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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาของตัวออนระยะแรกระหวางการปฏิสนธิภายนอกรางกายใน

กระบือปลัก โดยดูผลการเปลี่ยนแปลงของโครมาตินและเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวยแอกตินไมโครฟลาเมนต และ

ไมโครทิวบูล ทําการเลี้ยงโอโอไซตและปฏิสนธิภายนอกรางกายจํานวน 118 ใบ จากนั้นนําโอโอไซตที่เล้ียงนาน 12, 

18, 24 และ 30 ชั่วโมงหลังการปฏิสนธิมาตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของโครมาตินและเซลลโครงรางภายใตกลอง

จุลทรรศนหลังการยอมสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนดังตอไปนี้คือ ยอมไมโครทิวบูลดวย monoclonal-α-tubulin-TRIT C 

ยอมแอกตินไมโครฟลาเมนตดวย Alexa 488 phalloidin และยอมโครมาตินดวย DAPI ผลการศึกษาพบวาเสนใย

โปรตีนที่ถูกสรางขึ้นจากไมโครทิวบูลบริเวณฐานของหัวอสุจิ หรือ sperm aster นั้นมีบทบาทสําคัญในการชวยให

เกิดการเคลื่อนที่ของโปรนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย (male and female pronuclei) ขณะที่เสนใย

โปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตนาจะมีความเกี่ยวของกับการแบงเซลลของตัวออน  

 
คําสําคัญ : แอกตินไมโครฟลาเมนต  ไมโครทิวบูล  การพัฒนาของตัวออน  การปฏิสนธิ 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to examine the redistribution of cytoskeleton and chromatin 

configurations in swamp buffalo oocytes during fertilization and cleavage. A total of 118 cumulus oocyte 

complexs were collected and were used in this study. After in vitro fertilization, presumptive zygotes 

and embryos were fixed at various time points (12, 18, 24 and 30 h), and microtubules, microfilaments 

and chromatin were fluorescently labeled using monoclonal-α-tubulin, Phalloidin and DAPI, 

respectively. The redistribution pattern of cell cytoskeleton and chromosome of the zygotes and 

embryos was examined under epifluorescent microscopy. The results indicated that a dense network of 
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microtubules or sperm aster in which radiating from the base of the decondensing sperm head plays a 

crucial role in the fertilization events about migration and apposition of male and female pronuclei in a 

normal fertilization process whereas microfilaments are considerably required for contractile ring 

formation during cleavage. 
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คํานํา 
 การปฏิสนธิคือกระบวนการที่เร่ิมจากการรวมตัวกันระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย 

แลวเกิดการกระตุนจนเกิดการแบงเซลลที่มีจํานวนโครโมโซมเทากับ 2n ทั้งนี้ปกติโอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิแลว 

จะหยุดอยูที่ระยะ metaphase II จนกระทั่งมีการเจาะผานของตัวอสุจิทําใหกระตุนโอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิ 

เกิดการแบงตัวตอแบบ meiosis จนสมบูรณ ไดนิวเคลียสที่เรียกวา female pronucleus สวนทางดานของตัวอสุจิ

หลังจากเจาะผานเขาไปในโอโอไซตไดแลวจะเกิด chromatin decondensation จนกลายเปน male pronucleus 

ขณะเดียวกันเซนโตรโซม ซึ่งประกอบดวยไมโครทิวบูลที่อยูบริเวณฐานของตัวอสุจิจะทําการสรางเสนใยโปรตีนขึ้น 

เรียกวา sperm aster โดยเสนใยโปรตีนดังกลาวจะมีการเจริญยื่นยาวออกไปอยางตอเนื่อง เปนผลให female 

pronucleus และ male pronucleus ถูกดึงเขาสูจุดศูนยกลางของโอโอไซต ตอมาเยื่อหุมโปรนิวเคลียสทั้งสองจะ

แตกออกทําใหโครโมโซมของทั้งโอโอไซตและตัวอสุจิเกิดการประสานรวมตัวกัน หรือเรียกวา syngamy กอนจะมี

