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нижчий вміст свинцю у крові, в порівнянні з йо#

го вмістом в печінці. Печінка є органом#мішенню

для важких металів і містить значну кількість ме#

талотіонеїнів, які утворюючи міцні комплекси з

свинцем, сприяють його більшому накопиченню.

ВПЛИВ ЦЕЗІЮ НА МОРФОЛОГІЧНУ
СТРУКТУРУ НИРОК ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ

КРОВІ У ЩУРІВ
Мельникова Н.М., Єрмішев О.В. 

Національний університет біоресурсів 
і природокористування України, м. Київ

Серед забруднювачів біосфери, метали відно#

сяться до числа найважливіших. При надход#

женні в організм, метали#токсиканти приймають

участь у багатьох біохімічних процесах і на

відміну від токсикантів органічного походження

не піддаються біотрансформації та мають

здатність до кумуляції в тканинах різних органів.

Відомо, що ксенобіотики системно діють на ор#

ганізм, а для більшості важких металів печінка та

нирки є органами#мішенями, що спричиняє

зміни багатьох біохімічних показників

життєдіяльності організму. Нирка є органом з ви#

сокою чутливістю до різних регуляторних, конт#

ролюючих механізмів, а також до ендогенних і

екзогенних впливів. Високий рівень кровопоста#

чання і велика довжина тубулярного апарату обу#

мовлюють тривалий контакт токсикантів і їх ме#

таболітів з ендотеліальними клітинами судин і

епітелієм канальців нирок. Існує недостатньо

інформації про вплив стабільного цезію на мор#

фологічні зміни, які відбуваються в нирках при

надлишковому надходженні його в організм, а

також зв'язок цих змін з біохімічним станом

крові дослідних тварин. 

Метою роботи було дослідження впливу цезію

на морфологічну структуру нирок отруєних тва#

рин, а також на основні біохімічні показники

крові щурів, які визначають функціональний

стан нирок, а саме кислотно#лужний стан крові,

концентрацію іонів натрію та калію в крові, кон#

центрацію сечовини, креатиніну, загального

білку та глюкози в крові дослідних тварин. Для

досліджень використовували самців білих лабо#

раторних щурів 3#х місячного віку, вагою 140 —

180 г. Отруєння щурів проводилось шляхом перо#

рального введення цезію хлориду. Дослід тривав

24 доби. Дослідження були виконані на двох гру#

пах тварин, в кожну з яких було відібрано по 8

щурів; перша група — інтактні тварини, друга —

щури, отруєні цезію хлоридом в дозі 15,75 мг/кг,

що становить1/20 ЛД50. 

В результаті досліджень виявлено, що цезій

впливає на тубулярний та меншою мірою на гло#

мерулярний апарат нефронів. Зміни носять ди#

фузний характер. У гломерулярному апараті спа#

даються капілярні петлі судинних клубочків дея#

ких нефронів та розширюються просвіти між

листками капсул Шумлянського#Боумена. У ту#

булярному апараті відбуваються дистрофічні

зміни епітелію проксимальних і дистальних ка#

нальців нефронів.

Також за дії цезію хлориду спостерігаються

біохімічні зміни плазми крові, а саме# рН крові

зміщується в кислу зону з 7,35 до 7,27, що харак#

терно для стану субкомпенсованого мета#

болічного ацидозу. Відбувається зменшення кон#

центрації катіонів калію на 2,71 % та збільшення

натрію на 3,61 %, глюкози на 37,5%, в порівнянні

з інтактними тваринами. Спостерігається збіль#

шення концентрації сечовини в крові дослідних

щурів на 31,3 %, креатиніну в 2,64 рази, змен#

шення загального білку на 13,9%, що вказує на

глибокі дистрофічні процеси в нирковій тканині.

Отже виявлені структурні зміни у нирках та

біохімічні зміни в крові дослідних щурів вказу#

ють на нефротоксичність цезію, і можливо як

наслідок цього є виникнення початкових стадій

індукованого тубуло#інтерстиційного нефриту.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ СУБХРОНІЧНОЇ
ТОКСИЧНОСТІ ДЛЯ

ОЦІНКИ КУМУЛЯТИВНИХ ВЛАСТИВОС-
ТЕЙ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Мудра І.Г.

