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Актуальность. Проблема гипотермической травмы остается актуальной 

ввиду длительного расстройства здоровья, трудоспособности и нередко 

высоким уровнем инвалидизации пациентов. Отморожения, хотя и носят 

выраженный сезонный характер, до сих пор являются одним из наиболее 

распространенных видов термической травмы. Возникающие при этом 

патологические процессы имеют специфические особенности по сравнению с 
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другими видами травм. Существует множество нерешенных вопросов 

патогенеза, диагностики и лечения данного контингента пациентов [1,2], что 

обуславливает необходимость разработки устройства для моделирования  

гипотермической  травмы.  

Цель. Создание устройства, позволяющего моделировать 

стандартизированные контактные отморожения различной степени тяжести. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали 45 белых 

лабораторных крыс линии “Wyster” массой тела 180-220 грамм, возрастом 5-6 

месяцев. Площадь воспроизведенного криоповреждения в межлопаточной 

области составляла 7,58±0,02% от общей площади поверхности тела 

лабораторного животного и рассчитывалась по формуле Мее-Рубнера в 

модификации Lee [3]. Подопытные животные находились на стандартном 

рационе питания. Все манипуляции проводились по разработанной методике 

использования эфирного наркоза по закрытому контуру. Работа проведена с 

соблюдением «Правил и норм гуманного обращения с биологическими 

объектами исследований» УО «Гродненский государственный медицинский 

университет». 

Нами разработано  устройство [4], состоящее из холодового контейнера 

(1) в форме закрытого цилиндра, который выполнен из меди, так как данный 

металл обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает равномерное 

охлаждение всей поверхности непосредственно контактирующей с кожей 

лабораторного животного. В верхнем основании цилиндра впаяна  медная 

канюля (2)  для  введения  холодового раствора. В качестве реагента 

использовали жидкий азот с удельной плотностью 0,808 г/см³, точкой кипения 

77,4 K., температурой −195,75 °C. В верхней части цилиндра расположена 

рукоятка (3), которая исключает нежелательное холодовое воздействие на 

исследователя и позволяет свободно манипулировать устройством. Все 

элементы, кроме нижней части емкости,  теплоизолированы войлоком (4) 

толщиной 5 мм и алюминиевой фольгой (5) (рис. 1,2).   
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Рис. 1. Устройство для моделирования отморожений различной степени тяжести 

 

 
Рис. 2. Устройство для моделирования отморожений различной степени тяжести в разрезе 

 

Устройство использовали следующим образом. Нетеплоизолированной 

частью холодовой контейнер (1) прикладывали к спине крысы в 

межлопаточной области, удерживая за рукоятку (3). Холодовой раствор 

(жидкий азот) при помощи медицинского шприца через канюлю (2)  вводили  в 

холодовой контейнер (1). Закрытая система предотвращала быстрое испарение 

жидкого азота. Холодовой раствор охлаждал стенки холодового контейнера и 

непосредственно нижнюю, наиболее тонкую и нетеплоизолированную, которая 

соприкасалась с кожей лабораторного животного. Температуру в месте 

контакта контролировали с помощью термопары, показатели которой 
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регистрировали на мультиметре. Варьирование параметром временного 

фактора позволяло моделировать стандартизированные отморожения 

различной степени тяжести. 

Результаты. 5-секундной экспозиции холодового воздействия в зоне 

межлопаточной области требовалось для воспроизведения поверхностного 

отморожения. При этом кожа в месте контакта приобретала белесоватый окрас, 

который сменялся незначительной гиперемией. Гистологически определялся 

диффузный отек мягких тканей. На 5-й день после моделирования 

воспалительные изменения регрессировали, и к 7-м суткам кожные покровы 

визуально не отличались от предлежащих   тканей. 

Для моделирования глубокого отморожения было достаточно 30 - 

секундного воздействия соприкосновения устройства с кожей. При этом зона 

криоповреждения представляла собой гомогенную белую поверхность с 

единичными петехиями различного размера и ярко-белой перифокальной 

областью. На 3-и сутки кожа в месте контакта стала бурого цвета, резко 

утолщенная, не смещаемая, в складку не собиралась. Перифокальная зона стала 

бледнее интактной кожи. Микроскопически в центре воздействия определялись 

некротические массы в виде «островков», окруженные лейкоцитами. 

Эпидермис и дерма были разрушены. Дно дефекта выполняли подкожно-

жировая клетчатка и мышечная ткань с отеком и множественными очагами 

некроза. К 7-м суткам в области отморожения определялся темно-бурый 

плотный сухой струп, который по периферии отслаивался. Микроскопически в 

области холодового воздействия выявлялся глубокий очаг некроза с 

вовлечением кожи, подкожной клетчатки и мышечной ткани и наличием 

неравномерно выраженной лейкоцитарной инфильтрации. К 21-м суткам в 

центре холодового воздействия сохранялся дефект мягких тканей, покрытый 

плотной коркой. Гистологически определялся незначительный по объему очаг 

некроза, окруженный формирующейся молодой соединительной тканью, 
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которая неравномерно инфильтрирована значительным количеством 

гранулоцитов и агранулоцитов. 

Выводы. Полученные морфо - гистологические данные свидетельствуют, 

что использование разработанного устройства позволяет моделировать 

отморожения различной степени тяжести для решения вопросов, связанных с 

разработкой новых методов лечения гипотермической травмы. Устройство 

незатратно в изготовлении и несложно в эксплуатации.  
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Деримедвідь Л.В., Вереітинова В.П., Бондаренко А.І.  

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ ПРЕПАРАТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  

НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВУ СИСТЕМУ  

У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Деримедвідь Л.В., Вереітинова В.П., Бондаренко А.І. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

 

Захворювання серцево-судинної системи в усьому світі  займають одне із 

провідних місць у структурі захворюваності та смертності населення [1–5]. 

Внаслідок серцево-судинних захворювань в Україні щороку помирає 

понад 400 тисяч осіб. Згідно даних статистики щодо структури смертності в 

України, 68% летальних наслідків були спричинені саме серцево-судинними  

хворобами. Так, згідно даних статистики, за перше півріччя 2020 року померли 

196 567 осіб від захворювань серцево-судинної системи, у тому числі від 

ішемічної хвороби серця – 135 867 осіб. Для прикладу, в США летальність від 

серцево-судинних захворювань находиться на рівні 29%. Такі показники мають 

на сьогодні і багато країн ЕС. Фахівці ООН підрахували, що за збереження 

таких темпів, до 2050 року населення України може скоротитися на 36%, а 

число померлих у нашій державі офіційно вдвічі перевищило число 

народжених.  