การจําลอง DNA และแบงตัวแบบ mitosis จนไดเปนสองเซลล (cleavage) ทั้งนี้มีการรายงานในสัตวเล้ียงลูกดวย

นมหลายชนิดวาเซนโตรโชมจากตัวอสุจิมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนที่ของโปรนิวเคลียสและทําใหเกิดการแบงตัว

เปนสองเซลล (Long และคณะ, 1993; Sathananthan, 1998; Sathananthan และคณะ, 1999)  แตสําหรับสัตว

ตระกูลฟนแทะกลับพบวา   โครโมโซมของโอโอไซตและตัวอสุจิเคลื่อนที่เขามาหากันและเกิดการประสานรวมตัวกัน

ไดโดยอาศัยเซนโตรโซมจากโอโอไซต (Schatten และคณะ, 1985) ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวยังไมมีรายงานใน

กระบือปลักมากอน จึงเปนมูลเหตุจูงใจของผูวิจัยในการนําเอาเทคนิคการยอมสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนและตรวจดู

ภายใตกลองจุลทรรศนมาใชเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของทั้งโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวยแอกตินไม

โครฟลาเมนตและไมโครทิวบูลในชวงการพัฒนาของตัวออนระยะแรกในกระบือปลักซึ่งนับเปนการสรางองคความรู

ใหม  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

สารเคมี 
สารเคมีในการทดลอง มาจากบริษัท Sigma-Aldrich Chemical Co. (St. Louis, MO, USA) 

 

การเก็บรังไขและการคัดเลือกโอโอไซต 
เก็บรังไขกระบือจากโรงฆาสัตวทองถิ่น โดยเก็บมาในสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด อุณหภูมิระหวาง

ขนสงอยูที่ 28-35 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากมาถึงหองปฏิบัติการ นํารังไขที่ไดมาลางใน
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แอลกอฮอล 70% และสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด (Das และคณะ, 1996) จากนั้นทําการเจาะดูดโอโอไซต

จากฟอลลิเคิลขนาด 2-8 มิลลิเมตร คัดเลือกโอโอไซตที่ลอมรอบดวยเซลลคิวมูลัส สามชั้นขึ้นไป มีไซโตพลาซึม

สมํ่าเสมอกันเพื่อใชทดลอง 

 

การเลี้ยงโอโอไซตในหลอดทดลอง  
 ทําการเลี้ยงโอโอไซตในน้ํายา TCM-199 ที่มีการเติมฮอรโมนและสารประกอบดังตอไปนี้ 10% (v/v) fetal 

calf serum (FCS), 50 IU/ml human chorionic gonadotropin, 0.02 IU/ml follicle stimulating hormone, 1 

μg/ml estradiol-17beta, 100 μM cysteamine, 20 ng/ml epidermal growth factor, 100 IU/ml penicillin G 

and 100 μg/ml streptomycin โดยเลี้ยงโอโอไซตจํานวน 10 ใบ ในหยดน้ํายาขนาด 50 ไมโครลิตร ในตูบมชนิด 

5% CO2 อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง 

 

การเตรียมตัวอสุจิสําหรับการปฏิสนธิในหลอดทดลอง 
ใชน้ําเชื้อแชแข็งกระบือปลัก (Boonlert 30/01/04) ที่ไดมาจากศูนยวิจัยการผสมเทียมราชบุรี กรมปศุสัตว  

ทําการละลายน้ําเชื้อดังกลาวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 วินาที จากนั้นลางตัวอสุจิโดยการปนใน

น้ํายา Tyrode’s-Albumin-Lactate-Pyruvate (TALP) ดวยเครื่อง centrifuge 1800xg 5 นาที จํานวน 2 ครั้ง ทํา

การคัดแยกตัวอสุจิที่แข็งแรงดวยวิธี swim up 45 นาที ในน้ํายา TALP ที่เติม 6 mg/ml BSA และ 10 μg/ml 

heparin (Totey และคณะ, 1993) 

 

การปฏิสนธิ และการเลี้ยงตัวออนในหลอดทดลอง 
หลังจากที่เล้ียงโอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิในหลอดทดลองแลว นําโอโอไซตดังกลาวมาปฏิสนธิกับตัว

