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Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує бібліографічний 

покажчик «Міокардит». До покажчика увійшли статті з періодичних видань 

наявні в фондах бібліотеки ІФНМУ. Видання є рекомендаційним. Покажчик 
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Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, пошукачам, студентам 

та всім, хто прагне більш досконалого вивчення цього питання . Видання 

створено на базі електронного каталогу бібліотеки ІФНМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Передмова 

Міокардит - запалення серцевого м'яза в результаті різних інфекцій, 

впливів лікарських препаратів, токсинів або імунних процесів, що призводять 

до пошкодження клітин серцевого м'яза і розвитку серцевої недостатності. 

Міокардитом хворіють частіше люди до 40 років. Жінки схильні до цього 

захворювання більшою мірою, ніж чоловіки, проте чоловіча половина 

населення схильна до більш важких форм міокардиту, що протікає з важкими 

ускладненнями. 

Причини виникнення міокардиту діляться на 3 основні групи: 

 інфекційні та інфекційно-токсичні причини: віруси кору, інфекційного 

мононуклеозу, аденовіруси, віруси грипу, інфекційний гепатит та ВІЛ. З 

бактерій можна виділити наступні: дифтерійна паличка, мікобактерії 

туберкульозу, стрептококи, менінгококи і гонококи. Рідкісні форми - 

грибкові ураження (аспергільоз, актиномікоз, кандидоз), паразитарні 

інвазії (токсоплазмоз, шистосомоз, ехінококоз). 

 алергічна група: в результаті дії лікарських препаратів (сульфаніламіди, 

цефалоспорини, антидепресанти), системні захворювання сполучної 

тканини. 

 токсичний вплив (наркотики, алкоголь, захворювання щитовидної залози 

і цукровий діабет) мають безпосередній вплив на серцевий м'яз, 

приводячи до загибелі клітин. 

Міокардит може бути 

 первинним - ізольований процес – ідіопатичний міокардит Абрамова-

Фідлера, етіологія якого не встановлена (можливі вірусний або алергічний 

генези); 
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 вторинним - проявом загальних захворювань. 

За етіологією та патогенезом розрізняють вторинні міокардити: 

 ревматичний; 

 інфекційний (інфекційно-алергічний, пара- та метаінфекційний), 

пов'язаний із тонзилярною, вірусною, бактеріальною та іншими 

інфекціями; 

 алергічний (лікарський, сироватковий, поствакцинальний, при 

бронхіальній астмі та ін.); 

 міокардити хворих системним червоним вовчаком, паразитарними 

інвазіями, при травмах, опіках, впливу іонізуючої радіації. 

Симптоми 

Гострий міокардит характеризується гострим початком і виразністю 

клінічних проявів. Підгострий міокардит характеризується менш яскравою 

клінічною картиною, помірними змінами в лабораторних аналізах. Хронічний 

міокардит характеризується тривалим перебігом з періодами загострення і 

повного зникнення всіх симптомів. Так само виділяють три ступеня тяжкості 

міокардиту: легка, середньо-важка і важка форма. 
У більшості випадків простежується взаємозв'язок захворювання серця з 

інфекцією або іншими вище переліченими причинами. Захворювання 

найчастіше розвивається через кілька днів-тижнів після перенесеної вірусної 

інфекції. Найчастіше (60% випадків) турбують болі в області серця, які 

можуть поширюватися на всю область грудей. Болі зазвичай давлячого або 

колячого характеру, тривалі за часом і не залежать від фізичних зусиль, тобто 

можуть виникати в спокої. 
Задишка - другий за частотою симптом міокардиту. Її поява пов'язана зі 

зниженою скорочувальною здатністю лівих відділів серця. Виникає зазвичай 

при вираженому фізичному навантаженні, при легкій формі міокардиту або ж 

в спокої - при середній і важкій формах. Задишка може збільшуватися, коли 

хворий приймає горизонтальне положення. 
Прискорене серцебиття відзначають 47,3% хворих з міокардитом. 

Перебої в роботі серця, запаморочення і непритомність виникають як наслідок 

порушення ритму. При тривалому перебігу міокардиту можуть з'явитися 

набряки на ногах. 
Якщо ви почали помічати будь-які з цих симптомів, і ви недавно 

перехворіли вірусною інфекцією, перенесли отруєння (в тому числі 

алкоголем), зверніться до вашого сімейного лікаря. 

