προσθήκη φαρμακευτικού παράγοντα. 

 

Γ. Αλγόριθμος αντιμετώπισης πόνου καρκινοπαθών βάσει της έντασης του πόνου 

και σύμφωνα με την κλίμακα 3 βαθμίδων του ΠΟΥ 

Για όλα τα επίπεδα πόνου 

 αντιμετώπισε όλες τις ανεπιθύμητες δράσεις (συνοδά φάρμακα) 

 χορήγησε συνοδά αναλγητικά 

 υποστήριξε ψυχοκοινωνικά τον ασθενή 

 εκπαίδευσε ασθενή και φροντιστές 

 αξιοποίησε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 

 

- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη  

 (NSAIDs , Cox2 αναστολείς) 

- Παρακεταμόλη 

 

-             - Ασθενή οπιοειδή 

                                        -  Ισχυρά οπιοειδή σε συγκεκριμένη δόση 

-  

 

-  

 

           - Ισχυρά οπιοειδή 

 

 

  

           Ασθενής πόνος 

1 – 3 

              Α’ βαθμίδα 

Μέτριος πόνος 

4 – 7 

Β’ βαθμίδα 

 

Ισχυρός πόνος 

7 – 10 

Γ’ βαθμίδα 



 

 Δ’ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Φάρμακα α’ βαθμίδας: Παρακεταμόλη 

   ΜΣΑΦ 

   COX-2 αναστολείς 

Φάρμακα β’ βαθμίδας: Κωδεΐνη* 

   Κωδεΐνη + Παρακεταμόλη 

   Ιβουπροφένη + Κωδεϊνη 

   Τραμαδόλη 

   Τραμαδόλη + Παρακεταμόλη 

   Οξυκωδόνη* (<20mg / ημ) 

   Οξυκωδόνη + Παρακεταμόλη 

   Φαιντανύλη 0,6mg /ημ IV ή 12 mcg TTS /72h 

   Μορφίνη 10-15 mg p. os /24h 

   Μορφίνη 1-5 mg SC ή IV /24h 

*δεν κυκλοφορεί 

ΣΗΜ: Η οξυκωδόνη, φαιντανύλη και μορφίνη ανήκουν στα ισχυρά οπιοειδή. Οι 

δόσεις που προτείνονται αφορούν στους ασθενείς ελεύθερους οπιοειδών (naïve, 

IASP) 

Προσοχή στην ανώτερη δόση παρακεταμόλης (2 g/24h) εφ’ όσον χορηγούνται 

φάρμακα σταθερού συνδυασμού 

Φάρμακα γ’ βαθμίδας: Μορφίνη 

   Φαιντανύλη  

   Υδρομορφόνη* 

   Βουπρενορφίνη 

   Οξυκωδόνη* 



   Ταπενδαλόλη 

   Μεθαδόνη* 

*δεν κυκλοφορεί 

Μορφίνη: μ- και κ- αγωνιστής 

Μεταβολίζεται στο ήπαρ (10% M6G, 55% M3G, 4% norm) 

Αποβάλλεται από τους νεφρούς (10% αναλλοίωτη) 

Προσοχή σε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια (δεν ενδείκνυται στη δεύτερη) 

Όλες οι μορφές 

Φαιντανύλη: μ- αγωνιστής 

Μεταβολίζεται στο ήπαρ σε ανενεργούς μεταβολίτες 

  

Προσοχή σε σοβαρή νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια (δεν ενδείκνυται στη 

δεύτερη) 

  

100 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη 

Βουπρενορφίνη: μερικός μ- αγωνιστής, κ- ανταγωνιστής 

Μεταβολίζεται σε νορ-βουπρενορφίνη και 3-γλυκουρονίδιο της βουπρενορφίνης 

Δεν απαιτείται προσαρμογή δόσης σε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια 

Διαδερμική, υπογλώσσια, ενδοφλέβια χορήγηση 

75 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη 

Υδρομορφόνη: μ- και κ- αγωνιστής 

Μεταβολίζεται στο ήπαρ σε nor-hydro-morphine και hydro-6-gluc που είναι 

νευροτοξικοί 

Προσοχή σε νεφρική ανεπάρκεια 

Μεθαδόνη: μ- αγωνιστής, NMDA ανταγωνιστής 

Μεταβολίζεται σε πυρολιδόνη 

50% αποβάλλεται στα ούρα 



Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε νεφρική ανεπάρκεια 

Παρατεταμένος χρόνος ημίσειας ζωής 

p. os μορφίνη /p. οs μεθαδόνη 3/1 έως 20/1 

Οξυκωδόνη: μ- και κ- αγωνιστής  

Δισκία σταθερού συνδυασμού με παρακεταμόλη 

 (5mg οξυκωδόνη με 325mg παρακεταμόλη) 

