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RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar 2014 

 
Fall 1 

a) Pleuropneumoni/komplicerad parapneumonisk effusion, pleuraempyem 

b) Rtg pulm 

c) Odling från blod, sputum, NPH, pneumokockantigen urin. 

d) Pleuraempyem 

e) Pleurapunktion med dränage av pleuravätska och analys av denna. 

f) Dåligt tandstatus med aspiration av munflorans bakterier 

g) pH, glukos, LD, odling. Ger indikation på om det föreligger en komplicerad 
parapneumonisk effusion (infekterad pleuravätska). Odling ger svar på agens. DNA-
sekvensering utförs idag på många sjukhus och är framför allt av värde om patienten 
behandlats med antibiotika före pleurapunktionen. TB-prover (direktmikroskopi, PCR och 
odling) kan också övervägas. 

h) Pleuradränage med regelbunden spolning för att hålla dränet öppet. Initial empirisk 
behandling bör täcka grampositiva aeroba kocker inklusive S. aureus, Enterobacteriaceae 
och anaerober. I detta fall härrör troligen patogenerna från munhålan. Tänkbara antibiotika 
är cefotaxim+flagyl eller cefotaxim+klindamycin eller tazocin. 

 i) Tänkbara alternativ är till exempel klindamycin + ciprofloxacin, moxifloxacin eller 
amoxicillin-clavulansyra. Även klindamycin ensamt möjligt alternativ, däremot inte 
metronidazol som singelbehandling eller penicillin som singelbehandling. 
 
j) Behandlingstidens längd styrs av kliniskt och röntgenologiskt svar. Total behandlingstid 
inklusive peroral behandling vid empyem minst 3 veckor, ofta längre. 

 

Fall 2 

a) Nefropatia epidemica: Norra Sverige; feber, huvudvärk, muskelvärk, lågt BT, krea, trc, 
CRP.                                                                                   Malaria: Greklandvistelse: feber, 
huvudvärk, muskelvärk; lågt BT; krea, trc.                                                                     Sepsis: 
feber, huvudvärk; lågt BT.                                                                                                                                        
Blodmalignitet: feber.                                                                                                                     
Influensa: feber, huvudvärk, muskelvärk; crp, lpk. (Lite för långt sjukdomsförlopp. Hosta?)                                                                                                                   
(Denguefeber: ovanligt i Europa, men kan förekomma; feber, huvudvärk, muskelvärk; trc.)                                                                                                                                    
(Chicungunya: ovanligt i Europa, men kan förekomma; feber, huvudvärk, muskelvärk.) 
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 b) Sorkexponering, sjukdomsfall i omgivningen, noggrann reseanamnes, vistelse utanför 
Europa (malariaområde), övriga symtom: luftvägar, magtarm, hudutslag. 

c) Rundodling, blodstatus med diff, vätskebalans, leverstatus, nytt CRP och kreatinin, 
snabbtest sorkfeber, snabbtest malaria. 

d) Pl. vivax finns i Grekland i Europa men patienten har varit på Sardinien. Pl. vivax finns ej i 
Västafrika. 

e) Du följer instruktionerna på www.internetmedicin.se och sätter in klorokinfosfat i 
tablettform. 

f) Du söker på nätet efter fallbeskrivningar om malaria i Italien och finner faktiskt ett fall med 
Pl. vivax på en ör utanför Sardinien. Dock är det ju osannolikt så du kontaktar labbet och ber 
dem titta igen.  

g)  

http://www.internetmedicin.se/
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h) Primakin för att avdöda leverformerna (hypnozoiterna) och förhindra relaps. 

 

i) Klorokin kan utlösa psykos. Det har lång halveringstid, vätskedropp kan påskynda 
exkretionen möjligen. 

 

Fall 3 

a) Infektionsdiagnoser: abscesser, septiska embolier, tuberkulos, toxoplasmos. Cerebral 
kryptokockinfektion möjlig, men mindre trolig.  

