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HASTALIHASTALIĞĞA YENA YENĐĐK DK DÜÜŞŞTTÜÜM, M, 
NERDE BENNERDE BENĐĐM ANTM ANTĐĐKORUM!KORUM!



�� GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM KONUSUAM KONUSU :: HASTA HASTA 
OLUNDUOLUNDUĞĞUNDA VUNDA VÜÜCCÜÜDUN BADUN BAĞĞIIŞŞIKLIK OLMADIIKLIK OLMADIĞĞI I 
DURUMLARDA VE ANTDURUMLARDA VE ANTĐĐKOR KOR ÜÜRETEMEDRETEMEDĐĞĐĐĞĐ
DURUMLARDA VDURUMLARDA VÜÜCUDA VURULAN ACUDA VURULAN AŞŞI VE SERUM. I VE SERUM. 
BUNLARIN FARKLARIBUNLARIN FARKLARI

�� KKĐĐMYA KONUSUMYA KONUSU :: 9. SINIF9. SINIF
�� BBĐĐYOKYOKĐĐMYA: YAMYA: YAŞŞAMDA KAMDA KĐĐMYANIN YERMYANIN YERĐĐ
�� KARIKARIŞŞIMLAR KONUSU: KARIIMLAR KONUSU: KARIŞŞIMLARIN AYRILMASI IMLARIN AYRILMASI 

AYRILMASIAYRILMASI



�� GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM OLAYININ KAM OLAYININ KĐĐMYA MYA 
KONUSUYLA KONUSUYLA ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐSSĐĐ

�� VVüücudumuza giren mikroplarla savacudumuza giren mikroplarla savaşşmanmanıın nasn nasııl l 
olduolduğğunu belirtmekunu belirtmek

�� HastalHastalııklarla vklarla vüücudumuz direncudumuz dirençç ggöösteremedisteremediğği i 
zamanlarda yapzamanlarda yapıılan alan aşışılarlarıı ve serumu anlatarak, ve serumu anlatarak, 
biyokimya konusunu kavratmakbiyokimya konusunu kavratmak

�� At ve tavAt ve tavşşan kanlaran kanlarıınnıın n santirsantirüüffüüjlenerekjlenerek
ayrayrışışttıırrııllııp elde edilen serumun faydalarp elde edilen serumun faydalarıınnıı
aaççııklayarak  kimyada karklayarak  kimyada karışıışımlar konusuna girdimlar konusuna girdiğğini ini 
belirtmekbelirtmek



�� Kan numuneleriKan numuneleri

�� Tam kan (total kan):Tam kan (total kan): Serum Serum 
veya plazmasveya plazmasıı ayrayrıılmamlmamışış
kandkandıır.r.

�� Serum: Serum: PPııhthtıılalaşşmmışış kandan kandan 
şşekilli elemanlar (eritrosit, ekilli elemanlar (eritrosit, 
llöökosit, kosit, trombosittrombosit) ayr) ayrııldldııktan ktan 
sonra geri kalan ssonra geri kalan sııvvıı kkııssıımdmdıır.r.

�� Plazma:Plazma: PPııhthtıılalaşşmasmasıı
antikoagulanlarlaantikoagulanlarla öönlenminlenmişş
kandan kandan şşekilli elemanlar ekilli elemanlar 
(eritrosit, l(eritrosit, löökosit, kosit, trombosittrombosit) ) 
ayrayrııldldııktan sonra geri kalan sktan sonra geri kalan sııvvıı
kkııssıımdmdıır.r.



�� SERUM NEDSERUM NEDĐĐR?R?
Serum; kanSerum; kanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıı ve homojen yapve homojen yapııssıınnıı
kaybetmesiyle, fibrinojen ile kan pulcuklarkaybetmesiyle, fibrinojen ile kan pulcuklarıınnıın n 
((plateletplatelet) birle) birleşşerek, koyu renkli bir perek, koyu renkli bir pııhthtıı
kküütlesi halinde birletlesi halinde birleşşmesiyle geride kalan amesiyle geride kalan aççıık k 
renkli sarrenkli sarıımsmsıı ssııvvııya verilen addya verilen addıır.r.

