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ÖZET
Y ıllardır sürmekte olan araştırmalara rağmen şizofreninin sebepleri, oluşum mekanizmaları ve tedavi şekilleri üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir.
Atipik nöroleptikler olarak adlandırılan yeni ilaçları n devreye girmesi ile birlikte, şizofreni etyo- patojenezinde serotonerjik sistemin etkinli ği konusundaki tartış malarla hareketlenmiştir. Gerek atipik nöroleptiklerden alı nan iyi sonuçlar, gerekse serotonerjik sistem üzerinden yeni teorilerin ortaya at ılması bizi bu yönde
yayı nlanan bilgilerin bir derlemesini yapmaya ve bu derleme sonucunda ortaya ç ıkabilecek noktalara işaret
etmeye yönlendirdi.
Bu amaçla konu ile ilgili 57 yay ını gözden geçirdik ve ş izofrenide ileri sürülen Serotonerjik hipotez ile bu
hipoteze dayalı olarak kullanılan serotonerjik ajanların geniş bir dökümünü yapt ık.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Serotonin, Serotonerjik Ajanlar.
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Although reasearches has been going on for years, discussions about the etyo-pathogenesis and treatment oj
schizophrenia still continue.
With the start of usage of new drugs called Atiypical neuroleptics, affectiveness of serotonergic sistem on etyo-pathogenesis of schizophrenia is discussed more now a days.
Good results that is gained from atypical neuroleptics and the new theories about the serotonergic sistem
motivated us to collect the articles that is published till today and to point out the results that was found from
this collection.
With this purpose we reviewed 57 articles related to our topic and we discussed the serotonergic hypothesis
about schizophrenia and serotonergic drugs that is used related to these hypothesis.
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Üzerinde uzun yıllardır araştırmalar sürmekte olmasına rağ men, Psikiyatrik hasta popülasyonunda
halen en önemli problemlerden birisi olarak durmakta olan "Ş izofreni"nin sebepleri, olu şum mekanizmaları, ve tedavi şekilleri üzerindeki tart ışmalar devam
etmektedir.
"Şizofreni" olarak adland ırılan ruhsal rahats ızlık
içinde farkl ı özelliklerde klinik tablolann gözlenmesi, farklı tedavi cevaplar ı, ve farklı prognostik özelliklerin bulunması halen bu rahatsızlığı n yapısı ve tedavi imkanları konusunda tartışılacak ve araştırılacak
çok şeyin bulunduğ unu akla getirmektedir.
Yıllardır sürdürülmekte olan yoğ un çalışmalar ve
tartışmaların ortaya çıkardığı bugünki yaklaşımda rahatsızlığın oluşmasın ın açıklanması nda en yaygın
olarak kabul görmekte olan dü şünce "Dopamin Hipotezi"dir. Bu hipoteze göre şizofreni dopaminerjik

fonksiyonda bir art ış la sonuçlanan dopamin transmisyon veya metabolizmas ının denge bozukluğ undan kaynaklanmaktadır (42, 52, 54).
Bu hipotezi destekleyen bulgular şu şekilde özetlenebilir;
1. Çok sayıda antipsikotik drog DA antagonisti
özelliktedir. Bunlar ı n antipsikotik etkinli ği DA reseptörlerine bağ lanmalan ve reseptörleri blokajlar ı
ile direk olarak ili şkilidir (42, 43).
2. Amfetamin psikozlar ı ve paranoid şizofreni
arası nda klinik benzerlikler kaydedilmi ştir. Ayrıca
amfetaminler presinaptik DA ve NE'nin salan ımına
sebep olurlar görünmektedir. Ve antipsikotikler amfetamin psikozunun akut belirtilerini iyile ştirebilirler
(3, 51).
3. Yakn zamanlardaki PET çal ışmalarında 3N(1)C Methylspiperon'un tedavi görmü ş olan veya
olmayan şizofrenlerde Nucleus Caudatus'daki DA D2

