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Wiru s enzo oty c znej btałac zki bydł a (B ovin e L euk e -
mia Virus - BLV) należy do rodziny Retroviridae
i wspolnie z wirusami białaczkt limfocytarnej ludzi
i małp (HTLV-l, HTLY-2, STLV) tworzy odrębny ro-
dzaj Deltaretrovirus (2). Wspólnymi cechami zakażęń
tymi patogenami jest stała obecność prowirusowego
DNA zintegrowanego z genomem komórek gospoda-
rza, ograniczenie lub całkowity brak ekspresji białek
wirus owych, czemu tow ar zy szy występ owanie sto sun-
kowo silnej odpowiedzi serolo gicznej na anĘgeny wi-
ntsowe (I7).Przebiegzakażenia u większości krów ma
charakter subkliniczny, jednak u około 30,0oń rozwlja
się przewlekła limfocytoza, a u o koło I,0-5,0oń - gu-
zowata fotma białaczkl. Zwięane jest to z proliferacją
limfocytów B, głównie komórek o fenotypie CD5+
w krwi obwodowej , węzłach chłonnych i innych na-
rządach (16). Jakkolwiek znanyjest fakt, ze komórką
docelowądla BLV sąlimfocyĘ B, to wskazywano rów-
nięż na możliwość akty.wnego zakażania monocytów
i makrofagów (monocytes and monocyte-derived ma-
crophages - M/M). Opinie na ten temat są jednak po-
dzielone i o ile niektórzy autorzy wykazali zdolność
BLV do replikacji w M/M izolowanychodzakażonych
zwierząt czy też potwierdzili obecność w nich prowi-

*)Badania wykonano częściowo w ramach projektu badawczego KBN
nr 5PO6K027]8.

rusowego DNA-BLV (9), to inni (13) dowodzą żęnie
ma przekonujących dowodów na to, ze komórki te są
rezelwuarem dla BLV i że jego replikacja moze mieć
miejsce w obszarach tkanki limfatycznej, w których
występuj ą monocyty i makrofagi.

Retrowirusy wykorzystują szereg mechanizmów
warunkujących przetrwanie w komórce gospodarza
i wymknięcie się spod kontroli układu immunologicz-
nego. Zmienność genomu, szczegolnie genu env kodu-
jącego białka otoczki wirusa, jest jednym znączęściej
wykorzystywanych mech anizmów. Częste mutacj e genu
env lentivirusoĘ np. wirusa FIV u kotów i HIV u lu-
dzi, prowadzą do powstawania u tych samych osobni-
ków nowych, zmutowanych form tzw. quasispecies,
istotnie rożniącychsię odpierwotnego witusa (19, 18).
Prowadzi to do powstawania wariantów antygenowych
na drodze tzw. dryftu antygenowego, indukujących syn-
tezę ptzeciwciał o innym powinowactwie, c o eliminuj e
mozliwość ich neutralizującego działanta i umozliwia
wymknięcie się wirusa spod kontroli układu immuno-
logicznego , W zakażeniach lentiwirusami takąszcze-
gólną rolę polegaj ącą n a namnażaniu i ,,przechowylva-
niu" zmienionych form genetycznych wirusa przypisu-
je się komorkom szeregu monocyt/makrofag . Zal<łada-
jąc możliwość aktyrvnego zakażania M/M przezBLY
możnaprzyjąó, ze w komórkach tych mogą także po-



,.,|':::.

wstawać warianty wirusa inne, niz te spotykane w lim-
focytach krwi.

C e l em b adań byŁo wykazanie, c zy m ono c ytylmakro -
fagi izolowane z krwi naturalnie zakażonych zwlerząt
mogąbyć akĘwnię zakażoneprzezBLY. Mozliwe to
było poprz ez analizę występowania prowirusowego
DNA i zdolność tworzenia syncytiów w hodowlach
komórkowych in vitro. Zbadano również możliwość
występowania w M/M form wirusa rozniących się ge-
netycznie od tych, które stwierdza się w limfocytach
krwi tych samych osobników.

