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BEVEZETÉS 

 Az anorexia nervosát (AN) testsúlyvesztés, a súlygyarapodástól való intenzív félelem, 

testképzavar és amenorrhoea jellemzi. Az AN a legnagyobb mortalitással járó pszichiátriai 

kórkép. A gyermekkori AN életet veszélyeztetı akut kardiológiai és maradandó szomatikus 

szövıdményekkel, mint az osteopenia és a várható végmagasság csökkenése járhat. Az AN 

egyre gyakrabban és egyre korábbi életkorban jelentkezik. A betegségre való hajlamban, a 

zavar kialakulásában és fenntartásában biológiai, pszichológiai és szociális tényezık egyaránt 

szerepet játszanak. Dolgozatomban a látszólag távol esı területek - az antropometriai és az 

immunológiai vizsgálatok, illetve a családkutatás- egységével a kórkép komplex, bio-pszicho-

szociális megközelítését kívántam hangsúlyozni. Három olyan problémakört vizsgáltam, 

amelyek jóllehet különbözı kutatási koncepciót és módszertant igényelnek, de megismerésük a 

kórkép korai felismerését, a potenciális szomatikus szövıdmények helyesebb értelmezését és a 

hatékony terápiás stratégiákat szolgálják. 

  A kóros soványság fejlıdı fiataloknál történı egyértelmő meghatározása nehézségekbe 

ütközik. A nemzetközi diagnosztikai kritériumok (DSM IV, BNO 10) kóros soványságra 

vonatkozó definíciója nem veszi figyelembe a korosztályos sajátosságokat. Emiatt a gyermek- 

és serdülıkorú, az AN nyilvánvaló pszichológiai, magatartásbeli és szomatikus tüneteit mutató 

betegek 55%-a EDNOS-ként (eating disorder not otherwise specified – máshova nem sorolható 

táplálkozási zavar) sorolható be, pontatlanná téve a diagnózist. Jelenleg nem áll rendelkezésre 

olyan, minden igényt kielégítı antropometriai kritériumrendszer, amely megfelelı támpontot 

nyújtana a serdülıkori AN szőrésére, a diagnózis idıbeni és egyértelmő felállítására. 

 Az AN-s betegek, a betegség végstádiumát leszámítva, a súlyos soványság ellenére 

kevéssé fogékonyak fertızések iránt. A tartós éhezés, egyes pszichiátriai kórállapotok és a 

szorongás, stressz immunrendszerre gyakorolt hatása intenzív kutatások tárgya. Eddig nem 

vizsgálták a regulátoros T-sejtek (Treg sejtek) és sejthálózatuk esetleges szerepét az AN 

okozta immun-modulációban. Ugyanígy nem tisztázott, hogy AN-ban a tartós éhezés 

metabolikus hatásai módosítják-e a sejtek ingerelhetıségét, s ezen keresztül az immunválaszt.  

 Az evészavarok kialakulásában és fennmaradásában kiemelkedı szereppel bír a szülık 

gyermekük testsúlyával és evészavarával kapcsolatos aggodalma, szorongása, és depressziós 

tünetei, a családi kapcsolatok. Az AN kialakulásáért és fennmaradásáért felelıs családi 

kommunikációt, a családtagok individuális pszichiátriai morbiditását korábban többen 

vizsgálták. Ugyanakkor a családtagok hangulati és érzelmi interakcióinak hálózata és 

dinamikája kevéssé ismert. 
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CÉLKIT ŐZÉSEK 

Vizsgálataimmal a serdülıkori anorexia nervosa gyakorlati jelentıségő problémaköreivel 

kapcsolatban az alábbi kérdéseket kívántam megválaszolni:  

 

1. Antropometriai vizsgálat. A gyermek- és serdülıkorú anorexia nervosa betegek 

testfejlettsége és tápláltsága, a kóros soványság mértékének meghatározása 

1.1. Van-e olyan antropometriai leíró módszer, amely a jelenleg használatos, felnıttekre 

adaptált kritériumokhoz képest érzékenyebben jellemzi a gyermek- és serdülıkori AN-hoz 

társuló kóros soványságot? A testfejlettségi és tápláltsági jellemzık életkor szerinti, hazai 

standardjaiból létrehozott referencia értékekkel érzékenyebben jellemezhetı-e a serdülıkori 

anorexia nervosához társuló kóros soványság, mint a korábban használatos antropometriai 

kritériumokkal?  