Сучасна стратегія лікування кардіоваскулярних хвороб передбачає 

використання лікарських засобів, які спроможні впливати на значну кількість 

патологічних чинників і дозволяють значно покращити прогноз захворювань [1, 

2, 4]. 

Одним із класів препаратів, що широко застосовують у кардіологічній 

практиці є препарати, які впливають на ренін-ангіотензин-альдостеронову 

систему (РААС), до яких видносять інгібітори АПФ (ІАПФ), 

антагоністи/блокатори рецепторів ангіотензина ІІ, та антагоністи 
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мінералокортикоїдних рецепторів [4, 5]. Впливаючи на різні ланки патогенезу 

серцево-судинних захворювань, спричинених активацією РААС, ці лікорські 

засоби чинять полімодальну дію і є препаратами першого ряду в лікуванні 

артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої 

недостатності , діабетичної нефропатії тощо. 

Інгібітори АПФ, як правило, добре переносяться хворими. Однак відомо, 

що чоловіки, які належать до білої раси, краще переносять тривалу терапію 

інгібіторами АПФ, ніж білі жінки, представники негроїдної та жовтої раси. До 

того ж частота побічних ефектів, які виникають на тлі лікування вказаного 

контингенту осіб, значно вище, ніж у білих чоловіків [2, 3]. 

Об’єктом дослідження були випадки побічних реакцій (ПР) препаратів, 

які згідно класифікації АТС відносять до групи C09 «Засоби, що діють на 

ренін-ангіотензинову систему» та C03D A «Антагоністи альдостерону», які 

представлені на фармацевтичному ринку України та на які надішли карти-

повідомлення про побічну реакцію у закладах охорони здоров`я у м. Харків та 

Харківський області за 2015-2019 рр. Інформація про ПР та ВР була зібрана 

шляхом пасивного фармаконагляду за допомогою методу спонтанних 

повідомлень з карт-повідомлень про побічну реакцію та/або відсутність 

ефективності лікарського засобу при його медичному застосуванні з даних, що 

були надані лікарями, провізорами, фельдшерами, акушерами, фармацевтами, 

медичними сестрами (далі - працівники з медичною та/або фармацевтичною 

освітою) всіх закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що серйозні побічні 

реакції ЛЗ, що впливають на РААС спостерігались в 3% випадків усіх побічних 

реакцій данної групи. 99% серйозних побічних реакцій припажає на ІАПФ. 13% 

побічних реакцій усіх препаратів, що впливають на РААС, відносяться до 

побічних реакцій типу В (алергічні реакції тощо).  

При аналізі побічних реакцій препаратів, що впливають на РААС 

встановлено, що у жінок порівняно з чоловіками в 2 рази частіше 
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спостерігаються прояви ПР даних препаратів. Виявлено, що серед жінок в 

середньому в 2,7-3,3 раза (р≤0,05) частіше зустрічались випадки ПР при 

застосуванні лізиноприлу та в 1,7-2.3 рази (р≤0,05) частіше при використанні 

еналаприлу. Таким чином при виборі ІАПФ у жінок, особливо на фоні ниркової 

патології, більш доцільно використовувати інші АПФ.  

При аналізі вікових особливостей проявів побічних реакцій препаратів, 

що впливають на РААС виявлено «стрибок» кількості побічних реакцій в 2,9 

раз з вікової категорії 40-49  років  на вік 50-59 років. У жінок побічні реакції 

препаратів, що впливають на РААС спостерігаються у більш пізньому віці, ніж 

у чоловіків. Середня вікова різниця щодо побічних реакцій препаратів, що 

вплівають на РААС склала 6,4 роки. 

При аналізі ПР препаратів РААС було виявлено., що 13% ПР відносяться 

до реакцій типу В (алергічні реакції, які не залежать від дози ЛЗ). Звавжаючи на 

це, слід попереджувати пацієнтів про ймовірність розвитку цих реакцій. За 

можливістю перший прийом  ІАПФ та інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ 

слід проводити в лікувальних закладах. 
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Китель Валентина Владимировна,  

к.б.н., доцент, доцент учреждения образования  

«Белорусский государственный медицинский университет» 

Жевнеренко Виктория Вячеславовна, 

студентка учреждения образования  

«Белорусский государственный медицинский университет» 

В настоящее время модернизация в области здравоохранения привела к 

переходу лабораторной диагностики на цифровой уровень. Анализ и измерение 

показателей крови в основном производятся специальными приборами – 

анализаторами. Однако, несмотря на это, в крови человека могут наблюдаться 

морфологические изменения форменных элементов крови, обнаружение и 

качественные изменения в которых анализаторами определить не всегда 

представляется возможным [1,2]. В частности, в работе изучены токсические 

изменения нейтрофильных гранулоцитов, которые может дифференцировать 

только специалист, при визуальном изучении мазка крови. 

Нейтрофильные гранулоциты являются самой многочисленной 

популяцией среди всех лейкоцитов. Их значение заключается в обеспечении 

защиты организма от патогенных частиц, главным образом от бактерий. Они 

первыми встречают антиген при проникновении его в организм через физико-

химические барьеры (кожу, слизистые). 

На начальном этапе воспаления нейтрофильные гранулоциты мигрируют 

из крови к месту локализации антигена, воспринимая сигнал хематтрактантов. 

Клетки могут фагоцитировать возбудитель, а затем переварить его с помощью 
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содержимого гранул. Это внутриклеточный механизм киллинга бактерий 

нейтрофильными гранулоцитами. Второй путь киллинга бактерий 

нейтрофильными гранулоцитами - образование внеклеточных ловушек (NETs): 

нейтрофилы выбрасывают ядерный материал в виде нитей ДНК вместе с 

гранулами; нити образуют сетку, которая "отлавливает" и уничтожает бактерии 

[3]. Таким образом, именно эти клетки выступают главной линией защиты 

против патогенных частиц. Этот факт даёт право считать изменение 

морфологии и количества нейтрофильных гранулоцитов наиболее доступным 

маркером, в первую очередь, инфекционных заболеваний. 

Существуют два основных варианта изменения морфологии нейтрофилов 

– это дегенеративные и токсические изменения. Токсические изменения 

морфологии нейтрофилов возникают в костном мозге в результате их 

усиленного производства и сокращения времени созревания. Впервые 

токсические изменения морфологии нейтрофилов были описаны в медицине у 

пациентов с грамотрицательным сепсисом и интоксикацией в результате 

воздействия эндотоксинов. 

Существуют также дегенеративные изменения. К дегенеративным 

изменениям морфологии нейтрофилов относят изменения, происходящие с 

клетками непосредственно в кровеносном русле (после их созревания). 