�� ĐĐççinde kan hinde kan hüücreleri ve pcreleri ve pııhthtıılalaşşttıırrııccıı plazma plazma 
proteinleri olmayan serumun kan proteinleri olmayan serumun kan 
plazmasplazmasıından farkndan farkıı, i, iççinde pinde pııhthtıılalaşşma ma 
faktfaktöörlerinin olmayrlerinin olmayışıışıddıır.r.



VVĐĐRRÜÜSLER, BAKTERSLER, BAKTERĐĐLER, ALER, AŞŞI I 
SERUM SERUM 

�� VVĐĐRRÜÜSLERSLER

Bakterilerden daha kBakterilerden daha küçüüçük, k, ççooğğalmak ialmak iççin bain başşkaka
bir hbir hüücreye girmek zorunda olan varlcreye girmek zorunda olan varlııklara verilenklara verilen
ad. Ancak elektron mikroskobuyla gad. Ancak elektron mikroskobuyla göörrüülebilirler. lebilirler. 



�� Ancak elektron mikroskobuyla gAncak elektron mikroskobuyla göörrüülebilirler. lebilirler. 
Bilim dBilim düünyasnyasıında canlnda canlıı olup olmadolup olmadııklarklarıı hâlâ hâlâ 
tarttartışıışılmaktadlmaktadıır. r. ÇüÇünknküü kendi bakendi başşlarlarıına bir na bir 
metabolizmaya sahip demetabolizmaya sahip değğillerdir; yani enerji illerdir; yani enerji 
harcamazlar ve harcamazlar ve üüretmezler. Konakladretmezler. Konakladııklarklarıı
hhüücrenin dcrenin dışıışında kristal hâlde bulunurlar. Bu nda kristal hâlde bulunurlar. Bu 
hâlde yhâlde yüüzyzyııllarca kalabilirler. Ancak canlllarca kalabilirler. Ancak canlıı bir bir 
hhüücreye girdiklerinde kendi kalcreye girdiklerinde kendi kalııtsal tsal 
malzemelerini o hmalzemelerini o hüücreye kopyalatcreye kopyalatıırlar. Bu rlar. Bu 
iişşlemler ilemler iççin hin hüücrenin crenin organelleriniorganellerini kullankullanıırlar. rlar. 
BBööylece ylece ççooğğalalıırlar ve hrlar ve hüücreden creden ççııkarlar. karlar. 
Genellikle hGenellikle hüücreyi parcreyi parççalayarak dalayarak dışışararıı ççııkarlar.karlar.





VVĐĐRRÜÜS HASTALIKLARIS HASTALIKLARI
VirVirüüsler sler ççok deok değğiişşik hastalik hastalııklara yol aklara yol aççarlar. arlar. 
Bunlardan bazBunlardan bazıılarlarıı AIDS, grip, sarAIDS, grip, sarııllıık ve uk ve uççuktur. uktur. 
BulaBulaşşma yollarma yollarıı kan, tkan, tüükküürrüük ve beden sk ve beden sııvvıılarlarıı olabilir. olabilir. 
HapHapşışırarak ya da rarak ya da ööksksüürerek havaya sarerek havaya saççıılma yoluyla lma yoluyla 
da olabilir. Fakat her virda olabilir. Fakat her virüüs is iççin bulain bulaşşma yolu farklma yolu farklııddıır. r. 
ÖÖrnek olarak; AIDS virrnek olarak; AIDS virüüssüü yalnyalnıızca kan yoluyla zca kan yoluyla 
bulabulaşışırken grip virrken grip virüüsleri sleri ööksksüürme ve haprme ve hapşışırmayla da rmayla da 
bulabulaşşabilir.abilir.

11--) AIDS) AIDS
22--) GR) GRĐĐPP
33--) SARILIK) SARILIK
44--) U) UÇÇUKUK



11--) AIDS) AIDS
KazanKazanıılmlmışış BaBağışığışıklklıık k 
YetersizliYetersizliğği Sendromu adli Sendromu adlıı
ööldldüürrüüccüü hastalhastalığıığın kn kıısa adsa adıı. . 
ĐĐnsanlarda hastalnsanlarda hastalııklara karklara karşışı
koruma sakoruma sağğlayan balayan bağışığışıklklıık k 
sisteminin, bir grup virsisteminin, bir grup virüüs (HIV) s (HIV) 
taraftarafıından indan işşlevsiz hâle levsiz hâle 
getirilmesi sonucunda ortaya getirilmesi sonucunda ortaya 
ççııkar. Bu hastalkar. Bu hastalığığa yakalanan a yakalanan 
insanlarda insanlarda öömmüür beklentisi r beklentisi 
ortalama 8 yortalama 8 yııldldıır. r. 