Andra möjliga diagnoser: metastaser, lymfom  

b) Akut HIV-test.  

c) lumbalpunktion 

d) På likvor: förutom celler, albumin, glukoskvot och laktat även direktmikroskopi för 
bakterier och svamp, och vidare analys av toxoplasma-DNA PCR, M. tuberkulosis 
mikroskopi, DNA och odling, EBV-DNA PCR, kryptokock-antigen och svampodling. Cytologi. 

Blod/plasma: CD4-celler och HIV-RNA  

Serum: serologi för toxoplasma och kryptokock-antigen.  

e) Toxoplasmabehandling startas med Sulfadiazin samt pyrimetamin (Daraprim). Alltid 
tillägg av folinsyra (Calciumfolinate). Hjärnödembehandling med Betapred påbörjas. 

f) Avvaktas med insättande av ART några veckor för att se att toxoplasma-behandling 
tolereras. 

g) Stevens-Johnson syndrom 

h) Med stor sannolikhet utlösts av Sulfadiazin 

i) Sulfadiazin utsättes omgående. Behandlas med rikligt med iv vätska, analgetika samt får i 
detta fall även Betapred 2 mg dagligen. Bedöms ej vara i behov av 
immunoglobulinbehandling eller plasmaferes. Efter några dagar kliniskt successivt 
förbättrad, toxoplasmabehandling byts till Dalacin samt Daraprim. 

j) ART startas knappt 2 veckor efter återinläggningen. 

- tenofovir/emtricitabin (Truvada) 1x1 + raltegravir (Isentress) 400 mg x2 

Alternativt 

- tenofovir/emtricitabin (Truvada) 1x1 + ritonavir (Norvir) 100 mg x 1 + atazanavir 
(Reyataz) 300 mg x 1  
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Kombinationerna valda för att minimera toxicitetsrisk från HIV-läkemedel. Darunavir 
(Prezista) är i detta fall inget alternativ då det innehåller sulfakomponent. 

Efavirenzbaserad regim är i detta läge mindre tilltalande pga. högre risk för hudutslag, 
leverpåverkan och CNS-biverkan. 

k) I detta fall inhalation med pentacarinat 300 mg en gång per månad pga. sulfa-allergi. 
Atovakvon (Wellvone) alternativ. 

l) Enligt internationella riktlinjer bör sekundärprofylax mot toxoplasma och pneumocystis 
pågå till CD4 >200 vid 2 mätningar med 3 mån mellanrum.  

Har dock kommit stöd för att avsluta pneumocystis-profylax tidigare, så avslut av detta om 
CD4 stabilt > 100 är ok 
 

 

Fall 4 

a) Virusmeningit, TBE, borrelia. 

b) Fästingexposition, husdjur, vistelse ute i skog och mark. 

c) Fästingbett – en del patienter minns någon form av bett, bettställe och tidpunkt vid specifik 
fråga medan andra med kraftig fästingexposition kan få hundra fästingbett per säsong. 

Anamnestiskt hudutslag – på specifik fråga minns en del med neuroborrelios ett övergående 
hudutslag. 

Huvudvärkens karaktär – patienter med neuroborrelios har ofta mer nackvärk än huvudvärk 
medan patienten med TBE har en svår huvudvärk. 

Feber, tvåfas insjuknande – virusmeningit och TBE patienten kan ofta berätta om ett två fas 
insjuknande med 1-2 veckor emellan. I fas två har TBE patienten en mer intensiv feber upp 
mot 40°C. Vid neuroborrelios kan patienten vara feberfri eller ha mer låggradig temperatur 
runt 38°C.         

Smärtutstrålning – nervrotssmärtor utgående från spinalnerverna kan likna akuta tillstånd 
som hjärtinfarkt, gallsten, njursten, svårighetsgraden är som bältros och upplevs ofta starkt 
på kväll och natt.(Neuroborrelios.)  

Kranialnervssymtom – perifer facialispares är den vanligaste kranialnervspåverkan men 
abducenspares med dubbelseende förekommer. (Neuroborrelios.) 