(*) : Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Birimi
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5. Potent ve selektif 5-HT2 reseptör antagonistleri
şizofreninin negatif semptomlar ında belirgin düzelme sağlarlar.
6. Kronik ş izofrenik vakalarda setoperon ve ritanserin kullan ımı ,antiparkinsonienlerle kombine şekilde alı nan antipsikotiklerden daha az oranda ekstrapiramidal sendroma yol açmaktad ır. Gerçekte antikolinerjik aktiviteyi dü şüren her iki drog, 5-HT reseptürlerinin nigrostriadal DA sistemi üzerinde modüle
edici bir etki gösterir gözükmektedir. Bu dü şünce 5HT selektif antagonistlerinin etkstrapiramidal sendromlan düzeltmesinin mekanizmas ını ortaya koyabilir (7,8,19,20).
7. Dorsal ve medial raphe nukleuslar ı, Substantia
Nigra, Corpus Striatum, Nucleus Accumbens gibi
DA ihtiva eden sinirlere sahip olan alanlarda 5-HT
sistem aktivitesinde manupulasyon DA fonksiyonunu
etkiler. DA mekanizmas ı ve fonksiyonu üzerinde 5HT in inhibe edici modülatör rolü vard ır. Bu etki
muhtemelen herbir sistemin oransal durumuna ba ğlıdır. Çeş itli 5-HT antagonistleri bu etkiyi haflfletebilider (26).
8. L-Dopa ve Amfetamin gibi Da agonistleri kullanılmasıyla ş izofreninin negatif semptomlar' azal ır.
O halde bu semptomlar azalm ış dopaminerjik aktivitenin sonucu olabilirler. Öyleyse mezolimbik ve mezokortikal dopaminerjik sirküitte 5-HT antagonistlerinin dizinhibitör modüle edici etkileri ile negatif
semptomatolojide iyileşme ortaya ç ıkarılabilir (42).
9. Birçok araştırmalarda, kortikal atrofi ve ventriküler genişleme ile şizofrenik vakalarda dü şük serebrospinal sıvı 5-HIAA seviyeleri arasmda ilişki olduğu demonstre edilmi ştir. Bu bulgular Tip II şizofreni
ile ilişkili bulunan santral sinir sistemi dü şük 5-HT
seviyelerinin düşük santral 5-HT metabolizmas ının
bir yansımas ı olabilece ğini düşündürür (35,
36,45,46).
Yukarıdaki bulguların tümü göz önüne al ındığında, tip II şizofrenide görülen azalm ış santral sinir sistemi 5-HIAA seviyeleri ve negatif sendromun selektif 5-HT2 antagonistlerine iyi cevap verebilirli ği birlikte değerlendirilerek bu disfonksiyonun natürünün
5-HT2 postsinaptik reseptör hipersensivitesi oldu ğu
akla gelir. 5-HT erjik postsinaptik reseptör hipersensivitesinin gerçekte, santral 5-HT metabolizmas ının
kompansatuvar bir düşüşüne yol açtığı ileri sürülebilir.
Sonuç olarak, nasıl DA patofizyolojisi tip I şizofreni ile daha direk ili şkili olabiliyorsa, 5-HT disfonksiyonu ve daha spesifik olarak 5-HT erjik postsinaptik hipersensitivite Tip II şizofreni ile daha direk ilişkilidir.
Açıkça, herbir nörotransmitter sistemde farzedilen disfonksiyon bağımsız süreçlerden ziyade iki sistem arasında dinamik etkileşimlerle ilişkili olarak dilşünühnelidir.
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reseptörlerine ba ğlanması nda artış olduğu ve bunun
antipsikotik tedavi ile ili şkili olmadığı ortaya konulmuştur. (56).
Bütün bunlara rağ men DA hipotezi şizofreni ile
ilgili bütün problemleri çözebilecek yeterlilikte değ ildir, yeni hipotez tart ışmaları sürmektedir. Bu yetersizliğe işaret etmek üzere şu sebepler ileri sürülebilir:
1. Bazı antipsikotiklerin (örn: Klorpromazin, Tioridazin, Klozapin) Dopaminerjik reseptörlere olduğ u gibi, serotonerjik reseptörlere de yüksek ilgi gösterdiği ortaya konulmuş tur (2,47).
2. Ş izofrenide antipsikotik tedavinin sadece k ısmen etkili oldu ğ u bilinmektedir. Her ne kadar prodüktif (pozitif) bulgular önemli ölçüde düzeltilebiliyorsa da, nonprodüktif (negatif) bulgular çok güçlükle etkilenebilmektedir.
3. Bu yüzden farklı semptomlar' olan şizofreni
alt gruplarında farkl ı reseptör sistemlerinin etkili olabileceği ileri sürülebilir.
Bütün bu tartış malar 1980'lerde Crow'un Dopaminerjik ve nondopaminerjik şizofreni formlar ı hipotezinin ortaya ç ıkmasına yol açmıştır. Bu hipoteze
göre iki ş izofreni alt formundan söz etmek gerekir
bunlar;
1. Tip I Ş izofreni: Dopaminerjik fonksiyon içinde artışı yansıtır. Prodüktif belirtilerle seyredip klasik
antipsikotiklere iyi cevap verir.
2. Tip II şizofreni: Beyindeki yap ısal anomalilerle (Kortikal atrofi, ventrikül geni şlemesi vb.) ilişkili
olduğu düş ünülür, nonprodüktif belirtilerle seyreder.
Klasik antipsikotiklere sınırlı cevap verir.
Bu aşamada ş izofrenide serotonin (5-HT) hipotezi ortaya gelmektedir. Bu hipotezin temel ald ığı bulgular şunlardır;
1. Teori bir hallusinojenik drog olan LSD'nin periferal bir 5-HT antagonisti oldu ğu düşüncesine dayanır. Buradan yola ç ıkılarak şizofreninin 5-HT deflsitiyle ilişkili olabileceği ileri sürülmü ştür (18, 57).
2. Özellikle negatif semptomlar gösteren şizofrenlerde platelet MAO aktivitesi artm ış olarak bulunmuş ve bunun plateletlerde 5-HT konsantrasyonunun
yükselmesine karşı kompansatuvar bir mekanizma
ile oluştuğu düşünülmüştür (29).
3. Tam olarak aç ıklığa kavuşmuş olmamakla beraber, dejeneratif beyin de ğişiklikleri ile kan 5-HT
seviyeleri aras ında korrelasyon vard ır. Bu keza tip II
şizofreni ile yükselmi ş kan (5-HT seviyesi aras ında
muhtemel bir ba ğlantıyı düşündürür (14).
4. pCPA ve Fenfluramin gibi 5-HT bo şaltıcı
ajanlar, şizofrenik vakalar ın negatif bulgular ını düzeltir. Aynca bu ajanlar davran ışsal geri çekilme, uygunsuz afekt ve fakir göz temas ı gibi belirtileri ve
ventriküler geni şleme gibi bulgulanyla negatif şizofreniye benzeyen ve artm ış 5-HT seviyesi gösteren
"çocukluk otizmi"nide etkiler (21).
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Serotonerjik ajanlar