Κωδεΐνη: φαινόμενο οροφής 

(δισκία σταθερού συνδυασμού με παρακεταμόλη – προσοχή στη μέγιστη ημερήσια 

δόση της παρακεταμόλης)  

Τραμαδόλη: ασθενής μ- αγωνιστής 

Αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης 

Δισκία 50, 100 και 150 mg 

Δισκία σταθερού συνδυασμού με παρακεταμόλη (37,5mg + 325mg) 

Μέγιστη ημερήσια δόση 400mg (>75 ετών 300mg) 

Ταπενδαλόλη: μόριο διπλής δράσης: έλεγχος νευροπαθητικού και φλεγμονώδους 

πόνου 

μ- αγωνιστής και αναστολέας επαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης 

Δισκία 50 και 75mg για άμεση αποδέσμευση 

50, 100, 150 και 200mg βραδείας αποδέσμευσης 

 

ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ (BREAKTHROUGH CANCER 

PAIN) 

Βραχείας δράσης (SAO)**: Μορφίνη (υδατικό διάλυμα 1, 2, 3%) 

Υδρομορφόνη (pain pen)* 

Οξυκωδόνη 

Μεθαδόνη (υπογλώσσια)* 

Ταχείας έναρξης (ROO)***: Μορφίνη (ενδοφλέβια, υποδόρια) 



Κιτρική φαιντανύλη (διαπαρειακή, υπογλώσσια, μεμβράνες, διαρρινικά – με ή χωρίς 

πηκτίνη) 

*δεν κυκλοφορούν 

**SAO: Short Acting Opioids 

***ROO: Rapid Onset Opioids 

 

ΙΣΟΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 

Μορφίνη 20mg/d IV, ή SC, 60mg p. os ~ φαιντανύλη TTS 25mcg/h/72h ~ οξυκωδόνη 

30mg p. os ~ κωδεΐνη 200mg p. os ~ τραμαδόλη 200-400ng p. os ~ βουπρενορφίνη 

35mcg/h/72h ~ ταπενδαλόλη 100mg /d p. os 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟ ΠΟΝΟ 

Μορφίνη (υδατικό διάλυμα 1, 2, 3%, αμπούλες) 

Κιτρική φαιντανύλη (διαπαρειακά, υπογλώσσια, διαρρινικά) 

 

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

• Σωστή τιτλοποίηση δόσης 

• Προφύλαξη (υπακτικά, αντιεμετικά) 

• Συμπτωματική αντιμετώπιση 

• Ελάττωση δόσης οπιοειδών 

• Αλλαγή οπιοειδούς και/ή οδού χορήγησης 

 

ΟΠΙΟΕΙΔΗ: ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

• Όλες οι οδοί (ορθό, στόμα, υποδόρια, ενδοφλέβια, διαδερμικά, νωτιαία) 

•           Η υποδόρια και η ενδοφλέβια χορήγηση προτιμώνται για τιτλοποίηση της                    

δόσης (μορφίνη, υδρομορφόνη, διαμορφίνη) 

•           Η αναλογία είναι p. os / SC, IV: 3-2/1 



•           PCA (Patient Controlled Analgesia): ο ασθενής πρέπει να συνεργάζεται 

 

Ε’ ΟΔΗΓΙΑ  

•Η μετάβαση από την α’ στη β’ και γ’ βαθμίδα της Κλίμακας ΠΟΥ εξαρτάται από την 

κλινική εκτίμηση της έντασης του πόνου και τη γενική κατάσταση του ασθενούς 

•Για ασθενείς ελεύθερους οπιοειδών (naïve) ακολουθείται τυπικά η Κλίμακα ΠΟΥ 

 

•Για  ασθενείς που λαμβάνουν ήδη οπιοειδή, ασθενή ή ισχυρά, 

επαναπροσδιορίζεται η δόση τους, η μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα ή η αλλαγή 

οπιοειδούς 

•Αυξάνουμε κατά 30-50% (100% σε ειδικές περιπτώσεις) τη δόση του οπιοειδούς, 

αφού έχουμε υπολογίσει τη συνολική ημερήσια δόση για το σταθερό πόνο, μαζί και 

τη συνολική ημερήσια δόση διάσωσης 

•Η δόση διάσωσης επαναπροσδιορίζεται 

•Συστήνεται ως δόση διάσωσης το 16% της συνολικής ημερήσιας δόσης με 

μεσοδιάστημα χορήγησης της 4 ώρες 

•Η μείωση της δόσης γίνεται κατά 25-30% 

•Ο χρόνος αναμονής για επαναπροσδιορισμό δόσης είναι 3-4 φορές ο χρόνος 

ημίσειας ζωής του φαρμάκου 

•Ο ασθενής παρακολουθείται για 24 ώρες μετά τον καθορισμό της νέας δόσης 

μέσω ενδοφλέβιας, υποδόριας ή νωτιαίας χορήγησης 

•Χορηγούνται προληπτικά αντιεμετικά και υπακτικά 

•Είναι απαραίτητη η γνώση των ανεπιθύμητων δράσεων (αναπνευστική καταστολή, 

κεντρική καταστολή, κνησμός, παραλήρημα, μυοκλονίες) 

