ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭘﯽآرﭘﯽ ﻣﻮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم زﻟﻒ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﮔﯿﺴﻮی ﮐﻤﻨﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ زن ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻮی آراﺳﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺗﺎن را
دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﻧﻮاع روﻏﻦ و ﺷﺎﻧﻪ
ﻓﻠﺰی ﺟﻠﻮه ﻣﻮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دادﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻓﺖ ،ﮐﺮاﺗﯿﻨﻪ و ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
در آن ﻃﺮف ﺳﮑﻪ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺧﺰان را رواﻧﻪ ﻣﻮﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺎرﻫﺎی
ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﺮﯾﺰد .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن
ﺳﺮﻋﺖ رﯾﺰش ﻣﻮ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﮐﻪ از ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﻮﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روش ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ در اداﻣﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ روش ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ،ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.

ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
 PRPﻣﺨﻔﻒ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺧﻮن از ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ۳ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ،ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺰﺷﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺜﻞ دﻫﺎن و دﻧﺪان ،ﻃﺐ ورزﺷﯽ ،درﻣﺎن آرﺗﺮوز زاﻧﻮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ از اﯾﻦ
روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺷﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل و ﺳﺎﻗﻪ
ﻣﻮ ﺑﻪ روﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ روش از دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺻﺪﻣﺎت ﻏﻀﺮوﻓﯽ ،ﻋﻀﻼت و ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺎراﯾﯽ آن در درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻋﻮارض اﻧﺪک ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ »ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﻴﻠﻔﺮوشزاده« ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ و داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯽ
آر ﭘﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﺗﺮاﮐﻢ و رﺷﺪ ﻣﻮ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در

رﺷﺪ ﻣﻮ ﻫﻨﻮز ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ در ژورﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ در اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﯽ  ۶۰ﺗﺎ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ را در ﻓﻮاﺻﻞ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﭼﻨﺪ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺧﻮن از ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و درون ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ

در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮن درون ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از
ﭘﻼﮐﺖ ،ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺖ ﭘﺎﻦ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﻮی ﮐﻢ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در اﯾﻦ روش ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ:
آﺳﯿﺐ ﺑﻪ رگ ﯾﺎ ﻋﺼﺐ
ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﮑﺎر
واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ
ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﻫﺎ
و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اروﭘﺎﯾﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻧﺪارد و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺒﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ اﺻﻼ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
وﺟﻮد دارد.

ﺧﻄﺮ رﯾﺰش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن از ﻣﻮاد زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ:
داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ اﻟﮑﻞ

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت زﯾﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ درﻣﺎن ﺳﺮاغ ﭘﯽ
آر ﭘﯽ ﻣﻮ ﻧﺮوﯾﺪ:
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ ﺣﺎد
ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی ﻣﺰﻣﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺰﻣﻦ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
ﺳﻨﺪرم اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻼﮐﺖ
اﺧﺘﻼل ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ
ﺳﻨﺪرم ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ

ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ﭘﺎﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ روش ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﮐﺎدر

درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺣﺪود ۸۰۰
ﮐﺮد.
ﻋﻨﻮان
ﺟﻠﺴﻪ
ﯾﮏ
ﺑﺮای
ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰار

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯽ آر ﭘﯽ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺟﻮان ﺳﺎزی ﺻﻮرت  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺰرﯾﻖ
در ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺮ زاﻧﻮ ﻧﯿﺰ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ در ﭘﺰﺷﮑﯽ روش ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از اواﺧﺮ دﻫﻪ ۸۰
ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ .در اﯾﻦ روش ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮدن ،رﯾﺴﮏ ﭘﺎﻦ ،ﮐﺎراﯾﯽ در زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻓﺎرغ از ﺳﻦ و ﺳﺎل و اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