Діагностика 

Лікар призначає лабораторне обстеження: загальний аналіз крові 

(збільшення кількості лейкоцитів і прискорення ШОЕ). У деяких хворих в 

біохімічному аналізі крові можуть збільшуватися рівень міокардіальних 

ферментів (КФК, МВ-КФК, ЛДГ), ступінь підвищення яких відображає 

вираженість запального процесу в тканинах міокарда. У деяких спірних 

ситуаціях для виявлення причини міокардиту і при наявності певних 
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симптомів необхідно провести аналіз на виявлення антитіл до кардіотропних 

вірусів. 

Інструментальні методи: ЕКГ, добове моніторування ЕКГ по Холтеру. 

Ці методи можуть виявити різні порушення ритму (аритмії) і провідності, 

ЕхоКГ. Рентгенологічне дослідження дозволяє визначити ступінь збільшення 

серця і ознаки застійних явищ крові в легенях. 
При постановці діагнозу міокардит необхідно виключити захворювання, 

що протікають з вторинним ураженням серця, тобто ті захворювання, які 

можуть призводити до розвитку запального процесу в серце (ендокринні, 

метаболічні, системні захворювання, ішемічна хвороба серця). Для проведення 

більш детального аналізу причини виникнення міокардиту необхідне 

отримати консультацію кардіолога, ревматолога, ЛОР-лікаря, інфекціоніста. 

Лікування 

Під час лікування необхідно вирішити кілька основних проблем: 
1. запобігти розширенню камер серця, щоб знизити ризик розвитку 

хронічної серцевої недостатності. При підозрі на міокардит всі хворі 

повинні бути госпіталізовані. Необхідно дотримуватися постільного 

режиму. При важкому міокардиті з ризиком ускладнень лікування 

необхідно проводити в палаті інтенсивної терапії. Необхідно 

дотримуватися дієти під час лікування і тривалий час після з обмеженням 

рідини і солі. 
2. медикаментозне лікування спрямоване на усунення причинного фактора і 

лікування безпосередньо симптомів міокардиту. Також необхідно 

коригувати імунну систему і усунути можливі подальші ускладнення. У 

гострий період вірусного міокардиту проводять противірусну терапію 

(поліклональні імуноглобуліни, інтерферон альфа, рібоверін). 

При розвитку міокардиту на тлі бактеріальної інфекції хворим показано 

застосування антибактеріальних засобів. Необхідно проводити санацію 

хронічних вогнищ інфекції, що буде сприятливо позначатися на кінець 

міокардиту. 
При важких формах міокардиту з високою активністю в якості 

профілактики тромбоемболічних ускладнень призначають гепаринотерапии. 

Антиаритмічні засоби застосовуються у хворих з тахікардіями та іншими 

порушеннями ритму. 
Після лікування в стаціонарі показано спостереження у кардіолога 1 раз в 

6 місяців при легкому перебігу, при середньотяжкому - кожні 3 місяці. Слід 

пам'ятати, що якщо ви колись перехворіли міокардитом вам необхідно 

уникати переохолоджень, інтенсивних фізичних навантажень, знизити 

споживання кухонної солі до 3 грамів на добу, при появі задишки і набряків 

негайно звернутися до лікаря. 
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Профілактика і прогноз 

Міокардит може розвинутися як прояв або ускладнення будь-якого 

інфекційного захворювання (в першу чергу вірусного), тому профілактика 

міокардиту зводиться, головним чином, до запобігання цих захворювань. Вона 

полягає в проведенні профілактичних щеплень та вакцинацій проти тих 

інфекційних агентів, які безпосередньо впливають на серце (кір, краснуха, 

грип, поліомієліт, дифтерія). Всім пацієнтам, у яких в родині були випадки 

раптової смерті або розвитку серцевої недостатності в молодому віці, 

необхідно проходити лікарський огляд і ЕКГ - дослідження не рідше 1 разу на 

рік. Крім обстеження, слід уникати робіт, пов'язаних з перевантаженням, або 

професійного заняття спортом. 
Відносно прогнозу міокардиту діє правило «трьох»: одна третина 

пацієнтів одужує, у третини - розвивається серцева недостатність і ще у 

третини стан швидко погіршується і може мати летальні наслідки. Тому 

стежте за своїм здоров'ям і своєчасно звертайтеся до лікаря! 
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