•Επί ανάπτυξης ανοχής ή ανεπιθύμητων δράσεων στο οπιοειδές που χορηγείται, 

γίνεται αλλαγή οπιοειδούς ή οδού χορήγησης βάσει ισοδυναμιών (βλ. σχετικούς 

πίνακες) 

•Η δόση του νέου οπιοειδούς σε περίπτωση αλλαγής, είναι κατά 30% μικρότερη 

λόγω της ατελώς διασταυρούμενης ανοχής 

•Εάν ο ασθενής λάβει διαδερμικό επίθεμα φαιντανύλης θα πρέπει να καλυφθεί με 

άλλο οπιοειδές για 8-12 ώρες 



•Απαραίτητη είναι η διαθεσιμότητα όλων των μορφών (ταμπλέτες, υδατικό 

διάλυμα, φύσιγγες, διαδερμικά επιθέματα) για την καλύτερη τιτλοποίηση της δόσης 

•Η προποξυφαίνη, μεπεριδίνη (πεθιδίνη) και οι μικτοί αγωνιστές / ανταγωνιστές 

δεν ενδείκνυται 

•Κανναβινοειδή δυνατόν να χορηγηθούν επί ενδείξεων 

 

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΠΙΟΕΙΔΗ (κλινική οδηγία) 

•Ο παροξυσμικός πόνος είναι δυνατό να υπάρχει, παρά τη ρύθμιση του βασικού 

πόνου με οπιοειδή 

•Η κιτρική φαιντανύλη και η μορφίνη είναι οι φαρμακευτικοί παράγοντες επιλογής 

για τον έλεγχο του παροξυσμικού πόνου 

•Η δόση για τον έλεγχο του παροξυσμικού πόνου δεν τιτλοποιείται με σκευάσματα 

κιτρικής φαιντανύλης 

•Δεν χορηγούνται σκευάσματα κιτρικής φαιντανύλης για έλεγχο παροξυσμικού 

πόνου εάν ο ασθενής δεν λαμβάνει οπιοειδή για τον έλεγχο του βασικού πόνου 

•Η τιτλοποίηση κάθε σκευάσματος κιτρικής φαιντανύλης γίνεται χωριστά για κάθε 

ένα από αυτά. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής σκευάσματος οπότε 

επαναπροσδιορίζεται η δόση του νέου φαρμάκου εξ’ αρχής, αρχίζοντας πάντα από 

τη χαμηλότερη δόση 

•Εάν απαιτούνται περισσότερες από 4 δόσεις φαρμάκου το 24ωρο για τον έλεγχο 

του παροξυσμικού πόνου επανεκτιμάται η κατάσταση του ασθενούς και ο πόνος 

του  

 

ΣΤ’ Τιτλοποίηση οπιοειδών (κλινική οδηγία) 

 

1. Ασθενείς ελεύθεροι οπιοειδών: 

a. Κωδεΐνη – τραμαδόλη 

b. Χαμηλή δόση μορφίνης (15-20 mg /ημέρα p. os) 

c. Όχι φαιντανύλη TTS 

2. Ασθενείς που λαμβάνουν ήδη οπιοειδή β’ βαθμίδας: 



a. Αρχίζουμε με μορφίνη 60 mg /ημέρα p. os ή φαιντανύλη     12-25 mcg /h TTS  

b. Yπολογίζουμε τη δόση διάσωσης (RD) 

c. Χορηγούμε RD 5-15% της ενδοφλέβιας μορφίνης κάθε 15 λεπτά ή 25-50% της από 

του στόματος μορφίνης κάθε 2 ώρες 

3. Ασθενείς που λαμβάνουν ήδη οπιοειδή γ’ βαθμίδας: 

a. Αύξηση της δόσης κατά 30-50% ή αύξηση της συχνότητας χορήγησης 

b. Αλλαγή οπιοειδούς ή αλλαγή της οδού χορήγησης 

c. Επανεκτίμηση του πόνου και του ασθενούς 

4. Ασθενείς με ανυπόφορο μη ελεγχόμενο πόνο: 

a. Τιτλοποίηση με ενδοφλέβια χορήγηση μορφίνης 

b. Μετατροπή της συνολικής ημερήσιας ενδοφλέβιας δόσης σε δόση χορηγούμενη 

από το στόμα (ενδοφλέβια / από το στόμα = 1/2,2-3) 

c. Επί αποτυχίας επανάληψη του 3a και 3b 

 

 

 

  

  

  

 


