
59СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ  ТОКСИКОЛОГІЇ 5/2011

на уровне сотых долей мг/м3 воздуха по катиону,

и норматив относится как к элементу (металл),

так и практически ко всем его производным.

Исключение составляют ртуть, пары которой

(ПДКрз 0,01/0,005 мг/м3) поглощаются на 80#

90  %, и ее соли (ПДКрз аэрозоля 0,2/0,05 мг/м3) —

поглощаются в легких на (10#20) %. Кроме того

уран как элемент не нормирован, а его соли рег#

ламентированные с учетом растворимости

(ПДКрз 0,075 мг/м3 для нерастворимых и 

0,015 мг/м3 для растворимых соединений), отне#

сены тем не менее к первому классу опасности.

Производные высокотоксичных катионов

нормированы в виде аэрозоля, как правило, на

уровне десятых долей мг/м3, хотя часто одно и то

же значение гигиенического норматива относит#

ся к разным веществам, что может рассматри#

ваться как "задел" для введения групповых нор#

мативов. Так, например, карбонат, нитрат, тетра#

титанат и фосфат бария двузамещенный норми#

рованы на уровне 0,5 мг/м3. Подобная картина

имеет место в отношении меди (ПДКрз металла

1/0,5 мг/м3 и трех солей — 0,5 мг/м3 (по меди);

производных рубидия (ПДКрз на уровне 

0,5 мг/м3 отнесена к конкретным четырем со#

лям); серебра (в отличии от катионов первой

группы, серебро подобно меди нормировано на

уровне 1 мг/м3 в то время как его производные —

на уровне 0,5 мг/м3.

Производные высокоактивных анионов нор#

мированы в виде аэрозолей на уровне десятых

долей# единиц мг/м3 и в ряде случаев на группо#

вой основе. В частности, фториды нормированы

с учетом растворимости.

Таким образом, при обосновании гигиеничес#

ких нормативов производных высокотоксичных

катионов или анионов необходимо учитывать,

что во многих случаях возможно их групповое

регламентирование, но ему должно предшество#

вать изучение родственных в химическом отно#

шении веществ различной, желательно "поляр#

ной", растворимости.

Наиболее многочисленной и разношерстной

является группа солей, представленная умеренно

и малоактивными катионами и анионами. Соот#

ветствующие им соли нормированы в форме аэ#

розоля в диапазоне от 1#2 до 10 мг/м3. Вещества,

нормированные на уровне 10 мг/м3, относятся

или к третьему, или четвертому классам опаснос#

ти по ГОСТ 12.1.007. В первом случае норматив

10 мг/м3 отражает определенную степень токсич#

ности и свидетельствует о том, что хотя бы по од#

ному показателю из числа приведенных в ГОСТ

12.1.007 вещество соответствует третьему классу

опасности. Во втором случае он свидетельствует

о том, что вещество малотоксично; а сам норма#

тив в большей степени защищает от механичес#

кого действия малоопасной пыли. ПДКрз ве#

ществ указанной подгруппы в наибольшей мере

отражает токсичность молекулы веществ в це#

лом, наименее прогнозируемы, и их обоснование

предполагает постановку токсиколого#гигиени#

ческого эксперимента, объем и содержание ко#

торого должны определяться в каждом конкрет#

ном случае с учетом информации по токсичнос#

ти и опасности родственных в химическом отно#

шении веществ.

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИГУВАЛЬНОГО
ВПЛИВУ ПОЛІФІТОЛУ-1 НА ЦИРКАДІАННІ
ХРОНОРИТМИ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИ-

ДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ЗА КАДМІЄВОЇ
ІНТОКСИКАЦІЇ У ЩУРІВ

Косуба Р.Б., Гордієнко В.В.*, Перепелиця О.О.

Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна

У хронобіологічному аспекті досліджено

вплив фітокомпозиції "Поліфітол#1" (ПФ#1) на

оксидантно#антиоксидантну рівновагу в ор#

ганізмі статевонезрілих (СНЗ, 6 тижнів) і стате#

возрілих (СЗ, 20 тижнів) щурів#самців на тлі три#

валої (30 діб) інтоксикації малими дозами кадмію

хлориду (0,03 мг/кг, per os). Встановлено, що у

інтактних тварин з віком показники оксидантно#

антиоксидантного гомеостазу та структура їх

хроноритмів, маючи циркадіанну періодичність

дещо змінюється. Біоритми окиснювально#мо#

дифікованих білків (ОМБ) у СНЗ тварин мають

низьку амплітуду коливань і суттєво не зміню#

ються впродовж доби, у СЗ тварин амплітуда

біоритмів у 3,3 раза вища, мезор ОМБ на 13%

нижчий, ніж у СНЗ тварин і має фотоперіодичну

залежність. Циркадіанний біоритм вмісту церу#

лоплазміну (ЦП) в плазмі крові інтактних тварин

обох вікових груп близький за структурою і низь#

кою амплітудою коливань. 

При тривалому надходженні кадмію хлориду в

дозах малої інтенсивності у СЗ тварин поряд з

розвитком окиснювального стресу, що прояви#

лося у зростанні мезора ОМБ, відбулася напруга

ферментів антиоксидантного захисту. У СНЗ тва#

рин при вищому, ніж у СЗ тварин вихідному рівні

ОМБ у плазмі крові інтоксикація кадмієм приз#

вела до зменшення активності каталази (КТ)

плазми крові та підвищення активності глу#

татіон#S#трансферази (G#S#T) печінки. Добовий

рівень ЦП зріс проти контролю: у СНЗ тварин на

45,8%, у СЗ — на 78,7%, що в 1,7 раза вище, ніж

у СНЗ тварин. Амплітуда коливань біоритму у СЗ

тварин зросла майже вдвічі (р<0,05). Разом з тим,

у тварин обох вікових груп мало місце виснажен#

ня активності КТ печінки. Таким чином, у за#

лежності від віку тварин при металотоксикозі

змінювалася структура та архітектоніка цир#

кадіанних біоритмів показників про# та антиок#

сидантного гомеостазу.
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Профілактичне ентеральне введення ПФ#1

(ТОВ "ДКП" "Фармацевтична фабрика", м. Жи#

томир) в дозі 5 мл/кг маси тіла, вдвічі розведено#

го дистильованою водою, при одночасному над#

ходженні в організм з токсикантом викликало

неоднозначну реакцію у молодих та дорослих

тварин щодо інтенсивності про# та антиоксида#

нтних процесів в організмі. Якщо у СНЗ тварин

мезор ОМБ в плазмі крові зріс на 22,3%, то у СЗ

він не відрізнявся від рівня контрольних тварин.

Рівень ЦП у плазмі крові тварин залишався в 1,5#

1,6 раза вищим показника контрольних СНЗ і СЗ

тварин. Змінилася архітектоніка хроноритму,

наблизившись до такої як у контрольних тварин.