22--) GR) GRĐĐPP
�� Gribe yakalanmGribe yakalanmışış kikişşiler siler sııcak bir odada yatarak cak bir odada yatarak 

dinlenmelidir. Bol bol sdinlenmelidir. Bol bol sııvvıı alalıınmalnmalıı, , öözellikle zellikle şşeker eker 
iiççeren limonata, portakal suyu gibi ieren limonata, portakal suyu gibi iççecekler tercih ecekler tercih 
edilmelidir.edilmelidir.



33--) SARILIK  ) SARILIK  
�� DiDiğğer virer virüüs enfeksiyonlars enfeksiyonlarıında oldunda olduğğu gibi, buu gibi, bu
hastalhastalığıığın da kendi kendine gen da kendi kendine geççmesi beklenir. Bu smesi beklenir. Bu süürere
iiççinde hasta dinlenmeli ve bol bol sinde hasta dinlenmeli ve bol bol sııvvıı almalalmalııddıır.r.
Beslenmeye dikkat edilmelidir.Beslenmeye dikkat edilmelidir.

44--) U) UÇÇUKUK
�� ..

Dudakta veya burun kenarında hafifçe şişmiş, kırmızı ve 
ağrılı bir leke şeklinde beliren bir hastalıktır.Nedeni, 
tükürükte bulunan bir çeşit virüstür. Daha ziyade ateşli 
hastalıklar ve soğuk algınlığı sırasında görülür. 



BAKTERBAKTERĐĐLERLER
�� Bir hBir hüücreli ve hcreli ve hüücre cre 

ççekirdeekirdeğği olmayan i olmayan 
prokaryotprokaryot canlcanlıılara lara 
verilen ad.verilen ad.

�� BBööllüünerek nerek ççooğğalalıırlar. rlar. 
Genellikle bitki ve Genellikle bitki ve 
hayvanlar hayvanlar üüzerinde zerinde 
parazit olarak parazit olarak 
yayaşşarlar. arlar. 

�� ÇÇok hok hıızlzlıı üürerler. rerler. 



�� DDüünyadaki atnyadaki atıık maddelerin ortadan kaldk maddelerin ortadan kaldıırrıılmaslmasıına, na, 
madde dmadde dööngngüüssüünnüün gern gerççekleekleşşmesine ve mesine ve 
kullandkullandığıığımmıız birz birççok ok üürrüünnüün (mayalama) olun (mayalama) oluşşumuna umuna 
neden olmalarneden olmalarıınnıın yann yanıında, birnda, birççooğğu da u da öönemli nemli 
hastalhastalııklarklarıın nedenini olun nedenini oluşşturur turur 

�� HastalHastalıık yapan bakterilere de halk arask yapan bakterilere de halk arasıında nda mikrop mikrop 
denir.denir.



BAKTERBAKTERĐĐ HASTALIKLARIHASTALIKLARI

11--) T) TĐĐFFÜÜS S 
22--) VEREM ) VEREM 
33--) T) TĐĐFO FO 



AAŞŞI ve SERUMI ve SERUM
�� AAŞŞII

SaSağğllııklklıı insana hastalinsana hastalığıığın zayn zayııflatflatıılmlmışış
ve ya toksini verilerek kanda antikor ve ya toksini verilerek kanda antikor 
oluoluşşturulmasturulmasıınnıın san sağğlanmaslanmasıına denir. na denir. 
Koruyucudur. Laboratuarlarda Koruyucudur. Laboratuarlarda 
üüretilir. retilir. ÖÖmmüür boyu bar boyu bağışığışıklklıık sak sağğlar. lar. 
Tedavi edici olmaktan Tedavi edici olmaktan ççok ok öönleyici nleyici 
öözellizelliğği olan ai olan aşışı, v, vüücuda verildicuda verildiğğinde inde 
kanda antikor kanda antikor üüretilmesini saretilmesini sağğlar. lar. 
HastalHastalıık mikrobu vk mikrobu vüücuda verildicuda verildiğğinde inde 
ise zaten hazise zaten hazıırda bulunan antikorlar rda bulunan antikorlar 
savunmaya gesavunmaya geççerek mikrobu etkisiz erek mikrobu etkisiz 
hâle getirir.hâle getirir.



