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Від авторів

П³äðó÷íèê ñêëàäåíî â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè ç ì³êðîá³îëîã³¿ äëÿ ñòóäåíò³â ìåäè÷ íèõ ПП
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â — ó÷èëèù, êîëåäæ³â òà ³íñòèòóò³â ìåäñåñòðèíñòâà ç³ ñïåö³-
àëüíîñò³ «Ëàáîðàòîðíà ñïðàâà», ðîçä³ë II «Ñïåö³àëüíà ì³êðîá³îëîã³ÿ» òà «Ñàí³òàðíà 
ì³êðîá³îëîã³ÿ», àëå äî íüîãî òàêîæ âíåñåíî òåìè, ùî âõîäÿòü äî ïðîãðàìè ç³ ñïåö³-
àëüíîñòåé «Ìåäèêî-ïðîô³ëàêòè÷íà ñïðàâà», «Ñåñòðèíñüêà ñïðàâà», «Ë³êóâàëüíà 
ñïðà âà», òà «Àêóøåðñüêà ñïðàâà»).

Ó ï³äðó÷íèêó íà ñó÷àñíîìó íàóêîâîìó ð³âí³ îïèñàíî âëàñòèâîñò³ îñíîâíèõ çáóäíèê³â 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, îñîáëèâîñò³ åï³äåì³îëîã³¿, ïàòîãåíåçó ³ êë³í³÷íî¿ êàðòèíè
öèõ çàõâîðþâàíü, ìåõàí³çìó ôîðìóâàííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ³ìóíîëîã³÷íèõ ðåàê-
ö³é ç áîêó ìàêðîîðãàí³çìó, à òàêîæ â³äáîðó ïàòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó òà óìîâè éîãî
òðàíñïîðòóâàííÿ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî ìåòîäàì ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè, ÿê³ 
îïèñàíî ç óðàõóâàííÿì ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê òà ³íñòðóêö³é, çàòâåðäæåíèõ íàêàçàìè
ÌÎÇ Óêðà¿íè, à òàêîæ Äåðæàâíèõ Ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë.

Ùîá ïîëåãøèòè ñòóäåíòàì ñàìîñò³éíå îïðàöþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, éîãî
âèêëàäåíî çà ºäèíèì ïëàíîì. Ñïî÷àòêó ïîäàíî çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ïåâíî¿ ãðóïè
çáóäíèê³â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, ïîò³ì — õàðàêòåðèñòèêó îêðåìîãî çáóäíèêà. Äî êîæ-
íîãî òåðì³íó ³íîçåìíîãî ïîõîäæåííÿ íàâåäåíî ïîÿñíåííÿ. Ïóíêòè ïëàíó òà ãîëîâ í³ 
ïîíÿòòÿ âèä³ëåíî æèðíèì øðèôòîì.

Îñê³ëüêè âñ³ òåìè â òåîðåòè÷í³é ÷àñòèí³ öüîãî ï³äðó÷íèêà âèêëàäåíî çà ºäèíîþ
ñõåìîþ, íåìàº ïîòðåáè îêðåìî äî êîæíî¿ òåìè ôîðìóëþâàòè íàâ÷àëüíó ìåòó ³ íàâî-
äèòè ¿¿ ïëàí. Òîìó ìè ïîäàºìî ¿õ íà ïî÷àòêó ï³äðó÷íèêà. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü óñóíóòè
ìîæëèâ³ ïîâòîðåííÿ ³ çìåíøèòè îá’ºì ï³äðó÷íèêà.

Íàâ÷àëüíà ìåòà êîæíî¿ òåìè:

Ñòóäåíò ïîâèíåí çíàòè:

— íîìåíêëàòóðó ³ òàêñîíîì³÷íå ïîëîæåííÿ çáóäíèêà;
— ìîðôîëîã³þ ³ òèíêòîð³àëüí³ âëàñòèâîñò³ çáóäíèêà;
— êóëüòèâóâàííÿ;
— ôåðìåíòàòèâíó àêòèâí³ñòü;
— êëàñèô³êàö³þ;
— àíòèãåííó ñòðóêòóðó;
— ðåçèñòåíòí³ñòü;
— ôàêòîðè ïàòîãåííîñò³;
— îñîáëèâîñò³ åï³äåì³îëîã³¿;
— îñîáëèâîñò³ ïàòîãåíåçó òà êë³í³÷íî¿ êàðòèíè;
— ³ìóí³òåò;
— ì³êðîá³îëîã³÷íó ä³àãíîñòèêó;
— ïðèíöèïè ïðîô³ëàêòèêè;
— ïðèíöèïè ë³êóâàííÿ.
Ñòóäåíò ìàº áóòè ïî³íôîðìîâàíèì ïðî: 
— ³ñòîð³þ â³äêðèòòÿ çáóäíèêà ³íôåêö³éíîãî çàõâîðþâàííÿ;
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— ³ñòîð³þ ðîçïîâñþäæåííÿ çàõâîðþâàíîñò³, ñïðè÷èíåíî¿ öèì çáóäíèêîì íà ð³çíèõ 
åòàïàõ ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