Neurologiska bortfallssymtom – det är ovanligt med motoriska bortfallsymtom vid borrelia 
dock kan sensibiliteten i hud upplevas vara påverkad. Vid TBE kan tydliga bortfallsymtom 
finnas. 
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Kombinationen meningit, facialispares och radikulit är den vanligaste neuroborreliosen hos 
vuxna. Under fästingsäsongen är mer än 50 % av barn med facialispares orsakad av 
neuroborrelios. 

d) Neurologstatus inkluderande kranialnervsundersökning, helhudsundersökning. 

e) Lumbalpunktion och borreliaserologi. Datortomografi före lumbalpunktion med tanke på 
dubbelseende (på misstanke om stroke) behöver inte göras eftersom Kalle har ett erytema 
migrans som är kardinalsymtom för borreliainfektion. Detsamma gäller för TBE och andra 
virustester. 

För diagnos neuroborrelios ska en lumbalpunktion utföras för att påvisa en cellstegring i 
form av en monocytär pleocytos. En positiv serologi i spinalvätska som talar för en intratekal 
antikroppsproduktion tillsammans med en cellstegring talar starkt för neuroborrelios.  

PCR är den metod med direkt påvisning av borreliabakterien som kan användas eftersom 
odling av borreliabakterien är en okänslig metod och dessutom är bakterien långsamväxande 
och därför inte praktiskt görligt för rutindiagnostik. PCR erbjuds av några mikrobiologiska 
laboratorier och kan vara värt att pröva vid atypiska erytema migrans . PCR förefaller också 
fungera på borrelia knäledsartrit. Dock finns det behov av ytterligare kunskap och 
standardisering av metoden. 

f) Kalle har ett troligt erytema migrans och en cellstegring i likvor så det är rätt att påbörja 
antibiotikabehandling för neuroborrelios. Doxycyklin 200 mg x 1 x XIV är 
standardbehandling och det är den som på senare år studerats mest. Dubbeldos med 400 mg 
doxycyklin dagligen kan upplevas som besvärligt att ta för en del patienter. 

Läs mer om behandlingsrekommendationer och falldefinition i Läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer för borrelia.              

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--
rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/ 

g) Borreliaserologin förenlig med neuroborrelios. 

Borreliaserologin utvecklas inte som den mer klassiska virusserologin utan har sin 
begränsning i att antikroppssvaret utvecklas långsamt och antikroppar är detekterbara flera 
år efter genomgången infektion både i serum och i spinalvätska varför antikroppssvarets 
aktualitet kan vara svår att bedöma. (Chemokinen CXCL13 kan påvisas i höga nivåer i 
spinalvätska i tidigt förlopp men har ännu inte någon fått en plats i rutindiagnostiken.) 

h) Det går ofta bra att ha en telefonuppföljning efter avslutad behandling. Gärna 
telefonkontakt med patienter med svåra spinalrotsmärtor efter en vecka för då ska smärtorna 
vara bättre och nattsömnen tillbaka. 

 

 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Borrelia/
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i) Bejakar att Kalle kan vara i en konvalescensperiod. Förvissar dig om att han inte har 
några nya symtom och vid ovisshet får Kalle söka sin vårdcentral. Fundera på om Kalle kan 
vara hjälpt av någon rehabiliterande åtgärd. 

En längre tids konvalescens ses hos upp till 20-30 % av patienter med neuroborrelios. 
Ospecifika symtom är svårvärderade och i vissa studier lika vanligt i en kontrollgrupp. 
Facialisparesen är lättare att värdera och en svagare påverkan kan ses hos både vuxna och 
barn flera år efter neuroborrelios. Det finns ingen anledning att ta om någon serologi på 
Kalle då diagnosen är säker då han både har haft erytema migrans och en intratekal 
antikroppsproduktion. Serologin tillför inte något i läkningsperioden. Det finns vårdgivare 
utomlands som använder tester som inte är vetenskapligt prövade och standardiserade. 
Patienterna har ofta ett svar från ett leucocytstimuleringstest med sig som är positivt som 
tolkats som kronisk borrelia och rekommenderas olika sorters antibiotika under flera 
månader. Dessa patienter är ofta negativa i de svenska rutintesterna. Smittskyddsinstitutet 
kom i höstas ut med en publikation om borreliadiagnostik där en översyn av möjliga tester 
gjorts. Serologi är fortsatt basen i vår diagnostik av borreliainfektion. SBUs rapport om 
Behandlingstid vid borreliainfektion talar emot att längre tids antibiotika behandling än 2-3 
veckor tillför patienter med borreliainfektion något. Dock finns risk för både lättare 
biverkningar och allvarliga biverkning varför vi avråds från att frångå nuvarande 
behandlingsrekommendationer. 