SERUMSERUM
�� Serum, mikroplar vSerum, mikroplar vüücuda cuda 

girdikten sonra verilir. girdikten sonra verilir. 
Serumda bol miktarda Serumda bol miktarda 
babaşşka canlka canlııya ait hazya ait hazıır r 
antikor vardantikor vardıır. Vr. Vüücudun cudun 
savunma sistemini savunma sistemini 
oluoluşşturan karacituran karaciğğer, lenf er, lenf 
bezleri ve akyuvarlar bezleri ve akyuvarlar 
ggöörev almazsa rev almazsa 
hastalhastalııklara karklara karşışı direnci direnci 
azalacaazalacağığından organizma ndan organizma 
yenik dyenik düüşşerek erek ööllüüm m 
meydana gelebilir. meydana gelebilir. 
Hayvan kanHayvan kanıından ndan üüretilir. retilir. 
BaBağışığışıklklıık sk süüresi kresi kıısadsadıır.r.



�� Bazen hayvanlarBazen hayvanlarıın (n (ööz. atlar) kan z. atlar) kan 
serumundan yararlanserumundan yararlanıılarak, bulalarak, bulaşışıccıı
hastalhastalııklardan korunmak iklardan korunmak iççin koruyucu in koruyucu 
aaşışılar elde edilir. Hayvana belirli bir lar elde edilir. Hayvana belirli bir 
hastalhastalığıığın mikrobu verildin mikrobu verildiğğinde bu hayvaninde bu hayvanıın n 
kankanıında antikor denilen nda antikor denilen öözel maddeler zel maddeler 
oluoluşşur ve bu sayede hayvan bu hastalur ve bu sayede hayvan bu hastalığığa a 
karkarşışı babağışığışıklklıık kazank kazanıır. Bu bar. Bu bağışığışık serum k serum 
insana enjekte edildiinsana enjekte edildiğğinde o hastalinde o hastalığığa kara karşışı
insan da bainsan da bağışığışıklklıık kazanmk kazanmışış olur.olur.





GGüünnüümmüüzde serumun elde edilmesi zde serumun elde edilmesi 
hangi yolla oluyor?hangi yolla oluyor?
�� GGüünnüümmüüzde hastanelerde azde hastanelerde aşışı gibi gibi ççeeşşitli amaitli amaççlar ilar iççin kullanin kullanıılan lan 

serum, atlardan elde ediliyor. Baserum, atlardan elde ediliyor. Bağışığışık serumlark serumlarıın n üüretimi iretimi iççin in 
öözel atlar kullanzel atlar kullanııllııyor. yor. ÜÜretilecek her serum iretilecek her serum iççin in öözel toksinler, zel toksinler, 
toksoidlertoksoidler, , venomvenom, veya bakteri k, veya bakteri küültltüürleri hazrleri hazıırlanrlanııyor. Bunlar yor. Bunlar 
belirli bir programa gbelirli bir programa gööre atlara enjekte edilerek, atlarre atlara enjekte edilerek, atlarıın bu n bu 
etkenlere baetkenlere bağışığışık hale getirilmeleri sak hale getirilmeleri sağğlanlanııyor. Daha sonra, yor. Daha sonra, 
atlaratlarıın kanlarn kanlarıı alalıınarak gerekli kontroller yapnarak gerekli kontroller yapııldldııktan sonra, ktan sonra, 
babağışığışık (k (hiperimmhiperimmüünn) serumlar safla) serumlar saflaşşttıırrııllııyor.yor.

