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  مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
  59-65 ، صفحه1390 ارديبهشت، 3، شمارة سيزدهمدوره 

                                                          

  
  

  تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر شدت اندوه بعد از زايمان 
، 1(MSc)رور ملوك زادهس، 2 (MD)فرزان خيرخواه ،  1(MSc)حميد شريف نيا ،1 (MSc)رزيتا رضايي، 1

  1(MSc)فاطمه حاجي حسيني

*  (MSc)سوسن ساعت ساز

  بلبادانشگاه علوم پزشكي حضرت زينب آمل، و مامايي دانشكده پرستاري  -1
  دانشگاه علوم پزشكي بابلروانپزشكي  گروه -2
  

  20/11/89: ، پذيرش14/7/89: ، اصالح9/5/89 :دريافت
  

  خالصه
. اندوه پس از زايمان از جمله عوارضي است كه مي تواند بر سالمت مادر و چگونگي ارتباط وي با نوزاد و در نتيجه سالمت جسمي و رواني او تاثير گـذارد                            :سابقه و هدف  

 بـه نظـر   . ساده و در دسترس مي باشد كه فوايد آن براي مادر و نوزاد از جنبه هاي مختلف بررسي و اثبـات شـده اسـت    اين راستا تماس پوستي مادر و نوزاد روشي موثر،     در  
  . و نوزاد بر اندوه پس از زايمان انجام گرديدلذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير تماس پوستي مادر. مي رسد اين روش در كاهش اندوه پس از زايمان نيز موثر باشد

از زنان داراي زايمـان طبيعـي بـستري در بخـش بعـد از زايمـان                 )  نفر گروه تجربي   40 نفر گروه شاهد و      40( نفر   80  روي اين مطالعه كارآزمايي باليني بر     :مواد و روشها  
 روز 10 دقيقه  تا 20-30در گروه تجربي تماس پوستي مادر و نوزاد روزانه به مدت . ان بودند انجام شد كه مبتال به اندوه پس از زايم1388بيمارستان امام علي آمل در سال     

 سپس شدت اندوه پس از زايمان با استفاده از ابزار خودسنجي افسردگي زونگ بر اساس نمرات كسب شده در روز .انجام شد و در گروه شاهد هيچ مداخله اي صورت نگرفت
   .و دهم بعد از زايمان در گروه هاي شاهد و تجربي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتچهارم  هاي سوم،
گروه تجربي در اول  ميانگين نمره اندوه پس از زايمان روز. موگرافيك و مامايي تفاوت آماري معني داري نداشتنددمتغيرهاي  در اين تحقيق دو گروه از نظر :يافته ها

و گروه ) 58±4/4( در صورتيكه ميانگين نمره اندوه روز چهارم گروه تجربي.بود كه تفاوت آماري معني داري ميان آنها وجود نداشت) 2/56±8/3(و گروه شاهد ) 3/4±2/57(
به . ر داشته اندبود كه اختالف معني دا)  p>0001/0(و ) =002/0p(به ترتيب با ) 4/60±6/3( و گروه شاهد )2/49±6/5(و نيز روز دهم گروه تجربي  ) 9/60±7/3(شاهد 

   .اين معني كه ميانگين شدت اندوه در گروه تجربي در اين روزها كمتر از گروه شاهد بوده است
نظر به اينكه تماس پوستي مادر و نوزاد روشي . مي باشد بر اساس نتايج اين مطالعه تماس پوستي مادر و نوزاد در كاهش شدت اندوه پس از زايمان موثر :نتيجه گيري

 بدون هزينه جهت كاهش شدت اندوه پس از زايمان است، به منظور پيشبرد سالمت رواني مادر و با توجه به ساير فوايد آن براي مادر و نوزاد انجام آن بعد از زايمان مفيد و
  .گرددمي به مادران توصيه 

  
  .نوزاد، اندوه پس از زايمان، زايمانو  مادر ،تماس پوستي: واژه هاي كليدي

  

   مقدمه

 
  دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد 2723101312اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي به شماره  .  

