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Brucellosis in dogs

Summary
Canine brucellosis is a contagious bacterial infection of dogs caused by Brucel|a c*nis. The causative agent

of the disease occur§ exclusively in the iough form. Canine brucellosis was first diagnosed in 1966 duiing
outbreaks commercial breeding kennels, mainly of Beagles.
Since that ntries in the world. The host range of,tler. canis
is primari ae. The disease may also become zoonosis. Infection
occurs through oral, nasal and genitłl mucous membranes or abrasions in the skin. Infection leads to embry-
onic or Infected animals usually show no signs of the disease but may shćd the
organis ions. Infected males may usually have epididymitis, and in,,,chronic stages
are affe th testicles. Diagnosis of canine brucellosis is lrased on clinical signg as well
as on bacteriological and serological examination. Positively reacting animals should be removed from the
kennel or home as soon as they are identified. Antimicrobial therapy is frequently unsuccessful and,is not
recommended.

Bruceloza psów jest chorobą zakaźną której czyn-
nikiem etiologicznym w głównej mierze jest Brucella
canis (.I,33). Chorobę mogą takze wywoływać inne
gatunki pałeczek Brucella, np. B. abortus, B. meliten-
sis, ,B. słzs. Brucelozę psów na tle zakażęnia B. canis
po Taz pierwszy opisał Carmichael w 1966 r. (8, 9).
Jako p i erws zy dokonał izolacji zar azka z ło żyska suk,
poronionych płodów orazwypŁywow z dróg rodnych,
pochodzących od suk, które roniły (10). Pierwotnie
chorobę tozpoznano u psów rasy beagle w Stanach
Zjednoczonych (1, 33).

Bruceloza stanowi problem w dużych hodowlach
psów na całym świecie (12,16,25,33).W związkuze
stale rosnącym ruchem turystycznym i wzmożonym
importem zwterzątz całego świata, możliwe jest wpro-
wadzenie zakażonych psów do hodowli istniejących
w kraju. Nalezy zaznaczyc, żę B. canis jest drobno-
ustrojem patogennym dla ludzi. Psy mogąbyc źrodłem
zakażęnia zarówno dla właścicl,ę7t oraz osób, które
kontaktuj ą się z zakażonymi zw ierzętami (23, 27, 3 6,
39, 4I).Naturalnym Tezerwuarem B. canis sąpsy olaz
dzikie zwierzęta z rodziny psowatych (2, 6, 22,23,
30, 46, 41). W przypadku zakażęń gładkimi szczępa-
mi Brucella (B. abortus, B, melitensis, B. suis) psy i
psowate mogą zakażac się od innych zwierząt domo-
wych (bydło, świnie, owce, kozy), bądż dzlkich (dzi-
ki, ząące) (24,35,38).

właściwościzałazka
Brucella canis 1est Gram-ujemnąpałeczką o wy-

miarach 0,5-0,5x2 pm. Drobnoustroje izolowane bez-
pośrednio z materiałl zakaźnego przyjmują kształt
zbliżony do kulistego. Po kilku pasażachnapodłożach
sztuc zny ch p r zy j muj ą fo rm ę p ałe c z ek. K omó rki wy -
stępują pojedynczo, parami lub w krótkich łańcusz-
kach. Optymalną temperaturą wzrostu jest 37oC. Do-
bry wzrost drobnoustroju uzyskuje się na bulionie i
agarze tryptozowym lub tryptozowo-sojowym w wa-
runkach tlenowych, bez dodatku surowicy w podłozu.
Dodatek dwutlenku węgla w atmosferze nte przyspie-
sza wzrostu zarazka, a nawet go hamuje (11). Po 36
go dzinach inkub acj i na po dłozu staĘm np. agarze tryp -
tozowym, pojawiają się kolonie koloru biało-szarego,
w świ etle pr ze cho dzący m pt zęn oczys te, b ar-wy mi o -
dowej. Po 3-4 dniach inkubacji osiągająwielkość od
0,3 do 2 mm. Kolonie starsze stają się śluzowe. Mają
tendencj ę przyrvi erania do powie rzchni podło ża stałe-
go. Na podłozu płynnym, po kilku dniach inkubacji,
wzrost drobnoustroju występuje w postaci lepkiego
osadu. Hodowla przetrzymywana na skosach agaru
tryptozowego ma tendencję do zamierania po miesią-
cu w tempęraturze pokojowej t po 2 miesiącach w
temp.4"C (11).

