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ПЛАВНІ СТЕПОВИХ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ЇХ
ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЙНОМУ ПОНЯТТЮ «МАРШІ»

Мазур І.О.
аспірант Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського
При проведенні еколого-біоценотичних досліджень плавневих екотопів степових річок, які
зазвичай мають ознаки річково-руслової та руслово-заплавної типології, відразу постає проблема їх ідентифікації в системі загальноприйнятних, переважно англомовних класифікацій. Так,
саме поняття «плавні» не має точного іншомовного перекладу і за межами країн колишнього
СРСР у науковій літературі не використовується.
Ми ж розуміємо під назвою «плавні» низинні, заболочені, покриті водною і водно-болотною рослинністю долинні та дельтові ділянки річок. У
більш деталізованому розумінні – це порослі специфічною болотною рослинністю (очерету, рогозу, осок) ділянки заплави річки, які постійно,
або періодично (сезонно) вкриті водою [1,2].
Міжнародні класифікаційні схеми типізації
водно-болотних угідь для позначення екотопів,
подібних до плавневих, застосовують загальний
термін «марші», що не містить чіткості, типової
для терміну «плавні». Оскільки класифікаційні
ознаки інших підтипів водно-болотних угідь, позначених як Swamps, Fens, Bogs, не відповідають
ознакам річкових плавнів Півдня України (переважанням деревної рослинності, моху та торфових грунтів, відповідно)[4,5,6], то останні закономірно деталізувати більш вузьким терміном
«маршеві болота».

Обидва терміни в цілому не тотожні поняттю плавнів, тож більшість вітчизняних авторів
змушені при публікаціях у англомовних виданнях, використовувати для позначення плавневих
біотопів та їх рослинності таке нейтральне словосполучення, як «макрофіти естуарних зон» [3].
Однак, досвід та результати власних багаторічних
еколого-гідрологічних досліджень річкових
плавнів Півдня України показують, що дійсно, в
більшості випадків найбільш відповідним
терміну «плавні» є саме англомовний термін
«марші - marshes». Його визначенню відповідають прісноводні плавні річок і вершин лиманів,
які не піддаються впливу морських вод, так і солонуватоводні плавневі екотопи лиманів і дельтових зон Дунаю, Дністра і Дніпра, які під дією
нагонних і згінних вітрів періодично змінюють
градієнт солоності. Тож суто прісноводним маршам відповідають долинно-річкові плавні - заболочені заплави річки, а приморським солонуватоводним – дельтово-естуарні та лиманні ландшафти. Серед приморських, у залежності від
впливу морських вод, цілком успішно диференціюються прибережні та суходільні марші (Рис.1.)
[5].
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Рис.1. Класифікація та ключові ознаки маршевих водно-болотних угідь Північно-Західного Причорномор’я в системі
«The U.S. Environmental Protection Agency»)
Так, у якості еталону «класичних» суходільних маршевих боліт цілком можливо прийняти плавні річки Кодима в середній та нижній
ділянках течії (Рис.2).

Рис. 2. Суходільні прісноводні плавні річки Кодима (середня течія)
Non-tidal marsh along the Kodyma River
В якості «класичних» приморських маршів
закономірно визначити практично всі плавневі

біотопи приморських водойм Дунай-Дніпровського межиріччя (Рис.3).
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I – плавні/марші приморського
типу (дельтові, естуарні, лиманні, гирлові, солончакові)
II – плавні/марші суходільного
типу (долинно-заплавні, руслові)
Рис.3. Зона маршів / плавнів приморського типу на території Північно-Західного Причорномор’я
При цьому гирлові ділянки ДунайськоДністровсько-Дніпровських плавневих екосистем, які періодично підпадають під вплив згіннонагінних коливань рівня води та дії широкого
спектру хвиль і хвильових течій, в екологічному
плані є найбільш схожими на приморські марші
Англії, півночі Франції та Західного узбережжя
США (tidal marshes). На відміну від них, плавневі
біотопи малих та середніх річок степової зони за
генезисом, гідрологічним режимом та фітоценотичним характеристикам є яскравим прикладом
ландшафтно-ценотичної специфіки суходільних
прісноводних маршів (non-tidal marshes).
Література:
1. Дубына Д.В., Плавни Причерноморья
/Д.В. Дубына, Ю.Р. Шеляг – Сосонко. – К.: Наук.
думка, 1989. – 272 с.
2. Климентов Л. В. О содержании понятия
«плавни» и их народно-хозяйственном значении

/Л.В. Климентов // Развитие новых исследований
природных ресурсов: Сб. научн. трудов. Отв. ред.
С. Т. Белозоров. – Одесса: Облиздат, 1963. – С. 22
– 25.
3. Directory of Azov-Black Sea Coastal Wetlands:Revised and updated. – Kyiv: Wetlands International, 2003. – 235 p.
4. Keddy P.A . Wetland Ecology: Principles
and Conservation / Paul A. Keddy. – Cambridge University Press, 2010. – Р .4-13.
5. Wetlands Classification and Types [Electronic resource]: United States Environmental Protection Agency (USEPA). – Mode of access:
http://www.epa.gov/wetlands/wetlands-classification-and-types#marshes
6. Wetlands Types and Classifications [Electronic resource]: WATERSHEDSS. – Mode of access:
http://www.personal.ceu.hu/students/03/nature_conservation /wwddetail/Types_classif.html
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АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ КЛІТИН

Макеєнко О.Л.,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Київ, Україна
ANALYSIS OF DIGITAL IMAGE OF CELLS
Makeienko O.L.,
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»,
Kyiv, Ukraine
Анотація
В статті запропонований підхід аналізу сегментації клітин на цифровому зображенні, за допомогою програмного модулю AxioVision.
Об’єкт дослідження – зразок крові, попередньо забарвлений препаратом.
Мета роботи – створення програмного модулю, для автоматичного підрахунку кількості
еритроцитів, їх об’єму та площі.
Мета дослідження – робочий модуль програми для автоматичного підрахунку кількості,
об’єму та площі еритроцитів.
Для підрахунку клітин для аналізу витрачається дуже багато часу, за допомогою автоматичного підрахунку в створеному модулі в програмному середовищі AxioVision, це можна буде
зробити за декілька хвилин. Такі модулі можуть
використовуватися, як для підрахунку еритроцитів, так і інших клітин таких як сегментоядерні
нейтрофіли, базофіли, злоякісні клітини.
Ключові слова: еритроцити, AxioVision
AutoMesure modules, автоматичний підрахунок
клітин, аналіз зображень клітин.
Abstract
In the article the approach of segmentation
analysis of cells in a digital image using the software
module AxioVision.
The object of study – a sample of blood, prepainted drug.
Purpose of study – a software module for automatically measuring the number of red blood cells,
their volume and area.
The aim – working module program to automatically measuring the number, volume and area of
red blood cells.
To calculate the cells for analysis spent a lot of
time with automatic measuring module created in the
software environment AxioVision, it can be done in
minutes. These modules can be used both for counting erythrocytes and for other cells such as segmented
neutrophils, basophils, malignant cells.

KEYWORDS: red blood cells, AxioVision
AutoMeasure modules, automatic counting cells, analyzes images of cells.
Клітини та об’єкти на гістологічних зображеннях інколи дуже важко підрахувати, не кажучи вже про інші важливі параметри
вимірювання: об’єм, площа, діаметр, довжина та
ін.. Інколи зображення мають погану освітленість
чи погану якість. Сучасні системи дають нам
можливість уникнути людського фактору при
підрахунках, всі обчислення робляться автоматично, необхідно лише задати правильні параметри вимірювання. Модуль автоматичного
вимірювання AxioVision включає 6-ть основних
кроків. Ці кроки представляють загальну
послідовність процедури аналізу зображень. З 6ти кроків особливо важливими є два кроки. Перший крок отримання зображення, тільки під час
отримання зображення Вам доступні всі вихідні
дані. Інформація з зображення яке є поганим,
може бути невірною, вона віддаляє Вас від отримання точних результатів вимірювання. Це може
спровокувати ситуацію коли зразок, який має
бути простим для вимірювання, з точки зору
аналізу зображень, система не може розпізнати
об’єкти, що повинні бути виміряні. Другий важливий крок - це сегментація - ключ до коректного
функціонування автоматичного вимірювання.
Цей процес включає необхідні об’єкти, які визначені автоматично за допомогою вимірювальної
системи, і відділені від загального фону, та
об’єктів, які не повинні бути виміряні (фон зображення, артефакти). Спочатку це відбувається на
підставі яскравості або кольору інформації.
Результатом сегментації є «вимірювальна
маска» (рис. 1а), яка представляє об’єкти які мають бути виміряні.
Завдяки модулю автоматичного вимірювання зображень, можливо полегшити та пришвидшити роботу з гістологічними зображеннями та
підвищити якість оцінки результатів отриманих
зразків. З цим модулем, програма вимірювання
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може виконуватись дуже швидко та легко за допомогою майстру wizard. Всі функції необхідні
для процедури аналізу зображень викликаються
одна за одною. Параметри функцій можуть бути
встановлені для конкретного завдання, і зберігатися в кінці в якості програми для аналогічних вимірювань. Коли програма для вимірювання визначена, ви можете провести серію вимірювання
будь-якої кількості зображень.

Рисунок 1а

Прикладом даного модулю є розроблений
модуль вже з необхідними характеристиками для
аналізу препарату з кров’ю, де підпрограма автоматично розпізнає еритроцити, підраховує їх кількість, об’єм та діаметр. Таким чином можна значно пришвидшити роботу.

Рисунок 1б

Рисунок 1 – а, експериментальний зразок зображення; б, розпізнавання необхідних клітин при автоматичному вимірюванні.
Результатом вимірювання є вихідна таблиця (Таблиця 1), в якій в отримаєте всі параме-

три, які задавали для вимірювання. Таблиця зберігається в форматі *.xls, що значно полегшує роботу при подальшому аналізі та статистиці.

Таблиця 1 – таблиця отриманих даних після автоматичного вимірювання.

Таким чином, за допомогою створеного модулю можна аналізувати зображення при роботі з
еритроцитами .
Перелік посилань
1. Карл Цейз Microscopy GmbH, AxioVision
керування для користувача, 2014, P. 640-651.
2. Недзьведь А.М., Абламейко С.В. Сегментація клітин на гістологічних препаратах для світлової мікроскопії / / Сб. мат. докл. 5-й міжнар.
конф. з розпізнавання образів і обробки інформації PRIP-99. - Мінськ, 1999. - Ч. 2. - С. 143-148.

3. Никоненко А.Г. Введення в кількісну
гістологію. Київ: Книга - плюс, 2013 – 256 с.
References
1. Carl Zeiss Microscopy GmbH, AxioVision
User`s Guide, 2014, P. 640-651.
2. Nedzved AM, Ablameyko SV Segmentation
cells in histological preparations for light microscopy
/ / Sat. mate. Proceedings. 5th Intern. Conf. with image recognition and processing PRIP-99. - Minsk,
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Анотація
Мета. Визначення деяких показників
імунітету у хворих на псоріаз.
Метод. Для ідентифікації різних субпопуляцій Т-лімфоцитів використовували ЛЦТ. Для
визначення загальної кількості лімфоцитів застосовували
комерційні
набори
МКАТ
(«МедБіоСпектр», РФ - Москва). Для визначення
рівня ЦІК використовували спектрофотометричний метод. Визначення вмісту IgG, IgA, IgM в сироватці крові здійснювали методом простої
радіальної імунодифузії з використанням моноспеціфіческіх сироваток проти імуноглобулінів
людини виробництва НДІ епідеміології та
мікробіології (Росія, Нижній Новгород). Інтерферони вивчали за допомогою ІФА. Визначення цитокінів проводили на иммуноферментному
аналізаторі фірми «Sanofi Diagnostics Paster» PR
2100 (Франція). Концентрацію α-і γ-ІФН вивчали
за допомогою тест-систем виробництва НВО
«Діагностичні системи» (РФ, Н. Новгород), а
рівень ІЛ-2 та ІЛ-4 - з використанням наборів виробництва «Протеїновий контур» (РФ, СПб) .
Результат. При дослідженні показників
клітинної ланки імунітету у хворих на псоріаз ми
встановили достовірне зниження CD3 + і CD4 + лімфоцитів у 85,2% хворих. CD8 + лімфоцити
були достовірно збільшені в 85,2% хворих на
псоріаз. Рівень натуральних кілерів CD16 + і
CD56 + був вірогідно зменшений в 85,2% хворих