Läs mer om de senaste rapporterna om diagnostik och behandlingstid från SMI och SBU. 

Länk till SMI-rapport Borreliadiagnostik på Folkhälsomyndigheten 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediagnostik-av-
borreliainfektion-2013-101-28.pdf 

 

Fall 5 

a) Här kan finnas lokala traditioner. Med ovanstående anamnes är det viktigt med ej 
ytterligare tidsfördröjning oavsett vem som tar kompletterande prover. Hos oss svarade vi 
(helt autentiskt fall): ”Tack för remissen! Med tanke på patientens infektionskänslighet vad 
gäller infektioner i luftvägarna kan man misstänka humoral primär immunbrist. Tacksam om 
Ni ombesörjer provtagning inom 1 vecka vad gäller Immunglobuliner+subklasser. Patienten 
kommer att kallas till Infektionsklinikens mottagning inom 2-4 v för fortsatt genomgång och 
utredning.” 

b) Se http://www.slipi.nu/klinik/Varningstecken%20-%20Vuxna.pdf 

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in, bör utredning avseende primär 
immunbrist övervägas:  

1. ≥ 4 antibiotikakrävande luftvägsinfektioner per år under 2-3 år, exempelvis otitis media, 
sinuit, bronkit eller pneumoni  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediagnostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediagnostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf
http://www.slipi.nu/klinik/Varningstecken%20-%20Vuxna.pdf
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2. Dålig eller utebliven effekt vid behandling med antibiotika eller upprepade recidiv  

3. ≥ 2 svåra bakteriella infektioner, såsom osteomyelit, meningit, sepsis eller 
mjukdelsinfektioner  

4. ≥ 2 röntgenverifierade sinuiter eller pneumonier under en period av 3 år  

5. Infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens  

6. Känd primär immunbristsjukdom i familjen 

c) Ja 

d) Svar: http://www.slipi.nu/klinik/Riktlinjer_V4.pdf 

1/ KLL, lymfom, multipelt myelom, hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT), 
organtransplantation, behandling med vissa läkemedel (t.ex. antiepileptika, immunsuppressiv 
behandling (t.ex. anti-CD20/CD19-terapi som rituximab), antiinflammatorisk behandling), 
tymom, svår malnutrition, vissa infektioner (t.ex. kongenital rubella/CMV/toxoplasmos) 

2/ proteinförlorande enteropati/lymfangiektasi, nefrotiskt syndrom, stora brännskador, 
plasmaferesbehandling 

e) Hereditet: anhörig med infektionskänslighet/känd immunbrist? (Moder hade täta 
bekymmer med sinuit, avled i ventrikelcancer i 60-årsåldern), känd autoimmunitet i 
släkten?(0) 

Tidigare sjukdomar med fokus på tidigare infektionsbenägenhet? (Patienten upplevde sig helt 
frisk fram till våren-11 (elitidrottare basket, ingenjör, ej rökare), därefter gick inte 
förkylningar över spontant utan gått vidare till pneumoni/sinuit/otit/långdragna 
förkylningsepisoder som krävt antibiotika) 

Nuvarande/aktuellt: på sedvanlig sätt genomgång av ev. symtom annorstädes än luftvägarna 
(t.ex. anamnestiskt tecken till lungskada?(0) tarminfektioner? (0) autoimmunitet?(0) 
Läkemedel (0)  Allergi (0) 

f) Inspektera nässlemhinnor (spekulum, vargator, irriterade slemhinnor etc.), 
thyroideapalpation (autoimmunitet), lymfkörtelpalpation (lymfom=viktig diffdiagnos), lungor 
(biljud kroniska lungförändringar, pneumoni etc.), buk (splenomegali?) 