Atipik kavramı

Sizofrenide serotonin transmitter sistemini de ğerlendiren çalışmalar sıklıkla farklı ve çelişik sonuçlar
vermektedir.
Bu çalışmalar, 5-HT metabolitleri üzerinde postmortem olarak yapılan çalış malar, santral sinir sistemindeki metabolikler üzerinde yap ılan çalışmalar,
Parachlorphenylalanin gibi 5-HT bo şaltan ajanlar LTriptofan ve 5-OH-Triptofan gibi 5-HT pekürsörleri
ile yapılan insan farmakolojik çah şmalanna dayanır.
Çok sayıda farklı, değişik ve kısmen karşıt fonksiyonu olan 5-HT reseptörlerini kapsayan 5-HT sisteminin zorluğu göz önüne alındığında bu sonuçlar
sürpriz olarak de ğerlendirilmemelidir.
5-HT'in mental rahatsızlıklardaki potansiyel rolünü anlayabilmek için farkl ı 5- HT reseptör alt tiplerini bilmek gerekmektedir. Bunlar;
1- 5-HT, grubu ( 5-HT,„ , 5-1-1Tib ,5-1-rrid)
2- 5-HT, grubu ( 5-HT2c , 5-HT2.,5-HT2b
3- 5-HT3 grubu'dıır.
Klinik olarak anlaml ı psikofarmakolojik 5-HT
ajanları , 5-HT, agonistleri, 5-HT, antagonistleri, 5HT3 antagonistleridir.