Mateliał imetody
Zwierzęta. Do badań użylo 14 krów, rasy ncb w wieku

od 2 do l0 lat, pochodzapychzdwóch stad, w których stwier-
dzano zakażenia wirusem BLV. U 12 z nich testami AGID
i ELISA potwierdzono obecność swoistych przeciwciał,na-
tomiast dwie, serologlcznie ujemne, traktowano jako zwie-
rzęta kontrolne. Badaniem hematolo gicznym stwięrdzono
występowanie formy al eukemi czn ej białaczkt (AL) u p ięciu
krow, natomiast u siedmiu pozostałych stwierdzono prze-
wlekłą limfocytozę (PL). Od wszystkich krów pobierano krew
i izolowano limfocyty, z których część (108) przeznaczalto
do hodowli róznicuj ąc ej monocyty/m akro fagi (M/M).

Izolacja komórek jednojądrzastych krwi (PBMC)
i M/M. 50 ml krwi z dodatkiem 2 mM EDTA wirowano
20 min. przy 2000 obr/min. w 14'C. Otrzymany kozuszek
nawarstwiano na Histopaque 1077 Hybri Max (Sigma) i po-
nownie wirowano w tych samych warunkach przez 45 min.
Następnie zbierano komórki do oddzielnych próbówek, prze-
pfukiwano je dwukrotnie roztworem Hanksa z dodatkiem
0,2oń EDTA i zawieszano w koncentracji 108 w 30 ml pod-
łoza MDM (RPMI 1640 z dodatkiem Hepes, gentamycyny,
L-glutaminy, B-Mercaptoetanolu i 20% surowicy cielęcej),
pozwalającego na róznicowanie M/M. Po 8-10 dniach inku-
bacji w butelkach teflonowych (Nalgene) hodowle przeno-
szono na płytki 6-dołkowe §UNC), gdzie sukcesywnie od-
płukiwano komórki nieprzyklejone. Po kolejnych 2-5 dniach
hodowli w temp. 37'C i w atmosferze 5%o CO. uzyskiwano
hodowlę zr ożnicow anych IWM.

Analiza cytometryczna. Celem potwierdzenia prawidło-
wej selekcji M,M świeżo wypreparowane PBMC, jak i PBMC
po ddane hodowli różnicuj ącej inkubowano z przeciw ciała-
mi monoklonalnymi CD14 (CAM36A) i CD45 (MCA 896

- VMRD i Serotec) oraz z odpowiadającymi im izotypowo
koniugatami sprzęzonymi z tioizocyjanianem fluoresceiny
(FITC) lub z fykoerytryną (PE). Reakcję kontrolną stanowi-
ły te same komórki inkubowane jedynie z koniugatami.
Wyniki analizowano przy pomocy cytometru przepĘwowe-
go FACS-Star (Becton Dickinson), badając 8000 komórek.

Izolacja DNA. Genomowy DNA otrzymywan o przy uży -
ciu zestawu Blood DNA Prep Plus (A&A Biotechnology).
Koncentracj ę DNA określano spektrofotom etry cznie przy
260 nm,przeznaczając do reakcji PCR 1 pg DNA.

Metoda PCR. Do amplifikacji DNA-BLV zastosowano
metodę nested PCR. Zastosowano primery (EI-E21E3-E4)
zlokalizowane w końcu 3' genu env o sekwencji: 5'
TCTGTGCCAA GTCTCCCAGATA 3' oraz 5'CCCACA-
AGGCGCGCC GGTTT 3' jako primery zewnętrzne oraz
5, GCGAGGCCGGGTCCAGAGCTGG 3, i 5, AACAACA-
ACCTCTGGGAAGG 3' jako primery wewnętrzne. Am-

plifikowany fragment miał długośó 444 par zasad. Reakcję
prowadzono w układzie 40 cykli o następującyn profilu tem-
peratury: dla PCR I - 95"C przez30 sek., 62oC przez 30 sek.
i 72"C przez I min. oraz 72"C przez 10 min. Dla PCR II -
94"C przez 30 sek., 68"C przez 30 sek., 72"C przez 1 min.
oraz 72oC przez 70 min. Składnikami mieszaniny reakcyj-
nej były: l pg genomowego DNA, 0,2 mM dNTPs,25 pmol
każdego z primerow, 2,5 jed. Taq polimerazy (Finzymes),
l0 x stęzony bufor. Reakcje prowadzono w tetmocyklerze
firmy Perkin-Elmer, Produkty amplifikacji analizowano elek-
troforetycznie na I,4oń żelu agarozowym w obecności mar-
kera masy molekulamej (l00 bp Ladder, Fermentas).