Мезор активності каталази в плазмі крові СЗ тва#

рин під впливом ПФ#1 зріс в 1,6 раза (p<0,001),

що майже вдвічі вище контрольного показника,

у СНЗ тварин — не змінився, порівняно з впли#

вом кадмію хлориду, амплітуда коливань біорит#

му зменшилася в 3,8 раза (p<0,0001) і наблизила#

ся до показника контрольних тварин. Активність

каталази печінки у СНЗ тварин зменшилася як

порівняно з контролем, так і дією токсиканту

(відповідно, в 1,4 — 1,3 раза). Акрофаза біоритму

з нічного періоду змістилася на ранковий і наб#

лизилася до акрофази контрольних тварин. У СЗ

тварин активність ферменту печінки зросла в 1,5

раза (p<0,001) і за рівнем і архітектонікою

біоритму помітно не відрізнялася від контроль#

них тварин. По#різному змінювалася також ак#

тивність G#S#T в гомогенаті печінки за поєдна#

ної дії ПФ#1 і кадмію хлориду. Якщо активність

ферменту у СНЗ тварин не зазнала суттєвих змін

при нормалізації амплітуди коливань, то у СЗ —

знизилася до рівня контрольних тварин. У СЗ

щурів у денний час відбулася інверсія хронорит#

му активності фермента. Таким чином, ПФ#1 на

тлі субхронічної кадмієвої інтоксикації у СЗ тва#

рин зменшує вільнорадикальне окиснення білків

і підвищує активність ферментів антиоксидант#

ного захисту до рівня контрольних тварин, у СНЗ

тварин за аналогічних умов експерименту — про#

оксидантні процеси посилюються і виснажуєть#

ся активність ферментів антиоксидантного за#

хисту.

НАКОПИЧЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СВИН-
ЦЮ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ

Лазаренко І.А*., Мельникова Н.М., Максін В.І.

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ

Нині поширене використання наночастинок

у різних сферах діяльності людини надає їм зна#

чення як нового антропогенного чинника, який

може бути потенційно небезпечним не тільки

для здоров'я людини і тварини, але і для пов#

ноцінного існування екосистеми. Наночастинки

мають здатність проникати в організм трьома ос#

новними шляхами: інгаляційним, перкутанним і

пероральним, і в незміненому вигляді циркулю#

вати та накопичуватись в органах і тканинах. Пе#

реваги наночастинок, які відрізняють їх від мак#

родисперсних форм речовин (малий розмір,

структура, хімічний склад і велика площа по#

верхні) роблять їх потенційно небезпечними для

живих організмів, оскільки значно підвищують

їх біологічну активність. Механізм ушкоджуючої

дії наночастинок включає утворення вільних ра#

дикалів і активних форм кисню, що призводить

до токсичних уражень та змін метаболізму.

Особливу небезпеку можуть становити нано#

форми важких металів, зокрема свинцю. Сполуки

свинцю широко розповсюджені в навколишньо#

му середовищі внаслідок природних процесів, а

також техногенного надходження. Вони характе#

ризуються високою токсичністю і підвищеною

здатністю до кумуляції як в екосистемах, так і ор#

ганізмі людини і тварин, що зумовлює небез#

печність його дії навіть у невеликих кількостях. 

Незважаючи на повідомлення про біологічну

дію наночастинок різного походження, нині за#

лишається недостатньо вивченим питання роз#

поділу наночастинок важких металів в організмі

людини і тварин.

Метою роботи було дослідити накопичення

наночастинок свинцю у крові та печінці щурів.

Дослідження проводили на базі кафедри біохімії,

якості і безпеки сільськогосподарської про#

дукції, віварію факультету ветеринарної медици#

ни. В експерименті використовували стате#

возрілих самців білих лабораторних щурів масою

тіла 200#220 г. Було створено 2 дослідні групи тва#

рин, по 10 щурів у кожній. Дослід проводився за

схемою: 1 група — інтактні щури, 2 група — щу#

ри, отруєні наночастинками свинцю per os у дозі

1/110 ЛД 50, що складає 7 мг/100 г маси тіла тва#

рини. Тривалість досліду складала 14 діб. Експе#

римент проводили відповідно до конвенції Ради

Європи щодо захисту хребетних тварин, яких ви#

користовують у наукових цілях. Вміст свинцю у

крові та печінці дослідних тварин визначали ме#

тодом атомно#емісійної спектроскопії з

індукційно#зв'язаною плазмою, на приладі

Optima 2100 DV виробництва США. 

Результати проведених досліджень свідчать, що

у крові щурів отруєних наночастинками свинцю,

вміст свинцю збільшився в 3,9 раза, а у печінці у

4,6 раза, порівняно з інтактними тваринами. 

Відомо, що свинець і його сполуки відносять#

ся до висококумулятивних отрут, тому за умови їх

проникнення в різні клітини організму характе#

ризуються політропністю дії і повільним виве#

денням. Наночастинки, здатні проникати в

незміненому вигляді через клітинні бар'єри, ма#

ють, можливо, меншу здатність до утворення

комплексів з білками крові, про що свідчить



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