 

2. Immunológiai vizsgálat. Az anorexia nervosa hatása a sejtek aktiválhatóságára  

2.1. A tartósan éhezı, anorexia nervosában szenvedı gyermekekben és serdülıkben a 

regulátoros T sejtek aránya, továbbá a regulátoros T sejtek mőködését szabályozó, valamint a 

regulátoros T sejtek által szabályozott sejtek aránya és mőködése különbözik-e az egészséges 

serdülıkben észleltekhez képest? Az immunológiai eltérések mutatnak-e összefüggést a 

betegség klinikai jellemzıivel, súlyosságával? 

 

2.2. Az anorexia nervosában szenvedı gyermekeknél megváltozik-e a CD4+ limfociták 

aspecifikus aktivátor (fitohemagglutinin) hatására fellépı kalcium-árama és a membrán-

depolarizáció méréssel meghatározható excitabilitása? Mutat-e összefüggést a sejt-

excitabilitásának változása a betegek klinikai jellemzıivel és kialakult szövıdményeivel?  

 

3. Családvizsgálat. A gyermek-és serdülıkori anorexia nervosa összefüggése a család 

pszichés állapotával 

3.1. Az evészavaros családokon belül a szülık szorongásos és depressziós tünetei 

összefüggésben vannak-e az anorexia nervosás gyermek depressziós tüneteivel, valamint a 

gyermek evészavarának objektív és szubjektív jellemzıivel? 

3.2.  A családterápia egyik fı elvét, a cirkuláris okságot figyelembe véve, a gyermek 

evészavara milyen összefüggésben áll a szülık hangulatával és szorongásával? 
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BETEGEK ÉS MÓDSZER 

1. Antropometriai vizsgálat. A gyermek- és serdülıkorú anorexia nervosa betegek 

testfejlettsége és tápláltsága, a kóros soványság mértékének meghatározása 

48 serdülı leány (életkor 10–18 év) kórházi felvételekor mért testtömeg, magasság és 

testtömeg-index (BMI) értékeit vizsgáltam. A vizsgálatba való felvétel kritériumai voltak: az 

AN-ra jellemzı testképzavar és evésmagatartás zavar jelenléte, 3 hónapnál hosszabb ideje 

fennálló folyamatos testtömeg-csökkenés és/vagy súlyállás, primer vagy szekunder 

amenorrhoea és a fogyást indokoló belgyógyászati betegség hiánya.  

A testtömeg, testmagasság mérések az elsı orvosi vizsgálat során történtek. A mért adatokat és 

a számított BMI értékeket az Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat (OLGYV) 

leányokra vonatkozó referencia percentiliseihez hasonlítottam (Joubert 2006). Második 

lépésben az OLGYV életkor szerinti ideális testtömeg és ideális BMI (50. percentilis) –5%-os, 

a –10%-os, a –15%-os (DSM IV, BNO-10 kritérium alapján) és a –20%-os értékei, valamint 

ezek korosztályos görbéi kerültek meghatározásra. Ezen újonnan létrehozott referenciához 

viszonyítottam az AN-ás serdülı populáció antropometriai adatait. 

 

2. Immunológiai vizsgálat. Az anorexia nervosa hatása a sejtek aktiválhatóságára  

Az immunológiai vizsgálatokban az elıbbi vizsgálatban szereplı AN betegek rész-popu-

lációja, illetve kontrollként egészséges és elhízott serdülık vettek részt.   

 

medián [tartomány] 
Egészséges 

gyermek (n=21) 

Anorexia 

nervosás gyermek 

(n=19) 

Elhízott gyermek 

(n=12) 

Életkor (év) 15 [14 – 17] 14 [12-17] 13 [9-16] 

BMI a betegség elıtt (kg/m2) - 22,1 [18,7 – 25,9] n.a. 

