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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Obat tradisional telah lama digunakan masyarakat Indonesia dan merupakan 

suatu aset nasional. Semakin meningkatnya harga obat dan terbatasnya daya beli 

masyarakat, menjadikan obat tradisional sebagai suatu alternatif untuk tujuan 

menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan sendiri (Jamal dan Suhardi, 1999). 

Penggunaan obat tradisional yang berasal dari tanaman berdasarkan keputusan 

menteri kesehatan RI harus memiliki syarat-syarat tertentu antara lain dapat 

dibuktikan khasiat dan keamanannya.  Menurut keputusan menteri kesehatan RI 

No. 760/Menkes/Perl/IX/1992 tentang  fitofarmaka (Hargono, 1999), fitofarmaka 

adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya 

secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produknya telah 

terstandarisasi (Anonim, 2004). 

Salah satu tanaman asli Indonesia yang berkhasiat sebagai obat adalah 

dewandaru (Eugenia uniflora L). Tanaman in i tersebar di Jawa dan Sumatera.  

Batang dan daun dewandaru mengandung saponin, flavonoid, dan tanin (Hutapea, 

1994). Tanaman dewandaru memiliki khasiat sebagai antihipertensi, diuretik, 

antipiretik antirematik, antibronkitis, antiinfluenza, dan pengobatan gangguan 

pencernaan (Consolini and Sarubbio, 2002). Menurut Utami dkk. (2007) ekstrak 

etanol daun dewandaru menunjukkan aktivitas antiradikal dengan nilai 

konsentrasi ekstrak etanol daun dewandaru yang memnberikan 50% inhibisi (IC50) 

sebesar 8,87 µg/ml sehingga berpotensi sebagai sumber antiradikal alami. Pada 



 
 

penelitian efek hepatoprotektif ekstrak etanol daun dewandaru terinduksi 

parasetamol pada mencit galur Swiss, ekstrak etanol daun dewandaru 

menunjukkan aktivitas hepatoprotektif pada dosis 350 mg/kgBB (Sutari, 2008). 

Untuk mengetahui keamanan dewandaru jika digunakan sebagai pengobatan,  

maka diperlukan uji toksisitas. Uji toksisitas dibedakan menjadi uji toksisitas akut, 

subkronik, dan kronik. Uji toksisitas akut dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi tentang gejala keracunan, penyebab kematian, urutan proses kematian 

dan rentang dosis yang mematikan hewan uji (Lethal dose atau disingkat LD50) 

suatu bahan (Ngatidjan,1997). Parameter toksisitas akut yang digunakan untuk 

melihat keamanan dewandaru dalam pengobatan adalah nilai LD50. 

 Hasil uji toksisitas akut ekstrak etanol 70% daun  dewandaru per oral pada 

mencit galur Swiss, tidak menunjukkan adanya tanda -tanda ketoksikan sampai 

dengan dosis 4,3 g/kgBB. Kematian pertama terjadi pada dosis 6,1 g/kgBB pada 

24 jam pertama dan nilai LD50 sebesar 5,93 g/kg (Mariangela et al., 2007) 

Mekanisme atau penyebab keracunan yang terjadi diduga karena adanya 

peningkatan aktivitas sistem susunan saraf pusat (Schemeda and Hirschmann, 

1987). Oleh karena itu, untuk melengkapi informasi ketoksikan ekstrak etanol 

daun dewandaru maka perlu diuji pada species hewan yang berbeda, dalam 

penelitian ini adalah tikus sehingga dapat memberi gambaran keamanan 

penggunaanya (Anonim, 2004). 

 

 



 
 

B . Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka didapatkan  permasalahan 

sebagai berikut : berapakah nilai LD50 ekstrak etanol daun dewandaru yang 

diberikan per oral pada tikus galur Sprague Dawley? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai LD50 ekstrak 

etanol daun dewandaru yang diberikan per oral pada tikus galur Sprague Dawley?  

D. Tinjauan Pustaka 

1. Uji Toksisitas Akut 

 Toksisitas adalah suatu keadaan yang menandakan adanya efek 

toksik/racun yang terdapat pada bahan sebagai sediaan single dose atau 

campuran. Toksisitas akut ini diteliti pada hewan percobaan yang 

menunjukkan evaluasi keamanan dari kandungan kimia untuk penggunaan 

produk rumah tangga, bahan tambahan makanan, kosmetik, obat-obatan, dan 

sediaan biologi (Paget,1970). 