Подобные изменения морфологии нейтрофилов мы можем часто встречать в 

длительно хранившихся образцах крови (рисунок 1). 
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Рис. 1 Классификация морфологических изменений 

 

Цель исследования заключалась в установлении диагностической 

значимости изменений морфологии нейтрофильных гранулоцитов и в 

выявлении закономерностей в общем анализе крови у пациентов с атипичными 

нейтрофилами. 

Материалом для исследования послужили мазки периферической крови 

56 пациентов, 26 мужчин и 30 женщин в возрасте от 18 до 93 лет (средний 

возраст обследованных 43 года) с бактериальными инфекциями, 

подтвержденными культурой. Образцы периферической крови получены в 

течение 24 часов после положительных посевов. Образцы помещали в 

пробирки с вакуумом, содержащие ЭДТА (антикоагулянт 1,2 мг/ мл). 

Дифференциальный подсчет получали с использованием автоматического 

анализатора (Coulter LH-755).  

Мазки окрашивали по Романовскому-Гимзе, изучали методом световой 

микроскопии с увеличением объектов в 1000 раз. В каждом образце 

подсчитывали 200 лейкоцитов, параллельно фиксировали наличие реактивных 

морфологических изменений в нейтрофилах, таких как токсическая 

зернистость, тельца Деле, цитоплазматические вакуоли. 
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Токсическая зернистость характеризуется наличием базофильных гранул 

в цитоплазме нейтрофильных гранулоцитов. Наблюдается незрелость ядра: 

ядерный хроматин тоньше и менее грубый, чем обычно. Это самое сложное и 

самое тонкое изменение, его распознавание требует большого опыта. 

Токсическая зернистость нейтрофилов отражает асинхронность между 

созреванием ядра и цитоплазмы. При ускоренном созревании часть делений 

ядра может быть пропущена, что приводит к большему размеру его, чем у 

нормальных клеток, клетки сохраняют незрелые функции, включая 

увеличенное количество эндоплазматического ретикулума и рибосом в 

цитоплазме и нежнее, чем обычно, хроматин (рисунок 2). 

Рис. 2 Токсическая зернистость 

Тельца Деле представляют собой овальные включения голубого цвета, 

расположенные по периферии цитоплазмы нейтрофилов, образуются 

вследствие агглютинации рибосом гранулярной эндоплазматической сети 

(рисунок 3). Впервые тельца Деле были описаны Карлом Деле в мазке крови 

больного скарлатиной в 1911 году. 
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Рис. 3 Тельца Деле 

Вакуолизация цитоплазмы наблюдается при дегрануляции лизосом 

(рисунок 4). Индукторами вакуолизации являются слабоосновные 

аминосодержащие соединения. В нейтральной внеклеточной жидкости они 

могут транспортироваться через плазматическую мембрану, далее 

Рис. 4 Вакуолизация цитоплазмы 

такие основания диффундируют через мембраны органелл. Но после попадания 

в лизосомы они становятся положительно заряженными и теряют способность 

проникать обратно в цитоплазму. Накопление этих веществ увеличивает 
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осмотическое давление. Уравновешивание осмотического давления путем 

диффузии воды через мембраны приводит к образованию вакуолей. 

Образование вакуолей отражает адаптивный ответ клетки на изменение 

окружающей среды. 

Из 56 образцов крови, содержащих токсическую зернистость, в пяти были 

обнаружены тельца Деле, в одном – вакуолизация цитоплазмы. 

Токсическая зернистость в нейтрофильных гранулоцитах была выявлена 

при активных воспалительных процессах, наиболее часто в послеоперационный 

период и при наличии онкологических заболеваний (таблица 1). 

 
Таблица 1. Частота встречаемости  

токсической зернистости в нейтрофильных гранулоцитах  

 

При изучении общего анализа крови у пациентов, имеющих токсическую 

зернистость в нейтрофильных гранулоцитах, был выявлен лейкоцитоз, 

преимущественно нейтрофилоцитоз. Это объясняется активным производством 

нейтрофильных гранулоцитов вследствие воспаления. Наблюдалась также 

эритроцитопения, снижение содержания гемоглобина, увеличение или 

уменьшение количества ретикулоцитов. 

Низкий уровень гемоглобина, вероятно, обусловлен действием гепсидина, 

синтезируемого печенью. Синтез гепсидина значительно возрастает под 

Заболевание Кол-во 
пациентов (%) Заболевание 

Кол-во  
пациентов 

(%) 

Ангина 2 (3,6) Перитонит 3 (5,4) 
Апластическая анемия 1 (1,8) Пиелонефрит 4 (7,1) 
Гайморит 3 (5,4) Послеоперационный период  17 (30,4) 
Гастроэнтерит 1 (1,8) Флегмона 1 (1,8) 
Ишемическая болезнь 
сердца 4 (7,1) Холедохолитиаз 2 (3,6) 

Онкология 8 (14,3) Холецистит 1 (1,8) 
Остеомиелит 2 (3,6) Эзофагит 1 (1,8) 
Всего 56 (89,3%) 
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действием цитокинов, активно синтезируемых нейтрофильными 

гранулоцитами. Гепсидин регулирует связывание железа и его потребление из 

депо, однако в высоких концентрациях данный белок снижает абсорбцию 

железа из двенадцатиперстной кишки, в результате чего оно не доходит до 

красного костного мозга [4]. 

Эритроцитопения компенсировалась повышением количества 

ретикулоцитов. В случае заболевания почек отмечалось, наоборот, снижение 

количества ретикулоцитов, что объясняется торможением синтеза 

эритропоэтина в почках, необходимого для дифференцировки клеток 

эритропоэтического ряда [5]. Выявленные изменения показателей крови 

отображены в таблице 2. 

Таблица 2 Изменение показателей периферической крови 

Показатель Норма 
Показатели при 

токсической 
зернистости 

Среднее содержание гемоглобина в 
эритроцитах 

26-32 (пг) ↓ 

Гемоглобин 125-155 (г/л) ↓ 
Гематокрит 34,3-46,6 (%) ↑/↓/в норме 

Эритроциты 3,7-4,7 ( /л) ↓/в норме 

Средний объём эритроцитов 78-94 (fl) ↓/в норме 
Ретикулоциты 0,2-1,2 (%) ↑ 

Тромбоциты 180-400 ( /л) ↑ 

СОЭ 2-16 (мм/ч) ↑ 
Базофильные гранулоциты 0-1 (%) ↓,↑ 

Лейкоциты 3,12-9,5 ( /л) ↑ 

Моноциты 2-10 (%) ↓ 
Эозинофильные гранулоциты 1-5 (%) ↓,↑ 
Среднее содержание гемоглобина  
в эритроцитах 

26-32 (пг) ↓ 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что наличие 

токсических изменений в нейтрофильных гранулоцитах – важный 
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диагностический признак при выявлении многих патологических состояний. 