B. cclnis jest drobnoustrojem katalazo-dodatnim, sła-
bo oksydazo-dodatnim. Nie wytwarza indolu, Siarko-



wodór produkuje po kilku dniach wzrostu (11). Słabo
bądź wcale nie fermenĘe węglowodanów. Bardzo
szybko hydrolizuj e mocznik. Drobnoustrój redukuj e
azotany do azoĘnow. Nie wykorzystuje cytrynianu
jako jedynego fuódła węgla. Nie rośnie na podłożu
McConkey' a. Na podłożu agarowym z krwl,ąwzrost
poj awia się w postac ibar dzo drobnych (0, 5 - 1 mm) bia-
ło-szarychkolonii ze strefąhemolizy Ępu alfa. Wprze-
ciwieństwie do typowo gładkich szczepow Brucella,
ktore mogą występowaó zarówno w formie gładkiej
(S) i szorstkiej (R), B. canis podobnie jakB. oviswy-
stępuje wyłącznie w formie szorstkiej (II). Z po-
wodu braku powierzchniowych antygenów A i M wy-
stępujących u szczepów gładkich nie aglutynuje w
obecności surowic monospecyficznych skierowanym
prze ciwko ty m szczepom. AgluĘnuj e z surowicą ski e -

rowaną przeciwko szczepom będącym w fazie R.
B. canis, morfologicznte i biochemicznie wykazuje
duże podobieństwo do B. suis (I6),Iecz struktura an-
tygenowa jest bardzo zbliżona do B. ovis (7, II, 16,

33). B. canis wrażliwa jest na dostępne środki dezyn-
fekcyjne np. IV rzędowe związki amoniowe, jodofory
(23).

Drogi zakażenia
Zarazękwnika do organizmu przęz błony śluzowe

przewodu pokarrnowego, jamy nosowej, spojówek,
dróg rodnych oraz przęz uszkodzenia ciągłości skóry
(23). Zakażenie następuje w wyniku kontaktu bezpo-
średniego, drogąpokarmoyą układu oddechowego lub
na drodze płciowej (23). Ztódłemzakażęnia jest ślina
(Z3),wypĘwy z nosa, dróg rodnych, mleko, mocz,kał
oraz nasienie (8, 1 I , 23 , 32, 45) .

Za zakażeniem na drodze kontaktowej przemawia
fakt, że zwterzęta zdrowe przebywającerazemz osob-
nikami z ainfekow anymi u l e g aj ą zakażeniu w pr ze c ią-
g,l 6-12 miesięcy (I4, 23).

Patogeneza

Po kontakcie bruceli z błonami śluzowymi fagocy-
towane są one przęz makrofagi lub inne komórki fa-
gocyĘące . Wraz z nimi przedostają się do regional-
nych węzłów chłonnych. W fagocytach następuje na-
mnażante drobnoustroj ów (2 3 ). Ko lej ną fazą j e st b ak-
teriemia, która występuje juź w 2-3 tygodniu po zaka-
żentu (15, 16) i trwa do roku, a często nawet do 5 lat
(16). Ilość bakterii we krwi możęprzekaczać 103/m1

( 17). Komórkami predylekcyjnymi podcz as zakażenia
są komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego. Z
węzłów chłonnych drogą hematogennąwraz z fago-
cytami zar azkt przedo staj ą s ię do nar ządow taki ch j ak
wątroba, śledziona, szpik kostny, kolejne węzły chłon-
ne, macica oruz łożysko - w przypadku cięzarnych
samic, atakże jądra,najądrzai gruczołkrokowy u sam-
ców, Wydalanie bakterii następuj e wTaz z moczem,
nasieniem, wydzieliną zdtogrodnych samic po ronie-
ntll, z mlekiem, kałem oraz śliną (23). W przypadku
ctężarnych suk drobnoustrój kolonizuje komórki na-

błonkowe łożyska (23). Prowadzi to do stanu zapalne-
go. Rezultatem jest zerwanie łączności części matczy-
nej łożyska z częściąpłodową. Prowadzi to do śmier-
ct zarodka lub płodu, a następnie poronienia. Wysoka
koncentracja drobnoustroju w płynie owodniowym i
obecność leukocytów w żołądku ijelitach poronionych
płodów, wskazuje na to, że zakażęnte szczeniątmożę
nastąpić również nadrodzę połykania płynu owodnio-
wego (15).