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Україна

Предметом наших досліджень була оцінка

інформативності тесту субхронічної токсичності

(ТСТ) за R. Lim та співавт. За стандартною схе#

мою вивчали кумулятивні властивості двох фос#

форорганічних пестицидів — афоса і циодріна,

нітратів кадмію та свинцю, диметилфталату

(ДМФ), щавелевої кислоти (ЩК) і N#мети#

ламінної солі дитіокарбамінової кислоти

(МСДК).

Результати ТСТ при традиційній трактовці

вказують на відсутність кумулятивних власти#

востей у всіх семи речовин, включаючи солі

кадмію і свинцю, кумулятивні властивості яких

загальновідомі. Такі результати за смертельним

ефектом в ТСТ отримані багатьма авторами для

речовин, кумулятивні властивості яких доведені.

Афос, солі кадмію і свинцю привели до заги#

белі білих щурів при пероральному введенні в ос#

новному протягом 2#3 тижня досліду, ДМФ і ЩК

#протягом 3#4 тижня, циодрін та МСДК — всі

тварини перенесли 28 введень за схемою. Розра#

хований при цьому коефіцієнт кумуляції (Кк)

становив для афосу — 3,8, Сd(NO3)2 — 2,6,

Рb(NO3)2 — 2,8, ДМФ — 6,2, ЩК — 6,1, циодріну #

12,8, МСДК#12,8.

За даними Е.Н. Любліної Кк за ТСТ сприяє

виявленню адаптивних властивостей організму і
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для кожної конкретної речовини буде більшим

ніж за методом Ю.С.Кагана і В.В.Станкевича,

що в нашому випадку було підтверджено резуль#

татами паралельного визначення Кк на порого#

вому рівні обома методами.

Виникла потреба в шкалі оцінок проявів ку#

мулятивності за ТСТ. Оцінювали кумулятивність

тих же семи речовин за схемою Ю.С. Кагана і

В.В.Станкевича і Б.М.Штабського.

Виходячи із отриманих результатів, афос ха#

рактеризувався дуже сильною кумуляцією, солі

кадмію і свинцю — сильною, ДМФ і ЩК — се#

редньою, циодрін і МСДК — слабою. Таким чи#

ном, за ТСТ для всіх речовин, що були в досліді,

загально прийняті 4 градації кумуляції є

відповідними. Отже, за ТСТ при реєстрації ле#

тального ефекту дуже сильній, сильній, середній

і слабій кумуляції відповідає середній час заги#

белі тварин в межах до 8, 8#20, 21#28 і більше 28

діб. Відповідні Кк будуть менше 1, 1#5,3, 5,3#12,8

і більше 12,8. Виходячи з цього, слід вважати, що

ТСТ може використовуватись для характеристи#

ки кумулятивних властивостей речовин за ле#

тальним ефектом при умові стандартизації ко#

ефіцієнта кумуляції.

ВПЛИВ СУМІШЕЙ НІТРАТУ НАТРІЮ,
НІТРИТУ НАТРІЮ ТА НІТРАТУ СВИНЦЮ НА

ПРИЖИТТЄВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ТКАНИН У
ТОКСИКОЛОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

Федоренко В.І. , Кіцула Л.М.

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Україна

Одним з надійних і доступних для спостере#

ження і реєстрації ознак пошкодження живої

клітини під впливом будь#якого чинника

зовнішнього середовища, є зміна сорбційних

властивостей клітин та їх здатності до зв'язуван#

ня барвника (Романов С.Н., 1960).

