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 الخالصة:

ملفااالالتاا هو للوالااغشلوااوله اا سلذ اابقلبنااحيلغوللبلتااح لح ااحللب لل ااا ل لالتهاا الالتاا هو لوااولتااول

ااا ل ااار ح، للوب،اااالا لااا االا تااا إللاءااا ف للهءااا ل   لتتل اااالا ااا اسا ل حسااابالالتهااا الالتااا هو لذله،

  ا ح  لوح ار لا لاملال ا رلالجا ت للا لالتها الالتا هو لجتح ا لالتتا حبلال   ا لب   تنا  لباح للبلا  ل

ل)الته الالت هو ل  ر( لالت هو  لحبرذلالته  لالالت هو لل رة،لف  ة،لللن ل لحسته للوحًل،

ل.ولجااره لتتلااو لا لاا االب لتاار ح لذنساا للذولتسااته ل نساا لهاا لغلاا لحساابالالتهاا التاا هو لهاا ه 

ه،ظااامل ااا   لالتهااا الالتااا هو لتناااو لت ح ااا للوتت سااا لت ل حح،ااا  لوحتءاااه لال،اااًل لل  ااا   لا  ااارلب،اااال

ح تاا  لا هاا لل  ا اا  لوحساا لرلالت ااتحولالهبناا ةلوال،ااًل لالباا ن لل اا لاجلاا ولتلاا لا روحاا للوجاا ر ،الهاا ل

  .الهء ل   للوح  لا هرل لته الالت هو 
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 انفصم االول

 غشبء انقهت )انتبيىس (

 انقهت (Heart ): 

لالااارو ةلفاااالالرهوحااا لا ولحااا للبااا لالااارملحءااا ّللا تااا إللوال حواجااا  لالب ااا للجااارللءااا اللءاااو
لحلا  لا ساتلًلالله حا  لهت  ا  لا الا لفالحس لرلنه لوالهغغح  للب  ونس ح لال سملالرملح ور لالرهوح 
ل [1]ل  ر لالوسل لال   ةلفالال حتح للبح لالب  للجرلالل ا

لا غحجااا  لوهااا لل وحتااا  :ل  ااا ا لذ بااا لالااا لواللحاااو لا تااا إلوالسااارحح  لالب ااا للجااارلالل اااالحجلسااام
لب ساملا حهجاح لوالبلاح لا غحا لالا للا رة،للُح ا   لوا حسا لا حها لالبلحجا  لوها لوسا  حت  لوا حسا للا حه 
لالجلحالف،  لا سه  لق والذه  لا حس لالل الب سملا حس لوالبلح لا غح لال لُح   لنه لا حه للالل ا

لفااا ل  اا ا لسااًل لل اا لال وا اا لق ااوالت ااته لبحجهاا لوالبلااح للا غحاا لوهاا لفلاالل  اا تح لل اا لت ااته 
لب  ت ا هلترفلاقلتهج لالتالالل الل ه ه  لو ورلب ء لالل اللب لوا رلب ت  هلالرملحترفقلال  اّللالل ا

لتتّنو  لس ح له لق ح  لنهح لل  لالنحيلوغال و لح توشلل  ه ح لله و لبنحيلالل الُح  ل لاله، ني
ل [2]والِ غ  لالل اللولء  لالِجت ال:للبل  لسًل له لالل ال ر ا 

ل
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 لا غحجحاا لال حبحاا لال،لاارةلفاالل تلاا لج ظهاا لتًلحا له هولاا لت ااررهلجظهااالبإحلا  لالاارملالل ااالحءا ّل
لحجتل لسملوه لالبلحجح للا غحجح لال،لرةلال لالتل ولوغالوحجتل لالل اللتل ولحسبالتح  ا،للالتًلح لوغهلتجت 
لالارملواغالحارت لال ها  شللالارو ا له لا ونس ح لهجت الالرملالل الحت ل  لل ل الالهو  لال ه  للب 
لها لالارملواغالحها لساملوها لوالسا  اللال، اوشلا  اوفح لالو حارح للبا لت رحارا،للا حها لا غح لال لالل الال 

لال حاوشلالارو ا للبا لا حها لالبلاح لها لالارملءا لحاتم لا حها لالبلاح لال لال  ف  لسًلسالال ه ملتًل 
لالهؤنساا لالاارملب،ارلفحهاا لح،اور لالن بااو لذونسااحرلسجا حالوحلاا  لا ونسا ح لوجاا  لتت لاا ل حا لالاا حتح للالا 
لا بها لال ا ح  للب لوج  له لءّتقلحتمل ح لا حس للالبلح لال لالرملحه ّللسملوه لا حس للا غح لال 
لذونسااحرلبسجاا حالالاارملوح ّهاا لالهتت  اا لا جساا  لقباا لهاا لا ونساا ح لُحسااتترمل حاا لال هاا  شللالاارو ا لالاا 