 Uji toksisitas dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang 

toksisitas suatu bahan (kimia) pada hewan uji. Secara umum uji toksisitas 

dapat dikelompokkan menjadi uji toksisitas jangka pendek/akut, dan uji 

toksisitas jangka panjang. Uji toksisitas akut dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi tentang gejala keracunan, penyebab kematian, urutan proses 

kematian dan rentang dosis yang mematikan hewan uji (Lethal dose atau 



 
 

disingkat LD50) suatu bahan. Uji toksisitas akut merupakan efek yang 

merugikan yang timbul segera sesudah pemberian suatu bahan sebagai dosis 

tunggal, atau berulang yang diberikan dalam 24 jam (Ngatidjan,1997). 

Uji toksisitas akut dirancang untuk menentukan atau menunjukkan secara 

kasar median lethal dose (LD50) dari toksikan. LD50 ditetapkan sebagai tanda 

statistik pada pemberian suatu bahan sebagai dosis tunggal yang dapat 

menyebabkan kematian 50% hewan uji (Frank,1996). Jumlah kematian hewan 

uji dipakai sebagai ukuran untuk efek toksik suatu bahan (kimia) pada 

seke lompok hewan uji. Jika dalam hal ini hewan uji dipandang sebagai subjek, 

respon berupa kematian tersebut merupakan suatu respon diskretik. Ini berarti 

hanya ada dua macam respon yaitu ada atau tidak ada kematian (Ngatidjan, 

1997).  

Quantal respon , yaitu jumlah respon pada sekelompok hewan uji terhadap 

dosis tertentu suatu obat atau bahan. Pengamatan terhadap efek ini dilakukan 

untuk menentukan jumlah respon dari suatu respon diskretik (all or none 

response) pada suatu kelompok hewan uji. Jumlah respon tersebut dapat 

100%, 99%, 50%, 20%, 10%, atau 1%. Respon yang bersifat diskret itu dapat 

berupa kematian, aksi potensial, dan sebagainya (Ngatidjan, 1997). 

Uji toksisitas akut ini biasanya menggunakan hewan uji mencit dari kedua 

jenis kelamin. Hewan uji harus sehat dan berasal dari satu galur yang jelas. 

Menurut Weil penelitian uji toksisitas akut ini paling tidak menggunakan 4 

peringkat dosis  yang masing-masing peringkat dosis menggunakan paling 



 
 

sedikit 4 hewan uji. Dosis dibuat sebagai suatu peringkat dengan kelipatan 

logaritmik yang tetap. Dosis terendah merupakan dosis yang tidak 

menyebabkan timbulnya efek atau gejala keracunan, dan dosis tertinggi 

merupakan dosis yang menyebabkan kematian semua (100%) hewan uji. Cara 

pemberian obat atau bahan yang diteliti harus disesuaikan pada pemberiannya 

pada manusia, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan ekstrapolasi 

dari hewan ke manusia (Ngatidjan, 1997). 

Dalam uji toksisitas akut, penentuan LD50 dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah kematian hewan uji yang terjadi dalam 24 jam pertama 

sesudah pemberian dosis tunggal bahan yang diteliti menurut cara yang 

ditunjukkan oleh para ahli. Namun demikian, kematian dapat terjadi sesudah 

24 jam pertama karena proses keracunan dapat berjalan lambat. Gejala 

keracunan yang muncul sesudah 24 jam menunjukkan bahwa bahan obat atau 

bahan itu mempunyai titik tangkap kerja pada tingkat yang lebih bawah 

sehingga gejala keracunan dan kematian seolah-olah tertunda (delayed 

toxicity). Oleh karena itu banyak ahli berpendapat bahwa gejala keracunan 

perlu diamati sampai 7 hari (Ngatidjan, 1997), bahkan juga sampai 2 minggu 

(Paget, 1970).  

Sediaan yang akan diuji dipersiapkan menurut cara yang sesuai dengan 

karakteristik bahan kimia tersebut, dan tidak diperbolehkan adanya perubahan 

selama waktu pemberian. Untuk pemberian per oral ditentukan standar 

volume yang sesuai dengan hewan uji (Paget, 1970). 