อสุจิในหลอดทดลอง โดยใชอสุจิที่มีความเขมขน 2 × 106 ตอมิลลิลิตร ใสในหยดน้ํายา TALP 50 ไมโครลิตร ที่มีการ

เติม 20 μM penicillamine, 10 μM hypotaurine และ 1 μM epinephrine ตอจํานวนโอโอไซต 10 ใบ  เปนเวลา 

12 ชั่วโมง ในตูบม 5% CO2   และ 5% O2  อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส จากนั้น นําโอโอไซตมาลางเอาตัวอสุจิ

สวนเกินออกในสารละลาย synthetic oviductal fluid (SOF) โดยใช pipette ดูดขึ้นๆลงๆ ให เซลลคิวมูลัส รอบๆ 

และ ตัวอสุจิหลุดออก จึงนําไปเลี้ยงตอไปในน้ํายา SOF ที่มีสารประกอบของ 1% fetal calf serum ในตูบม 5% 

CO2   และ 5% O2  อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส จนกระทั่งทําการประเมินตัวออน 

 

การประเมินตัวออน 
นําโอโอไซต/ตัวออนที่เล้ียงนาน 12, 18, 24 และ 30 ชั่วโมงหลังการปฏิสนธิ มาตรวจดูการเปลี่ยนแปลง

ของโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวย แอกตินไมโครฟลาเมนตและไมโครทิวบูล ดวยการยอมสีเรืองแสง

ฟลูออเรสซีนตามวิธีการของ Simerly และ Schatten (1993) ดังตอไปนี้คือ ยอมไมโครทิวบูลดวย monoclonal-α-

tubulin-TRIT C, ยอมแอกตินไมโครฟลาเมนตดวย Alexa 488 phalloidin (Molecular Probes, Invitrogen, OR, 

USA)  และยอมโครมาตินดวย DAPI ทําการตรวจภายใตกลองจุลทรรศน (BX51, Olympus, Tokyo, Japan). 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
การศึกษาครั้งนี้ใชโอโอไซตจํานวน 118 ใบ เพ่ือดูการพัฒนาของโอโอไซตที่ไดรับการปฏิสนธิไปเปนตัวออน 

โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของโครมาติน และเซลลโครงราง ซึ่งประกอบดวย แอกตินไมโครฟลาเมนตและไม

โครทิวบูล ดังแสดงดังรูปที่ 1 ทั้งนี้โอโอไซตที่เจริญพรอมปฏิสนธิจะหยุดอยูที่ระยะ metaphase II มีลักษณะ

โครโมโซมเรียงกันอยูตรงกลาง ถูกตรึงดวยเสนใยโปรตีนชนิดไมโครทิวบูล มีลักษณะคลายรูปบารเรล (barrel 

shaped) และมี 1st polar body อยูบริเวณ perivitelline space  (รูปท่ี 1A) บริเวณอื่นๆภายในไซโตพลาสซึมไมพบ

เสนใยโปรตีนชนิดไมโครทิวบูลกระจายอยู 

กระบวนการพัฒนาของตัวออนภายหลังการปฏิสนธิ 12 ชั่วโมงพบวา ตัวอสุจิที่เจาะผานเขาไปในโอโอไซต

นั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยในสวนของหัวอสุจิมีการขยายใหญขึ้นของโครมาติน หรือเรียกวา chromatin 

decondensation และสวนฐานของหัวอสุจิ เร่ิมมีเสนใยโปรตีนเจริญยื่นยาวออกมาจากไมโครทิวบูลบริเวณดังกลาว 

เรียกวา sperm aster (รูปที่ 1B) ขณะเดียวกันกับทางดานของโอโอไซต พบวา โครโมโซมมีการเจริญตอจากระยะ 

metaphase II ไปเปนระยะ anaphase II และ telophase II (รูปที่ 1C)  และพบโอโอไซตบางใบที่สามารถแบงตัว