Test syncytialny. Do testu wykorzystano M/M izolowa-
ne zWwi obwodowej oraz komórki linii CCSl (fibroblasty
płuc kota z wbudowanym fragmentem genomu wirusa SV40)
jako komórki efektorowe. Test wykonywano na płytkach
4-dołkowych (NUNC) w podłozu Eagla MEM z dodatkiem
l07o surowicy cielęcej, inkubując komórki CC81 i M/M
w koncentracji 105 w l ml podłoża. Po 48 h inkubacji zmie-
niano płyn hodowlany stosując 80% stęzenie surowicy. Po
kolejnych dwoch dobach komórki barwiono metodąPappen-
haima, obliczając średnią liczbę syncytiów uzyskanązho-
dowli prowadzonej na dwóch dołkach w 10 polach widzenia.

Metoda SSCP. 10 pl reakcji nested PCR rozcieńczano
1 :2 zbuforem denaturującym(95% formamidu, 0,05% błę-
kitu bromofenylowego, 0,05o^ ksylencyanolu), denaturowa-
noprzez ogrzewanie w temp. 95"Cprzez 5 min. i poddawa-
no rozdziałowi elektroforetycznemu na 80ń żelu poliakryla-
midowym zawierającym 80ń glicerolu. Elektroforezę pro-
wadzono w buforze TBE (53 mM Tris-HCl, 53 mM kwasu
borowego, 1,5 mM EDTA,Na) przez 6 godz. w temp. 6oC,
wykorzystując Protean II Apparalus (BioRad). Po rozdziale
zel barwiono w roztworze bromku etydyny w buforze TBE
(0,5pg/ml) i analizowano profile migracyjne DNA, wyko-
rzystuj ąc Gel-Doc (BioRad).

Wyniki iomówienie
W c e l u w ykazanla mo z l iwo ś c i zakażenta M l M pr ze z

BLV komórki te były izolowane zkrwi zwierząt natll-
ralnie zakażonych. Dlatego bardzo ważnębyło otrzy-
manie homogennych populacji M/M, wolnych od in-
nych komórek, głównie limfocytów. Potwierdzlła to
analiza c yto me try c zna, ktor ęj wyniki ob razuj ąc e re ak-
cję świezo wypreparowanych PBMC (A) i PBMC pod-
danych hodolvli (B), inkubowanych z przeciwciałami
anty CD14 iPE oraz anty CD45 i FITC przedstawiono
na ryc. L Analiza pierwszego cytogramu pozwa|ana
wyróżnienie komórek reagujących z CDI4 (monocyty)
stanowiący ch2,6oń i z CD45 (limfocyty) stanowiących
88,60^. Analiza drugiego znich wykazuje, że po 8-10-
-dniowej inkubacji w podłożu róznicującym limfocyty
są komórkamibezaktywnego receptora CD45,podczas
gdy monocyĘ są jedynymi zylvymi komórkami. Jak-
kolwiek stanowiĘ one tylko 0,9% populacji. to w wy-
niku dodatkowej 5-dniowej hodowli uzyskano ich wy-
starczające róznicowanie w kierunku MlM (ry c. 2).

W tab. 1 zestawiono wyniki oznaczanla prowiruso-
wego DNA w PBMC i M/M metodąPCR oraz lvystę-
powanie aktywnego wirusa w hodowlach M/M, kokul-
tywowanych z komórkami CC81. DNA-BLV obecny
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Ryc. 1. Cytogramy przedstawiające reakcję świeżo wypreparowanych PBMC
(A) i PBMC poddanych hodowli (B), inkubowanych z przeciwciałami anty
CD14 i cD45

kształcone syncytia, liczące co najmniej
8-10 jąder (ryc. Ą. Zanotowano bardzo
słabe zmiany c>Ąopatsrczne w hodowlach
komórkowych pochodzących od 2 po-
środ 5 zwierząt reprezentujących grupę
AL. Utworzone syncytia były nie w peł-
ni uformowane, zawieraĘ od 2 do 1 0 ją-
der, a ich średnia liczba wahała się od
2 do 5.Znacznie silniejszy efekt cytopa-
tyczny byłwidoczny w hodowlach M/M
izolowanych od zwierząt z formą PL.
W hodowlach pochodzących od 5 zwie-
rząt zaobserwowano tworzenie się syn-
cytiow, a w dwóch przypadkach ich licz-

ba wynosiła I45 i 2l0. Były to syncytia w pełni ufor-
mowane, zawierające nawet do 40 jąder.