на псоріаз. При вивченні цитокінів ми встановили, що рівень ІФН-α, ІФН-γ, і ІЛ-2 був достовірно зменшений у всіх хворих на псоріаз.
Висновки. У хворих на псоріаз спостерігалося порушення імунологічного балансу, яке полягало в пригніченні клітинної ланки імунітету,
встановлено достовірне зниження відносної кількості NK-клітин з фенотипом CD16 + і CD56 +.
Також було виявлено достовірне зниження ІФНγ, ІЛ-2 і ІФН-α, що побічно свідчить про пригничення функціональної активності Т-хелперів 1
типу, які синтезують ІЛ-2 і ІФН-γ, і виснаження
функціональних резервів всіх імунокомпетентних
клітин. Виявлено підвищення сироваткового
вмісту ІЛ-4, основного цитокина, синтезованого
Т-хелперами 2 типу. Спостерігалося збільшення
IgG та ЦІК.
Ключові слова: псоріаз, імунна система.
ABSTRACT
Background. The definition of some indicators
of immunity in patients with psoriasis.
Methods. To identify the various subpopulations of T-lymphocytes used LCT test. To determine
the total number of lymphocytes used commercial
kits MAbs ("MedBioSpektr" Russian Federation Moscow). For the determination of CIC using the
spectrophotometric method. Determination of IgG,
IgA, IgM in serum was performed by single radial immunodiffusion using monospecific sera against hu-
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man immunoglobulin production Institute of Epidemiology and Microbiology (Russia, Nizhny Novgorod). Interferons were studied by ELISA. Determination of cytokines were performed on enzyme immunoassay analyzer of the company «Sanofi Diagnostics
Paster» PR 2100 (France). The concentration of α-and
γ-interferon was studied using test systems produced
by "Diagnostic Systems" (Russia, Nizhny Novgorod),
and the level of IL-2 and IL-4 - with sets of production "Protein contour" (Russia, St. Petersburg) .
Result. In the study of cellular immunity in patients with psoriasis, we have established a significant
decrease CD3 + and CD4 +-lymphocytes in 85.2% of
patients. CD8 + lymphocytes were significantly increased in 85.2% of patients with psoriasis. Levels of
natural killer cells CD16 + CD56 + was significantly
reduced in 85.2% of patients with psoriasis. In the
study we found that the cytokine level of IFN-α, IFNγ, and IL-2 was significantly decreased in all patients
with psoriasis. CIC content in the peripheral blood of
patients with psoriasis was significantly increased in
all patients.
Conclusion. Based on the above it can be concluded that in patients with psoriasis was observed violation of the immunological balance, which is the
oppression of cellular immunity, found a significant
decrease in the relative number of NK-cells with the
phenotype CD16 + and CD56 +. It was also revealed
a significant decrease of IFN-γ, IL-2 and IFN-α,
which is indirect evidence of the oppression of the
functional activity of T-helper type 1, which synthesize IL-2 and IFN-γ, and the depletion of functional
reserves of immunocompetent cells. The increase of
serum levels of IL-4, which is the main cytokine synthesized by T-helper type 2.
Keywords: psoriasis, the immune system.
Псоріаз залишається однією з актуальних
проблем сучасної дерматології. «Висока питома
вага (до 15%) серед інших уражень шкіри, мультифакторіальна етіології, хронічний рецидивуючий перебіг, недостатня ефективність існуючих
засобів терапії, неповна вивченість механізмів розвитку» [1, с. 140] обумовлюють необхідність подальшого дослідження патогенезу захворювання і
розробки методів лікування цього дерматозу.
«Важливу роль у розвитку псоріазу грають
дендритні клітини і активовані Т-лімфоцити,
взаємодія яких запускає ряд механізмів, що призводять в остаточному підсумку до розвитку запального процесу і формування псориатических
уражень шкіри» [2, с 35]. Імунологічні дослідження встановили обумовленість псоріазу
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функціональними і комунікативними аномаліями
Т-лімфоцитів. «Встановлене гіперактивний стан
Т-хелперів при псоріазі сьогодні розглядається в
якості головного механізму, що приводить до
епідермальної проліферації з порушенням диференціювання кератиноцитів, розширенню судин,
проліферації і акумуляції нейтрофілів і Т-лімфоцитів. Активація Т-клітин є ключовою подією в
каскаді взаємодій клітин запального інфільтрату,
кровеносних судин і кератиноцитів »[3, с. 33].
Дослідження особливості імунного статусу
у хворих на псоріаз в залежності від віку, тривалості псоріазу та перебігу псоріатичний хвороби
на нашу думку дозволять доповнити сучасне уявлення про патогенез даного захворювання.
При спостереженні змін імунітету ми вивчали зміни показників клітинного і гуморального
імунітету у 54 хворих на псоріаз в залежності від
віку хворих, давності захворювання та частоти рецидивів.
Методи дослідження. Показники клітинного імунітету включали визначення вмісту Т-, Влімфоцитів, Т-хелперів і Т-супресорів, натуральних кілерів (NK-клітин з фенотипом CD16 + і
CD56 +), цитокінів (ІФН-α, ІФН-γ, ІЛ-2 і ІЛ-4).
Стан гуморального ланки імунітету оцінювали за
рівнем ЦВК. Також вивчали кількісний вміст в сироватці крові імуноглобулінів А, М, G. Для ідентифікації різних субпопуляцій Т-лімфоцитів використовували ЛЦТ. Для визначення загальної
кількості лімфоцитів застосовували комерційні
набори МКАТ («МедБіоСпектр», РФ - Москва).
Для визначення рівня ЦІК використовували метод
світлового розсіювання внаслідок преципітації
комплексів антиген-антитіло з подальшим спектрофотометрическим визначенням оптичної
щільності преципітату. Визначення змісту IgG,
IgA, IgM в сироватці крові здійснювали методом
простої радіальної імунодифузії з використанням
моноспеціфіческіх сироваток проти імуноглобулінів людини виробництва НДІ епідеміології та
мікробіології (Росія, Нижній Новгород). Інтерферони вивчали за допомогою ІФА. Визначення цитокінів проводили на иммуноферментном
аналізаторі фірми «Sanofi Diagnostics Paster» PR
2100 (Франція). Концентрацію α-і γ-ІФН вивчали
за допомогою тест-систем виробництва НВО
«Діагностичні системи» (РФ, Н. Новгород), а
рівень ІЛ-2 та ІЛ-4 - з використанням наборів виробництва «Протеїновий контур» (РФ, СПб) .
Результати дослідження. Дослідження
імунітету в залежності від віку пацієнтів представлено в таблиці 1.
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Таблица 1. Показники (М±m) імунной системи хворих на псориаз в залежності від віку пацієнтів
Вік пацієнтів
Група конПоказник
31-50
51
и
тролю,
18-30 років
років
старше
n=20
n=8
n=25
n=21
СD3+лімфоцити, % 55,4±1,3
51,7±1,31 49,0±2,3 1 59,7±1,3
СD4+лімфоцити, % 30,2±0,8
28,0±0,71 22,6±1,11 30,0±0,9
СD8+лімфоцити, % 17,0±0,7
17,4±1,51 23,1±1,7 1 16,6±0,5
СD22+лімфоцити, % 11,1±0,6
10,2±0,6 8,5±0,81
10,8±0,7
СD16+лімфоцити, % 16,2±0,8
14,2±0,8 1 13,2±0,8 1 16,9±2,30
СD56+лімфоцити, % 16,7±1,6
15,2±1,71 12,6±0,61 17,3±1,45
ІФН-α, пг/мл
5,38±0,6
4,3±0,7 1 3,28±0,4 1 5,74±1,1
ІФН-γ, пг/мл
81,8±2,9
51,2±1,5 1 31,8±1,9 1 82,4±7,9
1
ІЛ-4, пг/мл
28,2±3,7
34,6±5,21 58,2±4,71 22,7±3,4
ІЛ-2, пг/мл
25,6±2,41 17,8±1,81 15,7±1,41 28,3±2,6
IgA, г/л
2,0±0,1 1
1,8±0,3 1 2,2±0,2 1 3,3±0,3
IgM, г/л
1,5±0,05
1,4±1,2
1,7±0,41
1,4±0,2
1
1
1
IgG, г/л
12,2±1,4
14,0±0,8 14,2±1,6
10,6±0,7
ЦІК, ум.од
61,2±2,8
86,5±4,3 1 94,2±10,6 1 56,2±5,0

Примітка. 1 – вірогідна різниця від аналогіч- СD8 + лімфоцитів на 39%. Зниження ІЛ-2 на 45%,
ного показника здорових донорів (р<0,05)
ІФН-α на 40% і ІФН-γ на 61%, а також збільшення
При дослідженні імунологічних показників вмісту ІЛ-4 на 156%. Зниження вмісту IgA, збільв залежності від віку встановлено відхилення в бік шення IgG та ЦІК.
зниження зі збільшенням віку пацієнтів СD3 + на
Далі були проаналізовані імунологічні по18%, СD4 + на 25%, СD22 + на 21%, СD16 + на казники в залежності від давності псоріазу (таб22% і СD56 + лімфоцитів на 27% і збільшення лиця 2).
Таблица 2. Показники (М±m) імунної системи хворих на псоріаз в залежності від давності захворювання
Давність захворювання
Група конПоказник
16 и більше
тролю,
1-5 років 6-15 років
років
n=20
n=12
n=20
n=22
СD3+лімфоцити, % 56,7±1,4 50,7±1,61 50,1±2,1 1
59,7±1,3
1
1
СD4+лімфоцити, % 29,6±0,8 26,1±0,7
23,1±1,1
30,0±0,9
СD8+лімфоцити, % 16,8±0,4 18,6±1,51 22,8±1,7 1
16,6±0,5
СD22+лімфоцити, % 10,4±0,6 10,0±0,6
8,2±0,81
10,8±0,7
1
1
СD16+лімфоцити, % 15,6±0,8 13,2±0,8
12,9±0,8
16,9±2,30
СD56+лімфоцити, % 16,9±1,6 14,2±1,71 12,8±0,61
17,3±1,45
ІФН-α, пг/мл
4,28±0,4 1 3,72±0,4 1 3,22±0,4 1
5,74±1,1
1
1
ІФН-γ, пг/мл
79,8±2,9 54,2±1,5
30,8±1,9
82,4±7,9
ІЛ-4, пг/мл
29,2±3,71 32,6±5,21 59,2±4,71
22,7±3,4
ІЛ-2, пг/мл
26,6±2,41 16,8±1,81 14,3±1,41
28,3±2,6
IgA, г/л
2,1±0,1 1 1,9±0,3 1 1,9±0,2 1
3,3±0,3
IgM, г/л
1,5±0,05 1,4±1,2
1,7±0,41
1,4±0,2
IgG, г/л
11,2±1,4 14,5±0,8 1 16,1±1,6 1 10,6±0,7
ЦІК, ум.од
63,5±2,81 84,2±4,3 1 92,8±10,6 1 56,2±5,0
1
Примітка. – вірогідна різниця від аналогічного показника здорових донорів (р<0,05)
Дослідження в залежності від давності
псоріазу встановило: достовірне зниження рівня
СD3 + на 16%, СD4 + на 23%, СD16 + на 24% і
СD56 + на 26% і збільшення СD8 + лімфоцитів на
37%, зниження ІЛ-2 на 49% , ІФН-α на 44% і ІФНγ на 62%, а також збільшення вмісту ІЛ-4 на 161%

у хворих на псоріаз з ростом тривалості хвороби
більше 15 років.
Далі нами було проаналізовано зміни показників імунітету в залежності від частоти рецидивів (таблиця 3).
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Таблиця 3. Показники (М±m) імунної системи хворих на псоріаз в залежності від частоти рецидивів
псориазу
Частота рецидивів
Група конПоказник
1 раз на 3 1 раз на 2
тролю,
щорічно,
роки,
роки,
n=20
n=25
n=15
n=14
СD3+лімфоцити, % 53,4±1,31
51,7±1,31
52,1±2,3 1
59,7±1,3
1
СD4+лімфоцити, % 29,7±0,8
27,6±0,7
23,4±1,11
30,0±0,9
1
1
СD8+лімфоцити, % 16,8±0,7
18,6±1,5
22,6±1,7
16,6±0,5
СD22+лімфоцити, % 11,1±0,6
10,2±0,6
9,5±0,8
10,8±0,7
1
1
1
СD16+лімфоцити, % 15,2±0,8
14,6±0,8
12,9±0,8
16,9±2,30
СD56+лімфоцити, % 15,9±1,61
15,3±1,71
13,6±0,61
17,3±1,45
ІФН-α, пг/мл
4,8±0,61
4,3±0,7 1
3,28±0,4 1
5,74±1,1
1
1
1
ІФН-γ, пг/мл
71,8±2,9
45,2±1,5
34,3±1,9
82,4±7,9
ІЛ-4, пг/мл
30,2±3,71
32,6±5,21
56,2±4,71
22,7±3,4
ІЛ-2, пг/мл
21,6±2,41
18,8±1,81
16,7±1,41
28,3±2,6
1
1
1
IgA, г/л
1,9±0,1
2,1±0,3
1,8±0,2
3,3±0,3
IgM, г/л
1,5±0,05
1,4±1,2
1,7±0,41
1,4±0,2
IgG, г/л
13,4±1,4 1
14,1±0,81
15,2±1,6 1
10,6±0,7
1
1
ЦИК, усл.ед
69,2±5,8
84,3±4,3
91,2±5,6
56,2±5,0
Примітка. 1 – вірогідна різниця від аналогічного показника здорових донорів (р<0,05)
Дослідження в залежності від частоти рецидивів псоріазу встановило: зниження рівня СD3 +
лімфоцитів на 13%, СD4 + на 22%, СD16 + на 23%
і СD56 + лімфоцитів на 21% і збільшення СD8 +
лімфоцитів на 36%, зниження рівня ІЛ-2 на 41%,
ІФН-α на 43%, ІФН-γ на 58%, а також підвищення
рівня ІЛ-4 на 147% у хворих на псоріаз з
щорічними рецидивами.
Зіставлення імунологічних порушень виявило, що зниження рівня CD3 +, CD4 +, CD22 +,
CD16 + і CD56 + -лімфоцитів, збільшення CD8 +
лімфоцитів, зниження ІФН-α, ІФН-γ, ІЛ-2, збільшення ІЛ-4, зниження IgA , збільшення IgМ і IgG
і ЦВК спостерігали у хворих із середнім віком
52,4 ± 7,3 року, давністю псоріазу 11,8 ± 2,1 року
і рецидивами 1,2 ± 0,8 року. Дефіцит Т-клітинного
імунітету, зниження СD22 + свідчить про часткове імунодефіцит у вигляді недостатності
клітинної ланки імунітету у хворих на псоріаз.
На підставі вищезгаданого можна зробити
висновок, що у хворих на псоріаз спостерігалося
порушення імунологічного балансу, яке полягало
в пригніченні клітинної ланки імунітету, встановлено достовірне зниження відносної кількості
NK-клітин з фенотипом CD16 + і CD56 +. Також
було виявлено достовірне зниження ІФН-γ, ІЛ-2 і
ІФН-α, що побічно свідчить про пригноблення
функціональної активності Т-хелперів 1 типу і