 
 

2. Metode Uji Toksisitas Akut 

a. Cara aritmatik Reed dan Muench (1983)  

Cara ini menggunakan harga kumulatif sebagai dasarnya. Harga 

kumulatif diperoleh dari asumsi bahwa hewan uji yang mati pada suatu 

dosis, tentu akan mati oleh dosis yang lebih besar, dan hewan uji yang 

tidak mati atau tetap hidup pada suatu dosis, tentu juga tidak akan mati 

oleh karena dosis yang lebih kecil. Angka kumulatif diperoleh dari 

menjumlahkan kematian hewan uji pada dosis terbesar yang menyebabkan 

kematian 100% hewan uji dengan jumlah hewan uji yang mati pada dosis-

dosis yang lebih kecil. Angka kumulatif survivor (hidup) diperoleh dari 

menjumlahkan hewan uji yang tetap hidup pada dosis terkecil yang tidak 

menyebabkan kematian (100% hewan uji tetap hidup) dengan jumlah 

hewan uji yang tetap hidup pada dosis-dosis diatasnya. Persentase survival 

pada dosis di bawah LD50 dengan LD50, kemudian dibagi dengan selisih 

persentase survival pada dosis di atas dan di bawah LD50. Proporsi jarak ini 

jika kemudian dikalikan dengan dengan Logaritme rasio di atas terhadap 

dosis di bawah LD50, didapat harga antilog LD50 (Ngatidjan,1997). 

b.  Cara aritmatik dari Karber (1931)  

Pada cara ini interval rata-rata jumlah kematian pada tiap kelompok 

digunakan dalam perhitungan sebagaimana pada perbedaan dosis dari 

interval yang sama. LD50 diperoleh dari selisih dosis terkecil yang 

menyebabkan seluruh kematian hewan uji dengan angka yang diperoleh 



 
 

dari pembagian hasil dengan jumlah hewan uji tiap kelompok (Ngatidjan, 

1997). 

c. Cara C.S Weil (1952) 

Dalam mencari harga LD50 diperlukan ketepatan atau jika dilihat dari 

taraf kepercayaan tertentu, harga tersebut hanya sedikit sekali bergeser 

dari harga sebenarnya, atau berada pada rentang atau interval yang sempit. 

Untuk mencapai tujuan itu, Weil memanfaatkan tabel yang dibuat oleh 

Thompson dan Weil (1952). Pada penggunaan tabel itu, percobaan harus 

memenuhi beberapa syarat berikut: 

1) Jumlah hewan uji tiap kelompok peringkat dosis sama. 

2) Interval merupakan kelipatan (d) atau faktor geometrik (R) tetap.  

3) Jumlah kelompok paling tidak 4 peringkat dosis. Jika umumnya 

digunakan K=3 maka jumlah kelompok harus paling tidak (K+1) 

peringkat dosis. 

LD50 dapat dihitung dengan rumus : Log (LD50) = log D a + d.(f+1)        

Da adalah dosis terendah, f adalah faktor yang diperoleh dari tabel 

Thompson dan Weil, dan d adalah logaritma kelipatan dosis (Ngatidjan, 

1997). 

d.  Cara Farmakope Indonesia  

Menurut Farmakope Indonesia III penelitian toksisitas akut harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Menggunakan seri dosis dengan pengenceran berkelipatan harus tetap. 



 
 

2) Jumlah hewan percobaan atau biakan jaringan tiap kelompok harus 

sama. 

3) Dosis diatur sedemikikan rupa, sehingga memberikan efek dar i 0% 

sampai 100%. 

Nilai LD 50 dapat dihitung dengan rumus: 

m = a –  b  (? ?i – 0,5 ) 

m = log LD50.  

a = logaritma dosis terendah yang masih menyebabkan kematian 100% 

tiap kelompok.  

b  =  beda logaritma dosis yang diberikan.  

? i = jumlah hewan yang mati yang menerima dosis i dibagi dengan jumlah 

hewan seluruhnya yang menerima dosis i.  

(Anonim, 1979).  

 

Harga LD50  menunjukkan nilai ketoksikan suatu bahan yang 

ditunjukkan pada tabel 1.  

Tabel 1. Klasifikasi Zat Kimia Sesuai dengan Toksisitas Relatifnya 

Kategori LD50 
Supertoksik  < 5 mg/kgBB 
Amat sangat toksik 5-50 mg/kgBB  
Sangat toksik 50-500 mg/kgBB  
Toksik sedang 0,5-5 g/kgBB 
Toksik ringan 5-15 g/kgBB 
Praktis tidak toksik >15 g/kgBB 

(Frank, 1996). 