Среди них наибольшее распространение имеют клетки, содержащие 

токсическую зернистость, по нашим данным в 89,3% случаев. Токсическая 

зернистость сопровождает большинство воспалительных процессов, что немало 

важно, проявляется раньше лейкоцитарного сдвига и является ответной 

реакцией организма на патологический процесс. В изученных образцах, 

помимо токсической зернистости, были выявлены в пяти случаях тельца Деле, 

в одном - вакуолизация цитоплазмы. Появление атипичных нейтрофильных 

гранулоцитов коррелирует с лейкоцитозом, а именно нейтрофилоцитозом, а 

также сдвигом лейкоцитарной формулы влево, эритроцитопенией, снижением 

гемоглобина, увеличением или уменьшением, в зависимости от заболевания, 

количества ретикулоцитов. 
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LYMPHOCYTES FROM ASTHMATIC PATIENTS  

 

А. Lintsov1, A. Soliev2, P. Slizhov3, V. Mikhelson4, I. Spivak5 
1North-Western Mechnikov State Medical Univercity - St.Petersburg (Russian Fed.), 

2First Pavlov State Medical University - St.Petersburg (Russian Fed.),  
3Herzen State Pedagogical University of Russia - St.Petersburg (Russian Fed.), 
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Introduction 

Oral corticosteroids (OCSs) are known to play an important role in the long-

term management of severe asthma, and the assessment of possible cytogenetic 

effects of these medicines seem to be important. At the same time, the   increased   

levels   of chromosomal   instability [1] as well as DNA-repair alterations [2] have 

been reported in asthmatic patients. The aim of this study was to investigate the 

cytogenetic alterations in lymphocytes of patients treated with OCSs. 

Patients and Methods 

The frequencies of chromosomal aberrations (CA) and sister-chromatid 

exchanges (SCE) in peripheral blood lymphocytes were scored for 65 asthmatics 

(aged 18-67 years) including 12 patients treated with prednisolone at  5-10 mg/day 

(group 1) and 12 ones treated  with  prednisolone at 15-30 mg/day (group 2). The 

comparative group of patients (n = 35) consisted of OCS-naive asthmatics with 

similar severity. The control group consisted of 20 healthy subjects. 

To  determine  the SCE  frequency  (mean  SCE  number  per  cell)         fifty  

metaphase  plates  with  well-spread  chromosomes   were  scored  per sample on 

coded  slides.  



Актуальні питання медичних наук:  
теоретичні та прикладні дослідженняи 

www.openscilab.org  Клінічна медицина 

© Lintsov A., Soliev A., Slizhov P., Mikhelson V., Spivak I.   
23 

200  metaphase  plates  with  well-spread  chromosomes   were studied  for  

each  individual  on  coded  slides  to  analyze  the  CA  frequency (mean  number  of  

CA  per 100  cells). 

The   statistical   analysis was carried out by Student’s t test. 

 
Results 

The significant (p < 0.001) elevation of both CA (7.1 ± 0.39%) and SCE (10.0 

± 0.39 SCE/cell) levels in the peripheral blood lymphocytes was revealed in 

asthmatic patients (figure 1) as compared with healthy controls (1.2 ± 0.21% and 6.1 

± 0.19 SCE/cell, respectively).  
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 We found that the treatment with OCSs did not influence significantly 

 (P > 0.05)  CA levels in all groups of patients treated with OCS (figure 2) and 

SCE frequencies in group 2 (figure 3).  
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However, as indicated in the figure 3, SCE frequencies in group 1 (8.3 ± 0.63) 

appeared to be significantly lower than those in grope 2 (10.3 ± 0.75, p < 0.05) and in 

OCS-naive patients (11.3 ± 0.59, p < 0.01). 
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Conclusions 

The  significantly  increased  SCE and CA frequencies  in peripheral          

blood  lymphocytes  were  established  in  asthmatic  patients  as        compared  to 

healthy subjects.  

 The data obtained may suggest that prednisolone in dosages used does not 

cause any significant cytogenetic damages in lymphocytes of patients examined. The 

significantly lower level of SCE of the group 1 patients (prednisolone at 5-10 

mg/day) may be (partly) attributed to the anti-inflammatory effect of corticosteroids. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ β-ДЕФЕНЗИНУ  

ТА ЙОГО ОЦІНКА ЯК МАРКЕРУ ТЯЖКОСТІ ХРОНІЧНОЇ ЕКЗЕМИ 

 

Лисенко К.І. 
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Харківська медична академія післядипломної освіти 

м. Харків, Україна 

 

В останні роки в Україні спостерігається тенденція зростання числа більш 

важких форм екземи, що пояснюється погіршенням екологічної ситуації та 

посиленням впливу різних стресових факторів на організм людини. Відома 

роль в патогенезі і перебігу мікробної екземи різних мікроорганізмів. Проте 

порушення мікробіоценозу шкірних покривів у хворих не тільки мікробної 

екземою (МЕ), а й істинною екземою (ІЕ) розглядається як один з ключових 

моментів патогенезу захворювання. Однією з найдавніших систем захисту 

організму від мікробних агентів є антимікробні пептиди, які відіграють роль в 

процесі запалення інфекційного і неінфекційного генезу. β-дефензини (НBD-2) 

активні проти грампозитивних и грамнегативних бактерій, крім того, 

проявляють противодріжджову активність.   

Мета дослідження: вивчення рівня НBD-2 у сироватці крові хворих на 

хронічну екзему (ХрЕ) , проведення порівняльного аналізу значень показника 

при істинній та мікробній хронічній екземі різного ступеня тяжкості. Задачі: 

провести порівняльний аналіз значень показника при істинній та мікробній 

хронічній екземі різного ступеня тяжкості, визначити індекс тяжкості екземи 

EASI (eczema area and severity index) (Hanifín J.M. et al., 2001). 

Матеріали та методи: Нами обстежено 46 хворих віком від 18 до 60 років 

26 чоловіків та 20 жінок)  з хронічною екземою (істинною – 21, мікробною – 

25). Кількісне визначення рівня НBD-2 у сироватці крові проведено за 
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допомогою імуноферментного аналізу (Human DEFβ2 ELISA Кit, США) 

відповідно до інструкції виробника. 

Результати: У пацієнтів ІЕ дебютувала появою на шкірі кількох 

гіперемованих та набряклих ділянок з нерівними контурами, на яких потім 

з'являлись дрібні папули або везикули з формуванням надалі мікроерозій, 

мокнуття і кірочок. Для підрахунку враховували симптоми запальної реакції: 

еритему, інфільтрацію (набряк), ексудацію, екскоріації, ліхеніфікацію. EASI у 

хворих на ХрЕ варіював від 7,8 до 43,5 бала, в середньому склав 18,2 ± 1,1 бала. 