a

Atipik kavramı iyi tanımlanmış ve onaylanmış
bir sınıflamadan ziyade bir çalışma kavramıdır.5-HT,
/ D, oranı tipik ve atipik droglar ı kavramada kullanılır (41).
Atipik nöroleptikler tipik nöroleptiklerden farelerde daha çok katalepsi yapmaları ve insanlarda minimal serum prolaktin art ışı yapmalanyla ayrılırlar.
Yeni tanımlanmış ve potansiyel antipsikotikler
dört sınıfta incelenebilir (22).
1. Seçici dopamin reseptör blokaj ı yapan antipsikotikler;
a. Sulpride
Remoxipride
Raclopride
Bu droglar kalsik nöroleptiklere oranla daha düşük seviyede yan etki üretirler ve klasik nöroleptiklere eşit veya biraz daha zayıf antipsikotik etki gösterirler.
b. D, antagonistleri
SCH 39166
NNC 0756
2. Parsiyel D2 reseptör agonistleri
SDZ HDC 912
Terguride
Roxindole
B-NT 920
Çok az ekstrapiramidal sendrom olu ştururlar, negatif semptomlar üzerinde spesifik etkilidirler.
3. Nondopaminerjik Antipsikotikler
a. Serotonin (5-HT) ajanlar ı
5-HT, agonistleri (Buspirone, ipsapirone, eltop
razin)
5-HT, agonistleri (Ritanserin)
5-HT, agonistleri (Ondansetron)
b. Glutamat agonistleri
Glysine
Milacemide
c. GABA-A/benzodiazepin agonistleri
GABA mimetikler
Tradisyonel benzodiazepinler
Parsiyel benzodiazepinler (Bretazeril)
Anksiyolitik, antidepressan, antiagressif ve
muhtemelen antiparkinsonien etkilere sahiptir
ler.
4. D2 ve diğer reseptörleri bloke eden antipsikotikler
a. 5-HT, + D2 antagonistleri
Risperidone
ICI 204-636
b. 5-HT, + D2 + Alpha, antagonistleri
Sertindole
Amperozide
c. 5-HT, + D, + Alpha, antagonistleri
Clozapine
Savoxepine

5-HT, agonistleri
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Antiagressif etki de gösteren anksiyolitik droglardır (16). Buspirone, ipsapirone parsiyel 5-HT,
agonistidir (24). Eltopirazin ise 5-HT,„ yi etkiler (48). Bu grup psikotik hastalarda henüz aç ıklanarnayan ve araştırmaları sürmekte olan yeni bir tedavi yaklaşımıdır.
5-HT, antagonistleri

Prototipleri Ritanserin'dir. Potent, spesifik ve tümüyle ve pür 5-HT, antagonistidir (31). Anksiyolitik
etkiye sahiptir (15,11). Ortabeyinde DA nöron aktivitesini arttırarak asteni, depresyon negatif şizofrenik
semptomlar ve muhtemelen parkinsonizm üzerine tedavi edici etkiye sahip olduklar ı hipoteze edilmektedir (53). Yavaş dalga uykusunu artt ırır, uykunun 1.
ve 2. devrelerini k ısaltır, 3. ve 4. devrelerini uzat ır
(25, 1). REM uykusunda bir de ğişiklik ortaya çıkarmaz, uykuyu te şvik etmediğ i için uyku ilac ı olarak
kullanılmamaktad ır (25). En iyi tremor ve akatizi de
olmak üzere ekstrapiramidal semptomlar' azalt ır (4).
Klasik nöroleptiklerin D2 bloke edici etkilerine
önemli derecede katkıda bulunması mümkün görülmektedir (197. De Bleeker ve Verslegers (1990)' ın
bir çalışmas ı nda antipsikotiklere ilave edildilderinde
total BPRS skorlar ında %50 düşüş ortaya çıkardığı
gözlenmiştir (13).
5-HT, antagonistleri

