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урахуванням отриманих ре-
зультатів.

Висновки

1. Визначення РНК ВІЛ ме-
тодом ПЛР із використанням
тесту PrimGene Assay має ви-
соку діагностичну чутливість і
специфічність для діагностики
ВІЛ-інфекції у дітей раннього
віку в Україні.

2. Визначення провірусної
ДНК методом ПЛР з викорис-
танням тест-системи «Амплі-
сенс ДНК ВІЛ» має високу діа-
гностичну чутливість, що дає
можливість використовувати
його для ранньої діагностики
ВІЛ-інфекцій у дітей в Україні.

3. Специфічність визначен-
ня провірусної ДНК методом
ПЛР з використанням тест-си-
стеми «Амплісенс ДНК ВІЛ»
вірогідно нижча, ніж визначен-
ня РНК ВІЛ методом ПЛР з
використанням тесту Prim-
Gene Assay.

4. Прогностична цінність
позитивного результату визна-
чення провірусної ДНК мето-

дом ПЛР з використанням
тест-системи «Амплісенс ДНК
ВІЛ» нижча, ніж прогностична
цінність негативного результа-
ту. Позитивний результат да-
ного дослідження потребує
підтвердження повторним по-
зитивним результатом іншого
зразка крові.

5. Негативний результат
визначення провірусної ДНК
методом ПЛР з використан-
ням тест-системи «Амплісенс
ДНК ВІЛ» з високим ступенем
вірогідності дозволяє виклю-
чити діагноз ВІЛ-інфекції у
дітей віком старше 1 міс.
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Вступ

За даними [1], частота де-
пресії у кардіологічних пацієн-
тів становить від 18 до 32 %.
З нею пов’язують підвищення
ризику розвитку і більш тяжкий
перебіг ішемічної хвороби сер-
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ця (ІХС) [2]. У пацієнтів з ІХС
і супровідною депресією від-
мічається зниження показників
варіабельності серцевого рит-
му (ВСР), порівняно з показ-
никами пацієнтів без депресії.
Очікується, що використання
нових методів аналізу ВСР

дозволить знайти закономір-
ності картини ВСР у групах із
наявністю і відсутністю де-
пресії.

Робота виконана в рамках
НДР «Функціональні проби і
інтерпретація досліджень ва-
ріабельності серцевого рит-
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му» МОН України, № держреє-
страції 010U003327.

У роботі [3] вивчалися змі-
ни нелінійності ВСР у пацієн-
тів з ІХС і супровідною депре-
сією при терапії різними анти-
депресантами. Нелінійність
ВСР оцінювалася за показни-
ками найбільшої експоненти
Ляпунова (largest Lyapunov
exponent — LLE). Двадцять
чотири пацієнти одержували
пароксетин 20–30 мг/д і 20 па-
цієнтів — нортриптилін для
досягнення концентрації 190–
570 ммоль/л впродовж 6 тиж.
У групі, яка одержувала нор-
триптилін, було відмічено знач-
не зниження всіх досліджува-
них показників; це розцінюєть-
ся авторами статті як змен-
шення хаосу, що трактується
як ефект зниження вагусної
активності у зв’язку з вживан-
ням препарату.

Нами не знайдено публі-
кацій, де б проводилося ви-
вчення динаміки нелінійності
ВСР при больовій формі хро-
нічної ІХС у групах пацієнтів із
наявністю і відсутністю де-
пресії на етапах стандартної
терапії.

Мета даної роботи — по-
рівняння нелінійних парамет-
рів ВСР у динаміці стандарт-
ної терапії пацієнтів з больо-
вою формою хронічної ІХС з
наявністю і відсутністю де-
пресії для розробки пропози-
цій з підвищення якості терапії.

Матеріали та методи
дослідження

У стаціонарних умовах об-
стежено 83 пацієнти (47 чо-
ловіків і 36 жінок) із больовою
формою хронічної ІХС віком
(53,3±7,5) року (від 39 до
60 років). Оцінювалися функ-
ціональні класи стенокардії
(ФК СК), функціональні класи
серцевої недостатності (ФК
СН), рівень депресії, вивчала-
ся варіабельність серцевого
ритму.

Значення ФК СК оцінювали
за критеріями Канадського то-
вариства кардіологів (CCS),

ФК СН — за класифікацією
Нью-Йоркської асоціації серця
(NYHA).

Оцінка рівня депресії про-
водилася за допомогою шкали
депресії Гамільтона [4] (HDRS,
бали).

Дослідження ВСР проводи-
лося на комп’ютерному кардіо-
графі “Cardiolab 2000” (ХАІ
Медика) для визначення по-
казників стійкості (М), нелі-
нійності (М0) і фазового руху
(М1) [5].

Пацієнти були розділені на
2 групи на основі критеріїв
МКХ-10 із урахуванням ре-
зультатів HDRS: група з де-
пресією (HDRS > 8) і група без
депресії (HDRS ≤ 7).

Лікування ІХС проводилося
відповідно до рекомендацій
Українського кардіологічного
товариства. Застосовувалися
нітрати пролонгованої дії (як
препарати вибору для усу-
нення симптомів ІХС), β-адре-
ноблокатори (за відсутності
протипоказань), інгібітори АПФ,
статини, антагоністи кальцію.

Вимірювання М- індексів
проводили на початку терапії
та через 3 тиж.