Aktuális BMI (kg/m2) 23,4 [19,9 – 28,5] 14,9 [11,1-17,9] 34,2 [28,6 – 43,7] 

Betegségtartam (hónap) - 8 [4 - 22] n.a. 
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A vizsgált személyektıl nyert vérmintából perifériás mononuclearis sejteket izoláltunk. Az 

egyes sejtcsoportok jelölése, in vitro stimulációja, megfelelı monoklonális ellenanyaggal 

történt inkubációja, majd intracelluláris festése után áramlási cytometer (FACS) segítségével 

végeztük a méréseket. Minden mérésnél legalább 10000 sejtet értékeltünk. Az adatokat a 

FacsDiVa software segítségével dolgoztuk fel. 

A Treg sejtek és a sejthálózat elemeinek azonosítása CD4, CD25, HLA-DR, CD11C, CD123, 

Lin-1 sejtfelszíni markerek alapján történt. A markerek meghatározására PharMingen (San 

Diego, California, USA) és eBioscience (San Diego, USA) fluorescens molekulával jelölt 

specifikus antitesteket használtunk. A monocyta citokinek meghatározását lipopoliszachariddal 

történt stimulációt követıen, monoklonalis antitesttel (TNF-alpha- FITC és anti-interleukin 12 

(IL-12)-APC) történt inkubáció, majd intracellularis festés után végeztük el. A CD4+ sejtek 

intracellularis citokin termelését IFN-γ -FITC, anti-IL-2-FITC, anti-IL-4-PE antihuman 

monoklonális antitestekkel határoztuk meg. 

A kalcium-flux vizsgálatokat Fluo-3-AM és Fura Red-AM Molecular Probes (Eugene, OR, 

USA) festékkel elıkezelt, APC-jelzett anti-CD4 festékkel festett sejteken végeztük.  A 

fitohemagglutinin (PHA) stimuláció elıtti  kiindulási értéket (alapvonalat) 30 másodpercen át 

vettük fel. A stimuláció után a mérést 10 percen keresztül végeztük. Az adatokat Bioconductor 

R-flowcyt szoftvercsomag segítségével elemeztük. A membránpotenciál változások nyomon 

követésére 300 nM bis-(1,3-dibutylbarbiturát-) trimetin-oxonol (DiBAC4(3) festéket 

(Molecular Probes, Eugene, OR, USA) adtunk a sejtekhez. Inkubáció, majd PHA hozzáadását 

követıen a T-sejt populáció fluoreszcens intenzitását mértük.  

 

3. Családvizsgálat. A gyermek-és serdülıkori anorexia nervosa összefüggése a család 

pszichés állapotával 

41 AN beteg, 41 anya és 41 apa alkotta a minta összetételét. Az összehasonlító vizsgálatokat az 

evészavaros beteggel korban illesztett egészséges serdülık családjaival (N=16) végeztük. A 

betegek evészavarának pszichológiai jellemzıit, valamint a családtagok hangulati és szorongás 

állapotát és azok egymásra hatását az alább felsorolt kérdıívek segítségével mértük. 

Az egyes evészavar kritériumok megállapításánál használt önjellemzı kérdıívek: 

1. Evészavar Kérdıív (Eating Disorder Inventory - EDI) Garner és mtsai (1983) magyar 

változat: Túry és mtsai (1997). Az EDI egy Likert-skálát használó, 64 tételbıl álló önkitöltı 

kérdıív, mely az evészavarra jellemzı kognitív, érzelmi és viselkedéses tényezıket értékeli 8 

skála mentén: karcsúság iránti késztetés, bulímia, testtel való elégedetlenség, perfekcionizmus, 
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elégedetlenség érzése, interperszonális bizalmatlanság, interoceptív tudatosság, félelem a 

felnıtté válástól.  

2. A Probst és munkatársai (1995) által kidolgozott önjellemzı Testi Attitődök Tesztje (Body 

Attitude Test, BAT – Túry és Szabó, 2000) a saját testtel kapcsolatos viszonyulások értékelését 

szolgálja.  

A családtagok pszichológiai jellemzıinek vizsgálatára alkalmazott változók, kérdıívek:  

1. A szülık pszichológiai jellemzıinek vizsgálatára a Spielberger (1970, magyar adaptáció 

Sipos és Sipos, 1978) által kidolgozott STAI-t, a szorongás erısségének mérésére szolgáló, 40 

tételbıl álló önjellemzı kérdıívet használtuk. A mérıeszköz elsı 20 tétele a pillanatnyi, 

állapotszorongást (STAI-S), második 20 tétele pedig az egyénre jellemzı szorongást 

(vonásszorongás), mint személyiségvonást (STAI-T) méri. A mindkét részskálán elérhetı 

pontok összege minimum 20, maximum 80 (Kopp és Fóris, 1993). 