แบบ meiosis ตอไปจนสมบูรณ มองเห็นเปน female pronucleus ขนาดเล็ก  พรอมท้ัง 2nd polar body อยูบริเวณ 

perivitelline space  

ณ เวลา 18 ชั่วโมงภายหลังการปฏิสนธิ พบการเปลี่ยนแปลงของหัวอสุจิ จากที่เปนเพียง chromatin 

decondensation เปล่ียนไปเปน male pronucleus โดยมีขนาดใกลเคียงกันกับ female pronucleus นอกจากนั้น

ภายในไซโตพลาสซึมของโอโอไซตพบวา sperm aster แผขยายออกจากสวนฐานของหัวอสุจิเปนวงกวางขึ้น ไปทาง 

female pronucleus ซึ่งคาดวานาจะมีสวนชวยในการดึงเอา female pronucleus เขามาใกลกันกับ male 

pronucleus (Kim และคณะ, 1997) 

หลังจากนั้น ณ เวลา 24 ชั่วโมงภายหลังการปฏิสนธิ พบวามีการเคลื่อนที่ของ male และ female 

pronuclei เขามาสูจุดศูนยกลางของโอโอไซต โดยเสนใยโปรตีนหรือ sperm aster ดังกลาวมารวมตัวกันหนาแนน

อยูตรงกลางระหวาง male และ female pronuclei (รูปท่ี 1D) หลังจากนั้นจะเกิดการรวมตัวกันของโปรนิวเคลียสทั้ง

สอง หรือเรียกวา syngamy ซึ่งคลายคลึงกันกับในแกะ (Le Guen และ Crozet, 1989) แตทั้งนี้ในกระตาย และหนู

พบวา หลังจากที่เสนใยโปรตีนทําหนาที่ในการดึงเอาโปรนิวเคลียสทั้งสองอันมาอยูตรงกลางไซโตพลาสซึมแลว เสน

ใยดังกลาวกลับกระจายตัวอยูรอบๆโปรนิวเคลียสทั้งสองชัดเจนกวา (Schatten และคณะ, 1985; Yllera-

Fernandez และคณะ, 1992)  

ณ เวลา 30 ชั่วโมงหลังการปฏิสนธิพบการแบงตัวแบบ mitosis ไดเปนสองเซลล โดยระหวางนี้พบเสนใย

โปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตอยูระหวางเซลลทั้งสองเซลลที่กําลังจะแบงตัว (รูปท่ี 1E) ทั้งนี้จากการทดลองใน

สุกรของ Kim และคณะในป 1997 พบวา เสนใยโปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตมีบทบาทในเรื่องการรวมตัวกัน

ของ male และ female pronuclei และการแบงตัวเปนสองเซลลของตัวออน 
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รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวยแอกตินไมโรฟลาเมนต และไมโคร 

 ทิวบูล ภายในโอโอไซตกระบือปลักหลังเกิดการปฏิสนธิภายนอกรางกาย โดยการยอมไมโครทิวบูลดวย  

 monoclonal-α-tubulin-TRIT C (สีแดง), ยอมแอกตินไมโครฟสาเมนตดวย Alexa 488 phalloidin  

 (สีเขียว) และยอมโครมาตินดวย DAPI (สีน้ําเงิน) และตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40x (MII= 

 โครโมโซมระยะ metaphase II; PB I=1st polar body; TII=โครโมโซมระยะ telophase II; PB II=2nd polar  

 body; DS= สวนของหัวอสุจิมีการขยายใหญขึ้นของโครโมโซม; AS=เสนใยโปรตีนที่สรางจากไมโครทิวบูล 

 ที่อยูที่ฐานของหัวอสุจิ;FPN=โปรนิวเคลียสของโอโอไซต; MPN=โปรนิวเคลียสของอสุจิ; N=นิวเคลียส; F= 

 แอกตินไมโครฟลาเมนต) 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ถือเปนครั้งแรกที่ทําการศึกษากระบวนการพัฒนาตัวออนระยะแรกในกระบือปลัก โดยศึกษาถึง