У всіх хворих дерматоз мав хронічний рецидивуючий перебіг, в фазі 

ремісії перебувало 10 пацієнтів, загострення – 36 хворих (16 з ІЕ і 20 з МЕ). 

Індекс EASI у хворих на ІЕ становив в середньому 19,1 ± 1,0 бала, МЕ – 17,7 ± 

0,8 бала (р > 0,05). Більшість пацієнтів з ІЕ мали захворювання середнього 

ступеня тяжкості (50 %), на легкий і тяжкий ступінь доводилося 31,2 % і 18,8 % 

випадків відповідно. При МЕ також переважали хворі із середнім ступенем 

тяжкості (45 %), легкий і тяжкий ступені виявлено відповідно у 30 % і 25 % 

випадків. 

Визначення HBD-2 у сироватці крові хворих на ХрЕ в фазі загострення 

виявило достовірне збільшення вмісту АМП (2,57 ± 0,26 нг/мл) у порівнянні з 

аналогічним показником у практично здорових осіб (0,16 ± 0,06 нг/мл, р < 0,01), 

при цьому у хворих рівень АМП коливався від 0,12 до 14,34 нг/мл, в осіб 

контрольної групи – від 0,11 до 0,26 нг/мл. У хворих на ХрЕ незалежно від 

клінічної форми дерматозу вміст HBD-2 достовірно перевищував значення 

показника в контрольній групі 

Низький рівень HBD-2 визначено в фазі ремісії ХрЕ, але при ІЕ значення 

показника було вище в 2,5 рази, ніж при МЕ (р ˂ 0,05). Посилення тяжкості 

дерматозу супроводжувалося збільшенням вмісту HBD-2 у крові пацієнтів з 

обома формами ХрЕ. У хворих на ІЕ рівень АМП виявився підвищеним як в 

фазу ремісії (р > 0,05), так і загострення (р < 0,05) щодо аналогічного параметра 

в осіб контрольної групи. У пацієнтів з МЕ незалежно від ступеня тяжкості 
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вміст HBD-2 достовірно перевищував такий в контрольній групі, але 

збільшувався незначно в порівнянні зі ступенем підвищення АМП при ІЕ. 

Звертає увагу факт істотного збільшення (в 5,5 і 9,1 рази) вмісту HBD-2 у 

хворих з помірним і тяжким ступенем ІЕ щодо відповідного показника у 

пацієнтів з МЕ.  

Висновки: Проведене дослідження рівня HBD-2 у сироватці крові хворих 

на ХрЕ визначило достовірне збільшення значення показника в 15,9 рази в 

порівнянні з аналогічним в контрольній групі. Вміст HBD-2 у хворих на ІЕ 

підвищувався в 28,5 рази, МЕ – в 5,7 рази в порівнянні з вмістом АМП у 

практично здорових осіб. Рівень HBD-2 в сироватці крові хворих на ХрЕ може 

бути маркером тяжкості дерматозу. 
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А.А. Бакаев 

Кафедра гигиены и экологии,  

Новосибирский государственный медицинский университет, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) поставила 

перед профессиональным сообществом целый ряд неотложных задач, от 

эффективности и своевременности решения которых зависит не только жизнь и 

здоровье пациентов, но здоровье и качество жизни самих медицинских 

работников, особенно в случае заражения при исполнении должностных 

обязанностей. Особенность 2020 г. - увеличение вклада в структуру впервые 

установленных профессиональных заболеваний класса «инфекционные 

болезни», к которому относится COVID-19. Высокий уровень заболеваемости 

медицинских работников острыми заболеваниями, вызванными COVID-19, 

требует соответствующей коррекции механизмов и порядка выявления связи 

заболевания с профессией, медико-социальной экспертизы, реабилитации и 

страховой защиты.  

Цель: на основании анализа международных и отечественных 

нормативных документов и рекомендаций сформулировать основные 

принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации медицинских 

работников, пострадавших на производстве в результате заражения СOVID-19, 
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а также определить порядок регистрации и учёта острых и хронических 

профессиональных заболеваний медицинских работников. [2]. 

Материалы и методы исследования. Проведен контент-анализ 

отечественных нормативных правовых актов, международных и российских 

методических рекомендаций по вопросам, связанным с регистрацией, учетом, 

реабилитацией и медико-социальной экспертизой лиц, перенёсших новую 

коронавирусную инфекцию. 

Результаты.  В настоящее время медицинские работники, исполняющие 

свои трудовые обязанности в условиях распространения COVID-19,  

застрахованы как в системе обязательного социального страхования  (в 

соответствии с  Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний»), так и в системе обязательного 

государственного страхования (Указ Президента РФ от 06.05.2020 № 313 «О 

предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников»). К страховым случаям в обеих системах относится 

временная утрата трудоспособности и смерть застрахованного [1]. Заражение 

медицинского работника внутрибольничными инфекциями относится к 

профессиональному заболеванию и расследоваться должно в соответствии с 

приказом Минздрава России от 28.05.2001 N 176 "О совершенствовании 

системы расследования и учета профессиональных заболеваний в РФ" и 

постановлением правительства № 967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний». [3]. На примере двух 

групп работающих (медики и немедики-вспомогательный персонал, 

работающий в медицинских учреждениях), имеющих заболевание, связанное с 

воздействием вредного биологического фактора во время выполнения 

трудовых обязанностей, подготовлены санитарно-гигиенические 

характеристики условий труда, акты расследования профессионального 

заболевания.  
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Заключение. Вновь разработанная, а также адаптированная в короткий 

период от начала пандемии нормативная база обеспечивает возможность 

своевременной диагностики и регистрации острых профессиональных 

заболеваний медицинских работников новой коронавирусной инфекцией. 

Вопросы медико-социальной экспертизы успешно решаются на основании 

действующих в настоящее время нормативных документов. 
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Теличко К.Є.  

ВПЛИВ ВИСОКОПРОТЕЇНОВОЙ ДІЄТИ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ  

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ 
 

Теличко К.Є. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна 

 

Вступ.  Ожиріння представляє серйозну загрозу для здоров'я, що на тлі 

наростання маси тіла, гіподинамії і переїдання, супроводжується порушенням у 

всіх органах і системах та  численними захворюваннями. Вагомими факторами 

у профілактиці та менеджменті ожиріння є збалансоване раціональне 

харчування та залучення до занять оздоровчим фітнесом.  

Нещодавно встановлено, що генетичні особливості людини, зокрема 

алельні варіанти низки генів, можуть модулювати дію нутрієнтів на організм. 