Даних про прижиттєві зміни структури про#

топлазми під впливом нітратів, нітритів, свинцю

та їх комбінацій у науковій літературі практично

немає. Ще у 1956 році Е.М. Граменицким було

встановлено, що пороговими дозами азотнокис#

лого свинцю на нервові симпатичні клітини, па#

ренхіматозні клітини печінки і клітини стінок

звивистих канальців нирок жаб є відповідно 

7 мг/г, 3 мг/г і 10 мг/г. При дії цих доз спос#

терігається типовий комплекс так званих пара#

некротичних змін прижиттєвого забарвлення:

пригнічується процес утворення гранул, цитоп#

лазма зафарбовується дифузно в малиновий

колір, зафарбовується ядро і ядерце, в каріоп#

лазмі видно зернисті структури. В умовах цілого

організму найбільш чутливими до отруєння

свинцем виявилися клітини печінки. За даними

Б.М. Штабского (1969 р.) гостре отруєння білих

щурів нітратом натрію призводить до багатофаз#

ної паранекротичної реакції тканин, яка в ткани#

нах різних органів розвивається паралельно і ха#

рактеризується зсувом сорбційного рівня у бік

підвищення. А.П.Дискаленко и соавт. (1981 р.)

було встановлено, що надходження в організм

білих щурів максимально переносимої дози

нітрату натрію підвищує сорбційні властивості у

серцевому м'язі.

Мета роботи — вивчити особливості комбіно#

ваної дії (КД) подвійної (нітрати і нітрити) та

потрійної (нітрати, нітрити, свинець) сумішей у

співвідношенні 1 : 1 за ЛД50 на прижиттєве заба#

рвлення тканин білих щурів у токсикологічному

експерименті. 

Проведені нами дослідження показали, що

при дії на організм NaNO3 у дозі 1/10 ЛД50 на 30#

ту добу поглинання нейтрального червоного тка#

нинами організму виявилося збільшеним у тако#

му порядку: серце > нирки > печінка > кора го#

ловного мозку > мозочок > селезінка, тобто було

максимально збільшеним у порівнянні з контро#

лем у серці, нирках і печінці (у 1,5#2 рази). При

дії NaNO2 у тій самій дозі виразні зміни порівня#

но з контролем спостерігалися лише у корі го#

ловного мозку і виявлялися у підвищенні

сорбційної здатності, що можливо, свідчить про

підвищену чутливість кори головного мозку до

недостатності кисню в організмі внаслідок мет#

гемоглобіноутворення. Сорбційна здатність тка#

нин інших органів теж була дещо підвищена. Дія

зазначених речовин у дозі 1/100 ЛД50 до суттєвих

змін сорбційної здатності не призводила, хоча

при дії NaNO3 сорбційна здатність тканин була

дещо зниженою порівняно з контролем.

При комбінованій дії нітрату і нітриту натрію

в дозі по 1/10 ЛД50 спостерігалося зниження

сорбційної здатності тканин, особливо се#

лезінки, що свідчить про антагонізм цих речовин

на 30#ту добу експерименту. Рівняння регресії от#

римані за ортогональним планом 22, підтверджу#

ють думку про антагонізм або десенситизацію

(серце) сорбції до контролю: y= 130,6 + 18,0х1 —

13,0х2 — 25,4х1х2 (печінка), у = 126,9 + 17,4х1 —

23,1х2 — 32,6х1х2 (нирки), у = 133,2 + 31,4х1 —

25,0х2 — 27,0х1х2 (серце), де у — % сорбції до

контролю, х1 і х2 — коди доз NaNO3 і NaNO2.

При дії свинцю на організм у дозі 1/10 ЛД50

найбільш чутливими виявилися клітини печінки

і нирок, у яких відмічалося достовірне підвищен#

ня сорбційної здатності порівняно з контролем.

Додання свинцю в тій самій дозі до суміші

NaNO3 і NaNO2 призвело до підвищення

сорбційної здатності тканин усіх органів, що

підтверджує зростання ушкоджуючої дії на ор#

ганізм комбінації вказаних речовин.

Характер комбінованої дії подвійної суміші

нітрату і нітриту натрію та потрійної суміші

нітрату і нітриту натрію з азотнокислим свинцем



<<
  /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