Zaburzęntaw jakości nasienia mogąpojawió się 4-
-6 tygodni po zakażeniu (16, 23). Występuje zmniej-
szenie ilości i ruchliwości plemników oraz obecność
ich niedojrzałych form (I9,20,23). Częste sąrównież
deformacje w obrębie akrosomu, a 90oń plemników
wykazuje wady morfologicznę. Można tez obserwo-
wać zleplanie się plemników (16, ż3) oraz obecność
granulocytów oboj ętnochłonnych w plazmie nasienia
(2 3 ), Kons ekwencj ą p owy ższy ch zmtan j e st niepło d-
nośc. Wprzypadku zakażeńB. canis moze takżewy-
stąpic zjawisko niepłodności immunologicznej. U sam-
ców następuj e wytwar zanie pr zeciwci ał skierowanych
przeciwko ich własnym plemniko te

niemajązwiązkuzprzeciwciałami 3).

Diagnosłka kliniczna

Bruc e l oza u suk nieci ężarny ch naj czę ś ci ej pr zeb:e -

ga bezobjawowo. P o zakażeniu dro gą płciową możę
nastąpić jedynie przejściowe symetryczne lub niesy-
metry czne p owięks zenie węzłów chłonnych p achwi-
nowych powierzchownych lub zewnętrznych biodro-
!\ych (15, 16). Natomiast po zakażeniuper os powięk-
szeniu ulegają węzły chłonne zagardłowe (15, 16).

Obrzękłe węzŁy chłonne są wyczuwalne podczas ba-
dania klinic znego jużdwa tygodnie po zakażeniu zwie-
rzęcia. W miarę postępu choroby atakowane sąkolej-
newęzły chłonne, które mogąulegać powiększeniu w
rożnym stopniu (I5). Z reguĘ obrzękowi lIegatakże
śledziona.

U suk cięzarnych występuje powiększenie węzłów
chłonnych oraz ronienie najczęściej pomiędzy 7 a 9
tygodniem ciązy, bez objawów zwiastunowych (15,
1 6). Często w 2-3 tygodniu po zapłodnteniu moze mieć
miejsce zamieralność zarodków i ich resorpcj a(16,23).
U p ewne go o ds etka s amic zakażony ch mo że wy stąpi ó
kilkakrotnie poród przedwczesny lub rodzenię słabo
zywotnych szczeniąt, któr ę zazwy czaj p adaj ą p o 2 4 -

-48 godzinach (15). Moze mieć miejsce rodzenie w
jednym miocie marlwych i żywych szczeniąt. Czasem
szczentęta zakażone wewnątrzm actcznie pr zeżyw ają
a jedynym objawem infekcji po ich narodzeniu jest
powiększenie węzłów chłonnych. Po ronieniu nastę-
puj e zazwy czaj wy da\eni e łożyska. S urowiczo -krwi-
ste wydaliny poporodowe o konsystencji śluzowej,
koloru zielono-szalego mogą świadczyć o przebytym
ronieniu (15). Czasem surowiczo-krwisty wyciek po-
przedza ronienie. Koncentracja drobnoustroju w wy-
dalinach z macicy, w moczu i wydzielinach (mleko)
suk, które roniły jest bardzo duża. W zwtązkl z tym



zwlerzęta zdrowe przebywającę razem z chorymi na-
rażone są w wysokim stopniu na zakażenie (15, 16,
23). Należy wspomntęc, iż w trakcie toczącego się
procesu chorobowego, cykl rujowy nie ulega zaburzę-
niu (23). Zakażenteu ciężarnych suk często przebiega
bezobjawowo lub tylko objawia się powiększeniem
węzłów chłonnych (16). Suki porzutki nie zaszczentają
się lub kilkakrotnie ronią. Donoszenie ciąży następuje
dopiero po 2-4 kolejnych ronieniach.