2. A szülık komorbid depressziós tünetegyüttesének súlyosságát a Beck-féle Depresszió 

Kérdıív (BDI) rövidített változatával vizsgáltuk.  

3. A gyermekek depressziós tünetegyüttesének vizsgálatára a Gyermek Depresszió Kérdıívet 

(Child Depression Inventory , CDI: Kovacs 1985; magyar adaptáció: Rózsa és mtsai, 1999) 

használtuk.  

 

A vizsgálatok során alkalmazott statisztikai módszerek 

Az immunológiai és sejtaktivációs vizsgálat során a két minta közötti összehasonlításhoz 

Mann-Whitney-tesztet használtuk, a p értékeket 0,05 alatt vettük szignifikánsnak. Az immun-

paraméterek, valamint az életkor, a betegség tartam és a BMI közötti összefüggéseket 

Spearman korrelációval vizsgáltuk. A statisztikákat R software (R Development Core Team, 

2005) segítségével számoltuk ki. 

A családkutatás során nyert adatok elemzésénél a folytonos változók várható értékének 

összehasonlítására független mintás t-próbát, a folytonos változók közötti kapcsolat 

erısségének mérésére Pearson-féle korrelációt, variancia vizsgálatra ANOVA analízist 

végeztünk. Az elemzések SPSS 11.0 programcsomag felhasználásával történtek. 
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EREDMÉNYEK 

1. Antropometriai vizsgálat. A gyermek- és serdülıkorú anorexia nervosa betegek 

testfejlettsége és tápláltsága, a kóros soványság mértékének meghatározása  

A vizsgálatban résztvevı 48 AN-ás serdülı közül a korosztályos testtömeg 3. percentilis 

határértékekre alapozottan 25, az ideális testtömeg –15% határérték esetén 10, a testtömeg-

index (BMI) 3. percentilis érték esetén 13 az ideális BMI –15% határérték esetén 9, az ideális 

BMI–10% érték esetén 3 beteg nem minısíthetı kórosan soványnak. A kizárólag a testtömeg 

mérésre alapozott soványság küszöbértékek alapján az AN minden egyéb kritériumának 

megfelelı betegek tekintélyes részénél az AN diagnózisa nem lenne felállítható. Gyermek- és 

serdülıkorban a jelenleg használt korosztályos testtömeg értékek, illetve az abszolút BMI 

értékek önmagukban alkalmatlanok az AN diagnózis felállításához.  

A dinamikus hossznövekedés idején a tápláltság megítélésében még inkább indokolt a 

testmagasságot is figyelembe vevı paraméter használata. Összehasonlító méréseim szerint, a 

kóros soványság az életkor szerinti „ideális testtömeg-indextıl (BMI 50. percentil) való 

eltérés” paraméterrel megfelelıbben határozható meg serdülık körében, mint a jelenleg 

diagnosztikus küszöbként használt abszolút BMI, illetve az ideális testtömegtıl való eltérés 

értékekkel.   
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2. Immunológiai vizsgálat. Az anorexia nervosa hatása a sejtek aktiválhatóságára 

A regulátoros T sejtek száma és mőködése, valamint a dentritikus sejtek alcsoportjainak relatív 

száma, a monociták LPS-re adott válasza normálisnak mutatkozott az AN betegekben. A CD4+ 

sejtek gamma interferon és IL-4 termelése nem tért el az egészséges kontrolltól, ugyanakkor 

IL-2 termelése csökkent.  
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Egészséges kontroll 

n=21 

Anorexia  nervosás  

gyermek 

n=19 

Elhízott  gyermek 

n=12 

Regulátoros T sejtek 

FoxP3 pozitív 

sejtek aránya 
2,7 [1,5-4,6] 3,0 [1,6-4,8] 2,5 [1,6-3,9] 

Regulátoros T sejtek aktivációját meghatározó sejtek(APC) 

A mieloid dendritikus  

sejtek (mDC) aránya 
0,76 [0,46-1,38] 0,73 [0,30-1,23] 0,67 [0,33-1,65] 