Згідно даних літератури, поліморфізми генів,  білкові продукти яких  

впливають на  харчову поведінку,  можуть викликати  зміни апетиту і, як 

наслідок, розвиток ожиріння. До таких  генів належать гени гормонів насичення 

та голоду, а також гени, білки яких впливають на стан нейронів харчового 

центру гіпоталамуса. Зокрема,  доведено, що поліморфізми гена  МС4R 

сприяють посиленню почуття голода,  підвищенню апетита і, тим самим,  

призводять до розвитку ожиріння. Але   вплив характеру дієти та фізичних 

вправ на осіб  із різними генотипами гену МС4R не досліджувався. 

Методи дослідження. З метою визначення морфологічного статусу 

обстежуваних жінок, вимірювалися такі  показники: довжина тіла, маса тіла, 

обхватні розміри, розрахували індекс маси тіла (ІМТ). Визначення рівня 

основного обміну проводилось методом непрямої респіраторної калориметрії. 

Для визначення  складу тіла використовували метод біоімпедансометрії. 
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Функціональний стан систем організму визначали за допомогою 

функціональних проб Руф`є,  Штанге, Генча, орто- та кліностатичної проби.  

Всі обстежувані були рандомно поділені на 2 групи та виконували 2 види 

програм оздоровчого фітнесу: 1) Zumba; 2) силовий фітнес (функціональні 

тренування). 

Результати дослідження та їх обговорення. 3-х місячні програми 

поєднання високопротеїнової дієти та 2-х видів оздоровчих занять (Zoomba та 

силовий фітнес) призвели до зниження маси тіла та покращення 

антропометричних та функціональних показників в обох групах. В групі  

танцювальної аеробіки маса тіла знизилася в середньому на 10,7 кг (на 12,2%), 

що на 8,8 кг (10,1%)  істотніше, ніж  в групі силового фітнесу,   а   

обхоплювальні розміри тіла зменшилися в області талії на 6,3% (5,0 см), стегон 

- на 5,7% (6,5 см) істотніше, ніж в учасниць групи силового фітнесу (Р <0,05; Р 

<0,01).  У жінок, носіїв С-алеля  відбулися менш значущі зміни у масі  тіла , 

індексі маси тіла, відсотках  жирової тканини, що очевидно пов`язано із  

впливом поліморфізму на  експресію гена і підвищеному впливу на апетит. 

Висновки.  Генетичні чинники вносять  внесок у  механізми відповіді 

організму на нутрієнти та, як наслідок, на ефективність застосування дієт та 

програм оздоровчого фітнесу.  До генів, що  впливають на розвиток ожиріння, 

за даними сучасних досліджень, належить  більше 100 генів-кандидатів, серед 

них гени FTO та MC4R. С-алель Т/С поліморфізму (rs17782313) гена MC4R  

шляхом підвищення експресії гена  і посилення відчуття голоду, збільшення 

споживання їжі, призводить  до  менш виразливих змін у ІМТ та % жирової 

маси, до зниження ефективності програми поєднаного застосування 

високопротеїнової дієти та оздоровчого фітнесу в цілому.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ БОЛІ У ПОПЕРЕКУ 
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Ключові слова: хронічний біль в попереку, LBP, страх і уникнення рухів, 

фізіотерапевт. 

Постановка проблеми. Біль у попереку є важливою клінічною 

проблемою громадського здоров'я. Хоча загальновідомо, її епідеміологію важко 

точно визначити. Існує проблема визначення та класифікації. Наприклад, 

результати опитування залежатимуть від  тяжкості, періоду, характеру, 

тривалістю болю . Наступна проблема є її вимірювання, оскільки біль у спині 

може існувати без об’єктивних доказів, і біль не може бути безпосередньо 

виміряний.  Таким чином, дані слід розглядати як приблизні.  

Частота. 75–85% усіх людей відчувають біль у спині в тій чи іншій 

формі протягом їхнього життя.  Біль у спині - найчастіша причина обмеження 

активності у людей молодших 45 років, друга за частотою відвідування лікаря, 

п’ята за госпіталізацією та третя причина за хірургічними втручаннями. 

Близько 1% США населення мають хронічний біль в попереку і втрачають 

працездатність і 2% робочої сили США мають компенсаторні травми спини 

щороку, загалом понад 500 000 травм. 

Основні матеріали дослідження. Страх, пов’язаний з болем (на 

додаток до психологічних переживань ) опосередковує взаємозв’язок між болем 

та інвалідністю. Оскільки понад 50% пацієнтів стурбованих первинним болем в 
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попереку мають підвищений страх,  пов’язаний з болем, важливим є втручання  

фізичної терапії. Намагалися пояснити, чому при болі в попереку розвивається і 

зберігається, модель уникнення рухів . Описано, як досвід симптомів з болем в 

попереку в деяких випадках може ініціювати набір негативних когнітивних, 

емоційних та поведінкових реакцій. Відповідно до теорії, що когнітивні 

фактори передують емоційним реакціям,  FAM описує, що люди, які 

«катастрофізують» щодо значення свого болю, можуть побоюватися, а згодом 

уникати фізичних навантажень. Починається порочний цикл, коли поведінка 

уникання призводить до фізичних вад та депресії, що, в свою чергу, посилює 

біль.  

. FAM базується на перспективному якісному дослідженні 36 осіб з 

хронічним, неспецифічним болем в попереку (біль, що триває більше 6 місяців, 

не пов’язаний з жодною основною патологією або структурними аномаліями) 

та високим болем,  (більше 40 за шкалою Тампа Кінезіофобії), вибрані з різних 

закладів первинної та третинної медичної допомоги. Особисті пояснення та 

розповіді, пов’язані з переконаннями, що лежать в основі страху, пов’язаного з 

болем, факторами, пов’язаними з цими переконаннями, та змінами страху з 

часом досліджувались за допомогою поглиблених інтерв’ю на початковому 

етапі та 4-місячного спостереження (див. Bunzlietal. 6-8 для більш детальної 

інформації про дизайн дослідження). Цей обсяг роботи включав такі ключові 

висновки:  

1) радіологічні звіти, негативні явні та неявні поради клініцистів та 

культурні переконання щодо структурної вразливості хребта, що посилюють 

страх та поведінку, пов’язану з уникненням болю; 

2) деякі особи з високим страхом, пов'язаним з болем, вважали, що біль є 

ознакою пошкодження або повідомляли про страх перед болем та пов'язані з 

ним страждання, що, призвело до уникнення рухів, що провокують біль, і 

діяльності; 
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3) загальним переказом була спроба осмислити загрозливий біль, який 

люди сприймали як неконтрольований. Неодноразові невдалі спроби 

контролювати біль та вплив болю посилювали страх, затримуючи людей у 

циклі турботи; 

 4) люди зменшували страх, пов’язаний з болем, завдяки отриманню 

контролю над больовим досвідом завдяки „новій” здатності осмислювати біль, 

пов’язаній із посиленим контролем над болем  або наслідками дії болю на 

організм. 