W badaniach doĘczący ch zakażania MlM przez BLY
kluczową kwestią była mozliwość aktywn ego zakaża-

" nia tych komórek. Według Domónech i wsp. (3), któ-
€ Ę rzy w celu potwierdzenia zakażenia inkubowali BLV
€ z komórkami linii monocytów/makrofagów w roznym

s topniu zr óżnic ow ania, komórki takie mozna p o dzi e 1 i ć

*" na tzw. restryktywne, charakteryzujące się brakiem* wykrywalnych białek wirusowych oraz obecnościąpro-

* wirusowego DNA i zmian morfologicznych odnoszą-
cych się do apoptozy oraznatzw, permisy.wne, w któ-
rych ma miejsce aktywny proces zakażenia związany
z obecnością DNA-BLV i białek antygenowych BLV,
głównie glikoproteiny gp5 1 odpowiedzialnej za two-
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Ryc. 2. Obraz S-dniowej hodowli M/M. Barwienie
Pappenhaima, pow. 100x

metodą rzenie syncytiów. W badaniach tych, jakkolwiek wyka-
zano możIiwośc zakażania monocytow i mniej zrożni-

Objaśnienia: PCR +, ++, +++ - intensynvnośc amplifikacji; NB próbka nie bada-
na; SSCP +] , SSCP +Z identyczny lub zmienny profil migracyjny prążków

cowanych linii makrofagow, to jedynie w pełni zrożni-
był we wszystkich 12 próbkach DNA izolowanych cowane makrofagi były komo}kami permisywnymi.
z PBMC krów z fn.mą A], oraz PL, Kiedy ana\izowano Podobne wyniki z zakażanymi in vitró M/M-uzyŚkah
występowanie prowirusa w DNA izolowanym zMlM, Altreuther i wsp. (l) orazDomónech i wsp. (4),którzy
jego obecność potwier
pńut<acn. Trzy znich ników oznaczania prowirusowego DNA-BLY tworze-

towały zwierzęta aI 
zYmetodąSSCPwPróbkachrePrezentującYchPBMC

(] I,5%) pochodziło od krow z formą gu-
zow atą białaczki. Analizę elektrofore-
tyczną produktow amplifi kacj i przedsta-
wiono na ryc. 3. Jakkolwiek zastosowa-
na metoda PCR nie pozwalała na anali-
zę ilościową to przedstawione wyniki
wyr ńnie wskazuj ą na większą intensyvv-
ność amplifikacji w próbkach DNA izo-
lowanego z PBMC niż zMlM, a także
na większą intensywność takich odczy-
nów w próbkach izolowanych z MlM
ktow z formą PL w porównaniu z kro-
wami z fonnąaleukemiczną.

Występowanie efektu syncytialnego
ana|izowane tylko w odniesieniu do ho-
dowli M/M wykazało obecność charak-
terystyczny ch zmian w 7 (58,3Yo) prob-
kach. W ocenie efekfu cytopaĘcznego
pt zy j ęto zasadęuw zględni ania zmian r e -
prezentljących j edynie wyraźnie wy-
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Ryc. 3. Elektroforetyczna analiza produktów amplifikacji prowiruso-
wego DNA w PBMC (A) i M/M (B). Scieżki: 1- marker ciężaru mole-
kularnego 100 bp Ladder (Fermentas),2-3 - DNA krów kontrolnych,
4-8 - DNA krów z forma aleukemiczną białaczki, 9-15 - DNA krów
z przewlekłą limfocytozą, 16 - DNA żolowany z komórek linii FLK/BLV

Ryc. 4. Występowanie efektu syncytialnego w hodowli komó-
rek CC81 kokultywowanych z M/M. Barwienie metodą Pap-
penhaima, pow. 60x

inokulując krolikom M/M kokult}r,vowane z komórka-
mi FLK/BLV, wykaza|ltworzenie syncytiow i syntezę
przeciwciał dla wszystkich białek antygenowych BLV.
Powyzsze obserwacje zostały w pełni potwierdzone
w badaniach własnych przy wykorzystaniu komórek
izo lowanych o d bydła nafu ralnie zakażone go B LV, C o

więcej, wykazano, że zakażenie M/M określane obęc-
nością prowirusa i intensywnością amplifikacji, a także
tworzeniem syncytiow jest bardziej intensyłvne u zwie-
r ząt z pr zewl ekłą limfo c y tozą.