g) elstatus, leverstatus, urinsticka (läckage?), SR (inflammation?), elfores, s-anti-IgA 
(autoantikroppar? sannolikt neg då patienten har så låg Ig-produktion), 
B12/folat/TSH/T4(autoimmunitet?), lymfocytmarkör (påverkade B/Tcellslinjer?), spara 0-prov 
serologi(inför behandling), HBsAg och PCR avseende HIV och HCV (inför behandling), CT 
thorax/övre buk(tymom? patologisk lgll? granulom i lever/mjälte?) HRCT lungor vid 
misstanke lungskada, lungfunktionsundersökning (spirometri, diffusionskapacitet), 
benmärgsundersökning (antal plasmaceller, malignitet), CT sinus (om anamnes på upprepade 
sinuiter), NPHodling/sputumodling (kronisk kolonisation?), PCR mykoplasmaspecies (om 
pågående symtom)  
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h)  

Analys  Resultat Enhet Ref.område 

LPK  2.7 x10E9/L 3.5–8.8 
Lymfocyter andel 39 % 20-45 
Lymfocyter antal 1.1 x10E9/L 1.1–4.8 
Lymfocytpopulationer: 
CD3+ T-celler andel 90 % 64-82 
CD3+ T-celler antal 961 x10E6/L 830-2600 
CD3+CD4+ T-hjälpar andel 41 % 33-58 
CD3+CD4+ T-hjälpar antal 438 x10E6/L 410-1600 
CD3+CD8+T-cytotox andel 45 % 11-36 
CD3+CD8+T-cytotox antal 480 x10E6/L 260-1000 
Kvot CD4/CD8  0.9 1.2–2.8 
CD3-CD19+ B-celler andel 5.8 % 6-21 
CD3-CD19+ B-celler antal 62 x10E6/L 75-530 
CD-CD16+CD56+ NK andel 4.5 % 6-24 
CD-CD16+CD56+ NK antal 48 x10E6/L 110-600 

Svar: Antal T-celler normalt, inom Tcellspopulationen ses övervikt av CD8 med något sänkt 
CD4/CD8kvot som följd. Sänkt antal B-celler liksom NK-celler.                                     
Plasmaceller = våra antikroppsfabriker utvecklas från B-cellslinjen. Denna patient hade en 
sänkning av B-celler vilket skulle kunna vara kopplat/en delförklaring till patientens 
antikroppsbrist. Eftersom antalet B-celler ändå är ganska bra kan man misstänka att 
funktionen hos B-cellerna eller den ”nedströms” cellfunktionen är rubbad. En vanlig 
lymfocytprofil enligt ovan beskriver bara antal och inte funktion hos lymfocyterna. 
Lymfocytprofilen säger heller inget om själva den utmognade plasmacellen eller dess förmåga 
att producera funktionsdugliga antikroppar.                                                                                

i) Okapslade Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catharralis. 

j) se http://www.slipi.nu/klinik/Riktlinjer_V4.pdf   

Behandling: T.ex. Amoxicillin med klavulansyra 500mg 1 x 3/ Doxycyklin 100mg 1 x 2 / 
Trimetoprim-sulfa 400/80mg 1-2 x 2/ moxifloxacin 400mg 1x1 

Odla!  

Behandla i väntan på odlingssvar(satsa på att täcka pneumokocker, HI, Moraxella), justera 
vb när svar kommer. 

 H. influenzae kan finnas kvar under lång tid intracellulärt i nasopharynxepitel, antibiotika 
med god intracellulär penetration kan därför vara av värde (t.ex. kinoloner/trim-sulfa).  

http://www.slipi.nu/klinik/Riktlinjer_V4.pdf
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Förlängd behandlingstid och ev högre dos till de med frekventa infektionsepisoder och/eller 
komplicerat förlopp (t.ex. akut mediaotit, sinuit, underliggande lungsjukdom). 

k) Se http://www.slipi.nu/klinik/Riktlinjer_V4.pdf   

Samtliga patienter med CVID skall erhålla immunoglobulinbehandling för att normalisera s- 
IgG mätt som dalvärde, syftet är att reducera antalet infektioner och därmed åtföljande 
organskada. Behandling sker subcutant via pump alt. intravenös behandling. 
Förstahandsalternativ: Rekommenderad dos 100mg/kg kroppsvikt/vecka som subcutan 
infusion via pump. Förekomst av anti-IgA-antikroppar utgör ett observandum inför 
behandling ffa om intravenös behandling planeras. 