Страх як здоровий глузд у відповідь на досвід болю, який не дає 

сенсу. 

CSM також описує, як страх, пов'язаний з болем, може породжуватися 

або продовжуватися через відсутність послідовного уявлення, щоб зрозуміти 

загрозливий досвід LBP(low back pain).  Страх - це поширена емоційна реакція 

на «загрозливе» уявлення, при якому симптом сприймається як тяжкі наслідки і 

є непередбачуваним та  неконтрольованим.  Таким чином, виникає порочний 

цикл, в якому поведінка уникнення руху підсилює некоректне уявлення LBP, 

що, в свою чергу, посилює страх, пов'язаний з болем. Це, як правило, 

призводить до підвищеної інвалідності, оскільки уникаються важливі життєві 

рухи. 

CSM як основа для розуміння зменшення страху 

Учасники нашого  дослідження, які зазнали зменшення страху протягом 

досліджуваного періоду, пояснювали зменшення страху "осмисленням" їх LBP, 

пов'язаним із покращеним сприйнятим контролем над болем або їх реакцією на 

біль. Контроль болю, мабуть, відбувався завдяки вивченню альтернативних 

стратегій руху, а також шляхом переключення уваги від болю на цінні 

цілі. Учасники, які не змогли досягти контролю болю, частіше повідомляли про 

гірші результати під час спостереження. Два шляхи до зменшення страху, 

описані учасниками дослідження, описані нижче. 
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Зменшення страху через зменшення загрози болю 

 Перший шлях до зменшення страху, описаний учасниками, передбачав 

створення незагрозливого, узгодженого представництва LBP, яке могло б 

керувати ефективною поведінкою для вирішення проблем. Відповідно до CSM, 

основою безпечного, послідовного представлення LBP є поєднання 

діагностичної визначеності, яке може пояснити симптоми, яке замінює 

помилкові переконання у згубних наслідках болю і передбачає процедури 

контролю або усунення симптомів (хронологія та контрольні розміри). 

Таблиця 1 ілюструє перехід від загрозливого, некоректного подання LBP 

до безпечного, послідовного уявлення, спираючись на досвід учасника нашого 

майбутнього дослідження, який зазнав зменшення страху 

Таблиця 1. «Приклад пацієнта перехід від , некоректного LBP уявлення 

(базовий рівень) до незагрозливого, коректного LBP уявлення, пов'язане зі 

зменшенням страху (Наступні заходи)» 

Побудова CSM Базова лінія Слідувати 

Особистість "У мене пошкоджено 2 
диски" 

"Біль - це напруга в тілі, а спина 
рухається неправильно" 

Часова шкала 

“Я починаю думати: чи 
справді я буду цим 
займатись до кінця свого 
життя? ... Я думаю, що 
подумки готуюсь до справді 
сидячого типу існування " 

"Я думаю, що можливо, я зможу дійти 
до того, що не буде болю" 

https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2017.7434#table-popup-tbl1
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Побудова CSM Базова лінія Слідувати 

Причина 

«Це спричинено 
дегенерацією, тому мій 
хребет погіршується». 
«Іноді я думаю, що якщо я 
це зроблю, це зашкодить, і 
це станеться. Але тоді у 
мене може бути справді 
поганий день, і я не знаю 
чому; це непередбачуваність 
цього " 

«Що я дізнався про хронічний біль, це 
те, що це результат вашої поведінки, як 
і результат чогось, що відбувається 
всередині вас. Не обов’язково факт, що 
щось зруйновано; це те, що ви постійно 
завдаєте собі шкоди, не рухаючись 
належним чином " 
" Я думаю, біль викликає напругу, а 
напруга - біль " 

Наслідки 

“Коли боляче, я думаю, що 
завдаю більшої шкоди 
спині. Я думаю, що воно 
погіршується, руйнується, 
руйнується » 
« Якщо щось болить, це не 
просто так; це ваше тіло 
каже: "Не роби цього" 

“Я думаю, що те, що змінилося в мені 
від того, що я побачив фізіологію, 
переростало у жах від більшої шкоди 
щоразу, коли я перейшов до розуміння, 
що переїзд - це саме те, що мені 
потрібно було зробити. Це головна 
причина, чому я змінився » 

Контроль / 
виліковування 

“Диски пошкоджені, але, 
здається, неможливо 
усунути пошкодження” 
“[Лежачи на дивані] - це 
єдиний спосіб змусити біль 
зникнути і запобігти її 
появі” 

“На першій сесії він сказав:“ Ну, ми 
можемо це виправити ”. Він сказав: "Є 
люди зі скануваннями спини набагато 
гіршими за ваше, у яких немає 
проблем, немає болю. Вам потрібно 
навчитися рухатися знову "" 
"У моєму наборі інструментів є 
інструменти для контролю спалаху в 
майбутньому" 

В життя заходів 

“Я ніколи не нахилявся б, 
щоб щось забрати. Я 
намагаюся підготуватися до 
будь-якого руху ... Я 
уникатиму того, щоб робити 
те, що зазвичай робив би, 
що, на мою думку, посилило 
б це " 

«Отже, якщо я піду вставати, і мені 
боляче, я спробую застосувати те, що 
він запропонував, тобто, якби я був 
більш спокійним, роблячи це, напевно, 
це не зашкодило б так сильно. Отже, я 
почав намагатися добре 
усвідомлювати, наскільки я 
розслаблений чи ні » 

Оцінювальна дія 

«Я знайшов способи не 
провокувати біль , просто 
знаходячи позиції , що 
тільки така робота, але 

“Коли він змусив мене торкнутися 
пальців ніг у перший день, це було 
зроблено не просто так. Я міг це 
зробити, і це викликало симптоми. Але 
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Побудова CSM Базова лінія Слідувати 

навіть при переході з будь-
якого становища в будь-яке 
інше положення просто 
вбивство» 
«Все фізіотерапевти, все 
ін'єкції ... я припускаю , 
що це тимчасове 
полегшення " 

у мене не боліла спина. І я зробив це 
самостійно, без нього. Він просто стояв 
там ". 
" Бувають випадки, коли я пересувався, 
і я просто зрозумів , чоловіче, ти 
напружений, і я просто спробував 
рослабитися і подумати, що не 
напружений, і була різниця " 

Узгодженість "Я вважаю все це дуже 
заплутаним досвідом" 

“Кілька речей, які він сказав мені, що 
справді мало сенс, полягали в тому, що 
ваша спина рухається. Мабуть, 
найголовніше, що він сказав мені, 
було: "Не лякайся болю: ти не завдаєш 
більшої шкоди". І коли я пережив це на 
собі, це моментально змінило моє 
мислення » 

* Пацієнт був 42-річним чоловіком з 2-річною історією LBP.