виснаження функціональних резервів всіх імунокомпетентних клітин. Виявлено підвищення сироваткового вмісту ІЛ-4, який є основним цитокіном, який синтезується Т-хелперами 2 типу.
Спостерігалося збільшення IgG та ЦІК.
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Аннотация:
К настоящему времени уже формируется
подход о необходимости строгой индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного
больного. Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ.
Учитывая, что метаболизм всех лекарственных
средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины.
Ключевые слова: генетические факторы;
гиперлипидемическая терапия; ишемическая болезнь сердца
АBSTRACT
To date, the approach has generated the need
for direction of individualization of treatment of the
disease in each patient. It is known that the genetic
characteristics of the patient more than in sofo can
identify inadequate pharmacological response. Given

that the metabolism of drugs in the human body is genetically determined, the application of modern pharmacogenetic tests for individual dose lipid-lowering
drugs is becoming increasingly important for personalized medicine.
KEYWORDS: genetic factors; hyperlipidemic therapy; ischemic heart disease
Одной из главных проблем современных
систем здравоохранения является растущее бремя
хронических заболеваний [3]. Изменение образа
жизни, рост факторов риска, а также успехи медицины на поприще сохранения и продления жизни
ведут к изменению структуры заболеваемости, с
которой имеет дело современное здравоохранение.
Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время лидируют среди причин смертности и
инвалидности взрослого населения экономически
развитых стран мира и имеют тенденцию к прогрессированию. По данным Всемирной организации здравоохранения заболевания органов кровообращения вносят неоспоримый вклад в продол-
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жительность жизни, как в западных, так и в восточных государствах [4]. Ежегодно в России от
заболеваний органов кровообращения умирает
более миллиона человек (примерно 700 человек
на 100 тыс. населения) [2]. В 2014г 57% всех смертей пришлось на долю сердечно-сосудистых заболеваний. Причем стандартизованные показатели
смертности населения от сердечно-сосудистых
заболеваний превышают таковые в странах Европы в 2-3 раза. Так по оценкам ВОЗ в 2008 году,
стандартизованный коэффициент сердечно-сосудистой смертности в России составил 771,4 среди
мужчин и 414,3 человек среди женщин на 100 000
населения [5], в то время как в 2014 году 802,9 и
449,0 человек на 10 000 населения среди мужчин
и женщин, соответственно, по данным Федеральной службы государственной статистики [1].
К настоящему времени уже формируется
подход о необходимости строгой индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного
больного [3].
Известно, что генетические особенности
пациента более чем на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ (неэффективность или развитие нежелательных лекарственных реакции [4]. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов
для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую
актуальность для персонализированной медицины [3].
Цель: оценка гиполипидемической эффективности ингибиторов синтеза холестерина с помощью фармакогенетических маркеров у больных ишемической болезнью сердца.
Методы: лабораторно-инструментальное
исследование проводилось до начала фармакологического вмешательства, через 4, 8, 24 и 48
недель гиполипидемической терапии: антропометрия, определение липидного спектра крови
(общего холестерина, холестерин липопротеидов
высокой плотности, холестерин липопротеидов
низкой плотности, триглицериды, атерогенного
индекса, проведение суточного мониторирования
электрокардиографии, велоэргометрии, проведение ультразвукового сканирования брахиоцефальных сосудов, фармакогенетическое тестирование – определение носительства аллельных вариантов генов СЕТР, NOS3.
В исследование было включено 120 мужчин
с ишемической болезнью сердца (II функциональный класс стенокардии напряжения) с первичными атерогенными гиперхолестеринемиями.
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Фармакологическая коррекция гиперхолестеринемии осуществлялась статином IV поколения –
розувастатином.
Результаты. Изучены полиморфные варианты генов, вовлеченных в регуляцию липидного
обмена для определения различий в эффективности розувастатина. Проведена оценка влияния полиморфизма гена белка – переносчика эфиров холестерина (CETP) на эффективность лечения
больных розувастатином. Среди протестированных генетических моделей фенотипических эффектов CETP Taq1B полиморфизма на уровень
показателей липидного обмена рецессивная модель показала наиболее значимые гено-фенотипические взаимосвязи. Гомозиготы +279AA имели
изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена - общего холестерина,
холестерина липопротеидов низкой плотности,
триглицеридов, атерогенного индекса, а также
больший базальный уровень холестерина липопротеидов высокой плотности.
Динамика изменений показателя холестерина липопротеидов высокой плотности терапии
розувастатином отличалась у пациентов с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами
CETP. У гомозигот +279AA преобладание уровня
холестерина липопротеидов высокой плотности
обнаружено уже на 8 неделе и сохранялось в течение всего периода исследования (+27,3%,
Р=0,004), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7%, Р<0,001) к 48 неделе.
Полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни липопротеидов у пациентов с ИБС и атерогенными гиперхолестеринемиями, за исключением содержания
триглицеридов (Р=0,054). Носительство генотипа
-786CC приводило к резистентности используемого статина в качестве гиполипидемического
средства, что проявилось меньшим снижением
атерогенных показателей липид-транспортной
системы. Не было различий в базальном уровне
общего холестерина у пациентов с различным генотипом NOS3, в ходе фармакологической коррекции нарушений липидного обмена у гомозигот
-786CC этот показатель оставался высоким и снизился незначительно к 48 недели (-11,55%,
Р=0,524) на фоне лечения розувастатином у пациентов с ИБС и атерогенными ГХС в сравнении с
генотипом -786TT/TC, у которого снижение ОХС
достигло 39% (P<0,001).
Заключение: при монотерапиии розувастатином носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETP Taq1B ассоциировалась с повышением уровня ХС ЛВП на 27% в сравнении с генотипами +279GG/GA (16,7%) у больных с ишемической болезнью сердца. Носительство генотипов -786CC по полиморфизму NOS3 -786T>C
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определяло низкую эффективность розувастатина. Определение генотипов по полиморфизмам
CETP Taq1B и NOS3 -786TC маркеру может быть
использовано для персонализированного подхода
к назначению розувастатина у больных ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТОЛІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
В ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
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STRAIN AND STRAIN RATE VALUES ANALYSIS IN OLDER PERSONS
Matiashchuk A. S.
Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology, National Academy of Medical Science of
Ukraine
Анотація
В статті запропоновані нормативні значення піковосистолічного зміщення і швидкості
базальних сегментів лівого шлуночка (ЛШ) та деформації і швидкості деформації ЛШ, отриманими методом картування деформації за допомогою ультразвукового сканера Aplio 500 (Toshiba,
Японія) та визначена їх діагностична точність
(ДТ) за ішемічної хвороби серця (ІХС).
Об’єкт дослідження – ішемічна хвороба
серця.
Мета роботи – визначити нормативні значення піковосистолічного зміщення, швидкості,
деформації і швидкості деформації ЛШ у осіб,
віком понад 45 років, використовуючи наявне
ультразвукове обладнання та програмне забезпечення, та визначити їх ДТ за ІХС.
Методи дослідження – загальноклінічні та
спеціальні методи дослідження серцево-судинної
системи (ЕКГ, ехокардіографія із картуванням деформації, рентгенконтрастна коронарографія) та
статистичний аналіз.
Створено основну групу хворих на ІХС із 86
пацієнтів (69 чоловіків та 17 жінок), віком від 45
до 76 років, середній вік (59,7 ± 8,4) років. Також
обстежено 50 практично здорових добровольців
(23 чоловіки та 27 жінок), віком від 45 до 70 років,

середній вік (53,8 ± 7,4) років. Порівняно два способи отримання глобальних показників із
реґіонарних. Перший – розрахунок середнього
арифметичного реґіонарних піковосистолічних
значень, другий – побудова графіку глобального
показника. Отримані таким чином показники за
ІХС виявилися близькими зазначеннями, однак у
другого методу ДТ незначно переважала.
При встановленні нормативних значень повздовжнього зміщення ≥ 7,0 мм та ≥ 6,9 мм для
першого у другого способів, відповідно, ДТ становила 85% та 87%; за нормативних значень повздовжньої швидкості ≥ 4,2 см/с та ≥ 3,9 см/с для
обох способів, відповідно, ДТ була 88%. Так само
обраховані показники повздовжньої деформації
ЛШ мали нормативні значення ≤ -15% за ДТ 93%
і 95%, трансмуральної ≥ 40% за ДТ 81% і 84%,
циркулярної ≤ 17% і ≤ -15% за ДТ 74%. Повздовжня швидкість деформації ЛШ мала нормативне
значення ≤ -0,75 с-1 і ≤ -0,7 с-1 за ДТ 85% та 89%,
трансмуральна 2,2 с-1 і 2,1 с-1 за ДТ 87% і 86%,
циркулярна ≤ -0,9 с-1 і ≤ -0,85 с-1 за ДТ 73% і 70%.
Результати роботи можуть бути впроваджені у клінічну практику, підвищуючи точність діагностики ІХС.
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Ключові слова: деформація, швидкість деформації, картування деформації, ішемічна хвороба серця.
Abstract
The paper proposes normal values of displacement and velocity of left ventricular’s (LV) basal segments and global strain and strain rate, obtained by
strain rate imaging method using ultrasound scanner
Aplio 500 (Toshiba, Japan). Diagnostic accuracy
(DA) of all parameters was identified.
Object of the study – coronary heart disease
(CHD).
Purpose of the study – obtain normal values of
peak systolic displacement, velocity, strain and strain
rate of LV in patients over 45 years, using existed ultrasound equipment and software and identify DA of
these parameters in CHD diagnostics.
Methods of the study – general clinical and
special methods of cardiovascular system investigation (EGC, echocardiography with strain rate imaging, X-ray contrasting coronarography) and statistical
analysis.
There was 86 patients with CHD (69 males and
17 females), aged from 45 to 76 years, middle age
(59.7 ± 8.4) years, examined. Also there was examined 50 healthy volunteers (23 males and 27 females),
aged from 45 to 70 years, middle age (53.8 ± 7.4)
years. Two methods of global values calculation from
regional data were compared. The first one is calculating average of peak regional parameters; the second is global parameter’s graphic building. Extracted
values were similar by values, but DA of the second
method was insignificantly better.
DA of longitudinal displacement was 85% and
87% when normal values had been determined as ≥
7.0 mm and ≥ 6.9 mm for the first and second methods, respectively; for longitudinal velocity DA was
88% and normal values was ≥ 4,2 cm/s and ≥ 3,9 cm/s
for both methods, respectively. Longitudinal deformation parameters, obtained in the such way, has normal values ≤ 15% with DA 93% and 95%, transmural
deformation ≥ 40% with DA 81% and 84%, circular
≤ 17% and ≤ 15% with DA 74%. Global longitudinal
strain rate has normal values ≤ 0.75 c-1 and ≤ 0.7 c-1
with DA 85% and 89%, transmural 2.2 c-1 and 2.1 c-1
with DA 87% and 86%, circular ≤ 0.9 c-1 and ≤ 0.85
c-1 with DA 73% and 70%.
The results of the article can be incorporated
into clinical practice to improve accuracy of CHD diagnostics.
Keywords: strain, strain rate, strain rate imaging, coronary heart disease.
Постановка проблеми. У 1998 році було
запропоновано новий метод оцінки скоротливої
функції міокарду – картування деформації (strain
rate imaging), який додав до арсеналу фахівців два
принципово нових показники – деформацію та
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швидкість деформації [1, 2], а також дозволяв
визначати зміщення та швидкість руху міокарду.
Доведено зниження показників деформації у хворих, що перенесли інфаркт міокарду, їх кореляцію
із зоною поширення інфаркту та фракцією викиду
(ФВ), можливість за їх значеннями передбачити
ремоделювання лівого шлуночку (ЛШ) та клінічні
ускладнення, пов’язані із ішемічною хворобою
серця, виявлено збільшення цих показників після
хірургічної реваскуляризації уражених сегментів
міокарду [3, 4]. Тим не менш, є багато відкритих
питань. Одне з них – нормативні значення показників, що можуть відрізнятися на медичному
обладнанні різних виробників [5].
Мета роботи – визначити нормативні значення піковосистолічного зміщення, швидкості,
деформації і швидкості деформації ЛШ у осіб,
віком понад 45 років, використовуючи наявне
ультразвукове обладнання та програмне забезпечення, та визначити їх діагностичну точність за
ішемічної хвороби серця (ІХС).
Матеріали і методи. Для визначення нормативних значень та діагностичної точності показників ми створили основну групу хворих із 86
пацієнтів, з них 17 жіночої статі та 69 чоловічої,
віком від 45 до 76 років, середній вік (59,7 ± 8,4)
років, що стаціонарно лікувалися з приводу ІХС.
Діагноз було підтверджено методом рентгенконтрастної коронарографії. Також було обстежено
50 добровольців (27 жінок та 23 чоловіки), віком
від 45 до 70 років, середній вік (53,8 ± 7,4) років,
з нормальною ЕКГ та відсутністю скарг, характерних для ІХС. Дослідження проведене за допомогою ультразвукового сканера Aplio 500
(Toshiba, Японія) у програмній оболонці Wall
Motion Tracking (WMT), що реалізує картування
деформації методом «2D speckle tracking» [6]. В
даній оболонці інтегральні показники можна отримати лише для сегментів однієї ультразвукової
проекції, в той же час реальна глобальна деформація та швидкість деформації, як інтегральний
показник усіх 16 сегментів ЛШ, не визначається.
Отже, дані показники ми визначали самостійно.
Зробили ми це двома способами:
1. Як середнє арифметичне відповідних показників всіх оцінених сегментів ЛШ;
2. Як піковосистолічний параметр на
графіку відповідного глобального показника.
Для реалізації другого способу ми витягли
із текстових таблиць, що формує оболонка WMT
під час дослідження, значення всіх показників у
кожен момент часу та згладили їх поліномом другого ступеню Далі, шляхом лінійної інтерполяції
були отримані значення відповідних реґіонарних
показників таким чином, щоб усі вони мали однакові часові координати, і розраховані середні
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арифметичні значення показників у кожен момент часу. В результаті нам вдалося відтворити у
Microsoft Excel графіки всіх реґіонарних показників, що повторюють свої аналоги у середовищі
WMT, і на їх основі побудувати графіки глобальних показників, котрі в самій оболонці отримати
неможливо. Таким, чином, нами визначено вісім
пар глобальних піковосистолічних показників:
повздовжньої швидкості та зміщення базальних
сегментів, трансмуральної (або радіальної) швидкості та зміщення усіх сегментів та повздовжньої,
трансмуральної і циркулярної глобальної деформації та швидкості деформації ЛШ.
Результати та їх обговорення. Оболонка
WMT дозволяє отримати графіки повздовжнього
та трансмурального зміщення кожного сегменту.
Під повздовжнім піковосистолічним зміщенням
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розумілося максимальне зміщення сегменту впродовж систоли. В нормі воно направлене до
верхівки ЛШ. За фізичним сенсом зміщення базальних сегментів та екскурсія мітрального кільця
(ЕМК) майже не відрізняються. Оскільки існує
градієнт цього показника від основи до верхівки
шлуночка, нами розглядалося зміщення лише базальних. Також ми дослідили піковосистолічне
трансмуральне зміщення – показник, що відображає систолічне потовщення міокарду. На відміну
від повздовжнього, у трансмурального зміщення
градієнту від основи до верхівки нами не виявлено. Тому його визначали двома способами на
основі усіх візуалізованих сегментів. Ми співставили вказані показники із ЕМК та ФВ (Табл. 1).
Згідно отриманих даних, середнє значення всіх
показників відрізнялося в основній групі та групі
порівняння із достовірністю p < 0,001.
Таблиця 1. Показники зміщення, ЕМК та ФВ (M ± m) в осіб основної групи та групи
порівняння.
Групи обстежених
p (за t-криПоказники, од. виміру
терієм СтьОсновна (n =
Порівняння
юдента)
86)
(n = 31)
Фракція викиду, %
46,76 ± 15,81
65,31 ± 4,24
< 0,001
Екскурсія мітрального
9,07 ± 2,54
12,93 ± 0,95
< 0,001
кільця, мм
SL1, мм
5,21± 1,92
9,09 ± 1,30
< 0,001
SL2, мм
4,99 ± 2,03
8,99 ± 1,32
< 0,001
ST1, мм
4,63± 1,82
5,90 ± 1,02
< 0,001
ST2, мм
4,41 ± 1,81
5,69 ± 1,01
< 0,001
Примітка: SL1, SL2 – піковосистолічне повздовжнє зміщення базальних сегментів, розраховане як
середнє арифметичне та отримане із графіку, відповідно; ST1, ST2 – піковосистолічне трансмуральне
зміщення всіх сегментів, розраховане як середнє арифметичне та отримане із графіку, відповідно.
Ми визначили чутливість, специфічність та якої він кровопостачається, і неураженим за віддіагностичну точність зміщення в діагностиці сутності такого. Як показано у Табл. 2, діагноІХС в порівнянні із рентгенконтрастною корона- стична точність ЕМК виявилася трохи вищою,
рографією. Сегмент вважався ураженим за наяв- ніж у ФВ – 81% проти 75%, відповідно. Це
ності гемодинамічнозначущого стенозу артерії, із збігається з даними літератури [7].
Таблиця 2. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та
негативного результатів SL1, SL2, ST1, ST2, ЕМК та ФВ в діагностиці ІХС в порівнянні із результатами
РКГ.
SL1
SL2
ST1
ST2
ЕМК
ФВ
Граничне значення
7,0 мм
6,9 мм 4,8 мм 4,5 мм 11 мм 55 %
Чутливість
0,8140
0,8372 0,5397 0,5079 0,7442 0,6628
Специфічність
0,9677
0,9677 0,9000 0,9667
1,0
1,0
Прогностичність позитивного ре0,9859
0,9863 0,9189 0,9697
1,0
1,0
зультату
Прогностичність негативного ре0,6522
0,6818 0,4821 0,4833 0,5849 0,5167
зультату
Діагностична точність
0,8547
0,8718 0,6559 0,6559 0,8120 0,7521
Однак діагностичні показники повздовжнього піковосистолічного зміщення, отриманого із
графіку зміщення базальних сегментів, виявилися
ще вищими. При значеннях повздовжнього