 

Fall 6 

a) Syrgas, vätska, antibiotika måste ges. Karl-Åke får 15 L syrgas på mask med reservoir, 2 
infarter med Ringeracetat kopplas med övertryck motsvarande 1L på 30 min samtidigt som 
från andra armen säkras blododlingar. (Sårodling tagen vid föregående besök.) 

b) Blododlingar. Sårodling tagen vid föregående besök. Urinodling, KAD med timdiures. 
Artärgas (alt venös gas). Hb, LPK med diff, TPK, CRP, NA K krea, Leverstatus, PK, APT-tid, 
laktat. Septisk pat med hög misstanke om nekrotiserande fasciit. 

c) Karbapenem + Klindamycin (ev aminoglykosid men inte nödvändigt). Bred täckning Gram- 
positiva och - negativa bakterier. Baktericid effekt genom verkan på cellvägg och dämpad 
toxinproduktion via proteinsynteshämning. 

Dosen bör diskuteras, hos en patient med septisk chock kan distributionsvolymen mer än 
fördubblas vilket måste tas i beaktning vid dosering. Även vävnadskoncentrationen blir ofta 
får låg. Dvs vi underdoserar ofta! Infektionshärden är inte primärt intravasal. Nationellt PM 
(SILF) om svår sepsis/septisk chock har utmärkta avsnitt om detta med många refernser för 
den intresserade. 

I detta fall rekommenderas följande doser:Imipenem: 0,5-1 gx3-4 alternativt Meronem 0,5-2 
gx3 där man skall upprepa andra dosen efter halva dosintervallet, dvs efter 4 timmar om man 
planerar att ge tre doser /dygn. 

Klindmycin 0,6gx3, här rekommenderas ingen extrados efter halva dosintervallet. 

Antibiotika administreras inom 30 min (ges så snabbt som möjligt!). Dödligheten ökar med 
8% för  varje timme som man försenar adekvat antibiotikabehandling enligt en studie av 
Kumar et al. 

d) Snabbtest streptokocker från såret. 

 

 

http://www.slipi.nu/klinik/Riktlinjer_V4.pdf
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e) Nej, karbapenem + klindamycin även fortsättningsvis, då det kan vara blandflora 
inkluderande Gram-negativa bakterier. 

Om streptokockgenes bekräftas kan behandlingen smalnas av till Bensylpc + Klindamycin. 
Vetenskapliga studier för att använda  snabbtestet i sår saknas. Vissa kollegor hade i detta 
läge smalnat  av terapin då den kliniska bilden med snabbt progredierande fasciit 
tillsammans med den positiva snabbtesten starkt talar för streptokockgenes. Andra kollegor 
hade avvaktat eventuella odlingssvar. När det är dags att smalna av terapin bör diskuteras. 

f) Kirurg och anestesiolog ska omedelbart tillkallas för att bedöma akut ingrepp för att 
excidera all vävnad som kan vara engagerad i nekrotiserande fasciit. Lämna såret öppet på 
op, vänta och se om ytterligare spridning inom närmaste tim. 

OBS: Ingen radiologisk/ultraljudsmässig undersökning som fördröjer kirurgisk explorering i 
detta akut kritiska läge! 

IVIG kan övervägas då streptokocktest är positivt. Dock är IVIGs effekt endast visad vid 
streptokocksepsis och inte vid NF. Det saknas välgjorda studier även här. 

g) Pat har multiorgansvikt, acidos, DIC bild.  

h) Intensivvård med kontinuerlig övervakning, stora vätskemängder, och om BT ej svarar på 
vätskebehandling inotropt stöd. 

Ev muskelengagemang kan objektiviseras med myoglobin, CK och om högt risk att pat 
utvecklar njursvikt- dialysberedskap. 

 