U samcow objawami infekcji są: powiększenie wę-
złów chłonnych, ś l e dzi ony, zap alenie naj ądt zy, j ąder,
gruczołu krokowego, obrzęki i zapalenie skóry naj-
częściej okolicy Wocza i moszny (15, 16, 44) orazza-
palenie naczyniowki oka (żl,, 23, 37, 42'). W przypad-
kach chronicznychwystępuje atrofia jednego lub obu
jąder. Zapalente skory krocza i moszny związane jest
z częstymlizaniem tej okolicy ptzęzpsa wskutek bólu
najądrzy i infekcji zmacerowanego naskórka innymi
zarazkamt (23). Czasem jest to jedyny objaw i może
on zostać ntezauważony (23). Często drobnoustrój
obecny jest w gruczole krokowym lnajądrzachprzez
wiele miesięcy (16,23). W związku z tym mozliwe
jest siewstwo zarazkawrazzmoczem i nasieniem (16).
Zakażonę samce mogąbyć żródŁem infekcji zarówno
dla suk (droga kontaktowa, płciowa) jak i dla innych
samców (droga kontaktowa). Bardzo rzadko występuj ą
upadki zwterząt dorosłych z powodu brucelozy.

Objawy brucelozy u psów nie sąpatognomoniczne
(16), bowiem mogąwystąpić także przy zakażęniach
bakteryjnych na tlę E. coli, Streptococcus spp. jak i
wirusowych np. Herpesvirus canis (32). Czasem ob-
j awy choroby mo gą zostać niezauw ażone ze w zględu
na zbyt słabą ich ekspresj ę zarówno u samców j ak i u
samic. Należy zatlważyć, ze psy ras obronnych rzadko
ulegają zakażentu, ze względl na sposób ich utrzy-
mywania - brak kontaktu z innymi psami. Zdarzalą
się również przypadki spontanicznego wyzdrowienia
(16) psow po 1-3 latach od momentu zakażenia.

Podejrzenie brucelozy winno być brane pod uwagę
w przypadkach wystąpienia ronień i niepłodności.
Również zapalente i zwyrodnienie kręgów i chrząstek
międzykręgowych powoduj e niekiedy bóI orazniedo-
włady tylnych kończyn. Objaw ten powinien również
nasuwać podejrzenie choroby (16, 26).

Brucelozę mogątakże wywołać, o czymwspomnia-
no, gładkie gatunki Brucella (5, 6, 18, 38,46). Infek-
cja występuje na skutek kontaktu ze zwietzętami za-
każonymi. Zródłem zakażenta może byó bydło bądz
tnnę zakażone zwterzęta, ktore mają kontakt z psami
np. owce i psy pasterskie. Syfuacj a ta dotyc zy w gŁów -

nej mierze psów utrzymywanych w gospodarstwach
wiej skich, Równiez spożywanie zainfekowanych pro-
duktów pochodzenla zwlęTzęcego, takich jak mięso,
mleko i przetwory mleczarskie zmlekanie pasteryzo-
wane go sąpr zy czyną zachor ow ań.

Głównymi objawami brucelozy na tle zakażęń
B. abortus sąrównież ronienia, zapalenie jąder i nają-
drzy, pęcherza moczowego oraz powiększenia węzłów

chłonnych. Samice po ronieniu bądź porodzie wyda-
lając drobnoustroje wraz z moczęm i kałem oraz z
wypływamt z drógrodnych mogą stać się źródłem in-
fekcji dla innych zwierzą| atakżę dla ludzi.

Diagnostyka labotatoryjna

Ro zp o znan tę zakażęnia p ałe czkamt B r u c e l l a op te -

ra się na badaniu bakteriologicznym oraz setologtcz-
nym (1 , 16,33). Badanie bakteriologiczne polega na
lzolacjl, zar azka z p obr ane go materi ału, którym może
byó kr'ew, !\rypływ z drog rodnych, mleko, nasienie,
molz, poronione płody, łożysko, węzły chłonne, śle-
dz1,ona, wątroba (1, 11, 33, 44). Materiał należy po-
brać w sposób jałowy tak by uniknąó zanieczyszcze-
nia obcą florą bakteryjną. Zanieczyszczenię drobno-
ustrojami innymi niż Brucella powoduje przerost pod-
łoża co uniemożliwia badanie bakteriologiczne. Pod-
Łoża stałe służące do izolacji innych gatunkow Bru-
cella z powodzeniem mogą byc zastosowane do izo-
lacji B. c anis (I, I 6, 32, 3 3 ). Jednak w większoś cl przy -
padkow izolacja zarazka możę być przeprowadzona
jedynie napodŁożach selektywnych (np. podłoże Kuz-
dasa-Morse'a, Farell'a), które w swym składzie zawie-
rająmiędzy innymi substancje hamujące wzrost drob-
noustrojow saprofitycznych. Do substancji takich
należą mlędzy innymi cykl oheks imi d, b acyt r acyna,
polimyksyna B (1, 16).