 مقاله *

بي ترديد بارداري و زايمان اوج هنر نمايي خلقت و از مظاهر قدرت الهي 
حاملگي و زايمان مي تواند بر احساسات رفتارها و تفكرات زنان تاثير . است

در طول بارداري و زايمان تغييرات شگرفي در روحيات زنان ). 1(عميقي بگذارد 
  ساخته و گاهي سبب بروز رخ داده كه آنها را به محرك هاي رواني بسيار حساس 

  
  باالترين ميزان اختالل رواني در زنان ). 2(مشكالت رواني در آنان مي گردد 

  در رابطه .  ساله در يك تا دو ماه اول بعد از زايمان بروز مي نمايد15-44بستري 
با اختالل رواني پس از زايمان سه پديده كلي اندوه پس از زايمان، افسردگي پس از 

سايكوز بعد از زايمان شناخته شده اند كه از ميان آنها اندوه پس از زايمان زايمان و 

  :مسئول
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  و همكاران سوسن ساعت ساز؛ تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر شدت اندوه بعد از زايمان

 

  بوده كه البته در % 50-%80شيوع اين اختالل حدود). 3و4(شايع تر است 
فريقا بين آنژادهاي مختلف، متفاوت مي باشد، بطوريكه در زنان جنوب  كشورها و

ش شده است گزار% 17و ژاپن % 55، گابن%21-%50، عربستان59%-81%
اين اختالل معموال خفيف بوده و خودبخود محدود مي شود و غالبا بعد از ). 2و5(
). 6( روز نيز پابرجاي مي ماند 10 روز فروكش مي نمايد اما گاهي اوقات تا 3-2

عالئم اين اختالل ترس، تحريك پذيري، خواب آلودگي، اختالل در تمركز، 
  ). 7( مي باشند ...سردرد، انزوا، تخيالت غير طبيعي و

عوامل مختلفي را در بروز آن موثر دانسته اند كه از جمله آنها تغييرات 
بيوشيميايي، رواني، اجتماعي و فرهنگي مي باشند كه هيچكدام از آنها به عنوان 

، برخي آنرا به احساس فقدان نسبت )5(عامل اتيولوژيك اصلي شناخته نشده اند 
با جنين زندگي كرده و با تغييرات ايجاد شده  چرا كه مادر مدت ها ،داده اند

بواسطه او تطابق يافته است، با زايمان كليه موارد فوق از بين رفته و مادر احساس 
خال مي نمايد، اين آسيب پذيري همراه با احساس نا امني و بي كفايتي در نقش 

باط ، نكته ديگر اينكه ارت)8(جديد مادري سبب كاهش اعتماد به نفس مي گردد 
ميان مادر و نوزاد نيز در اين افراد خدشه دار شده، احتمال بروز مشكالت رواني 

 يرفتاري و نقص مهارتهاي يادگيري در كودكان اين مادران بطور چشمگير
اين اختالل مي تواند زمينه ساز بروز افسردگي بعد از زايمان نيز ). 2(افزايش دارد 

 بروز و تشديد از هم گسيختگي روابط باشد، به همين علت بستر مناسب را براي
اندوه پس از زايمان وابستگي عاطفي مادر و ). 9و10(خانوادگي فراهم مي نمايد

وابستگي عاطفي سبب افزايش اعتماد به نفس ). 9(نوزاد را نيز كاهش مي دهد 
اين وابستگي عاطفي با تماس ). 11(مادر و تطابق بيشتر او با نقش ها مي گردد 

) پوستي قرار دادن نوزاد بدون پوشش بر سينه برهنه مادر( و نوزاد پوستي مادر
تماس پوستي در نوزاد موجب افزايش خواب، كاهش بي ). 12(افزايش مي يابد 

قراري، ثبات پارامترهاي فيزيولوژيك از جمله تعداد ضربان قلب، تنفس، درجه 
كامل بهتر در حرارت، اشباع اكسيژن، كاهش استرس به هنگام دوره هاي درد و ت

اين تماس مي تواند سبب آرامش مادر، افزايش طول ). 13(يك سالگي مي گردد 
مدت شيردهي، افزايش توان فرد جهت مراقبت از نوزاد و نيزكاهش اضطراب، 

 ازاز مزاياي ديگر آن مي توان ). 14-16(اندوه و افسردگي پس از زايمان گردد 
ور، شادي، احساس بي نيازي، روابط افزايش انرژي مادر، هماهنگي بهتر در ام