зміщення від 7 та 6,9 мм, отриманого як середнє
та із графіків, відповідно, їх діагностичні показники виявилися найкращими. Найліпші діагно-
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стичні показники трансмурального зміщення ви- верхівки шлуночку, яку він досягає в систолу до
явилися при значеннях 4,8 та 4,5 мм, однак їх чут- закриття аортального клапану, та глобальну
ливість, специфічність та діагностична точність трансмуральну швидкість – максимальну сивиявилися нижчими, ніж ті ж показники у ФВ та столічну швидкість міокарда у напрямку до ценЕМК.
тральної вісі ЛШ. Для порівняння також надано
Далі нами розглянуто базальну повздовжню піковосистолічну швидкість міокарду s’, обчисшвидкість, під якою ми розуміли максимальну лену за допомогою тканинної допплерографії. Решвидкість міокарда у напрямку від основи до зультати надано у Табл. 3.
Таблиця 3. Показники піковосистолічної повздовжньої та трансмуральної швидкості і s’ (M ±
m) в осіб основної групи та групи порівняння.
Групи обстежених
Показники, од.
p (за t-критерієм
виміру
Стьюдента)
Основна (n = 86)
Порівняння (n = 31)
s’, см/сек
8,44 ± 1,74
11,18 ± 1,23
< 0,001
νL1, см/сек
2,87 ± 0,88
4,71 ± 0,97
< 0,001
νL2, см/сек
2,41 ± 0,86
4,32 ± 0,92
< 0,001
νT1, см/сек
2,46 ± 0,88
3,00 ± 0,43
< 0,01
νT2, см/сек
2,26 ± 0,90
2,77 ± 0,46
< 0,01
Примітка: νL1, νL2 – піковосистолічна повздовжня швидкість базальних сегментів, розрахована
як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; νT1, νT2 – піковосистолічна трансмуральна
швидкість всіх сегментів, розрахована як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно.
При співставленні із результатами рентгенконтрастної коронарографії нами встановлено,
що в діагностиці ІХС трансмуральні показники
мали найнижчу діагностичну точність, тоді як повздовжні – найвищу (Табл. 4). Нормальне значення швидкості, обчисленої як середнє арифметичне ≥ 4,2 см/с, а отриманої із графіку ≥ 3,9 см/с.
Обидві мають діагностичну точність 88%.

Піковосистолічну деформацію ми визначали як максимальне значення показника в інтервалі часу від зубця R ЕКГ до часу закриття аортального клапану. В нормі повздовжня та циркулярна піковосистолічні деформації негативні,
трансмуральна – позитивна. Всі три види ми також визначали двома способами. Результати, в
порівнянні із ЕМК та ФВ, надано у Табл. 5.

Таблиця 4. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та негативного результатів повздовжньої та трансмуральної швидкості і s’ в діагностиці ІХС в порівнянні із
результатами РКГ.
s'
νL1
νL2
νT1
νT2
Граничне значення, см/сек.
9,0
4,2
3,9
3,3
3,0
Чутливість
0,6220 0,9419 0,9535 0,8182 0,7576
Специфічність
0,9667 0,7097 0,6774 0,2903 0,3871
Прогностичність позитивного результату 0,9808 0,9000 0,8913 0,7105 0,7246
Прогностичність негативного результату
0,4833 0,8148 0,8400 0,4286 0,4286
Діагностична точність
0,7143 0,8803 0,8803 0,6495 0,6392
Таблиця 5. Показники піковосистолічної деформації (M ± m) в осіб основної групи та групи
порівняння.
Групи обстежених
Показники, од.
p (за t-критерієм
виміру
Стьюдента)
Основна (n = 86)
Порівняння (n = 31)
εL1, %
-9,47 ± 3,71
-16,53 ± 1,48
< 0,001
εT1, %
30,15 ± 12,57
49,22 ± 6,89
< 0,001
εC1, %
-14,06 ± 6,19
-19,84 ± 2,94
< 0,001
εL2, %
-8,92 ± 3,64
-16,24 ± 1,52
< 0,001
εT2, %
27,99 ± 12,30
46,95 ± 6,50
< 0,001
εC2, %
-13,45 ± 6,18
-19,28 ± 2,94
< 0,001
Примітка: εL1, εL2 – піковосистолічна повздовжня деформація ЛШ, розрахована як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; εT1, εT2 – піковосистолічна деформація ЛШ, розрахована як
середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; εC1, εC2 – відповідна циркулярна деформація
ЛШ.
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При дослідженні чутливості, специфічності
та діагностичної точності усіх видів деформацій в
порівнянні із рентгенконтрастною коронарографією найвища діагностична точність визнача-
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лася при обранні в якості межових значень: повздовжніх деформацій -15%, трансмуральних 40%,
циркулярної, обчисленої як середнє -17% і циркулярної, отриманої із графіка -15% (Табл. 6).

Таблиця 6. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та
негативного результатів піковосистолічної деформації ЛШ в діагностиці ІХС в порівнянні із результатами РКГ.
εL1
εL2
εT1
εT2
εC1
εC2
Граничне значення, %
-15
-15
40
40
-17
-15
Чутливість
0,9419
0,9767
0,7879
0,8182
0,6818
0,6364
Специфічність
0,9032
0,8710
0,8710
0,8710
0,8710
0,9677
Прогностичність пози0,9643
0,9545
0,9286
0,9310
0,9184
0,9767
тивного результату
Прогностичність нега0,8485
0,9310
0,6585
0,6923
0,5625
0,5556
тивного результату
Діагностична точність
0,9316
0,9487
0,8144
0,8351
0,7423
0,7423
Піковосистолічна швидкість деформації
ЛШ є найбільш наближеним до скоротливої активності показником із усіх інших, що можна отримати у даний час неінвазійними методиками,
оскільки її можна обчислити як першу похідну від
нормованого на одиницю розміру прискорення,
яке в свою чергу, прямо пропорційне силі скорочення міокарду. Ми визначали повздовжню,
трансмуральну і циркулярну глобальну піковосистолічну швидкість деформації міокарду вказаними двома способами. Вони являються максимальними значеннями відповідного показника в
систолу, від зубця R ЕКГ до закриття аортального
клапана. Як видно із отриманих даних (Табл. 7),

різниця середніх значень показників в двох групах у всіх випадках була достовірною, p < 0,001.
Ми так само порівняли чутливість, специфічність, діагностичну точність, прогностичність
позитивного та негативного результатів швидкості деформації в порівнянні із рентгенконтрастною коронарографією. Нормативні значення показників, при яких діагностична точність була
найвищою, надані у Табл. 8. Найнижча діагностична точність спостерігалась у циркулярної
швидкості деформації. Трансмуральна та повздовжня швидкість деформації показали близькі результати.

Таблиця 7. Показники піковосистолічної швидкості деформації (M ± m) в осіб основної групи
та групи порівняння.
Групи обстежених
Показники,
p (за t-критерієм
од. виміру
Стьюдента)
Основна (n = 86)
Порівняння (n = 31)
-1
ε’L1, с
-0,52 ± 0,21
-0,85 ± 0,11
< 0,001
ε’T1, с-1
1,61 ± 0,58
2,59 ± 0,42
< 0,001
-1
ε’C1, с
-0,76 ± 0,31
-1,05 ± 0,15
< 0,001
ε’L2, с-1
-0,44 ± 0,19
-0,77 ± 0,10
< 0,001
-1
ε’T2, с
1,36 ± 0,55
2,34 ± 0,44
< 0,001
-1
ε’C2, с
-0,70 ± 0,31
-0,95 ± 0,17
< 0,001
Примітка: ε’L1, ε’L2 – піковосистолічна повздовжня деформація ЛШ, розрахована як середнє
арифметичне та отримана із графіку, відповідно; ε’T1, ε’T2 – піковосистолічна деформація ЛШ, розрахована як середнє арифметичне та отримана із графіку, відповідно; ε’C1, ε’C2 – відповідна циркулярна
деформація ЛШ.
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Таблиця 8. Чутливість, специфічність, діагностична точність, прогностичність позитивного та
негативного результатів піковосистолічної швидкості деформації ЛШ в діагностиці ІХС в порівнянні
із результатами РКГ.
ε'L1
ε'L2
ε'T1
ε'T2
ε'C1
ε'C2
Граничне значення, с-1
-0,75
-0,7
2,2
2,1
-0,9
-0,85
Чутливість
0,8605 0,9302 0,8636 0,9394 0,6818 0,6970
Специфічність
0,8387 0,7742 0,8710 0,6774 0,8387 0,7097
Прогностичність позитив0,9367 0,9195 0,9344 0,8611 0,9000 0,8364
ного результату
Прогностичність негатив0,6842 0,8000 0,7500 0,8400 0,5532 0,5238
ного результату
Діагностична точність
0,8547 0,8889 0,8660 0,8557 0,7320 0,7010
Отже, багато показників деформації показали високу діагностичну точність. При цьому в
більшості випадків вона була вища у параметрів,
отриманих із побудованих нами графіків.
Найбільшу діагностичну точність мали повздовжні показники – деформація, швидкість деформації, швидкість та зміщення. Високу діагностичну цінність також мають трансмуральна деформація та швидкість деформації, і, трохи
меншу, циркулярна деформація та швидкість деформації. Таким чином, використання вказаних
показників під час ультразвукового дослідження
серця підвищить точність діагностики ІХС.
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Анотація
У статті наведено результати аналізу анкетних даних щодо особливостей харчування учнів
початкової школи міста Львова.
Обєкт дослідження – 60 учнів 1-4 класів (вік
6 – 9 років ), які навчалися у загальноосвітніх
школах м. Львова
Мета дослідження − вивчити особливості
харчування учнів початкової школи м. Львова.
Метод дослідження – статистичний аналіз
даних спеціально розробленої анкети, яка містила
50 питань стосовно особливостей харчування
Аналіз анкетних даних показав, що 95,3%
учнів 1-4 класів м. Львова споживали їжу 4-5 разів
на день, а 80,0% досліджуваних осіб попри це
мали регулярні перекуси впродовж дня. Щоденний харчовий раціон учнів початкової школи характеризувався недостатньою кількістю ключових для розвитку молодого організму тваринних білків, жирів і вуглеводів. Серед 86,6% учнів
1-4 класів поширене споживання «недитячих»
продуктів харчування, а 65,0% вживали недостатню кількість якісної питної води.
Результати дослідження вказують, що харчування учнів 1-4 класів м. Львова не відповідає
характеристиці збалансованого, що може з високою ймовірністю прогнозувати формування патологічних порушень з боку багатьох органів і систем.
Результати дослідження диктують необхідність розробки нових та удосконалення існуючих програм щодо збереження здоров’я дітей, у
т.ч. − організації навчання і проведення індивідуального консультування батьків учнів початкової
школи.
Ключові слова: школярі, початкові класи,
особливості харчування.
Summary
The article shows results of the analysis of survey data concerning dietary habits of elementary
schoolkids in Lviv. The object of study were 60 students of 1-4 grades (age: 6 - 9), who were studying at