�� Serum aslSerum aslıında kannda kanıın bir bn bir bööllüümmüü. Serumu elde edebilmek i. Serumu elde edebilmek iççin in 
öözellikle kandaki kzellikle kandaki kıırmrmıızzıı kan hkan hüücreleri gibi kimi creleri gibi kimi ööğğeleri eleri 
çöçöktktüürmek gerekiyor. Bu da rmek gerekiyor. Bu da sentrifsentrifüüjj denilen bir idenilen bir işşlemle lemle 
gergerççekleekleşşiyor. iyor. SentrifSentrifüüjj aslaslıında banda başşka pek ka pek ççok konuda da sok konuda da sııkkçça a 
kullankullanıılan bir ylan bir yööntem olup temel olarak hntem olup temel olarak hıızla dzla döönen bir motor nen bir motor 
etrafetrafıına tutturulmuna tutturulmuşş ttüüplerde bulunan splerde bulunan sııvvıı solsolüüsyonlar isyonlar iççindeki indeki 
kimi maddelerin, merkezkimi maddelerin, merkez--kakaçç kuvvetinin etkisiyle kuvvetinin etkisiyle çöçöktktüürrüülmesi lmesi 
mantmantığıığına dayanna dayanııyor.yor.



�� Serum Serum üüretim atlarretim atlarıından iyi verim alndan iyi verim alıınmasnmasıı
iiççin bu atlarin bu atlarıın san sağğllııklklıı ve mve müümkmküün oldun olduğğu u 
kadar genkadar gençç olmalarolmalarıı gerekmektedir.gerekmektedir.
ÜÜlkemizde lkemizde üüretilen serumlara retilen serumlara öörnek:rnek:

�� tetanoztetanoz antitoksik serumunu, difteri antitoksik serumunu, difteri 
antitoksik serumunu, antitoksik serumunu, şşarbon arbon antibakteriyelantibakteriyel
serumunu, akrep serumunu, akrep antivenomantivenom serumunu ve serumunu ve 
normal serumu verebiliriz.normal serumu verebiliriz.



�� AAşışınnıın temel n temel öözellikleri:zellikleri:

11--ZayZayııflatflatıılmlmışış mikroorganizma veya mikroorganizma veya 
toksin itoksin iççerir.erir.
22--HastalHastalııktan ktan öönce yapnce yapııllıır.r.
33--HastalHastalııktan koruyucudur.ktan koruyucudur.
44--Aktif baAktif bağışığışıklklıık sak sağğlar.lar.



�� Serumun temel Serumun temel öözellikleri:zellikleri:

11--AntikorAntikor--Antitoksin iAntitoksin iççerir.erir.
22--HastalHastalıık oluk oluşştuktan sonra verilir.tuktan sonra verilir.
33--HastalHastalığıığı tedavi edicidir.tedavi edicidir.
44--Pasif baPasif bağışığışıklklıık kazandk kazandıırrıır. r. 



BaBağışığışıklklıık k -- AAşışı ve Serumve Serum
�� BaBağışığışıklklıık: Vk: Vüücudun herhangi bir hastalcudun herhangi bir hastalıık etkenine k etkenine 

(Vir(Virüüs ve Bakteri) kars ve Bakteri) karşışı direndirençç kazanmaskazanmasıına denir. na denir. 
�� 11--DoDoğğal baal bağışığışıklklııkk:: CanlCanlıınnıın don doğğuuşştan getirditan getirdiğği ve i ve 

onu hastalonu hastalıık etkenlerine kark etkenlerine karşışı koruyan kalkoruyan kalııtsal, tsal, 
anatomik,hormonlar,doku ve salganatomik,hormonlar,doku ve salgıılardaki lardaki öözel zel 
koruyucu maddelerle sakoruyucu maddelerle sağğlanan balanan bağışığışıklklııktktıır.r.

ÖÖrn:Grn:Gööz yaz yaşışı,Mide asidi,Burun k,Mide asidi,Burun kııllarllarıı,Derideki ,Derideki 
keratinizekeratinize katman katman 

Soluk borusundaki Soluk borusundaki sillisilli



�� 22--KazanKazanıılmlmışış babağışığışıklklıık:k:

CanlCanlıınnıın hastaln hastalıık etkeni ile kark etkeni ile karşışılalaşşmasmasıı ile oluile oluşşan an 
babağışığışıklklııktktıır.r.

AA--Aktif baAktif bağışığışıklklıık:k: HastalHastalıık etkeni ilke kark etkeni ilke karşışılalaşşan an 
kikişşilerde kendini savunmak iilerde kendini savunmak iççin oluin oluşşturduturduğğu u 
babağışığışıklklııktktıır.r.
*Uzun s*Uzun süürer.rer.
*Hastal*Hastalığıığı gegeççirmek veya airmek veya aşışılanmakla olulanmakla oluşşur.ur.