 ). 17(دوستانه و غيره نام برد 

با توجه به شيوع باالي اندوه پس از زايمان و تاثير آن بر فرد، روابط 
خانوادگي، سالمت رواني فرزندان و ساير عوارض مربوط به آن و نيز فوايد بيشمار 

 اين مطالعه با هدف تماس پوستي مادر و نوزاد و اندك بودن مطالعات انجام شده،
به . بررسي تاثير تماس پوستي مادر و نوزاد بر شدت اندوه پس از زايمان انجام شد

اجتماع در  نيز خانواده و نوزاد و اميد آنكه نتايج آن راه گشاي ارتقاء سالمت مادر و
  .مقياس وسيع تر گردد

  
  

   مواد و روشها
زنان بستري در بخش بعد  نفر از 80اين مطالعه كار آزمايي باليني بر روي 

 كه زايمان طبيعـي داشـته و در         1388از زايمان بيمارستان امام علي آمل در سال         
) 3و18(بررسي صبح روز اول بعد از زايمان مبتال به اندوه پس از زايمان بوده انـد               

افراديكه فاقد بيماري يا عـوارض غيرطبيعـي ناشـي از زايمـان، داراي              . شدانجام  

اد سالم، شيردهي از پستان طي ساعت اول پس از زايمـان بودنـد،              حاملگي ترم، نوز  
افراد داراي سابقه قبلي اختالالت رواني و يا ابتال به آن در حـال    . وارد مطالعه شدند  

انتخـاب  . حاضر، تنش هاي شديد و اختالفات خانوادگي از تحقيق حـذف گرديدنـد            
ط ورود به مطالعه انجـام      نمونه ها به صورت مبتني بر هدف از زائوهاي داراي شراي          

 نفر به عنوان گروه تجربـي       40 نفر بعنوان گروه شاهد و     40در اين مطالعه    . پذيرفت
براي افراد واجد شرايط اهداف مطالعه توضـيح و پـس از اخـذ              . در نظر گرفته شدند   

در ابتـدا اطالعـات فـردي و        از افراد،   مجوز از كميته اخالق دانشگاه و رضايت نامه         
سـپس بـا اسـتفاده از معيـار     . ط به بارداري و زايمان مادر ثبت گرديد  اطالعات مربو 

خودسنجي افـسرذگي زونـگ وجـود انـدوه پـس از زايمـان سـنجيده و بـه تاييـد                     
  .روانپزشك رسيد

زايمان نيـز در سـاعت خاصـي از روز           در روزهاي سوم چهارم و دهم بعد از       
ه انـدوه در روزهـاي      نمره اندوه مجددا مورد سنجش قرار گرفت و بـا مقايـسه نمـر             

ابـزار خودسـنجي    . مختلف در دو گروه پاسخ به مداخله مورد ارزيـابي قـرار گرفـت             
افسرذگي زونگ از بيست سئوال درباره جنبه هاي مختلف خلق تشكيل شده اسـت              

 به عنوان نقطه برش براي وجود اندوه پس از زايمان در نظر گرفته شـد                47 و نمره 
مطالعات مختلف در ايران و سطح دنيا ثابت شده اسـت           پايايي اين ابزار در      روايي و 

به گروه تجربي توسط كمـك پژوهـشگران نحـوه انجـام تمـاس پوسـتي                ) 18و3(
  آموزش داده شد بطوريكه در حين تماس پوسـتي نـوزاد روزانـه حـداقل بـه مـدت                  

 دقيقه تنها با پوشش تناسلي بر روي سينه برهنه مادر قرار گرفته و توسـط                30-20
الزم به ذكر است كـه      .  بر روي بدن مادر نهاده مي شد گرم مي گرديد          پوششي كه 

) زونـگ (انجام  تماس پوستي روزانه به گروه تجربي و پر نمودن فرم خود ارزيـابي                
داده شده به گروه مورد در روزهاي مورد نظر  توسط كمك پژوهـشگران از طريـق                 

  . تماس تلفني تاكيد مي گرديد
تي مـستقل    ا استفاده از آزمونهاي مجذور كاي،     پس از جمع آوري داده ها ب      