Z punktu widzenia patogenezy btałaczkibydła roz-
patrywać można co najmniej kilkakonsekwencji zaka-
żaniaMl}l4przez BLV. Komorki te mogĘby stanowić
ręzęrwua: wirusa i być odpowiedzialne zaproces zaka-
żeniaptzetrwałego (persistent infection) bądź tez funk-
cjonować jako komorki prezenĘące antygen, z ogra-
niczonąekspresj ą białek wirus a, wystarczaj ąca j ednak
do stymulacji produkcji przeciwciał. Wyjaśniałoby to
zjawisko ciągłej syntezy przeciwciał dla antygenów
BLY przy równoczesnym braku widocznej ekspresji
BLV w limfocytach klwi. Na inny aspekt zakażęniaM/M
zwlązany z obniżęnlem ich funkcji immunolo gicznych
wskazują Werling i wsp. (2I),którzy u krów zakażo-
nych BLV notowali obniżenie ekspresji antygenówpo-
wierzchniowych CD 1 lb i CD32. Poniewaz zakażęnię

BLV zmniej szało też ekspresję białek MHC
klasy II, zaburzenie funkcji immunologicznych
monocytów/makrofagow mogłoby byc przy-
czyną stanów immunosupresji notowanych
przez niektorych autorów (20).

Jednym z fenomenów zakażęnta retrowiru-
sami jest występowanie u tych samych osobni-
kow licznych zmutowanych, lecz podobnych
form danego patogenu tzw. quasispecies. Po-
nieważ mozliwość takiej analizy w naturalny
sposób limitowana jest koniecznością sekwen-
cjonowania wielu klonów prowirrrsa, co jest
czasochłonne i kosztowne, w niniejszych ba-
daniach zastosowano metodę SSCP (Single-
-Strand Conformation Polymorphism - meto-

dę badania polimorfizmu konfonnacj i poj edlnczych nici
DNA). Technika ta opiera się na różntcy w szybkości
migracji pojedynczych nici DNA w zelu niedenafuru-
jącym, wynikającej ze zmian ładunku elektrycznego
i kształtu badanych fragmentów DNA, co odzwiercie-
dlarcżny profil migracyjny prązkow, Ułatwia to szyb-
ką identyfikację istnienia nawet pojedynczych mutacji
i p otwierdz enia r ożnic analizowanych genotyp ow (ro -

dzaj skryningu genetycznego), Przy optymalnej wiel-
kości produktu amplifikacji (do 300 par zasad) pozwa-
la na wykrycie 95,00ń pojedynczych mutacji. Metoda
ta znalazła z asto s owani e w s zybki ej i denĘ fi kacj t zmian
w genotypach niektorych retrowirusów HIV- 1, BIV ( 1 0,

11). Celem wykazania, ze w monocytach/makrofagach
możliwe jest występowanie form geneĘcznych BLV in-
nych niz w limfocytach, fragment genomu długości
444 pzpoddano analizię metodą SSCŁ przy czymba-
dano próbki DNA izolowane od 8 krow ktore wykaza-
ły obecność prowirusa w obydwu typach komórek.
Wyniki przedstawione w tab. 1 wskazują ze próbki wy-
izolowane od dwóch krów (nr 6 i 10) wykazaĘ rożny
profil migracyjny, potwier dzający występowanie
w PB MC i mono cy,tach/makro fagach genety cznie r óż -

nych form BLV. U pozostĄch 6 krów występował iden-
tyczny proftl migracyjny. Ryc. 5 przedstawia zestawie-
nie profili migracyjnych DNA, reprezentujących różnę
warianty występuj ąc e u poszczegolnych osobników
(ściezki \ i2 oraz 3 i 4). Analizatakapotwierdzatakże

M/M PBMC M/M PBMC

Ryc. 5. Analiza me-
todą SSCP prowi-
rusowego DNA izo-
lowanego z PBMC
i M/M. Scieżki: 1 i 2
oraz3i4-próbki
reprezentujące od-
mienne profile mi-
gracyjne u po§zcze-
gólnych krów



heterogenność obszaru genu env BLV, kiedyporównu-
je się rożnę zwierzęta.