BB--Pasif baPasif bağışığışıklklıık:k: HastalHastalıık etkeni ile kark etkeni ile karşışılalaşşmmışış
canlcanlıınnıın vn vüücudunda gelicudunda gelişşen antikorlaren antikorlarıı korunmak korunmak 
istenen canlistenen canlııya geya geççmesi ile olumesi ile oluşşan baan bağışığışıklklııktktıır.r.
*Etkisi k*Etkisi kıısa ssa süürerrer
*Serumlar kullan*Serumlar kullanııllıırr



�� a)Doa)Doğğuuşştan pasif batan pasif bağışığışıklklıık:k: ÇÇocuocuğğa anne a anne 
karnkarnıında plasenta ile veya donda plasenta ile veya doğğumdan sonra umdan sonra 
ssüüt ile get ile geççen antikorlarla saen antikorlarla sağğlanan balanan bağışığışıklklııktktıır.r.

b)Sonradan pasif bab)Sonradan pasif bağışığışıklklıık:k:Hasta kiHasta kişşiye iye 
hastalhastalıık etkeni ile ilgili antikorlark etkeni ile ilgili antikorlarıı tataşışıyan yan 
serumlarserumlarıın verilmesi ile san verilmesi ile sağğlanan balanan bağışığışıklklııktktıır.r.



KanKanıın Ayrn Ayrışışmasmasıı Kan   Kan   Plazma (serum)Plazma (serum)



�� Tam kan (total kan):Tam kan (total kan): Serum veya plazmasSerum veya plazmasıı
ayrayrıılmamlmamışış kandkandıır.r.

�� Serum:Serum: PPııhthtıılalaşşmmışış kandan kandan şşekilli elemanlar ekilli elemanlar 
(eritrosit, l(eritrosit, löökosit, kosit, trombosittrombosit) ayr) ayrııldldııktan sonra ktan sonra 
geri kalan sgeri kalan sııvvıı kkııssıımdmdıır.r.

�� Plazma:Plazma: PPııhthtıılalaşşmasmasıı antikoagulanlarlaantikoagulanlarla
öönlenminlenmişş kandan kandan şşekilli elemanlar (eritrosit, ekilli elemanlar (eritrosit, 
llöökosit, kosit, trombosittrombosit) ayr) ayrııldldııktan sonra geri kalan ktan sonra geri kalan 
ssııvvıı kkııssıımdmdıır. r. 



�� 11--Antijen:Antijen: Kan ve lenf sKan ve lenf sııvvııssıına girdina girdiğğinde inde 
lenfositlerin antikor lenfositlerin antikor üüreterek cevap verdireterek cevap verdiğği her i her 
yabancyabancıı maddeye denir.maddeye denir.

ÖÖrn: Bakteri rn: Bakteri ççeperi, Baeperi, Başşka grup kan,bakteri ka grup kan,bakteri 
metabolikmetabolik artartııklarklarıı..

22--Antikor:Antikor: VVüücuda giren antijenlere karcuda giren antijenlere karşışı
lenfositlerin lenfositlerin üürettirettiğği protein yapi protein yapııdaki molekdaki moleküüllerdir.llerdir.

33--ToksinToksin:: VVüücutta hastalcutta hastalııkk etkeni canletkeni canlıılar lar 
taraftarafıından meydana getirilen ve ndan meydana getirilen ve metabolikmetabolik olaylarolaylarıı
olumsuz etkileyen maddelere denir.olumsuz etkileyen maddelere denir.

44--Antitoksin:Antitoksin: HastalHastalıık etkeni canlk etkeni canlıılarlarıın olun oluşşturduturduğğu u 
toksinlere kartoksinlere karşışı lenfositlerin meydana getirdilenfositlerin meydana getirdiğği i 
protein yapprotein yapııdaki maddelerdirdaki maddelerdir
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mikropmikrop--shewaresheware--czcz--de.htmlde.html

�� http://www.http://www.fenokulufenokulu.net/.net/ogrenciogrenci/deneyler./deneyler.phpphp?op?op
==modloadmodload&name=&name=virusbakteriasiserumvirusbakteriasiserum..htmhtm
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