CSM як основа для лікування болю, пов'язаного зі страхом 

У наступному розділі ми демонструємо, як CSM може надати клінічно 

корисну основу для фізіотерапевтів для оцінки та лікування страху, пов'язаного 

з болем, застосовуючи стратегії, добре відомі в літературі з поведінкової 

медицини. 

Підхід CSM до оцінки та лікування страху, пов'язаного з болем, включає 

5 етапів, підкріплених мотиваційними, рефлексивними та перевіряючими 

техніками спілкування. 

Етап 1: Заохочення людей описати свій стан 

Клініцисти можуть виявляти непотрібні переконання, що інформують 

людей про представництво LBP, за допомогою діагностичних ярликів, які вони 

пов'язують з їх LBP, їх переконань щодо причини їх LBP, того, як довго вони 

вважають, що це триватиме, і своїх переконань щодо наслідків їх LBP. Зокрема, 

клініцисти можуть дослідити основні пошкодження, переконання щодо 

функціональних втрат, наскільки контрольовані люди сприймають свій LBP і 
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що, на їхню думку, потрібно для кращого управління своїм LBP. Корисно 

допитати людей про те, як вони реагують на біль та оцінюють результати цієї 

дії. Клініцист повинен прагнути виявити прогалини, плутанину, розбіжності та 

хибні уявлення у поданні, підвищити обізнаність про те, як вони впливають на 

досвід LBP і як, можливо, доведеться змінити уявлення, щоб допомогти людям 

зрозуміти свій досвід болю. Приклади запитань представлені в таблиці 2 . 
Таблиця 2 «Суб’єктивна оцінка болю, пов’язаного з болем, за допомогою системи 

CSM: Приклади запитань» 

Побудова CSM Приклади запитань 

Особистість Який у вас діагноз? Ви можете пояснити мені, що це означає? 

 Чи робили ви діагностику спини? Чи можете ви своїми словами 
пояснити, що це показало? 

Причина Чи знаєте ви, що викликає біль у спині? 

 Наскільки передбачуваний ваш біль? 

Наслідки Як ви думаєте, що станеться, якщо ви виконуєте рух / діяльність, 
яких ви боїтеся? 

 Ви турбуєтесь, що певні рухи з болем нашкодять вашій спині ? 

 Ви переживаєте, що це вплине на всі інші речі, які вам потрібні, щоб 
зробити? 

Контроль / 
виліковування Наскільки ви відчуваєте контроль над своїм болем? 

 Чи можете ви запобігти загостренню вашого болю? 

 Чи можете ви контролювати свій біль, як тільки він загостриться? 

 Наскільки ви відчуваєте контроль над реакцією на біль? 

https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2017.7434#table-popup-tbl2
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Побудова CSM Приклади запитань 

Часова шкала Як довго ви очікуєте, що ваш біль триватиме? 

Наскільки ви сподіваєтесь на майбутнє? 

Дія Що ви робите, коли стикаєтесь із рухом чи діяльністю, що погрожує? 

Як ви думаєте, що знадобиться, щоб покращити ваш біль? 

Узгодженість Наскільки ваш біль для вас має сенс? 

Етап 2: Запропонуйте людині подумати про досвід, який призвів до 

помилкових уявлень, та оцінити важливість цього досвіду. 

Пацієнтам можна запропонувати обговорити результати будь-яких 

досліджень , які вони мали. Клініцисти можуть розглянути, як люди пов'язують 

слова з поняттями, що активують уявлення  , досліджуючи, як люди 

інтерпретують діагностичні мітки, які вони могли отримати. Наприклад, у 

нашому дослідженні діагностична мітка «дегенерація» виявила уявлення про 

LBP як невиліковний, що має наслідки для майбутньої функції (тобто 

інвалідного візка).  Клініцисти можуть заохочувати людей обговорювати інший 

досвід, який може вплинути на помилкові уявлення, включаючи спостереження 

за іншими людьми з LBP, попередній прямий досвід LBP та зустрічі з 

охороною здоров'я. Заохочення людей думати і говорити про досвід, який 

призвів до плутанини та помилок, може дозволити клініцистам зрозуміти силу 

переконань (наскільки людина прихильна до них). 

Етап 3: Дискусія між індивідом та клініцистом про те, як прогалини, 

плутанини та хибні уявлення в репрезентації впливають на їх поведінку. 

Для деяких людей переконання, що інформують про репрезентацію, 

можуть бути неявними та стати очевидними лише через поведінкові 

експерименти.  Клініцисти можуть допомогти людям розвинути "усвідомлення 
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тілом" негативного впливу захисної поведінки, уникнення цінних видів 

діяльності, безпричинної поведінки в житті та безпорадних емоційних реакцій 

на біль, використовуючи дзеркала, відео, щоденники та зворотній 

зв'язок. Відображаючи основні переконання в режимі реального часу, можна 

вести діалог про те, як прогалини, плутанини та хибні уявлення у поданні 

увічнюють порочне коло болю. 

Етап 5: Доведення до змін у поведінці через змінене уявлення. 

 Надання інформації, оснащення людей ефективними стратегіями для 

самостійного контролю болю та запобігання збільшення інтенсивності болю ,та 

контролю впливу болю в їхньому житті, та емоційних реакцій на біль, дозволяє 

їм брати участь у повсякденній діяльності. Відповідність цих стратегій новому 

представництву полегшує людям вирішення проблем, які найкраще підходять 

для будь-якого контексту. Коли обрана дія успішно підводить їх до цільової 

мети, цей досвід підвищує узгодженість нового представлення 

LBP. Повторюючись з часом, встановлюється злагодженість, і досвід LBP має 

сенс, що призводить до зменшення страху. 

Висновок 

Результати цього  дослідження про пережитий досвід страху, 

пов’язаного з болем, свідчать про те, що страх, пов’язаний з болем, може бути 

осмислений як емоційна реакція на досвід LBP, який не має сенсу. Ми 

представили CSM як основу для фізіотерапевтів для розуміння процесів 

формування сенсу, задіяних у циклі уникнення страху, і як клінічно корисну 

основу для лікування страху, пов'язаного з болем. Наступне покоління заходів з 

уникнення страху може розглянути можливість включення стратегій, які 

допомагають людям осмислити свій досвід LBP та отримати контроль над 

болем та їх реакцією на біль, щоб оптимізувати результати лікування. 
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