Jak się przypuszcza, formowanie quasispecies odnieść
można do preferencyjnej ekspresj i określonego warianfu
genetycznego w komórkach specyficznego organu. Jak
Wkazano w przypadku wirusa HIV -7 , geneĘcznie róż-
ne populacje wirusa znajdowane były w komórkach
krwi, mózgu, śledziony i innych organów (15), a mo-
nocyty/makrofagi pełniły funkcję komórek, w których
możliwe było namnażanię się i ,,przechowywanie"
zmienionych form genetycznych wirusa. Badając za-
chowanie się populacji wirusa HIV-1 u zakażonych
pacjentoq wykazuto tkankowo-zalezną selekcję, w kto-
rej populacja wirusa pochodząca z limfocytow krwi
i znajdowana w makrofagach mózgu, względnie komór-
kach makroglej owych, fotmowała mutanty izolowane
w trakcie zakażęnia (6). Jako możliwy mechanizm po-
wstawania takich form przyjmuje się obnizenie odpor-
ności naruszające równowagę pomiędzy wirusem
a układem immun o 1o g icznym, prowadz ap e do łatwiej -
szej replikacji wirusa, czego odzwierciedleniem są licz-
ne zmiany w jego genomie. Innym wyjaśnieniem jest
powstawanie rożnych genetycznie forrn jako ,,produk-
tów ubocznych" w trakcie rozwoju zakażenia lub cho-
roby. Badając bowiem próbki DNA pobrane od zwię-
tzaJw trakcie zakażenia wirusem nabytego braku od-
porności bydła (BIV) wykazano,ze formowanie quasi-
species jest modyfikowane w czasie (10).

Występowanie geneĘcznie różnych formBLV u §ch
samych osobników było opisywane przez niektorych
autorów, jednak ich biologicznę znaczęnie ani mecha-
nizm powstawania nie sąjednoznacznie określone (8,
14). Według Dube i wsp. (5) nie ma podstaw, aby po-
twierdzic występowanie quasispecies w przebiegu za-
każenta BL! jednak założenie to oparte było na po-
równaniu stopnia zmienności genu pol w DNA izolo-
wanym z limfocytów zakażonych krów i z komórek li-
nii FLK/BLV. Potwierdzenie w prezentowanych bada-
niach fakru. że NllM są miejscem występowania i praw-
dopodobnie tworzenia się róznych genetycznie form
BLY łag,zyć można z mutacjami w obrębie genu env
prowadzącymi do powstawania wariantów wirusa wy-
mykających się spod kontroli układu immunologicznę-
go lub mogących powodować nietypowy przebiegza-
każenia. Zjawisko to było opisywane w przypadku wi-
rusa BLV i jak sądzi się, moze bycprzyczynąpojawia-
nia się zakażęhw stadach uprzednio uznanychza wol-
ne od białaczkl (12). Ponieważw prezentowanych ba-
dani ach nie przeprowadzono analizy s ekwencj i, trudno
1ednoznacznie ocenić rolę analizowanych wariantów
wirusa w omijaniu odpowiedzi immunoiogicznej. Po-
niewaz jednakanalizowany fragment genu env zawie-
rał sekwencj e determinuj ące immuno genność wirusa
(epitopy F i G), można zaŁożyó, żę fakt taki miał miej-
sce. Inną rolą którą można przypisac analizowanym
wari antom B LV, j e st wyrvoływa nie zakażeń o ni etypo -
wym przebtegu. Z obserwacji Fechnera i wsp. (7) wy-
ntka.że niewielkie zmiany w sekwencji genu env mogą

być odpowiedzialne za takie zjawisko, Jednak w oby-
dwu ty c h pr zy p adkach nal e ży pr zy j ąć do mi nuj ąc ą ro l ę
mon ocytów/makrofagów w procesie selekcj i okre ślo-
nych wariantów genetycznych BLV.

W podsumowaniu naleĘ stwierdzić, że nie tylko lim-
focyty, ale także monocyty/makrofagi są aktywnie za-
każane przez wirus białaczki bydła i mogą być miej-
s c em występ owani a genetycznie r ó żny ch fonn wirus a.
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