 

 



 
 

3.   Ekstrak simplisia 

a. Simplisia  

 Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat 

yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain 

berupa bahan yang dikeringkan. Simplisia dibagi dalam 3 macam yaitu, 

pertama, simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, 

bagian tanaman atau eksudat tanaman (Anonim, 1979). Eksudat 

tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tubuh atau isi sel 

yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau senyawa nabati 

lainnya dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum 

berupa senyawa kimia murni (Anonim, 2000). Kedua, simplisia hewani 

adalah simplisia hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang 

dihasilkan hewan atau belum berupa zat kimia murni. Ketiga, simplisia 

mineral adalah simplisia berasal dari bumi, baik telah diolah atau belum, 

tidak berupa zat kimia murni (Anonim, 1979)  

b.  Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair, dibuat dengan 

menyari simplisia hewani atau nabati menurut cara yang cocok, di luar 

pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus 

menjadi serbuk (Anonim, 1979). 

    Ekstraksi adalah penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair 

(Anonim, 2000). Bahan obat mentah yang berasal dari tumbuhan-



 
 

tumbuhan atau hewan tidak perlu diproses lebih lanjut kecuali 

dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap bahan mentah disebut ekstrak, 

tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi berbagai macam unsur, 

tergantung pada obat yang digunakan dan kondisi ekstraksi (Ansel, 

1989). 

  Sistem pelarut yang digunakan dalam ektraksi harus dipilih 

berdasarkan kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimum 

dari zat aktif dan yang seminimum mungkin bagi unsur yang tidak 

diinginkan. Dalam banyak hal zat aktif dalam tanaman obat yang secara 

umum sama tipe sifat kimianya, mempunyai sifat kelarutan yang sama 

pula  dan dapat diekstraksi secara stimulan dengan pelarut tunggal dan 

campuran. Proses ekstraksi pada dasarnya adalah mengumpulkan zat 

aktif dari bahan mentah obat dan mengeluarkan dari bahan sampingan 

yang tidak diperlukan. Dalam ekstraksi obat, pelarut atau campuran 

pelarut disebut meanstrum dan endapan atau ampas yang tidak 

mengandung zat aktif lagi diistilahkan sebagai ” mare” (Ansel, 1989).  

 Metode yang digunakan terga ntung pada wujud dan kandungan zat 

dari bahan yang  akan disari. Metode dasar penyari adalah maserasi, 

perkolasi dan soxhletasi. Pemilihan te rhadap ketiga metode di atas 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari (Harborne, 

1987). 

 

 



 
 

c. Maserasi 

Istilah maserasi berasal dari bahasa latin macerare yang artinya 

”merendam” merupakan proses paling tepat dimana obat yang sudah halus 

memungkinkan direndam dalam pelarut sampai meresapkan dan 

melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang sudah larut akan melur uh 

(Ansel, 1989). 

Maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Mekanisme 

ekstraksi adalah dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 

Cairan akan menembus dinding sel yang mengandung zat aktif di dalam 

sel dan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa 

tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan 

di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986). 

Maserasi dilakukan dengan cara, bahan simplisia yang dihasilkan 

sesuai dengan syarat farmakope disatukan dengan bahan pengekstrak, 

kemudian rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung 

(mencegah terjadi reaksi yang dikatalis cahaya atau perubahan warna) dan 

dikocok berulang. Waktu lamanya maserasi berbeda-beda untuk masing-

masing bahan. Farmakope mencantumkan 4-10 hari telah memadai untuk 

memungkinkan berlangsungnya  proses yang menjadi dasar dari cara ini. 

Setelah maserasi, rendaman diperas dengan kain pemeras (Voigt, 1995).  

Pada penyarian dengan maserasi, perlu dilakukan pengadukan  untuk 

meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga 

dengan pengadukan tersebut tetap terjaga perbedaan konsentrasi  yang 



 
 

sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel 

(Anonim, 1986). 

Hasil penyaringan dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu 

tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang 

tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari seperti malam 

dan lain-lain (Anonim, 1986).  

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan 

dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian 

cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang 

sempurna (Anonim, 1986). 

d.  Larutan penyari 

    Pemilihan larutan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. 

Larutan penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu murah dan 

mudah diperoleh, stabil secara kimia dan fisika, bereaksi netral, tidak 

mudah menguap dan tidak mudah terbakar, selektif, yakni hanya menarik 

zat yang berkhasiat, diperbolehkan oleh peraturan. Farmakope Indonesia 

III menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air 

dan eter (Anonim, 1986).  

    Air memiliki gaya ekstraksi yang menonjol untuk banyak bahan 

kandungan simplisia yang aktif secara terapetik tetapi se kaligus bahan 

pengotor juga terambil. Keburukannya menyebabkan reaksi pemutusan 

secara hidrolitik dan fermentatif yang mengakibatkan cepatnya perubahan 

zat aktif. Larutan di dalam air juga mudah terkontaminasi. Kadang-kadang 



 
 

pula menyebabkan pembengkakan yang sangat kuat sehingga bahan aktif 

tetap terikat kuat pada material simplisia (Voigt, 1995).  