— ñòàí ïîøèðåííÿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ â Óêðà¿í³ òà ó ñâ³ò³ íà äàíèé ÷àñ;
— íîâ³òí³ äîñÿãíåííÿ ó ãàëóç³ ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè, ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êó-

âàííÿ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.
Ï³äðó÷íèê ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿. Ó òåîðåòè÷í³é 

÷àñòèí³ îïèñàíî á³îëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ çáóäíèê³â ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ¿õ ïàòî-
ãåíí³ñòü, ïðèíöèïè ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõâîðþâàíü, à òàêîæ êî-
ðîòêî çãàäàíî, ÿê³ ìåòîäè ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ¿õ âèÿâëåí-
íÿ. Ìåòîäè â³äáîðó ïàòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó òà éîãî òðàíñïîðòóâàííÿ, ìåòîäè ëàáî-
ðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè äåòàëüí³øå îïèñàíî ó äðóã³é ÷àñòèí³ ï³äðó÷íèêà «Ñïåö³àëüíà 
ì³êðîá³îëîã³ÿ» — «Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ». Ê³ëüê³ñòü ãîäèí äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòü íàâåäåíî â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè.

Äî êîæíîãî ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ çàçíà÷åíî éîãî íàâ÷àëüíó ìåòó, íàâåäåíî ïåðå-
ë³ê îáëàäíàííÿ, ïëàí, à òàêîæ ðîçðîáëåíî àëãîðèòìè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ïðàê-
òè÷íèõ íàâè÷îê.

Ó çâ’ÿçêó ç îáìåæåííÿì ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí ³ òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé íàâ-
÷àëüíî¿ áàêòåð³îëîã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ íåìàº çìîãè ïîñë³äîâíî âèêîíóâàòè âñ³ åòàïè 
äîñë³äæåííÿ ç ìåòîþ âèä³ëåííÿ é ³äåíòèô³êàö³¿ êîæíîãî çáóäíèêà õâîðîá. Òîìó, äå öå 
ìîæëèâî, ðîçðîáëåíî òà îïèñàíî ïîâíå ïîåòàïíå ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ, â ³íøèõ 
âèïàäêàõ — íàâåäåíî ñõåìè é àëãîðèòìè âèêîíàííÿ îêðåìèõ éîãî åòàï³â. Òàêîæ ñòó-
äåíòè ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç òèìè âèäàìè ðîá³ò, ÿê³ ðóòèííî âèêîðèñòîâóþòü ó 
ïðàêòèö³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Àâòîðè âèñëîâëþþòü ùèðó âäÿ÷í³ñòü àêàäåì³êó ÍÀÍ, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíòó ÀÌÍ 
Óêðà¿íè, äîêòîðó ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðó Â.Ï. Øèðîáîêîâó, ïðîôåñîðó Ì.Ì. Êàï-
ë³íó, êàíäèäàòó ìåäè÷íèõ íàóê À.À. Ôóðìàíó, à òàêîæ ë³êàðÿì-ëàáîðàíòàì ïðîô³ëü-
íèõ ëàáîðàòîð³é çà ö³íí³ âêàç³âêè òà ïðàêòè÷íó äîïîìîãó ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ ï³äðó÷íè-
êà: Ò.Ñ. Ãàáåëþê, Ò.Á. ßêîâåíêî, Ã.Ì. Øàõîâñüê³é, Ë.Ì. Ïåäîñåíêî, Æ.Â. Õà òèíñüê³é, 
âèêëàäà÷ó Ïåðøîãî Êè¿âñüêîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó Ò.Ì. ªâäîêèìåíêî.

Óñ³ ïîáàæàííÿ òà êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ÷èòà÷³â òà êîðèñòóâà÷³â öüîãî ï³äðó÷íè-
êà áóäóòü ïðèéíÿò³ àâòîðàìè ç ùèðîþ âäÿ÷í³ñòþ.
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Частина І
СПЕЦІАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Патогенні коки

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ãíîºòâîðíèõ êîê³â. Ïàòîãåíí³ êîêè íàé÷àñò³øå ñïðè-
÷èíþþòü ãí³éíî-çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ, òîìó ¿õ ùå íàçèâàþòü ãíîºòâîðíèìè (ï³î-
ãåííèìè). Ãí³éíî-çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ º íàéïîøèðåí³øèìè. Íà íèõ ùîðîêó 
õâîð³þòü ì³ëüéîíè ëþäåé. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí öüîãî º íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
çáóäíèê³â: öå êîêè, åíòåðîáàêòåð³¿ (åøåðèõ³¿, ïðîòåé, êëåáñ³ºëè òîùî), ïñåâäîìî-
íàäè (ñèíüîãí³éíà ïàëè÷êà), áàêòåðî¿äè. Àëå 70—80 % óñ³õ ãí³éíî-çàïàëüíèõ çà-
õâîðþâàíü ñïðè÷èíþþòü ñàìå êîêè, ÿê îêðåìî, òàê ³ â àñîö³àö³ÿõ ç ³íøèìè ì³êðî-
îðãàí³çìàìè.