A plazmocitoid 

dendritikus sejtek (pDC) 

aránya 

0,37 [0,25  - 1,21] 0,48 [0,20 - 1,02] 0,33 [0,02 – 0,59] 

pDC/mDC arány 0,48 [0,22 - 0,74] 0,65 [0,28 - 1,09] 0,49 [0,25 – 1,03] 

A TNF-alfa pozitív 

monociták %-os aránya 
29,73 [5,57 - 73,3] 37,0 [22,1 – 65,] 25,75[7,32-70,75] 

Az IL-12 pozitív 

monociták %-os aránya 
13,4 [4,93 - 35,6] 11,1 [3,66 - 41,4] 10,3 [1,36 – 35,8] 

Regulátoros T sejtek celluláris célpontja 

Az IFN- γ pozitív CD4+  

sejtek %-os aránya 
16,0 [14,0 - 27,0] 13,7[10,4 - 23,9] 19,2 [10,2 - 27,9] 

Az IL-4  pozitív CD4+  

sejtek %-os aránya 
5,1 [3,5 - 8,0] 4,7 [2,8 - 7,6] 3,9 [2,5 - 5,7] * 

Az IL-2  pozitív CD4+  

sejtek %-os aránya 
13,5 [12,0 - 22,0] 11,5 [7,6 - 15,3]* 12,5 [8,5 – 15,5] 

IFN- γγγγ+/IL-4+ CD4+ 

sejtek aránya 
3,1 [2,4 -4,6] 5,1 [2,5-6,8] 5,3 [3,2 – 8,6]* 

Sejtaktiváció 

Maximális IC Ca++  

változás aktiváció után  
1,98 [0,97-4,61] 1,44 [1,26-1,72] 1,84 [1,2 – 3,95] 

Maximális IC Ca++  

eléréséig eltelt idı (sec) 
86 [45-232] 215 [59-235]* 96 [61 – 154] 

Membránpotenciál- 

változás 
1,30 [0,03-3,38] 1,20 [0,23 - 3,40] 1,40 [0,33 – 3,28] 

Az anorexia nervosás és az elhízott betegek immunstátusza és sejtaktivációja egészséges kontrollcsoporthoz képest * p< 0,05 

 

 

AN-ban a keringı limfociták membránpotenciálja normális volt, ugyanakkor ingerlés hatására 

a maximális kalciumszint kétszer hosszabb idı alatt alakult ki, mint egészségesekben. Az 

aktivációs sajátosságok módosulása, a kalcium-flux kinetikában bekövetkezı eltérések 

összefüggést mutattak a csökkent IL-2 termelı képességgel.  
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3. Családvizsgálat. A gyermek-és serdülıkori anorexia nervosa összefüggése a család 

pszichés állapotával 

Az anorexiás tünetek (karcsúság iránti késztetés, alacsony testtömeg-index), illetve a szülıi 

depressziós és szorongásos tünetek között meghúzódó önrontó köröket sikerült azonosítani. Az 

anorexiás gyermek testtömeg-indexének csökkenése fokozza a szülık szorongását, és az anya 

depressziós tüneteit. A szülıi szorongás mértéke visszahat a gyermek evészavarára, illetve 

hatással van a depressziós tüneteinek kialakulására.  

A szülık depressziós és szorongásos tünetei erıteljes összefüggést mutatnak a gyermek 

depressziójának alakulásával. Az anya aktuális szorongása eredményeképpen a gyermek 

depressziós tünetei erıteljesen fokozódnak. Az AN-ás gyermek depressziós tünetei hatnak az 

apa depressziós tüneteire is, testsúlyának csökkenése fokozza az apa állapotszorongását.  

Az állapot- és vonásszorongás vizsgálatok alapján az evészavaros gyermekek anyja alkatilag is 

hajlamosabb a szorongásra. A szülıi szorongás növekedésével a gyermek evészavaros 

tüneteiben tapasztalható fokozódás ugyancsak az evészavarok cirkuláris modelljét igazolja.  

Vizsgálataink szerint a gyermek hangulatának változását mindkét szülı jól érzékeli. Minél 

depressziósabbnak érzi a gyermek magát, a szülık annál depressziósabbnak is látják. A szülıi 

észlelést nemcsak a gyermek tényleges depressziós tünetei, hanem a szülık aktuális szorongása 

is befolyásolja. A szülık egymás észlelésére is hatnak. A gyermek depressziójának apai 

észlelését saját depressziós tünetei nem, viszont az anya depressziója erıteljesen befolyásolja.  