و ضـريب همبـستگي پيرسـون و     Repeated Measurmentو تي زوج هـا  
  .   معني دار در نظر گرفته شد>05/0pآناليز واريانس تجزيه و تحليل و 

  
  

  يافته ها
در اين مطالعه دو گروه از نظر متغيرهـاي دموگرافيـك و مامـايي اخـتالف                

 ميانگين نمره اندوه پس از زايمان روز). 1جدول شماره (داشتند آماري معني داري ن

 بود كه تفاوت آماري 2/56± 8/3 و در گروه شاهد 2/57±3/4اول در گروه تجربي    
اختالف ميـانگين نمـرات انـدوه روزهـاي اول          . معني داري ميان آنها وجود نداشت     

معني دار اندوه   گروه تجربي نشاندهنده كاهش     )  2/49± 6/5(و دهم   ) 3/4±2/57(
 در صورتيكه در گروه شاهد افـزايش       .)p>0001/0(روز دهم نسبت به روز اول بود        

مـشاهده  ) 2/56±8/3(نسبت به روز اول  ) 4/60± 6/3(معني دار اندوه در روز دهم       
ميانگين نمره اندوه روز اول و چهارم و دهم ). 1نمودار شماره  ()p>0001/0(گرديد 

  ).>001/0p(ي معني دار بوده است تجربو در دو گروه شاهد 
در اين مطالعه از ميان متغير هاي دموگرافيك و مامايي رضايت از بارداري 

و ) >0001/0p()  مورد بارداري ناخواسته45 مورد بارداري خواسته در برابر 35(
 مورد جنسيت غير 47 مورد جنسيت دلخواه در برابر 33 (دلخواه بودن جنسيت نوزاد

با شدت اندوه پس از زايمان ارتباط معني دار داشت و ارتباط ) >000/0p ()دلخواه
  .ساير متغير ها معني دار نبود
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  خصوصيات دموگرافيك و مامايي دو گروه تجربي و شاهد. 1جدول 
  

  گروه
  متغير

 Pvalue  تجربي  شاهد

  )سال(سن
  

  تحصيالت
  بيسواد و ابتدايي 

  راهنمايي و دبيرستان 
  ديپلم و فوق ديپلم

  نس و باالتر ليسا
  وضعيت مالي

  خوب 
  متوسط 
  ضعيف

  وجود سابقه سقط

  

  وجودسابقه سندرم پيش از قاعدگي

  

  تعداد زايمان 
1   
3-2   
<4  

  داشتن رضايت از جنسيت نوزاد

  
  جنسيت نوزاد

  دختر
  پسر

  )ساعت(طول مدت زايمان

4/6±9/24  
  
  

5/12) %5(  
5/27)%11(  

50)%20(  
10) %4(  

  
5/27)%11(  
5/47)%19(  

25)% 10(  
5/27)%11(  

  
5/42)%17(  

  
  

5/47)%19(  
50) %20(  
5/2) %1(  
5/62)%25(  

  
  

60) %24(  
40) %16(  
6/3±8/7  

7/5±2/25  
  
  

5/7) %3(  
25) %10(  

5/52) %21(  
15) %6(  

  
30) %12(  

5/42) %17(  
5/27)%11(  
5/32)%13(  

  
45) %18(  

  
  

5/52) %22(  
45) %17(  
5/2)%1(  

5/57) %23(  
  
  

65) %26(  
35) %14(  
1/3±1/8  

9/0 =P  
05/ t=  

  
8/0 =P  
9/0 X2

=  

  
  
  

9/0 =P  
9/0 X2

=  
  

6/0= P  
2/0 X2

=  
8/0 = P  
05/0 X2

=  
  

9/0= P  
4/0 X2

=  
  

8/0= P  
05/0 X2

=  
  

6/0= P  
2/0 X2

=  
3/0= P  
8/0 t=  

  
  بحث و نتيجه گيري

در اين مطالعه ميانگين شدت اندوه در گروه تجربي كمتر از گروه كنتـرل              
در تحقيقـات  . بود به اين معنا كه تماس پوستي شدت اندوه مادران را كـاهش داد           

Feldman             و همكاران نيز تماس پوستي روزانه بر كاهش استرس و افـسردگي 
د نـوزادان نـارس تـاثير مطلـوب         پس از زايمان و همچنين تكامل شناختي و رشـ         