Jałowo pobrana krew jest bardzo dobrym materia-
łem do przyżyctowej izolacji zatazka (32). Wynika to
z dŁugo utrzymującej się bakteriemii podczas zakażę-
niapałeczkamiB. canis (16). Posiewy należy inkubo-
wać w warunkach tlenowych, bez dodatku CO, mini-
mum 6 dni. Brak wzrostu na podłożu stałym po 2I
dniach inkubacji wskazuje na negatywny wynik bada-
nia bakteri ologiczneg o. Izolacja zar azka z gruczoła
krokowego mozliwa jest do 6 miesięcy po zakażeniu,
a często nie udaje się, gdy do posiewów użyje się mocz
bądź nasiente zwterzątbadanych. Po uzyskaniu wzro-
sfu drobnoustroj u na o dp owi e dni ch p o dło żach należy
wykonać szeręgbadań (barwienie i testy biochemicz-
ne) mających na celu identyfikację zarazka. Metoda
hodowlana jest najbardziej pewną i wiarygodną me-
todą potwie r dzęnla infekcj i B. c ani s w przyp adku wy-
osobnienia zarazka lecz jest pracochłonna i trwa bar-
dzo długo.

Wynik b adani a b akteri o 1o gic zne go mo żę być uj em-
ny, mimo obecności drobnoustroju w organlzmuę zwię-
rzęcta. Wynika to z tego, że u zwietząt zakażonych
bakteriemia może na pewien czas zanikać. Badanie
bakteriologiczne nie zawszękoiczy się izolacją drob-
noustroju mimo jego obecności w materiale badanym
jak też nie zawsze jest możliwe do wykonanta, gdyż
nie każde laboratorium dysponuje odpowiednim wy-
pos azeniem umożliwiaj ąclłn wykonanie wyżej wymie-
nionych badań.

Badania serologiczne ze względu na prosty sposób
wykonania, dostępnoś c, atakże klótki czas potrzebny
do uzyskania wynikóą częściej sąwykonywane ani-



żelt badanta bakteriolo glcznę ( 1, 3, 1 3, 28, 29, 3 3 ). W

2ME-RSAT i 2ME-TAT,
RSAT jest testem skriningowym.

antygen wykorzystuje się barwioną
rek B. ovls lub B. canis w odpowied
czyt testu jest prawie natychmiastowy po zmieszaniu
antygenu z surowicą badaną na płytce. Aglutynacja
wskazuje na dodatni wynik testu.

2ME,-RSAT. Próby surowic reaguj ące pozytywnie
w RSAT winny byc zbadane testem 2ME-RSAT. Do-
datek dwumerkaptoetanolu wpływa na obnizenie od-

ie rywprzypadku
ię (23). Surowice
w szoną częstotli-

ch reakcji. Ichprzyczyna po-
Przeciwciała anty - B ruc e l l a
pojawiająsię 5-I2 tygodni po

zakażentu.
2ME -TA I. Zaletąte go odczynu j e st możliwo ś ó okre-

nim buforze. Brak aglutynacji w rozcieńczeniu suro-
wicy 1:50 jest równoznaczny z wynikiem ujemnym.
Pełna aglutynacja w rozcieńczeniu 1:50 i 1:100 oraz
niekomple
niku wątpl
rozcieńcze
wynik dodatni.

Wynik uj em ny oznaczać może, że zw ierzę je st zdro -

we lub znajduje się we wczesnym stadium infekcji.

zwt
test
podczas zwalczantabrucelozy (23). Pomocny jest rów-
ni ez w ob s erwacj i efektów Ie częnta zw ter ząt, I stni ej e

możliwość wystąpienia wyników fałszywie uj emnych
ruędlll% (24).