comprehensive schools of Lviv City. The aim of the
study - to learn food habits of elementary school kids
in Lviv City. Research method: statistical analysis of
data from the custom-tailored questionnaire containing 50 questions concerning dietary habits. Analysis
of questionnaire data showed that 95.3% of students
in grades 1-4 in Lviv City consumed food 4-5 times a
day, and 80.0% of surveyed children nevertheless had
regular snacks throughout the day. Daily diet of elementary school children was characterized by lack of
animal proteins, fats and carbohydrates, which are
pivotal for the development of young organism.
Among the 86.6% of kids in grades 1-4, consumption
of "adult" food was common, and 65.0% did not drink
enough quantity of qualitative drinking water. Results
of the study indicate that nutrition of kids in 1-4
grades in Lviv does not match the characteristics of a
balanced nutrition, which may very likely predict
pathological disorders of many organs and systems.
Research results dictate the need to develop new programs and improve existing ones aimed at preserving
kids' health, including at organizing the studies and
individual counseling for parents of elementary
school children.
Keywords: schoolkids, elementary school,
food habits.
Фізіологічними особливостями організму
дітей шкільного віку є збільшення швидкості росту, маси тіла та інтенсивності процесів обміну,
завершення формування скелету та скелетної мускулатури, а також серцево-судинної, респіраторної, імунної систем, травного каналу тощо [ 1, 2,
4]. Саме у цей період, що характеризується інтенсивним навчальним навантаженням, велике значення приділяється правильній харчовій поведінці, яка безпосередньо пов’язана з особливостями харчування школярів [ 3, 5 − 7].
Метою дослідження було вивчити особливості харчування учнів початкової школи м.
Львова. Було обстежено 60 учнів 1-4 класів різних
загальноосвітніх шкіл міста. Для аналізу особливостей харчування батькам учнів була роздана
спеціальна анкета, яка містила 50 питань стосовно
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способу життя і детальних даних щодо харчування. Статистичну обробку цифрових даних проводили методом варіаційної статистики за допомогою програмного забезпечення SPSS та Exsel.
Загальний аналіз отриманих даних показав,
що учні 1-4 класів переважно (95,3%) споживали
їжу 4-5 разів на день, частіше мали повноцінний
обід у шкільній їдальні чи вдома, не завжди повністю з’їдали виділену їм порцію їжі, у перервах
між основними прийомами їжі часто перекушували, поведінка під час прийому їжі була неспокійна.
У результаті обстеження виявлено, що
68,7% учнів 1-4-х харчувалися з частотою 4−5
разів на день, при цьому зафіксовано 2 (3,3%)
випадки нічного споживання їжі. Більшість
(80,0%) учнів початкової школи мали регулярні
«перекуси» впродовж дня у вигляді фруктів (яблуко, банан, мандарин тощо). Щодо основних
продуктів щоденного раціону, то у 50,8% досліджуваних осіб яловичина, свинина та м'ясо
птиці зустрічалася лише по 1 разу на тиждень,
натомість сири у 58,3%, були вказані по 4 рази і
більше, а яйця у 52,0% - 2-3 рази на тиждень. На
думку 39,2% батьків даних учнів – їхні діти споживали недостатню кількість страв, приготованих
із круп – лише близько 3-х разів на тиждень, в
інші дні надавали перевагу макаронним виробам і
стравам з картоплі. На жаль, серед 86,6% дітей початкової школи було також поширене споживання «недитячих» продуктів харчування (майонези, кетчупи, чипси тощо), а 65,0% перевазі над
якісною питною водою частіше надавали солодким газованим напоям і сокам промислового виробництва.
Отже, у більшості учнів 1-4-х класів м.
Львова раціон харчування не відповідав характеристиці збалансованого, що прогностично вказувало на високу ймовірність формування патологічних порушень з боку багатьох органів і систем.
Результати дослідження диктують необхідність розробки нових та удосконаленні існуючих програм щодо збереження здоров’я дітей, у
т.ч. − організації навчання і проведення індивідуального консультування батьків учнів початкової
школи.
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ном случае говорят о различных цветах, что, однако, не нарушает процесс коммуникации при переводе.
Цвета окружают нас повсюду. Красный, белый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый –
слова, которые у всех на слуху. Всем известно,
что представляют собой эти слова, но мало кто
может сказать, что знакомы с их происхождением.
Это исследование рассматривает структурный анализ лексико - семантических групп слов,
которые обозначают цвет в английском, украинском и русском языках, и сравнивает их этимологию в этих языках.
Актуальность работы заключается в том,
что изучение и сравнение происхождений слов,
указывающих на цвет, делает вклад в системный
анализа лексики в целом.
Непосредственным предметом исследования являются цветообозначающие слова. Объектом являются классы английских прилагательных, которые относятся к семантическому полю
«цвет», и украинские и русские соответствия этих
прилагательных.
Термин цветообозначение (ЦО) подразумевает прилагательные, обозначающие цвета. Материалом для исследования являются английские и
соответствующие им украинские и русские ЦО.
Для обеспечения правильной интерпретации семантики лексем были использованы данные лексикографических источников, которые включают
одно- и двуязычные, толковые и этимологические
словари, такие как: «Етимологический Словарь
Русского языка» Фасмера, « Историко-этимологический словарь современного русского языка»
Черных, а также «Greek-English lexicon», «Concise
etymological dictionary of the English language» by
W. Skeat, «Сокращенный латинский словарь»,
«Латинско-русский лексикон», «Етимологічний
словник української мови» и др.
Методы исследования: выборочный, сравнительный, описательный и метод анализа.
Целью данного исследования является
сравнение этимологии ЦО в русском, украинском
и английском языках.
На основе этого были поставлены данные
задачи:
-выяснить происхождение ЦО в трех перечисленных языках и попытаться обнаружить прототипы для каждого ЦО;
- сравнить этимологию названия цветов и
выявить сходства и различия в формировании их
названия.
Новизна данного исследования заключается в том, что впервые было проведено сравне-
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ние этимологии ЦО в русском, украинском и английском языках и сделаны выводы о сходстве в
происхождении слов, которые обозначают цвета.
Практическая ценность работы заключается в том, что результаты исследования могут
быть использованы при изучении лексикологии,
истории английского языка и на факультативных
или групповых занятиях по этимологии английских, русских и украинских слов.
Раздел 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦВЕТОВ
1.1. Понятие о цвете и цветообозначении .
С раннего детства человек начинает интересоваться происхождением слов. Но вопрос, почему стол называется столом, а дом домом, интересует не только детей, но и старших. Наряду с
этим является также вопрос, например, почему
говорят «Красная кавалерия» (ведь лошади не
красные, как всадники) или как писали в послереволюционных газетах «наше красное синее Черное море». В этом сочетании только эпитет «синий» имеет свое прямое обозначение цвета. В данном примере показана потеря этимологических
связей, которая иногда возникает у прилагательных, обозначающих цвет.
Цвет представляет собой явление физического мира, которое воспринимают нашими органы осязания и превращают в знакомые каждому
человеку чувства, распознающее цвет. Если подходить к определению цвета в физике, то это световые лучи с различными длинами волн, которые
отражают физические объекты. В энциклопедии
мы читаем, что цвет является «одним из свойств
объектов в физическом мире, которые воспринимаются как сознательные осязательные чувства.
Тот или иной цвет «присваивается» человеку при
его зрительном восприятии».
Цвет имеет большое значение в жизни современного человека. Чаще всего от него напрямую зависит настроение, эмоции и даже физическое благополучие. Цвет и мода, цвет и маркетинг, цвет и психологическая диагностика, цвет и
стресс, этот ряд можно непосредственно продолжить. Однако исследуя те или другие аспекты,
скажем, данную цветовую символику, эксперты
часто игнорируют глубокий исторический и культурный опыт человека. Какое бы психофизиологическое значение не имел бы язык цвета, он неизбежно будет навязываться традициям и обычаям
народа.
«Цвет» не является чем-то новым, и был
изучен с разных сторон, но не существует единого
термина для слов, которые обозначают цвет. Так,
Н. Бахилина [13] и Вежбицкая [17], А. Корнилов
[24] и другие предлагают термин «Цветообозначения». «Цветонаименования» используют Р.
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Фрумкина [35], А. Василевич [16]. «Цветной термин» или «термин цвета» встречается в работах Б.
Берлин и П. Кэй. [15]. В. Москович [28] использует термин «колоратив» и «колороним» и т.д.
Мы остановились на цветообозначении (ЦО), полагая, что этот термин дает возможность более
точно характеризовать процесс обозначения
цвета.
1.2. Предпосылки развития ЦО лексики
Цветоописание в древних языках было чемто второстепенным. Это объясняет тот факт, почему прекрасные цвета, которые существуют в
природе, не отражены в литературе. Со временем
слово цветоописание появляются в памятках в
письменной форме. Вызывает постепенное улучшение эстетического восприятия человеком мира
и необходимости выразить его. Этот процесс продолжается. Слова, которые обозначают цвет, увеличивают свой потенциал. XVI-XVIII вв. - времена крупных преобразований в общественной
жизни не только в России; конечно, это отразилось в языке. Политические, торговые и культурные связи стран расширялись, и в английском,
русском и украинском языках появились новые
слова, которые представляют цвет и обозначают
конкретные предметы потребления.
Цветовые представления, восприятия цветов и процесс ЦО в различных уровнях их развития является объектом исследования различных
наук: физиологии, психологии, этнологии, истории, лингвистики, и т.д. В лингвистике исследования ЦО лексики представлено достаточно широко. Первоначально, до появления идеи Б. Берлина и П. Кэя, [15], история происхождения и развития цвета носила чисто описательный характер.
Исследование цветовых представлений на различных уровнях их развития в культурах народов
мира, помимо уже упомянутых Б. Берлин и п. Кей
[1], занимались Тернер [34] и Шерцль [41] и многие другие.
Современный период развития языков характеризуется развитием сложных ЦО. Это связано с изменением цветовосприятия у современного человека, с его стремлением к детализации
цветов, которые в свою очередь могут привести к
«распределению» оттенков. Среди трудных ЦО,
связанных прежде всего с двух складными и
(реже) трёх складными терминами цвета, например, белорозовая (полоска), серокоричневый
(цвет), синезеленые (водоросли).
1.3. Основные цвета и их оттенки
Учение о цвете своими корнями уходит в
древнюю Грецию. Даже Аристотель (IV в. до н.э.)
и Демокрит (V-VI вв. до н. Э.) пытались выделить
основные цвета, чтобы объяснить происхождение
цвета, а ученик Аристотеля Теофраст написал
трактат о цвете. В течение веков великие ученые
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исследовали природу цвета: Леонардо да Винчи,
Исаак Ньютон, Гете, Гегель, и позднее, французский химик Шеврель, немецкий физиолог Гельмгольц, английский физик Максвелл и другие посвятили свои работы изучению цвета, цветовой
сущности. Но, как указывает А. Вежбицкая [18],
большинство таких исследований обычно не помогает ответить на простой вопрос: «что означают слова красный и синий».
Цветообозначение является удобным объектом для исследований, потому что образуют
ограниченную лексико-семантическую группу.
Традиционно популярной работой по проблемам
семантики ЦО является книга Б. Берлин и П. Кэй.
[15]. Обработав большой языковой материал
(данные 80-ти языков разных языковых семей),
авторы пришли к определенным выводам: есть 11
основных названий цветов: белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый . [1] Этого
же мнения придерживается Р. Бахилина [13], заявив, что в древнерусском языке «...выделяют основные цвета... и некоторые оттенки синего и
желтый, а также некоторые смешанные (сизый,
серый, красный)». [13] Как отмечает Р. Фрумкина
[38], наличие в русском языке понятия «основной» и «другие» цвета являются отражением
наивной картины мира».. [39].
Система ЦО в конкретном языке тем полнее (т.е. состоит из большего числа основных
ЦО), тем выше стадия развития этого языка.
Языки цивилизованного общества различают
больше цветов (максимум 11 основных ЦО), так
называемые примитивные языки - меньше (3-4).
Если в языке не было некоторых основных цветов, тогда прослеживались следующие закономерности:
-абсолютно во всех языках, представлены
черный и белый цвета;
-если в языке было три понятия цвета, то
это были черный, белый и красный;
-если язык содержит 4 названия цвета, то
это были черный, белый, красный и желтый или
зеленый;
-если в языке 5 понятий цветов, то это будет
черный, белый, красный, желтый и зеленый;
-если прослеживались 6 цветов, то там обязательно присутствовал синий;
-для языка с 7 основными цветами присуще
наличие слова «коричневый»;
-8 и более ЦО в языке означало наличие фиолетового, розового, оранжевого или серого.
В. Москович [29] также попытался систематизировать критерии, согласно которым ЦО относят к основным:
-частота использования ЦО;
-отсутствие или наличие внутренних форм;
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КОЛОРЕКТАЛЬНА ПЕРЕДРАКОВА ПАТОЛОГІЯ ЗА ДАНИМИ
СКРИНІНГОВОЇ ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЇ З БІOПСІЄЮ
Нагорна Д.М., Курик О.Г., Яковенко В.О., Баздирєв В.В.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Медичний центр «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини»ДУС, м. Київ
Вступ. Своєчасна діагностика раку товстої
кишки є актуальною проблемою сучасної
онкології.
Морфологічне
дослідження
біопсійного матеріалу є основним методом
діагностики колоректальної патології. Сучасні
методи
ендоскопічного
дослідження
із
застосуванням
методик
відеоколоноскопії,
хромоскопії
(метиленовим
синім,
індигокарміном, оцтовою кислотою, генціановим
фіолетовим),
ендоскопії
зі
збільшенням,
дослідження у вузькому спектрі світла дають
можливість оцінити стан слизової оболонки
кишечника і прицільно взяти біопсію з
патологічно змінених ділянок [2, 3]. Гістологічне
дослідження
біопсійного
матеріалу
є
вирішальним не тільки у діагностиці, а й у виборі
тактики
лікування
і
у
прогнозуванні
захворювання.
Колоректальная предраковая патология
по данным скрининговой видеоколоноскопии
с биопсией
Нагорная Д.Н., Курик Е.Г., Яковенко В.А.,
Баздырев В.В.
Национальный медицинский университет
им. А.А. Богомольца , Киев
Медицинский
центр
«Универсальная
клиника «Обериг», Киев
ГНУ «Научно- практический центр
профилактической и клинической медицины»
ГУД
Актуальность. На сегодняшний день
колоректальна патология занимает значительное
место в структуре заболеваний желудоченокишечного тракта, а изучение ее пато- и
морфогенеза приобретает все большее значение.
Морфологическое исследование биопсийного
материала
является
основным
методом
диагностики
колоректальной
патологи.
Современные
методы
эндоскопического
исследования видеоколоноскопия, хромоскопия,
эндоскопия с увеличением, в узком спектре дают
возможность прицільно брать биопсию из
патологически измененных участков кишки.