Äî ãíîºòâîðíèõ êîê³â â³äíîñÿòü óìîâíî-ïàòîãåíí³ âèäè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó 
íîðìàëüíî¿ ì³êðîôëîðè ëþäèíè é ïàòîãåíí³. Òîìó âîíè çäàòí³ ñïðè÷èíèòè ÿê 
åíäîãåíí³, òàê ³ åêçîãåíí³ ³íôåêö³¿. Ãíîºòâîðí³ êîêè ÷àñòî º ïðè÷èíîþ âíóòð³øíüî-
ë³êàðíÿíèõ ³íôåêö³é. Îñîáëèâó çàãðîçó âîíè ñòâîðþþòü ó õ³ðóðã³÷íèõ òà îï³êîâèõ 
ñòàö³îíàðàõ, äèòÿ÷èõ ë³êàðíÿõ, à òàêîæ ó ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ.

Ãíîºòâîðí³ êîêè íàëåæàòü äî òðüîõ ðîäèí:
1. Micrococcaceae — ðîäè: Staphylococcus, Stomatococcus, Micrococcus.
2. Streptococcaceae — ðîäè: Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus.
3. Neisseriaceae — ð³ä Neisseria (ìåí³íãîêîêè, ãîíîêîêè).
Óñ³ ãíîºòâîðí³ êîêè ïîä³áí³ ì³æ ñîáîþ çà ìîðôîëîã³ºþ (ìàþòü ôîðìó, áëèçüêó 

äî êóëÿñòî¿), íå óòâîðþþòü ñïîðó, íåðóõëèâ³, äåÿê³ êîêè óòâîðþþòü êàïñóëó. Çà 
òèíêòîð³àëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè ¿õ ïîä³ëÿþòü íà äâ³ ãðóïè: ãðàìïîçèòèâí³ òà ãðàì-à
íåãàòèâí³. Äî ãðàìïîçèòèâíèõ íàëåæàòü ðîäèíè ì³êðîêîê³â ³ ñòðåïòîêîê³â, äî ãðàì-
íåãàòèâíèõ — íåéñåð³¿.

Òàêîæ êîêè â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà âèáàãëèâ³ñòþ äî ïîæèâíèõ ñåðåäîâèù 
³ ôåðìåíòàòèâíîþ àêòèâí³ñòþ. Íàéìåíø âèáàãëèâèìè äî ïîæèâíèõ ñåðåäîâèù ³ 
íàéá³ëüø ôåðìåíòàòèâíî àêòèâíèìè º ì³êðîêîêè, íàéá³ëüø âèáàãëèâèìè äî ïî-
æèâíèõ ñåðåäîâèù ³ íàéìåíø á³îõ³ì³÷íî àêòèâíèìè — íåéñåð³¿.

Â³äð³çíÿþòüñÿ ãíîºòâîðí³ êîêè ³ çà ïàòîãåííèìè âëàñòèâîñòÿìè. Íàéìåíø îð-
ãàíîòðîïíèìè ³ íàéìåíø ñïåöèô³÷íèìè º ì³êðîêîêè, òîìó âîíè çäàòí³ óðàæàòè 
áóäü-ÿêó òêàíèíó ³ áóäü-ÿêèé îðãàí. Á³ëüø îðãàíîòðîïíèìè ³ ñïåöèô³÷íèìè º 
íåéñåð³¿, âîíè çäàòí³ óðàæàòè ëèøå ïåâí³ îðãàíè: ìåí³íãîêîêè º çáóäíèêàìè åï³-
äåì³÷íîãî öåðåáðîñï³íàëüíîãî ìåí³íã³òó, ãîíîêîêè — ãîíîðå¿.
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íèê³â ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, îñîáëèâîñò³ åï³äåì³îëîã³¿, ïàòîãåíåçó ³ êë³í³÷íî¿ 
êàðòèíè öèõ çàõâîðþâàíü, ìåõàí³çìó ôîðìóâàííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ³ìóíî-
ëîã³÷íèõ ðåàêö³é ç áîêó ìàêðîîðãàí³çìó, à òàêîæ â³äáîðó ïàòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó 
òà óìîâè òðàíñïîðòóâàííÿ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî ìåòîäàì ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñ-
òèêè, ÿê³ îïèñàíî ç óðàõóâàííÿì ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê òà ³íñòðóêö³é, çàòâåðäæåíèõ 
íàêàçàìè ÌÎÇ Óêðà¿íè, à òàêîæ Äåðæàâíèõ ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë.
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ÓÄÊ 579
ÁÁÊ 28ÿ73

Ë96



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