Prototipleri Ondansetron'dur. Farelerde limbik
sistem yapıları na direk olarak enjekte edilen DA agonistleri vasıtası yla ortaya çıkarılan anksiyete ve hipe-
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raktiviteyi azalttıklan gösterilmiştir 510). Apomorfin
veya amfetamin tarafından oluşturulan stereotipik
davranışları antagonize etmez fakat nucleus caudatus
ta DA ve 5-HT'in konsantrasyonunu azaltır (27).
Hayvanlarda kognitif performans ı düzeltir. Şizofrenik vakalarda dopaminerjik fonksiyonu restore ettikleri, normal dopaminerjik fonksiyonu koruduklar ı,
sedasyon ve ekstrapiramidal sendroma yol açmaks ızın anksiyolitik etki ürettikleri gözlenmi ştir. Kemoterapi ve radyoterapinin sebep oldu ğu bulantı ve kusmalarda yararlıdır (38). Düşük dozlarda antipsikotik
etkilidir (55). DA nörotransmisyonunun art ışına bağlı
davran ışı normalize edebilir fakat bunun şizofreninin pozitif semptomlarına karşı geçerli olup olmadığı
halen karanlıktır. Ekstrapiramidal sendrom olu şturduğu gösterilmemiştir.
D, ve diğer reseptörleri bloke eden
antipsikotikler:
5-HT, + D, reseptör blokerleri:
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Prototipleri Risperidone'dur. Risperidone bir
benzisoxazole derivesidir ve kombine D 2 ve 5-HT, reseptörlerini bloke etme özelliklerine sahiptir (30). Şizofreninin negatif ve afektif semptomlar ı üzerinde
potent antipsikotik etkilidir. Derin uykuyu artt ırır, lökomosyonu az düzeyde etkiler ve az katalepsi yapar
(15). Etkisinin çabuk başladığı ve az oranda ekstrapiramidal sendroma yol açt ığı gösterilmiştir (5).

2-Tradiv disknezinin olmamas ı,
3- insanlarda plazma prolaktin seviyelerinde art ış olmaması,
4- Tedaviye dirençli negatif ve pozitif semptomlaa
olan şizofrenlerde üstün etki (28,34,39,40).
D, ve 5-HT, reseptörlerini bloke ederek DA ve
5-HT düzeylerinde kombine artışlara neden olması
en önemli özelliğidir. Bu dört klinik avantaj ı Dopaminerjik/serotonerjik kompleksin nigrostrial, mezolimbik, mezokortikal ve TIDA nöronlan üzerine etkisine bağlanabilir. Ayrıca Clozapine'in güçlü antikolinerjik, antialfaadrenerjik, antibetaadrenerjik etkisi
yanısıra striatum da GABA dönü şümünü arttırıcı ve
Substantia Nigra da aynı dönüşümü azaltıcı özelliği,
glutaminerjik sinir iletisini artt ırıcı ve beyin çekirdeklerinde neurotensin konsantrasyonunu artt ıncı etkisi vardır. Bu mekanizmaların hangisi yoluyla tedavi edici avantaj ın sağlandığı ise henüz bilinmemektedir.
Fare beyninde 5-HT ve en önemli metaboliti olan
5-H1AA konsantrasyonunu arttmr. Nöroleptik droglarm oluşturduğu katalepsiyi antagonize edebilen 5HT antagonistlerinden yola ç ıkarak, Clozapine'in antidopaminenik ve antiserotoninerjik etkisinin ekstrapiramidal sendromu önledi ği varsayılmıştır.
Clozapine'in mezolimbik , mezostrial ve mezokortikal DA nöronlar ından DA salınımını arttırdığına
ilişkin in vivo dializ bulgular ı mevcuttur. Negatif
semptomlara etkisinin frontal korteksteki DA art ışına
bağlı olduğu düşünülmektedir. Farelerde plazma kortikosteron düzeyini yükseltir, ancak bunun insanlarda
olmadığı kabul edilmektedir. Şartlı kaçınma cevabım
önler. Kortikotropin releasing hormonda sebep olduğu artışın 5-HT artışına bağlı olması muhtemeldir.
Oransal olarak daha yüksek D, blokaj ı ve daha düşük
D2 blokajı yaptığı düşünülmektedir. PET çal ışmalarında D2 reseptörlerinde oldu ğu gibi D, reseptörlerinde de %40-50 artışa yol açtığı tesbit edilmi ştir (17).
Mezostrial DA nöronları yerine Mezolimbik DA
nöronları üzerinde seçici etkilidir. Insanda prolaktin
salınımında önemli olan Tuberoinfundibuler DA nöronlarının terminallerini içeren eminentia medialis'den DA salınımını arttırır. Nigrostriatal yolakta
DA reseptörlerine küçükte olsa etkisi oldu ğu için nöroleptik malign sendrom ortaya ç ıkarmasının beklenmediği, olsada kas rijiditesinin olmaması gerektiği
düşünülmektedir. Buna rağmen 1991 yılı içinde Das
Gupta ve arkada şları ve Miller ve arkadaşları tarafından Clozapine'in yol açt ığı iki nöroleptik malign
sendrom olgusu yayınlanmıştır; mamafih her iki vakada da önceki hikayelerinde nöroleptik malign
sendrom veya klasik nöroleptik kullanımı söz konusudur (12, 44).
%80'i idrar ve feçes ile at ılır, 2 saatte en yüksek
plazma konsantrasyonuna ula şır. Yarı ömrü 12 saattir. Klinik uygulamada plazma konsantrasyonu doza