Среди
онкологических
заболеваний
пищеварительного
тракта
в
последние
десятилетия
перове
место
занимает
колоректальный рак, потому актуальной является
диагностика
предраковых
состояний
–
патологических процессов, которые имеют
потенциальный риск малигнизации. Целью
исследования
стало
проведение
анализа
результатов морфологического исследования
биопсий,
взятих
при
проведении
видеоколоноскопии. Материал и методы.
Проведена ретроспективна оценка результатов
морфологического исследования биопсий, взятих
при ВКС. В 2013р. на базе Медицинского центра
«Универсальная клиника «Обериг» выполнено
499 диагностических колоноскопий с биопсией
Возраст пациентов от 16 до 85 лет. Результаты и
обсуждение. У 360 пациентов (72%) из 499 были
выявлены аденомы, из них папилярнотубулярные - у 151 пацієнта (42%), зубчатые
аденомы у 94 пациентов (26%). В 115 случаях
(32%) были диагностированы как папилярнотубулярные,
так
и
зубчате
аденомы.
Гиперпластические полипы былиобнаружены у
48 (10%), грануляционные полипы - у 12 (2,4%)
пациентов. Неспецифический язвенный колит
был диагностирован у 24 больных (4,8%),
болензнь Крона - в 4 случаях (0,8%). У 8
пациентов
(1,6%)
была
обнаружена
аденокарцинома. В 3 случаях (0,6%) были
диагностированы подслизистые образования – в 2
случаях (0,6%) –липома, и в одном случае(0,2%) нейроэндокринная опухоль прямой кишки
(карциноид). Выводы. Роль морфолога в
диагностике
колоректальных
заболеваний
чрезвычайно велика, поскольку правильно
установленный диагноз дает возможность
выбрать правильнную тактику ведения пацентов.
Перспективным является широкое внедрение
мофологических
исследований
с
иммуногистохимическим
определением
потенциала злокачественности колоректальных
неоплазий.
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Сolorectal precancerous pathology by the
results of screening videocolonoscopy with biopsy
Nagorna D.M, Kuryk O.G., Yakovenko V.O,
Bazdyrev V.V.
National
O.O.
Bogomolets
Medical
University, Kiev, Ukraine
Medical Centre “Oberig”, Kiev, Ukraine
DNU «Scientific and Practical Centre of
Preventive and Clinical Medicine» SAD, Kiev,
Ukraine
Background. To date, colorectal pathology
occupies a significant place in the structure of
diseases of gastrointestinal tract, and the study of its
patho- and morphogenesis is becoming increasingly
important. Morphological examination of biopsy
material is the main method of diagnosis of colorectal
pathology. Modern methods of endoscopy videocolonoskopy, chromoscopy, endoscopy with an
increase, with the narroц bade imagine make it
possible to take a biopsy of pathologically altered
parts of the colon. Colorectal cancer take a first place
among the all cancers of the digestive tract in recent
decades. Therefore diagnostic of precancerous
lesions - pathological processes that have the
potential risk of malignancy – is very important and
actually. The aim of the study was to analyze the
results of morphological studies of biopsies taken
during videocolonoscopy. Material and methods. A
retrospective evaluation of the results of
morphological studies of biopsies taken at
videocolonoscopy was done. In 2013 on the basis of
the Medical Center “ Oberig” performed 499
diagnostic colonoscopy with biopsy. Age of the
patients was 16 to 85 years. Results and discussion.
In 360 patients (72%) out of 499 were identified
adenomas, including tubular-papillary - in 151 cases
(42%), serrated adenoma in 94 patients (26%). In 115
cases (32%) were diagnosed papillary-tubular and
serrated adenomas. Hyperplastic polyps was found in
48 (10%), granulation polyps - in 12 (2.4%) patients.
Ulcerative colitis was diagnosed in 24 patients
(4.8%), Crohn's disease - in 4 cases (0.8%). With 8
patients (1.6%) was diagnosed adenocarcinoma. In 3
cases (0.6%) were diagnosed submucosal tumors - in
2 cases (0.6%) -lipoma, and in one case (0.2%) neuroendocrine tumors of the rectum (carcinoid).
Conclusions. The role of the pathologist in the
diagnosis of colorectal diseases is very important
because its take possibility to choose the right tactics
of patient’s curation. The immunohistochemical
determination of potential malignancy of colorectal
neoplasia is perspective for a future research.
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Серед онкологічних захворювань травного
тракту в останні десятиліття перше місце займає
колоректальний рак [14, 15], отже актуальною є
діагностика так званих передракових станів –
патологічних
процесів,
які
мають
або
потенційний ризик малігнізації або створюють
сприятливий фон для цього. До передракових
процесів відносяться перш за все аденоми –
поліповидні і неполіповидні утворення слизової
товстої кишки [13]. В останні роки колоноскопію
розглядають як скринінговий метод діагностики
передракових
станів
товстої
кишки
і
профілактики коло ректального рака [4, 15, 18].
Метою
нашого
дослідження
стало
проведення аналізу результатів морфологічного
дослідження біопсій, взятих при проведенні
відеоколоноскопії (ВКС).
Матеріал і методи. Було виконано
ретроспективну
оцінку
результатів
морфологічних досліджень матеріалу, взятого
при проведенні ВКС. Протягом 2013р. на базі
Медичного Центру «Універсальна клініка
«Оберіг» виконані 499 діагностичні колоноскопії
з біопсією (відеоендоскопи Olympus CF-150;
Olympus GIF-160Z; Olympus Optical Co.LTD,
Tokyo, Японія). Пацієнти були віком від 16 до 85
років. Матеріал діагностичних біопсій проводили
за
загальноприйнятою
методикою,
зафарбовували
гематоксиліном-еозином.
Морфологічні препарати досліджували за
допомогою
мікроскопу
Axioskop
40,
мікрофотографії отримували фотокамерою Axio
Cam MRc5 (Сarl Zeiss).
Результати і обговорення. У 360 пацієнтів
(72%) з 499 були виявлені аденоми, з них
папілярно-тубулярні - у 151 пацієнта (42%),
зубчасті аденоми у 94 пацієнтів (26%). В 115
випадках (32%) були знайдені як папілярнотубулярні, так і зубчасті аденоми. Гіперпластичні
поліпи були знайдені у 48 (10%), грануляційні
поліпи у 12 (2,4%) пацієнтів. Неспецифічний
виразковий коліт був діагностований у 24 хворих
(4,8%), хвороба Крона - в 4 випадках (0,8%). У 8
пацієнтів (1,6%) була знайдена аденокарцинома.
В 3 випадках (0,6%) були діагностовано
підслизові утворення, які були взяті при
проведенні діагностичної біопсії - ліпома у 2
випадках (0,6%) і нейроендокринна пухлина
(карциноїд) в одному випадку (0,2%).
Найбільш поширеним утворенням товстої
кишки є аденоми – доброякісні епітеліальні
утворення з ознаками дисплазії різного ступеню
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вираженості [13]. Папілярно-тубулярні аденоми
складаються із залозистого і ворсинчастого
компонентів: якщо аденома містить 80%
залозистих структур, то вона відноситься до
тубулярної,
якщо
такий
же
відсоток
представлений ворсинками – то до папілярної, а
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якщо ці структури займають менший об’єм, і
утворення відноситься до папілярно-тубулярної
аденоми (Рис. 1). Щодо дисплазії епітелія товстої
кишки, то більшість авторів вважають, що
практично всі аденоми кишечника мають той чи
інший ступінь дисплазії [11] (Рис. 2).

Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 1. Папілярно-тубулярна аденома. Забарвлення гематоксиліном – еозином. Збільшення х100.
Рис. 2. Папілярно-тубулярна аденома з дисплазію високого ступеня. Забарвлення
гематоксиліном-еозином. Збільшення х100.
Cучасна
колоноскопічна
апаратура епітелія, але без ознак формування поліпа (Рис. 3).
дозволяє визначати зміни в стінці кишки і Якщо процес поширюється на 10-15 і більшу
прицільно брати на дослідження ділянки, де кількість крипт, формується так звана пласка
гістологічно
встановлюються
діагнози аденома, яка не виступає в просвіт кишки (Рис. 4).
мікроаденома
і
пласка
аденома
[16]. Дисплазію епітелія знаходять переважно у
Мікроаденома – на фоні нормальної слизової верхній половині крипт, але іноді вона
оболонки одна або кілька крип з дисплазію зустрічається і в нижніх відділах крипт.

Рис. 3
Рис. 4
Рис. 3. Мікроаденома. Забарвлення гематоксиліном – еозином. Збільшення х100.
Рис. 4. Пласка аденома. Забарвлення гематоксиліном-еозином. Збільшення х100.
Якщо пласка аденома поширюється більш доповнюється ознаками дисплазії епітеліоцитів
як на 1,0 см, вона має назву LST (Laterally різного ступеню; дисплазія зазвичай визначається
spreading tumors) – аденома, що поширюється в поверхневих відділах аденоми [9]. Зазвичай
латерально (Рис. 5). Видалення LST проводять зубчаста аденома являє собою комбінацію
шляхом ендоскопічної резекції слизової оболонки зубчастих утворень у верхньому сегменті і
аденоми у нижньому сегменті, однак, може
або дисекції підслизової оболонки [12].
Зубчасті аденоми (adenoma serratum) складатися лише із зубчастих утворень (Рис. 6).
отримали свою назву внаслідок характерної Також, зубчасті аденоми можуть бути як
зазубреної поверхні і зубчастого мікроскопічного поліповидними, так і пласкими [6]. Хоча
профілю
епітеліальних
структур,
який зубчастим аденомам на сьогоднішній день і
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відводять значну роль у прогресуванні в
аденокарциному, однак потенціал малігнізації
залишається вищим у незубчастих аденом [17].

Рис. 5.
Рис. 6.
Рис. 5. Аденома, що поширюється латерально (LST-аденома). Забарвлення гематоксиліном –
еозином. Збільшення х100.
Рис. 6. Зубчаста аденома. Забарвлення гематоксиліном-еозином. Збільшення х100.
Гіперпластичні поліпи характеризуються епітеліальних комплексів у власну м’язову
розширенням просвіту крипт, наявністю складок мембрану слизової оболонки або крізь неї у
або виступів епітелію стінках крипт , за рахунок власну підслизову основу (Рис. 7,8).
Грануляційні поліпи частіше всього
чого крипти мають зірчастий вигляд [5]. Раніше
більшість авторів вважала, що гіперпластичні виникають в ділянках операційних анастомозів
поліпи не мають неопластичного потенціалу, товстої кишки (Рис. 9), також зустрічаються при
однак сьогодні їх відносять до групи зубчастих виразковому коліті. Грануляційні поліпи не є
утворень, які розглядають як передракові передраковими утвореннями, однак на етапі
утворення
з
альтернативним
шляхом ендоскопічної діагностики ці утворення часто
колоректального канцерогенеза, паралельно із визначають як підозрілі на злоякісні, тому що при
виникненням раку з так званих традиційних ВКС велика кількість новоутворених судин у
грануляційній тканині виглядає як неоангіогенез
аденом [11, 17].
Більшість авторів вважають, що існує у злоякісному новоутворенні. Лише морфолог у
залежність між ступенем дисплазії аденом і таких випадках може дати остаточне правильне
частотою виникнення рака [11, 18]. Критерієм заключення.
малігнізації вважається проростання окремих

Рис. 7.
Рис. 8.
Рис. 7. Проростання окремих епітеліальних комплексів у власну м’язову мембрану слизової
оболонки. Забарвлення гематоксиліном – еозином. Збільшення х100.
Рис. 8. Проростання епітеліальних комплексів у власну підслизову основу. Забарвлення
гематоксиліном-еозином. Збільшення х100.
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Рис. 9.
Рис. 10.
Рис. 9. Грануляційний поліп. Забарвлення гематоксиліном – еозином. Збільшення х100.
Рис. 10. Нейроендокринна пухлина (карциноід) товстої кишки. Забарвлення гематоксиліномеозином. Збільшення х100.
Підслизові утворення в стінці кишки з
ростом призводять до виточення слизової над
утворенням, часто до звиразкування слизової,
тому вони стають доступними для взяття біопсії.
Частіше серед таких утворень зустрічаються
ліпоми.
Також
можна
діагностувати
нейроендокринні пухлини (карциноїди) (Рис. 10),
остаточна верифікація яких повинна проводитись
за допомогою імуногістохімічного дослідження
[10].
Неспецифічний
виразковий
коліт
відноситься до хронічних запальних захворювань

товстої кишки, однак на його фоні теж може
виникати рак [1]. В активній стадії захворювання
зменшується кількість келихоподібних клітин,
епітелій має нерівну поверхню, місцями
відмічаються ерозії. У просвіті крип скупчуються
сегментоядерні лейкоцити, формуються криптабсцеси,
які
є
характерною
ознакою
неспецифічного виразкового коліту. В неактивній
фазі відбувається регенерація епітелія, на фоні
якої при тривалому перебігу захворювання
можуть виникати дисплазія епітелія крип (Рис.
11), іноді навіть з ознаками малігнізації [1].