و همكاران مراقبت كانگرويي سبب  de Alencarدر بررسي ). 12(داشته است 
بهبود افسردگي بعد از زايمان، احساس قدرت، شادي و سـرعت عمـل بيـشتر در                

و همكارانش طي بررسـي مـادر مبـتال بـه     Dombrowski ). 19(مادر گرديد 
ناشي از تولد زودرس متوجه كاهش سريع افسردگي بعد از زايمان و استرس شديد 

از بين رفتن    نمره افسردگي و استرس با افزايش تماس پوستي بين مادر و نوزاد و            
كه بـا نتـايج ايـن تحقيـق مطابقـت دارد امـا              ) 15( ساعت شده اند     32آن ظرف   

Newnham  و همكارانش در بررسي تاثير برنامه هاي تركنشي مادر و نوزاد كه

نگرويي نيز بود تفاوت معنـي داري را در سـطح افـسردگي بعـد از                شامل مراقبت كا  
و همكارانش نيـز تفـاوت معنـي     Miles در مطالعه). 20(زايمان مشاهده ننمودند 

تمايـل بـه شـيردهي       داري در زمينه استرس، اضطراب و افسردگي بعد از زايمان و          
بته آنها تفـاوت    ال). 21( ميان دو گروه مادران با و بدون تماس پوستي وجود نداشت          

گسترده در مدت تماس پوستي روزانه و عدم عالقه بعضي مادران به انجام آن را از                
  . محدوديت هاي پژوهش خود ذكر نمودند

در روند اين تحقيق ميانگين نمره اندوه پس از زايمان در روز چهارم و دهم               
انگين نمـره  گروه تجربي بطور معني داري پايين تر از گروه شاهد بود، همچنين  مي            

اندوه روز دهم نسبت به روز اول در گروه شاهد افزايش معني دار و در گروه تجربي             
كاهش معني دار داشت كه نشاندهنده تاثير تماس پوستي بر شدت اندوه و افـزايش      

 و همكاران Nematbakhsh. تاثير آن با افزايش دفعات تماس پوستي مي باشند
التر بـودن معنـي دار ميـانگين شـدت انـدوه روز             در مطالعه اي مشابه نيز متوجه با      

چهارم و دهم پس از زايمان در گروه كنترل نسبت به گـروه تجربـي گرديدنـد، در                  
مطالعه آنها نيز ميانگين اندوه روز دهم گروه تجربي نسبت به روز اول كاهش معني 

يز  و همكاران نMorelius). 3(دار و در گروه شاهد افزايش معني دار داشته است 
تاثير تماس پوستي روز اول و چهارم را با هم مقايسه نمودند و نتيجـه گرفتنـد كـه               
اولين تماس پوستي سبب كاهش استرس، ضـربان قلـب و كـورتيزول بـزاق مـادر                 
داراي نوزاد نارس شده و به تدريج با افزايش تماس پوستي تا دفعـه چهـارم مـوارد                  

 و همكـاران    Genesoni). 22(ر كاهش داشته اند     فوق به ميزان بيشتر و سريع ت      
 روز  14در بررسي تاثير مراقبت كانگرويي روزانـه حـداقل بمـدت يـك سـاعت تـا                  

متوالي دريافتند كه با افزايش دفعات تماس پوسـتي اسـترس و افـسردگي پـس از                 
 در حاليكه عوارض فوق در گروه فاقد تماس پوستي نـسبت            ،زايمان در مادر كاهش   

 و همكارانش de Macedoدر مطالعه ). 23(اوليه افزايش داشته است به بررسي 
نيز مراقبت كانگرويي روزانه به مدت يك ساعت تا دو هفته سبب كاهش معني دار               

 ماه بعد از زايمان نسبت به گروه كنترل شده است     6 و   3افسردگي بعد از زايمان در      
  ر از گـروه كنتـرل بـوده        در اين مادران توان، همكاري، آرامش و نـشاط نيـز بيـشت            

نتايج تحقيقات فوق با نتايج اين تحقيق مبني بر كارايي تماس پوستي   ).17(است 
طبق نتايج اين مطالعـه     . و دفعات آن در كاهش اندوه بعد از زايمان همخواني دارند          