5-HT, + D, + Alpha, reseptör blokerleri:
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Bu gruptan olan Sertindole, mezolimbik mezokortikal DA nöronları için kuvvetli derecede selektif
bir D, reseptör antagonistidir ve 5-HT, ve Alpha, reseptörlerine de yüksek duyarl ılık gösterir. D, reseptörlerine çok dü şük duyarlılığı vardır ve 5-HT,e ile
muskarinik reseptörlere duyarl ı değildir (50). Antistereotipik veya kataleptik etkisi ya çok dü şüktür veya
yoktur. Halen ara ştırmaları devam etmektedir. Bu
grupta bulunan bir di ğer drog olan Amperozide bir
diphenylbutylpiperazine'dir. 5-HT, reseptörlerini
yüksek derecede, Alpha, reseptörlerine orta derecede,
D,, D2 ve 5-HTIe reseptörlerine ise minimal derecede
duyarlıdır. Hayvan modellerinde sedasyon ve motor
kontrol hasarına sebep olmaksızın potent antiagressif
ve anksiyolitik özellikler gösterir, ekstrapiramidal
sendrom çıkardığı gösterilmemiştir (9). Şizofrenlerde
yapılan çalışmalarda negatif semptomlar üzerine olduğu kadar pozitif semptomlar üzerine de etkili bulunmuştur.
5-HT, + D, + D, + Alpha, reseptör blokerleri:

Bu grubun prototipi olan Clozapine çe şitli reseptörleri bloke etmektedir. Dört önemli klinik avantaj
getirir. Bunlar;
1- Minimal akut ya da subakut ekstrapiramidal sendom,
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bağlı olarak 200-400 mg olmalıdır.
Klinik kullanımı nda kemik rahats ızlıkları ve lökopeni ye dikkat etmek gerekmektedir. %1 oran ında
granülositopeni oluşturur. Karbamazepin ile birlikte
kullanddığında kemik iliğine toksik etki yapar. Diğer
antipsikotikler kesildikten bir süre sonra verilmesi ya
da diğerleri azaltılırken Clozapine in arttırılmas ı kullanımda önerilen yollardır (32,33,49)
Haloperidol'e nazaran EPS olu şturmaması, anksiyolitik ve hipnotik etkisinin fazlal ığı dikkati çekmiştir.
Sedasyon, hipotansiyon, hipersalivasyon tarz ında yan
etkileri vardır. 10 yıllık kullanımı süresince Tardiv
disknezi veya Tardiv distoni gözlenmemi ştir (23)
Yan etkileri aras ında konvulsiyonlara dikkat
edilmelidir. Epilepsi hikayesi varsa ve 500 mg'dan
fazla doz gerekiyorsa tedaviye antikonvulzan ilave
edilir (Sodyum Valproat). Lityum tuzlan ve antidepressanlar ile birlikte kullan ılabilir. Benzodiazepinler
ile kullan ıldığı nda santral sinir sistemine ileri derece
de depresyon yapar (37).
Yine bu gruptan bir drog olan Savoxepine yeni
geliştirilmiş tetrasiklik yapıda bir Cyano-dibenzoxepinoacepine derivesidir. D2 bloke edici etkisi güçlüdür ve Striatal D 2 reseptörlerine kıyasla hipokampal
D2 reseptörlerin daha yüksek duyarl ılık gösterir. Bununla beraber D,, 5-HT2 , Alpha, ve Histamin, reseptörlerini de bloke eder. EPS olu şturmaksızı n antipsikotik etki gösterdiği ileri sürülmü ştür (6).
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