AGID, W odczynie tym wykorzystywane mogąbyć
dwa rodzaj e antygenów. S ą nimi antygen sp orządzony
ze ściany komórkowej lub z cytoplazmy. Używając
antygenów ściany komorkowej przeciwciała w suro-

a czułośc odczynu relatywnie niska (16).
ELISA, W testach immunoenzymatycznych jako

łość i swoistość.

tyłvne.

Zwalczanie i zapobieganie

W celu rwa\czanlainfekcji jaknajszybciej po stwier-
dzęntu p ierws zych przyp adków z achorowa ń należy
zarządzić kwarantannę. Następnie określić źrodŁo za-

nikiem zakażonym należy poddać badaniom.
estuzależy od czasu tr-wania infek-
miało miejsce 4-8 tygodnl wczę-
2ME-RSAT i 2ME-TAI mogąbyó
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negatywne (16,23). W takim wypadku należy pobrać
odpowiedni materiał w celu wykonania badania bak-
teriologicznego.

Zwierzętauznanę za zakażone winny byó elimino-
wanę z hodowli. Pozostałe należy badac co miesiąc.
Można przy puszczać, że pr zez około 4 - 8 mie s i ęc y (.l 6,
23) b ędąsię poj awiać osobniki seropozfiywne. Nale-
ży mtec na względzie, że nowo zakażonych zwterząt
nie można łatwo zidenĘfikowac. Zwięrzętaw hodowli
mogąbyć w różnym stadium infekcji w chwili rozpo-
znania p ierwszych przyp adków zakażęń. P o 8 mie s i ą-
cach, badania mogą być ograniczone do 2-4 rocznie
aż do uzyskania 3-4 kolejnych wyników ujemnych.
Mozna wte dy przypuszczać, że brucęloza została zwal-
Qzona.

B adani e i eliminacj a zw ier ząt re aguj ących do datni o
jest jedyną metodą pozwalĄącą na skutecznę zwal-
czenię choroby. Leczente zwierząt w hodowli jest nie
do zaakceptowania (31). Mimo chwilowego ustąpie-
nia bakteriemii i remisji objawów klinicznych, chore
zwierzęta mogąw kazdej chwili stać się bezobjawo-
wymi siewcami. Sytuacja taka stanowi duże zagroże-
nie dla pozostałych psów oraz ich obsługi.

Aby zapobiec kolejnym nawrotom choroby w ho-
dowli nie należy wprowadzac zwterząt o nieznanym
status ie ep i demi o 1o graznym. Należy unikac pr zy jmo -
wania psów z objawami klinicznymi brucelozy, jak
równi eż z nieustalo nymi przy czynami niepłodno ś ci.
Suki przeznaczone do rozrodu należybadaó kilka ty-
godni przed spodziewaną ruj ą. Podobne zalecenia od-
noszą się do samców, którę należy badać po kazdym
kryc iu. Każde nowo pr zybyłe zw lerzę pr ze d wprowa-
dzęniem do hodowli należy poddać dwukrotnemu ba-
daniu w miesięcznych odstępach. Wszystkie zdrowe
zwierzętawinny być badane przynajmntej razw roku.

Chore psy utrzymywane w warunkach domowych
można poddawaó próbie leczenia, a następnie steryli-
zować. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie siewstwa.
Leczw takich przypadkach obecność B. canis w tn-
nych tkankach nie jest wykluczona, a nawet prawdo-
podobna.

Ieczenie
B. canis jest pasożytem wewnątrzkomórkowym. W

związku z tym stosowane w próbach leczenia anty-
biotyki stają się nieskuteczne (32). W próbach Ięcze-
nia brucelozy stosowane jest skojarzone podawanie
antybiotyków takich jak minocykltna (25 mg/kg m.c.
co 24 godziny per os przęz 2 tygodnie) i dihydrostrep-
tomycyna w dawce 5 mg/kg m.c. co 12 godzindomię-
śniowo przeztydzień(z3). Po skończonej kuracji może
dochodzić do ustąpienia bakteriemli, leczrównie czę-
sto następuje nawrót choroby. Ustąpienie ronień rów-
nież nie jest dowodem skuteczności leczenia.

Ryzykowne wydaje się utrzymywanie pozornie wy-
leczonych zwierząt w watunkach domowych. Stwa-
r zaj ą one p otencj alne zagr ożenie dla oto cz eni a.
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