    Etanol tidak menyebabkan pembengkakan pada membran sel dan 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah 

sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja 

enzim. Umumnya yang digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah 

campuran bahan pelarut yang berlainan khususnya campuran etanol-air, 

etanol (70% volume) sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan 

aktif yang optimal, dimana bahan pengotor hanya dalam skala kecil larut 

dalam cairan pengekstraksi (Voigt,1995). 

    Kerja campuran dari hidroalkohol merupakan gabungan dari pelarut air 

dan alkohol, dan karena pelarut mudah tercampur, memungkinkan 

kombinasi yang fleksibel untuk membentuk campuran pelarut yang sesuai 

untuk mengetes fraksi bahan aktif dan bahan obat (Ansel, 1989). 

4. Tanaman dewandaru 

a. Sinonim  : Eugenia michelii Lamk.  

b. Sistematika tanaman Dewandaru 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa   : Myrtales  

Suku  : Myrtaceae 

Marga   : Eugenia 



 
 

Jenis  :  Eugenia uniflora L. 

c. Nama daerah 

1)  Cereme asam (Melayu), Sumatera 

2)  Asem selong, belimbing londo, dewandaru (Jawa). 

d. Dekskripsi Tanaman Dewandaru 

Tanaman dewandaru merupakan tanaman perdu tahunan, tingginya 

sekitar 5 m, berbatang bulat, berwarna coklat, dan tegak. Daunnya 

berupa daun tunggal, tersebar, berbentuk lonjong, dengan ujung 

runcing, bagian pangkal meruncing, tepi rata, dan pertulangan daun 

menyirip, panjang ± 5 cm, lebar ± 4 cm, dan berwarna hijau. Bunganya 

berupa tunggal, berkelamin dua, meiliki daun pelindung yang kecil, 

berwarna hijau, kelopak bunga bertaju 3-5, benang sari lebih putih, 

putik silindris, mahkota berbentuk kuku, berwarna kuning. Buah 

dewandaru merupakan jenis buah berbentuk buni, bulat, diameter ± 

1,5cm, dengan warna merah. Bijinya berukuran kecil, keras dan 

berwarna coklat. Akarnya  tunggang berwarna cokelat. 

      (Hutapea, 1994).  

e. Khasiat  

1)  Daun dewandaru berkhasiat sebagai obat mencret.  

Untuk obat mencret, dipakai ± 15 gram daun segar Eugenia 

uniflora , dicuci, ditumbuk sampai halus, diseduh dengan ½ gelas 

air matang dan disaring. Hasil saringan diminum sehari dua kali 

pagi dan sore sama banyak (Hutapea, 1994). 



 
 

2)  Berpotensi sebagai antiradikal  

Tanaman Eugenia uniflora  mengandung senyawa fenolik, dan  

menunjukan aktivitas antiradikal dengan nilai IC50 8,87 µg/ml 

sehingga berpotensi sebagai sumber antiradikal alami (Utami dkk., 

2007). 

3)  Antihipertensi, diuretik, antipiretik, antirematik, antibronkitis,    

antiinfluenza, dan pengobatan gangguan pencernaan (Consolini 

and Sarubbio, 2002). 

f. Kandungan kimia  

Senyawa yang ditemukan dalam Eugenia uniflora L. antara lain 

flavanoid myricitrin, quercetin, 3-L-ramnoside quercitrin , steroid, 

triterpenoid, tannin, antrakinon, fenol, sineol (Consolini and Sarubbio, 

2002), saponin, flavanoid, dan tannin (Hutapea, 1994). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Hasil uji toksisitas akut ekstrak hidroalkohol dewandaru per oral pada mencit 

galur Swiss, pada dosis 3,0 g/kgBB tidak menunjukkan adanya tanda -tanda 

ketoksikan sampai dengan dosis 4,3 g/kgBB. Kematian pertama terjadi pada dosis 

6,1 g/kgBB pada 24 jam pertama dan nilai LD50 sebesar 5,93 g/kg yang termasuk 

dalam kategori toksik ringan (Mariangela et al., 2007).  

 

 



 
 

F. HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian di atas, ekstrak etanol daun dewandaru memiliki efek 

toksik  pada tikus yang merupakan satu genus rodensia dengan mencit.  

 

 