ميانگين شدت اندوه بعد از زايمان در روز چهارم در هـر دو گـروه تجربـي و شـاهد      
اي اول و سوم بوده است بنابراين به نظر مي رسد عاليم اندوه در روز بيشتر از روزه

زنان روي  و همكاران بر Nematbakhshدر مطالعه . چهارم به حداكثر مي رسد
). 3(سزاريني نيز حداكثر عاليـم انـدوه در روز چهـارم بعـد از زايمـان بـوده اسـت                     

Henshaw كه با نتايج ) 24(د  گزارش نمو4-6 نيز حداكثر عاليم را بين روزهاي
  .اين تحقيق همخواني دارند

در اين تحقيق عدم رضايت از بارداري و دلخواه نبودن جنسيت نـوزاد تنهـا               
در . متغيرهايي بودند كه با شدت اندوه پس از زايمان ارتبـاط معنـي دار داشـته انـد                 

 و همكاران نيز عدم رضايت از بارداري و نارضـايتي  Sehatie Shafaeiمطالعه 
در ). 25( جنسيت نوزاد با افسردگي پس از زايمـان ارتبـاط معنـي دار داشـته انـد        از

، اما در مطالعـه     )26( و همكاران نيز همين نتايج بدست آمد         Zangenehبررسي  
Gonidakis     و همكاران و Adewuya      كه ) 27و28(چنين ارتباطي يافت نشد

يض بودن نتـايج مطالعـات      با نتايج اين تحقيق مغايرت دارند و با توجه به ضد و نق            
مختلف در رابطه با عوامل خطرساز براي اندوه بعد از زايمان بررسـي دقيـق تـر بـا                   

براساس نتايج اين مطالعه تمـاس پوسـتي         .حجم نمونه بيشتر  را در آينده مي طلبد        
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بنابراين نظر به فوايـد     . مادر و نوزاد در كاهش شدت اندوه پس از زايمان موثر بود           
.....  براي مادر و نوزاد از جنبه هاي مختلف عاطفي خلقي، رشدي و           اثبات شده آن  

و نيز  آسان و بدون هزينه بودن آن توصيه ميگردد كه انجام آن به تمامي مادران               
  .پس از زايمان آموزش داده شده و تاكيد گردد

  تقدير و تشكر
ل بدينوسيله از معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي باب

به جهت حمايت مالي، زحمات آقاي قلي نيا در واحد بيومتريك دانشگاه و كمك 
  .تشكر و قدرداني مي گرددتحقيق، پژوهشگران اين 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Postpartum blues is a complication that threatens mother health and her 

binding with newborn and her physical and psychological health. Skin to skin contact is a simple, effective and 

available method that its advantages were approved. There is some evidence that it can decrease postpartum blues. 

The aim of this study was to investigate the effect of skin to skin contact on postpartum blues. 

METHODS: This clinical trial study was performed on 80 patients (40 cases and 40 controls) with postpartum blues 

who were hospitalized in postpartum ward of Amol Imam Ali hospital in 2009. Case group received skin to skin 

contact with newborn 20-30 minutes daily for 10 days and no intervention was done for control groups. Severity of 

postpartum blues was evaluated by Zung Self Rating Depression Scale on the 3rd, 4th and 10th days after birth in 

case and control groups and then compared. 
FINDINGS: There was not statistically significant difference between two groups with regard to demographic and 

obstetric variables. Mean of postpartum blues on the 1st day was 57.2±4.3 in case group and 56.2±3.8 in control 

group that showed no significant difference. Mean of postpartum blues score was 58±4.4  in case group and 

60.9±3.7 in control group on the 4th day and it was 49.2±5.6 in case group and 60.4±3.6 in control group on the 10th 

day that showed significant difference (p=0.002 and p<0.0001, respectively). Mean of postpartum blues severity in 

these days in case groups was lower than control group.  

CONCLUSION: The results of this study showed that mother and newborn skin to skin contact was effective for 

decreasing postpartum blues severity. Therefore it is a simple, useful and cost free method to improve postpartum 

blues and its application is recommended for improving maternal psychological health. 

 

KEY WORDS: Skin to skin contact, Mother, Newborn, Postpartum blues, Delivery.  
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