Рис. 11.
Рис. 12.
Рис. 11. Неспецифічний виразковий коліт – дисплазія залоз в краях виразки. Забарвлення
гематоксиліном – еозином. Збільшення х100.
Рис. 12. . Гранульома при хворобі Крона. Заб. гематоксиліном-еозином.Зб.х100
Отже, роль морфолога в діагностиці
При хворобі Крона у більшості випадків
захворювань
надзвичайно
зберігається архітектоніка крипт і наявність в них колоректальних
велика,
оскільки
правильно
встановлений
діагноз
звичайної кількості келихоподібних клітин. Для
хвороби Крона характерна наявність гранульом, дає можливість обрати правильну тактику
які складаються в основному з лімфоцитів, лікування, що є дуже відповідальним за умов
підходів
до
цієї
проблеми.
епітеліоідних клітин, іноді з наявністю сучасних
є
широке
впровадження
гігантських багатоядерних клітин (Рис. 12). Перспективним
Описані варіанти поєднання хвороби Крона з морфологічних досліджень з імуногістохімічним
потенціалу
малігнізаці
раковою пухлиною, однак відсоток виникнення визначенням
пухлин є нижчим, ніж при неспецифічному колоректальних неоплазій.
виразковому коліті [7].
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
NEW ESTERODIOL WITH IMIDAZOQUINAZOLINE RING
Szyszkowska A.
Rzeszow University od Technology,
Rzeszów, Poland

Zarzyka I.
Rzeszow University od Technology,
Rzeszów, Poland
ABSTRACT
The results of the new esterodiol synthesis
obtained
in
reactions
of
2,6-bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-phenylimidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione with excess of ethylene
glycol have been presented. The product was isolated
at high yield and characterised by spectral methods
(IR, 1H-and 13C-NMR). 2,6-bis-[(2-hydroxyethoxy)carbonylmethyl)]-1-phenylimidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione can be used as a biological
active compound.

O

O

NH2
NH

KEYWORDS
imidazoquinazoline,
transesterification,
ethylene glycol, diol
INTRODUCTION
Imidazoquinoline and imidazoquinazoline
derivatives have interesting biological properties [13]. Derivatives of imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5dione,
obtained
during
reaction
of
3aminoquinolinediones with urea as a result of
rearrangement [4, 5], can also have biological
activity. The scheme of the mentioned rearrangement
is shown in Figure 1.

H2N

O

C

NH
NH2

O
N
NH

O

Figure 1 – Synthesis scheme of 2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione from 3-amine-1H,3H-quinoline2,4-dione
Unfortunately, these derivatives are sparingly
soluble and because of that fact their application is
difficult and even impossible. Therefore, new
derivatives with imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
ring are needed which will have better solubility. One
of the solutions is obtaining hydroxyl derivatives.
This work refers to synthesis hydroxyl derivative of
1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5dione and its spectral characterization.

RESULTS AND DISCUSSION
New esterodiol was formed in reaction of 2,6bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-phenylimidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione with an excess of ethylene
glycol in the presence of zinc acetate, which was
shown in Figure 2. Obtained esterodiol is readily
soluble in chloroform.
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Figure 2 – Synthesis scheme of 2,6-bis[(2-hydroxyethoxy)carbonylmethyl]-1-phenyl-imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione
2,6-bis(methoxycarbonylmethyl)-1-phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione was obtained with
good yield (70 %). Its melting point is 99°C. Spectral analysis confirmed the structure of the new esterodiol.
In the 1H-NMR spectrum of the starting ester (Fig. 3), two triplets at the chemical shift 1.06 and 1.25 ppm are
observed. They originated from protons from methyl groups (C23) and (C27), respectively. The protons of the
methylene groups (C22) or (C26) of ethoxy group giving two quartets at 4.05 and 4.20 ppm. In turn, the protons
of the methyl groups attached directly to the nitrogen atoms (N2 and N6) appears in the form of two singlets
at the chemical shift of 4.25 and 4.9 ppm.

Figure 3 - 1H-NMR spectrum of 2,6-bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-phenyl-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5dione
In the 1H-NMR spectrum of 2,6bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-phenylimidazo-[1,5c]quinazoline-3,5-dione (Fig. 4), we observed
significant changes. Triplets at the chemical shift 1.06

and 1.25 ppm disappeared and we can see new two
triplets at 3.50 and 3.65 ppm from methylene groups
linked to hydroxyl groups (CH2-OH – C23 and C27,
respectively). In addition, there are signals of
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Figure 4 – 1H-NMR spectrum of 2,6-bis[(2-hydroxyethoxy)carbonylmethyl]-1-phenylimidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione
13

C-NMR spectrum of esterodiol also allows to confirm its structure (Fig. 5). There is observed no
signals between 10 and 20 ppm, characteristic of the carbon atoms of methyl groups. All signals were identified
on the spectrum (Fig. 5).
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Figure 5 – 13C-NMR spectrum of 2,6-bis[(2-hydroxyethoxy)carbonylmethyl]-1-phenylimidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione
The infrared spectrum of esterodiol (Fig. 6) carbonyl group occurs at 1747 cm-1. The bands of the
shows a characteristic band for vibration valence symmetrical and asymmetrical valence vibration C-O
bond O-H of alcohol in the range of 3200-3700 cm-1. ester bond are observed at 1201 and 1072 cm-1. The
Moreover, we can observed a valence vibrations band location of these bands does not change compared to
of the C-OH characteristic of primary alcohols at the IR spectrum of the starting ester.
1020 cm-1. The valence vibration band of an ester
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Figure 6 - IR Spectrum of 2,6-bis[(2-hydroxyethoxy)carbonylmethyl]-1-phenylimida-zo[1,5c]quinazoline-3,5-dione
EXPERIMENTAL
1. Materials
2,6-bis(ethoxycarbonylmethyl)-1phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
was
obtained
from
1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione [6] according to procedure
[7].
Ethylene glycol, pure for analysis, POCH
Poland.
Zinc acetate, pure for analysis, POCH Poland.
Acetone, pure for analysis, POCH Poland.
2.
Synthesis
of
2,6-bis((2hydroxyethoxy)carbonylmethyl)-1phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
2.225
g
(5
mmol)
of
2,6bis(ethoxycarbonylmethyl)-1-phenylimidazo-[1,5c]quinazoline-3,5-dione, 0.70 g (11 mmol) ethylene
glycol, 0.004 g (0.02 mmol) zinc acetate, were placed
into a three-necked flasks equipped with Dean Stark
trap, reflux condenser, thermometer and mechanical
stirrer. The reaction mixture was stirred and heated up
to a temperature of 190 - 195°C in the presence of

nitrogen atmosphere. Methanol, which released from
the reaction mixture upon the transesterification
process, was condensed and collected in the trap.
Then the temperature was raised to 197 - 198°C and
the excess ethylene glycol was distilled off. Next, a
reaction flask was cooled in an inert atmosphere. The
crude, solidified product was purified by
crystallization from acetone.
The purity of substances were monitored by
TLC (elution systems chloroform - ethanol, 9:1) on
Alugram SIL G/UV254 foils (Macherey-Nagel).
3. Analytical methods
Melting points were measured in capillary
apparatus.
Infrared spectrum (4000 − 400 cm−1), obtained
from KBr disks, were recorded on a Bruker ALPHA
FT-IR instrument.
NMR spectra were recorded using Bruker 500
MHz spectrometer in DMSO-d6. 1H and 13C chemical
shifts are given on the δ scale (ppm) and are
referenced to internal TMS.
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Elemental analyses were carried out on an
Elementar Vario ELIII instrument.
CONCLUSIONS
The transesterification reaction of 2,6bis(methoxycarbonylmethyl)-1-phenyl-imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione with ethylene glycol
afforded to obtain a new, previously unknown
esterodiol
2,6-bis[(2hydroxyethoxy)carbonylmethyl]-1phenylmidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione.
The
structure of the new compound was confirmed by
spectral methods. New esterodiol has a significantly
higher solubility as compared to 1-phenyl-2H,6Himidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione, which gives
the possibility of using its expected biological
properties.
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SPECTRAL CHARACTERIZATION OF
2,6-BIS(2-HYDROXYETHYL)IMIDAZO[1,5-C]QUINAZOLINE-3,5-DIONE
Szyszkowska A.
Rzeszow University od Technology,
Rzeszów, Poland

Zarzyka I.
Rzeszow University od Technology,
Rzeszów, Poland
ABSTRACT
The article presents the results of reactions 1phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
with 2 molar excess ethylene oxide, which gives 1phenyl-2,6-bis(2-hydroxyethyl)imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione. The product was isolated at
high yield from the reaction mixtures and identified
on the basis of IR, 1H-and 13C-NMR spectroscopy.
This compound can have biological activity or may
be used for the synthesis of polymer.
KEYWORDS
imidazoquinazoline,
hydroxyalkylation

diol,

oxirane,

INTRODUCTION
Recently, we may a growing interest in
compounds containing: quinoline, quinazoline,
imidazoquinoline, or imidazoquinazoline groups.
Figure 1 shows mentioned structure. There are
polyheterocyclic compounds containing nitrogen
atoms in their rings. Quinolines and quinazolines are
the precursors of new compounds such as imidazole
derivatives thereof. Research indicates that both
compounds containing imidazoquinoline and
imidazoquinazoline group have interesting properties
[1-3].
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Figure 1 – Structure of compounds: quinolone, quinazoline, imidazoquinoline and imidazoquinazoline
Connection
between
imidazole
and
quinazoline
rings
lead
to
creation
of
imidazoquinazoline, which find the wide range of
usage in medicine and pharmacy due to its anticancer,
antiviral, antibacterial or anticonvulsant activity.
Medicines containing substances with the mentioned
grouping are currently available on the market. One
of them is anagrelide which is shown in figure 2. It is
used in thrombosis, essential thrombocythemia and
chronic myelogenous leukaemia treatment. Another

example is quazinone which is commonly known as
an ingredient in heart disease medicines.
Imidazoquinazoline can also be used to produce
anticancer drugs. Fig. 2 shows B2 compound
structure, which is also imidazoquinazoline
derivatives. Studies have shown that compound B2
was more effective for inhibiting the growth of
tumour cells in mice than currently used substances
[4, 5].

Figure 2 – Structure of anagrelide, quazinone and B2 compound
RESULTS AND DISCUSSION
During the reaction of 1-phenyl-2H,6H-imidazol[1,5-c]quinazoline-3,5-dione (FIQ) with 2-molar
excess of ethylene oxide (EO) was obtained 2,6-bis(2-hydroxyethyl)imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
(BEFIQ). The melting point of this compound is 217 – 218°C. Synthesis scheme is shown in Figure 3.
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Figure 3 – Synthesis scheme of 2,6-bis(2-hydroxyethyl)-1-phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
Elemental analysis of 1-phenyl-2H,6Himidazol[1,5-c]quinazoline-3,5-dione (FIQ) and 2,6bis(2-hydroxyethyl)imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5dione (BEFIQ) are shown in Table 1. We can see

that the calculated, theoretical element percentages
are consistent with the experimental percentages,
which confirmed the composition of the resulting
compound.

Table 1 - Elemental analysis of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione and 2,6-bis(2hydroxyethyl)imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
N [wt.-%]
C [wt.-%]
H [wt.-%]
Compound
calcud.
determd.
calcud.
determd.
calcud.
determd.
FIQ
15.15
15.07
69.31
69.16
4.00
3.92
BEFIQ
11.50
11.41
65.75
65.60
5.24
5.08
The structure of the compound was confirmed
by the spectroscopy methods. Figure 4 shows the
1
H-NMR spectrum of the starting substrate FIQ. On
the given spectrum are two important signals - first

above 11 ppm and second below 11 ppm. These are
signals from protons derived from nitrogen atoms
N2 and N6, respectively.

Figure 4 - 1H-NMR spectrum of 1-phenyl-2H,6H-imidazol[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
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Figure 5 - 1H-NMR spectrum of 2,6-bis(2-hydroxyethyl)-1-phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5dione
On the 1H-NMR spectrum of the product
BEFIQ (Figure 5), signals about 11 ppm from
protons derived from nitrogen atoms N2 and N6
disappeared. This shows that the starting compound
is substituted in position 2 and 6. Furthermore, there
are two signals from protons of hydroxyl groups
which are located at 4.8 and 4.9 ppm. These signals
are originated from the 2-hydroxyethyl group at the
nitrogen atom number 2 and 6, respectively. This
indicates the formation of derivatives with two
hydroxyl groups. Protons of methylene groups, C21
and C20 (linked to oxygen and nitrogen atoms) of

the 2-hydroxyethyl group bonded to nitrogen No. 2
appear in the form of two triplets of a chemical shift
of 3.35 and 3.45 ppm, in the 1H-NMR spectrum of
the BEFIQ (Fig. 5). The protons of the methylene
groups of N-CH2 (C22), and O-CH2 (C23) of the 2hydroxyethyl group, combined with nitrogen atom 6,
are visible as two separated triplets at 4.15 and 3.65
ppm.
In addition, 13C-NMR spectrum of BEFIQ
was performed, which is shown in Figure 6. It also
confirmed the structure of the resulting product (see
Experimental Part).