Статистичний аналіз прово-
дили за допомогою програм-
них пакетів Excel 2002 і Sta-
tistica 6.0. Застосовувалися
параметричні критерії з визна-

ченням середнього значення
(М) і його стандартного відхи-
лення (sd). Додатково для
кожного з М-індексів проводи-
лося визначення середнього
відхилення (µ(M)), стандарт-
ного відхилення для середньо-
го відхилення (σ(M)), середньо-
го напряму відхилення (δ(M)) і
середнього зваженого напря-
му відхилення (D(M)) від ста-
ціонарного стану у вибірці.

Результати дослідження
та їх обговорення

Початкова клінічна харак-
теристика груп пацієнтів із
депресією та без депресії по-
дана в табл. 1. Частота де-
пресії становила 23 %. У групі
пацієнтів із депресією пере-
важали жінки, відмічалися
більш високі ФК СК, ФК СН і
ступені артеріальної гіпер-
тензії (АГ). Навпаки, в групі
без депресії переважали осо-
би чоловічої статі, частіше зу-
стрічався І ФК СК і відмічала-
ся менша частота АГ при пе-
реважанні І ступеня АГ.

Показники М-індексів у гру-
пах пацієнтів наведені в табл. 2.
Початково у групі пацієнтів із
депресією вони були нижче,
ніж у групі без депресії. Через
3 тиж терапії в обох групах
пацієнтів відмічалося під-

Таблиця 1
Клінічна характеристика пацієнтів з больовою формою

ішемічної хвороби серця залежно
від наявності депресивних розладів, n (%)

Показники Група з депресією, Група без депресії,
n=19  n=64

Стать Чоловіча 8 (42,1 %) 39 (61 %)
Жіноча 11 (59,9 %) 25 (39 %)

Вік, роки (M±sd) 51,2±7,1 52,1±7,0
Стенокардія, ФК I 1 (15 %) 18 (12 %)

II 10 (53 %) 30 (47 %)
III 8 (42 %) 26 (41 %)

Хронічна серцева I 8 (42,1 %) 23 (39 %)
недостатність II 6 (31,6 %) 16 (25 %)
ФК III 3 (12,5 %) 9 (14 %)
Артеріальна гіпертензія 16 (84,2 %) 53 (82,8 %)
Ступінь АГ М’який 6 (31,6 %) 27 (42,2 %)

Помірний 7 (36,8 %) 21 (32,8 %)
Тяжкий 3 (15,8 %) 5 (7,8 %)
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вищення М-індексів із поси-
ленням гальмівних впливів,
підвищенням стійкості ВСР,
розширенням фазового прос-
тору. В групі пацієнтів без де-
пресії відмічалося зростання
адаптаційної здатності.

Одержані дані, що свідчать
про більшу тяжкість ІХС у групі
пацієнтів із депресією, знахо-
дяться у відповідності з [6; 7].
Початково нижчі М-індекси
(показники стійкості, неліній-
ності та фазового руху) в групі
пацієнтів із депресією зумов-
лені негативним впливом де-
пресії на автономну регуляцію
серця. Позитивна динаміка
М-індексів у обох групах паці-
єнтів знаходить пояснення у
застосуванні патогенетичних
засобів терапії ІХС. Те, що в
групі пацієнтів із депресією
М-індекси в своєму збільшенні
не досягли рівня групи пацієн-
тів без депресії, може тлума-
читися як недостатність для
них однієї стандартної терапії
ІХС і необхідність її доповнен-
ня антидепресантами.

Висновки

1. Пацієнтів з ІХС і депре-
сією відрізняють від пацієнтів
з ІХС без депресії більш високі

Таблиця 2
Значення М-індексів (µ, σσσσσ, δδδδδ, ∆∆∆∆∆) варіабельності

серцевого ритму в групах пацієнтів з больовою формою
і шемічної хвороби серця залежно від наявності депресивних

розладів до і після 3 тиж терапії

Параметр

Групи пацієнтів
З депресією Без депресії

До Після До Після
лікування  3 тиж терапії  лікування  3 тиж терапії

µ 0,08 0,17 0,19 0,27

M σ 0,07 0,09 0,15 0,24
δ 6 % 12 % 12 % 29 %
∆ 3 % 6 % 26 % 67 %
µ 0,38 0,53 0,44 0,54

М0
σ 0,15 0,26 0,31 0,43
δ -16 % -20 % -10 % -16 %
∆ -23 % -29 % -8 % -3 %
µ 0,15 0,27 0,38 0,53

М1
σ 0,09 0,12 0,29 0,31
δ 23 % 26 % 3 % 6 %
∆ 43 % 49 % 36 % 39 %

функціональні класи стено-
кардії та серцевої недостат-
ності, а також більша частота
і тяжкість артеріальної гіпер-
тензії.

2. У групі пацієнтів із деп-
ресією порівняно з групою
пацієнтів без депресії відміча-
ються нижчі показники М-ін-
дексів.

3. Під впливом стандартної
терапії ІХС у пацієнтів обох
груп відбувається підвищення
М-індексів.

4. Нижчі  за  підсумками
стандартної терапії показники
М-індексів у групі пацієнтів із
депресією можна трактувати
як негативний вплив остан-
ньої на автономну регуляцію
серця.

5. У пацієнтів з ІХС і депре-
сією стандартна терапія по-
винна бути доповнена препа-
ратами, які мають антидепре-
сивні властивості.

Перспективи подальших
досліджень. Вважаємо  до-
цільним дослідження динаміки
параметрів нелінійності ВСР у
пацієнтів з ІХС і супровідною
депресією при комбінованому
застосуванні стандартної па-
тогенетичної терапії ІХС і анти-
депресантів.
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