 
 Az anorexia nervosás gyermek családjának dinamikája 

a gyermek súlya 

a gyermek  

depressziós tünetei 

az anya /(apa) 

szorongása 

az anya depressziós 

tünetei 

az apa depressziós 

tünetei 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Antropometriai vizsgálat. A gyermek- és serdülıkorú anorexia nervosa betegek 

testfejlettsége és tápláltsága, a kóros soványság mértékének meghatározása  

1. Gyermek- és serdülıkorban a testtömeg adott életkori értéke, a referencia 

percentilisekben elfoglalt helye, önmagában nem ad megbízható információt az egyén 

tápláltságáról. A gyermekkori anorexia nervosában a kóros soványság küszöbének 

meghatározására az életkor szerinti „ideális testömeg-index”-tıl való eltérés tőnik a 

legjobb paraméternek. 

2. A serdülıkori AN szőrésére a gyermekorvosi, iskolaorvosi, védınıi gyakorlatban az 

életkori szerint elvárható testtömeg-index érték (az 50. p., vagy az átlag) –10% 

tekinthetı olyan határértéknek, amelynél kisebb értékek esetén lányoknál az AN 

esetleges fennállása valószínősíthetı.  

 

Immunológiai vizsgálat. Az anorexia nervosa hatása a sejtek aktiválhatóságára  

1. Anorexia nervosában a regulátoros T sejtek aránya, a dentritikus sejtek alcsoportjainak 

relatív száma nem változik, a monocyták LPS-re adott válasza normális. Eredményeink 

szerint az antigén prezentáló sejtek és regulátoros T sejtek közti kapcsolat alapvetıen 

érintetlen AN-ban. 

2. Elsıként határoztuk meg a CD4+ T sejtek citokin termelı képességét AN-ban. A CD4+ T 

sejtek gamma IF és IL-4 termelése AN-ban nem változik. A CD4+ sejtek gamma 

interferon és IL-4 termelése normális, IL-2 produkciója csökkent. 

3. Anorexia nervosában a keringı limfociták membránpotenciálja normális, az AN-s 

betegek limfocitáinak aspecifikus aktivációját követıen a kalciumszint-változás 

kinetikája egészséges kontrollokhoz és elhízott betegekhez képest eltérı. AN-

limfocitákban lassabban, közel kétszer hosszabb idı alatt alakul ki a maximális kálcium 

szint, mint a kontroll csoportokban. Az aktivációs sajátosságok megváltozását támasztja 

alá az is, hogy az AN limfocitákban az IL-2 szintek alacsonyabbak  
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Családvizsgálat. A gyermek-és serdülıkori anorexia nervosa összefüggése a család 

pszichés állapotával 

1. A családvizsgálattal az anorexiás tünetek (karcsúság iránti késztetés, alacsony 

testtömeg-index), illetve a szülıi depressziós és szorongásos tünetek között meghúzódó 

önrontó köröket sikerült azonosítani.  

2. Az anorexia nervosás gyermek testtömeg-indexének csökkenése fokozza a szülık 

szorongását, és az anya depressziós tüneteit. A szülıi szorongás mértéke visszahat a 

gyermek evészavarára, illetve hatással van depressziós tüneteinek kialakulására, a 

fokozott szülıi szorongásra a gyermek további testsúlycsökkenéssel válaszol.  

3. Cirkuláris összefüggés tapasztalható az evészavaros lány és szüleinek depressziós 

tünetei között. Bizonyítást nyert, hogy a családtagok kölcsönösen hatnak egymás 

hangulati állapotára. 

 

A családkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítását tekintve kiemelendı, hogy a 

multidiszciplináris szemléleten túl az AN kezelésében elengedhetetlen a rendszerszemlélet, a 

család részvétele a gyógyításban. Az evészavaros gyermekek és serdülık terápiájában a 

szülık bevonása, azok szorongásának és depressziós tüneteinek értékelése és kezelése 

nélkülözhetetlen. Fentiek alapján a serdülıkori anorexia nervosa kezelésében a családterápia 

tekintendı elsıdleges pszichoterápiás módszernek.  
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