Figure 6 - 13C-NMR spectrum of 2,6-bis(2-hydroxyethyl)-1-phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5dione
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spectra of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione. Meanwhile, there is a band
of a different shape from the valence vibration of OH bond, in the range 3200 - 3550 cm-1.
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The IR spectrum of the resulting derivative is
shown in Figure 7. It confirms the disappearance of
secondary amide groups. The spectrum showing the
disappearance of broad band vibration N-H bonds in
the range of 2600 - 3500 cm-1 compared to the IR
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Figure 7 - IR Spectrum of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione ----, 2,6-bis(2hydroxyethyl)-1-phenylimidazo[1,5-c]quinazo-line-3,5-dione --EXPERIMENTAL
Synthesis
of
2,6-bis(2-hydroxyethyl)-1phenylimidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
2.77 g (1 mmol) of 1-phenyl-2H,6Himidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione, 20 cm3 of
DMSO, 0.01 g (0.1 mmol) TEA, 0.88 g (2 mmol)
EO were provided into a high pressure reactor with a
volume of 100 cm3. The reaction mixture was stirred
with a magnetic stirrer and heated up to a
temperature of 70℃. The reaction was terminated
when the sample of the reaction mixture showed no
weight loss and its epoxy number was zero. DMSO
was distilled under reduced pressure (p = 7 mm Hg,
liquid distillation temperature: 65 - 110℃, vapour
distillation temperature: 68 - 72℃). The reaction
products were precipitated with acetone and then
crystallized from ethyl alcohol. The purity of
substances was monitored by TLC (elution systems
chloroform - ethanol, 9:1) on Alugram SIL
G/UV254 foils (Macherey-Nagel). The compound 1phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione
was prepared according to literature procedures [6].
13
C-NMR (d6-DMSO), δ = 147,90 (C3), 145,10
(C5), 134,79 (C7), 131,05 (C17), 129,94 (C 16, C18),
129,44 (C15 i C19), 128,26 (C14), 127,88 (C9), 125,29
(C11), 122,48 (C10), 121,13 (C8), 117,75 (C1),

114,01 (C13), 111,84 (C12), 57,75 (C21), 56,49 (C23),
44,12 (C22), 43,15 (C20), [ppm].
Methods
The epoxy number of the reaction mixtures was
determined by standard [7].
1
H-NMR spectra and 13C-NMR spectra of the
products were recorded using a Bruker spectrometer
(operating frequency 500 MHz). d6-DMSO was
used as a solvent. Spectra were recorded with
HMDS
(hexamethyldisiloxane)
and
TMS
(tetramethylsilane), respectively, as an internal
standard.
IR spectra were taken on a Bruker ALPHA
FT-IR spectrophotometer with samples prepared as
KBr discs.
Elemental analyzes (C, H, N) of products
performed using an elemental analyzer Vario EL III
C, H, N, S and O from Elementar.
CONCLUSIONS
The reaction of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione with ethylene oxide gives a
new, not described in the literature diol with
imidazoquinazoline ring. Use of 2 moles of ethylene
oxide gives the substitution of the starting compound
in the 2 and 6 positions. The new product was
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characterized by spectroscopic methods. This
compound can be used in the synthesis of thermally
stable polymers or as precursors for the production
of medicines.
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ABSTRACT
The total content of metals in combustion
waste do not indicate the actual hazard to the
environment, it is necessary to establish chemical
speciation and their mobility. Individual fractions of
metals can be separated and evaluated by performing
a sequential extraction. The sequential extraction
provides data on the concentration of individual
fractions of elements in ash, on the degrees of their
mobility and also on potential bioavailability. The
sequential extraction of industrial ash from biomass
from power station in Arłamów (Poland) has been
performed, in accordance with the five-step Tessier
procedure, including preliminary leaching of ash with

distilled water and digesting of ash in HNO3/HClO4
mixture after the fourth step of extraction. The
content of Co and Cu was marked in the following
fractions, defined as: 1) soluble in water, 2)
exchangeable, 3) soluble in acids, 4) oxide, 5)
pseudosulfide, 6) residual. The results of the analyses
of chemical fractions of metals were compared to the
total contents of Co and Cu in the studied ash from
single-step
mineralization
process.
The
concentrations of metals were determined by the
flame atomic absorption method (FAAS).
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INTRODUCTION
Until recently, the power industry in Poland
was mainly based on burning hard coal and brown
coal. In recent years, the power stations have
implemented energy collection systems from
renewable sources by using biomass as fuel, cocombustion with coal or combustion independently.
Usually, for energy purposes, one uses woody
biomass (wood scraps, shavings, chips, sawdust),
animal production waste and biogas [1]. Biomass, as
compared to coal, has the same element composition,
the differences occur in the quantity of individual
elements and chemical compounds. Different
quantitative composition translates to different
conditions of ignition and combustion. During the
process of biomass combustion the ash formation
percentage is significantly lower (2 - 6%) than during
the process of coal combustion (about 22%). The
amount of combustion by-products depend on the
type of biomass being burnet [2]. Ash from biomass
combustion is a new class of combustion waste. There
are articles on that subject in literature but these
articles do not allow to present the full characteristics
of such ash. It is known that such ash contain higher
levels of CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5 and lower
levels of SiO2, Al2O3 and TiO2 with respect to the coal
ashes. Moreover, such ash shows the contents of glass
phase and also lower softening temperatures (750 1000°C) and melting temperatures regarding coal
ash. The data regarding the content of heavy metals
in ashes from biomass, their chemical speciation and
eventual bioavailability is fragmentary, therefore it is
hard to predict their eventual influence on natural
environment [3-5]
Cobalt and copper commonly occur in plant
and animal organisms. Hight concentration of these
elements impair human homeostasis, can lead to
blood coagulation impairment, liver damage or
gastrointestinal disorders [6-7]. Short- and long-term
storage of ashes from biomass combustion can lead to
excessive emission of these metals to the
environment,
polluting
natural
ecosystems.
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Sequential extraction allows the simulation of natural
and also anthropogenically changed environmental
conditions. By performing subsequent extractions
with the use of solutions with increasing aggression,
it is possible to evaluate the potential mobility and
bioavailability of metals [8].
The aim of the work was analysis chemical
fractions of cobalt and copper in industrial ash
from biomass combustion using sequential
extraction.
MATERIALS AND METHODS
REAGENTS AND SOLUTIONS
All chemicals and reagents were of analytical
grade or higher purity and were obtained from POCH
and Chempur, Poland. The solutions were prepared
by
dissolving
appropriate
compounds
in
doubledistilled water from the Water Purification
System (SolPure 7 POLL LAB, Poland). Standard
solutions were prepared from standard solutions for
atomic absorption (Sigma-Aldrich Chemie GmbH,
Switzerland) – the concentrations of all metals in
standard solutions were the same and equals 1000
µg·cm -3 in 1% of HNO3. Working standard solutions
containing Co and Cu were prepared by serial dilution
of the appropriately of standard solution for atomic
absorption
PREPARATION OF SAMPLES
The object of the research was the ash from the
power station in Arłamów, being the product of
combustion of wood chips. The ash has been dried at
room temperature for 14 days until to get air-dry state,
and then it was triturated consecutively in ceramic
and agate mortar. Such prepared ash had been stored
in a hermetically closed container (PE) and used for
laboratory research.
SEQUENTIAL
EXTRACTION
PROCEDURE
The process of sequential extraction of ash has
been performed in accordance with the five-step
Tessier procedure [9], including preliminary leaching
of ash with distilled water and digesting of ash in
HNO3/HClO4 mixture after the fourth step of
extraction [10-11] (Figure 1). Research was
performed on three (n = 3) paralel samples.
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Figure 2 - The content of cobalt [mg/kg] in the samples of ash from biomass
In case of copper, has no been detected chemical forms Cu in soluble in water fraction. The dominant
content of this metal has been identified in pseudosulfide fraction (42,3 mg/kg) and oxide fraction (44,2
mg/kg). The content Cu in other fractions constitute: exchangeable – 0,87 mg/kg, soluble in acids – 0,52 mg/kg
and residual – 16,6 mg/kg (Figure 3).

Figure 3 - The content of copper [mg/kg] in the samples of ash from biomass
The study fractions in the ash due to the
increase content metals form ranks:
for cobalt: residual < soluble in water < soluble
in acids < exchangeable < oxide < pseudosulfide

for copper: soluble in water < soluble in acids
< exchangeable < residual < pseudosulfide < oxide
THE CHARACTERISTIC OF THE
MOBILE FRACTION OF STUDY METALS
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The analyse of the chemical fractions in ash
allows to evaluate mobility and bioavailability
studied metals in environmental conditions. The
mobile forms Co and Cu are present in soluble in
water, exchangeable (pH = 7) and soluble in acids
(pH = 5) fractions. Metals contained in other fractions
can only get through to the natural environment in
specific conditions, that is, using more aggressive
extractants (oxide and pseudosulfide fractions) or
with the use of micro-organisms (pseudosulfide

fraction and residual). The conducted analysis
indicates that mobile Co and Cu fractions in
environmental conditions, that is, soluble in water,
soluble in magnesium chloride and in acetate buffer,
constitute in total 7,58 mg/kg (Co) and 1,38 mg/kg
(Cu). The content of mobile forms of these metals
with respect to their total content in ash, respectively
Co (27 mg/kg), Cu (107 mg/kg) amounts to 25,9%
(Co) and 1,32% (Cu) (Figure 4).

Figure 4 – The mobile fractions of cobalt (A) and copper (B) in industrial ash from biomass
MASS BALANCE
The mass balance allows to verify the obtained
analytic results. The mass balance has been
conducted by comparing the total content of metals in
ash with the contents sum of individual metals in
particular ash fractions, analyzed in solutions that
emerged from sequential extraction. It has been
established that the absolute result differences for the
analyzed metals amount to: Co– 2,7 mg/kg; Cu – 2,9
mg/kg. Relative errors, calculated as a quotient of the
absolute error and the exact value, amount to 9% (Co)
and 2% (Cu).
CONCLUSIONS
A quantitative analysis of industrial ash from
biomass combustion has been conducted regarding
the total content and chemical speciation of Co and
Cu. It has been established that the total content of
metals in industrial ash amounts to 27 mg/kg (Co) and
107 mg/kg (Cu). Mobile fractions of the analyzed
metals, which can undergo the leaching process to
groundwater in environmental conditions, amount to:
25,9 % (Co) and 1,3 % (Cu) of their total content in
ash.
References
[1] Haustein E., Grabarczyk L. Wpływ
współspalania biomasy z węglem kamiennym na
wybrane właściwości fizyko-chemiczne popiołu
lotnego. Polityka Energetyczna. 2012. No. 15 P. 87 –
100.
[2]) Zawada A., Lisiecka I. Popioły lotne,
powstałe ze spalania biomasy, alternatywą dla

naturalnych surowców skaleniowych. Szkło i
Ceramika. 2014. No. 4. P. 8 – 11.
[3] Wójcik W., Popiel P., Ławicki T. Analiza
wzrostu zawartości części palnych w popiele i żużlu
przy współspalaniu biomasy z pyłem węglowym. III
Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska.
Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk. 2009. No. 3. P. 273 – 278.
[4] Zuwała J., Pronobis M. Zalety i wady
współspalania biomasy w kotłach energetycznych na
tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku
współspalania biomasy na skalę przemysłową.
Energetyka i Ekologia. 2006. No.3. P. 207 – 220.
[5] Kalembkiewicz J., Chmielarz U. Ashes
from co-combustion of coal and biomass: new
industrial watesResources, Conservation and
Recycling. 2012. No. 69. P. 109 – 121.
[6] Stern B. R., Solioz M., Krewski D., Aggett
P., Baker S., Crump K., Dourson M., Haber L.,
Hertzberg R., Keen C., Meek B., Rudenko L.,
Schoeny R., Slob W., Starr T. Copper and human
health: biochemistry, genetics and strategie for
modeling dose-response relationship. Journal of
Toxicology and Environmental Health, Part B.
Critical Reviews. 2007. No. 10. P. 157 - 222.
[7] Kechrid Z., Dahdouh F., Djabar R. M.,
Bouzerna N. Combined effect of water contaminatio
with cobalt and nikel on metabolizm of albino
(Wistar). Journal of Environmental Health Science
and Engineering. 2006. No. 3. P. 65 – 69.

44

[8] Świetlik R., Trojanowska M. Metody
frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach
środowiskowych.
Monitoring
Środowiska
Przyrodniczego. 2008. No. 9. P. 29 – 36.
[9] Tessier A., Campbell P. G. C., Bisson M.
Sequential extraction procedure for the speciation of
pariculate trace metals. Analytical Chemistry. 1979.
No. 51. P. 844 -851.

ВЫПУСК 1(1) 2021

[10] Kalembkiewicz J. Sočo E. Investigations
of sequential extraction of chromium from soil.
Polish Journal of Enviromental Studies. 2002. No. 11.
P. 245 – 250.
[11] Kalembkiewicz J., Chmielarz U.
Functional speciationand leachability of titanium
group from industrial fly ash. Fuel. 2014. No. 123. P.
73 – 78.

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«Академика. Серия: Биологические, Фармацевтические,
Медицинские, Химические науки»
Научный журнал Издается ежемесячно с июля 2019 года.
Является печатной версией сетевого журнала
«Академика: фармацевтические, биологические,
медицинские, химические науки»

ВЫПУСК 1(1)
2021

СЕРИЯ:
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ,
МЕДИЦИНСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сетевая версия журнала подготовлена:
Редактор: Алешина Е.П.
Верстка: Феклисов Д.Т.
Дизайн: Франчук М.П.

Научный электронный журнал «Академика»
Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-72712
Адрес: 198320, Санкт-Петербург, Город Красное Село,
ул. Геологическая, д. 44, к. 1, литера А
info@academica-publish.info
https://academica-publish.info/