การเปลี่ยนแปลงของโครมาติน และเซลลโครงรางซึ่งประกอบดวย แอกตินไมโครฟลาเมนตและไมโครทิวบูล จากผล

การศึกษาชี้ใหเห็นวา เสนใยโปรตีนที่ถูกสรางขึ้นจากไมโครทิวบูลบริเวณฐานของหัวอสุจิ หรือ sperm aster นั้นมี

บทบาทสําคัญในการชวยใหเกิดการเคลื่อนที่ของโปรนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย (male and 

female pronuclei) เขามาใกลกัน ขณะที่เสนใยโปรตีนชนิดแอกตินไมโครฟลาเมนตนาจะมีความเกี่ยวของกับการ

แบงเซลลของตัวออน งานวิจัยนี้นอกจากจะทําใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐาน ในเรื่องการทํางานของสวนประกอบตางๆ

ภายในเซลลที่มีความเกี่ยวของตอการเกิดการปฏิสนธิของตัวออนในกระบือปลักแลวนั้น งานวิจัยนี้ยังไดบงชี้ถึง

ชวงเวลาการเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆในกระบวนการปฏิสนธิในกระบือปลักอีกดวย ทั้งนี้เราสามารถนําความรูและ

เทคนิคที่ไดรับไปเปนสวนประกอบในการศึกษาวิจัยดานอื่นๆตอไป ไมวาจะเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความลมเหลว

ของการปฏิสนธินอกรางกาย อัตราการเจริญของตัวออนที่ต่ํา รวมทั้งสามารถนําความรูและเทคนิคที่ไดไป

ประยุกตใชเปนเครื่องมือในการติดตามกระบวนการพัฒนาของตัวออนดวยวิธีการปฏิสนธิอื่นที่แตกตางออกไป เชน 

การฉีดอสุจิเขาไปในโอโอไซต เปนตน  

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 272 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใตโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต 

สกว. (MRG-WII515S056) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551 และ “ทุน 90 ป จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  

  

เอกสารอางอิง 
Das GK, Jain GC, Solanki VS, Tripathi VN, 1996: Efficacy of various collection methods for oocyte 

retrieval in buffalo. Theriogenology. 46, 1403-1411.  

Kim NH, Chung KS, Day BN, 1997: The distribution and requirements of microtubules and 

microfilaments during fertilization and parthenogenesis in pig oocytes. J Reprod Fertil 111, 143-

149. 

Le Guen P, Crozet N, 1989: Microtubule and centrosome distribution during sheep fertilization. Eur J 

cell Biol 48, 239-249. 

Long CR, Pinto-Correia C, Duby RT, Ponce de Leon FA, Boland MP, Roche JF, Robl JM, 1993: 

Chromatin and microtubule morphology during the first cell cycle in bovine zygotes. Mol 

Reprod Dev 36, 23-32. 

Sathananthan AH, 1998: Paternal centrosomal dynamics in early human development and infertility. J 

Assist Reprod Genet 15, 129-139. 

Sathananthan AH, Lyons G, Dhamawardena V, Pushett D, Lewis I, Trounson A, 1999: Centriolar 

dynamics in the bovine embryo: Inheritance and perpetuation of the sperm centrosome during 

fertilization and development. Protoplasma 206, 263-269. 

Schatten G, Simerly C, Schatten H, 1985: Microtubule configurations during fertilization, mitosis, and 

early development in the mouse and the requirement for egg microtubule-mediated motility 

during mammalian fertilization. Proc Natl Acad Sci U S A. 82, 4152-4156. 

Simerly C, Schatten G, 1993: Techniques for localization of specific molecules in oocytes and embryos. 

Methods Enzymol 225, 516-553.  

Totey SM, Pawshe CH, Singh, GP, 1993: Effects of bull and heparin and sperm concentration on in vitro 

fertilization of buffalo (Bubalus bubalis) oocyte matured in vitro. Theriogenology 39, 887–898. 

Yllera-Fernandez MM, Crozet N, Ahmed-Ali M, 1992: Microtubule distribution during fertilization in the 

rabbit. Mol Reprod Dev 32, 271-276. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