لءا ب  للاررلحا رارلبحجه  لالرقحل لفالء ب ل72له لق حالبه،ّر لال ا  ل  ل لفالالل الحء ا لالن بو 
لالهااارإلل ااا لال ا ااا للجااارلالل اااالءااا ب  له،اااّر لبت اااالحلاااوملذجاااقلا لهؤقااا للب ااان لالتهااا  ح لفاااالالل اااا

ل [3]الل ال ّ  لذ  له ل حرلا ه لووغالاللوح ل

الساااجوا للال،ااا لملهساااتوإلل ااا لالوفااا ةلذسااب الذ اااح لواااا(لCVD)لالل باااالالولااا حالال هااا  لذهاا اا
لبساابالناا  لال ا   لوااغهلذ با  لسًلساا لهاا لذنسا  لالوفاا ةل ا   لهاا %ل33ل ااوالالساّ   ل حاا لا تحا هلل
لوالنولحساات و لالااو  للو حاا رةلالتاارتح ل:لالتلااو ةللواهاا لتتءااه  لالل بحاا لوالجوباا لالتاا  الال اا ح  لهاا ا

لولواهااا لالهءااابولللهحااا لالسااان شلوهااا الاله ت ااا للالااارهوشلوالءاااغللالتهااا  ح للهه  سااا لوق ااا لاله ت ااا ل
لحاتم لالتاجّ يلفاالذوءاحل ،للال ر لفالذله ،للتسبالقرلذولذل االل رة،للالول حح لالل بح للأله االلحي لذت إ

لالساااه ل لب ساااتتراملالل اااالذ اااوا لالااا لواإلج ااا  لاللبااااللالتااا  ح لذتاااغللبااا لالل باااالالهااا الت اااتحو
ل ل[4]ال وتح لفوقلب  هوا لوتتلحللالنه ب حاللالل التتلحللوا   اسلاللبح ل

 انقهت: رذاس 

لالل اااالللءاا  لوواااالوالوساال لال ِّااغ  للوواااالالرات حاا :للبلااا  لسااًل لهاا لالل اااال اارا لحتاا ل 
ل [5]الت هو ووللالغ  سلسج حالبنحيلالسًل لاللبل  لوغهلُت  ل لالجِّت الووالوالت   ح 

لتغلاالووالبسحل للهسل  لبظه  ةلتُبلَّ لووالب ل ِّغ  لالل ال را له لالرات ح لاللبل لُترل 
لوح بلهااا لالل ااااللو ااا احح لذو رةلببل جااا لال اااغ  لحساااته  ل اااه ه تقلوتغلاااالالااارات لهااا لالل اااال  ااا ا 
لتجظاحملفاالرو ا،للالل االتبّل لالتالال غ  للبل لت ،القر لء ملجسح له ل قحل للبل لت ته لالل الب،ء  
ل [6]لإلجروسح ح لاف ا و للب لالل اللء  لتلّ و
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 .والحشوي الجداري التامور تتضمن القمب جدار طبقات

ل لهتلالللءا الجساح -الل االلءا  لتهسا ّللالتاالال،ءا ح لاللبلا لواالالل اال را له لالوسل لاللبل 
لتتتااغل حاا لوذجحااقلله،لّاارلبجهااوغ لالل ااالفااالال،ءاا ح لا لحاا  لتتااو   لالنااو  ح لهاا لبإلاا  لُح اا للا ارش
لا غحجاح ل او لالت   حا لاللبلا  لت تاغل حا لالل االل  ا ا ل او لروَّاهّح ،للذوللولبّح ،لل نًل،للال،ء ح لالتًلح 
لواغالحساه  لالل االقّها لب ت ا هلوحت اقلالبلحجاح ل او لالرات حا لا لحا  لتتتاغلبحجها لالنبا إللا ولح لوق لرة
ل [7]ف، لّح لذنس لب ن لالرملبء ّللل ل الاله،ّلرلالجهوغ 

لوالتًلحا لبسهول للالتل ُّولل  لالل ر ةلال،ء  لتًلح :لالل بح لال،ء  لفالالتًلح له لجهل  لحو ر
لا غحجاح لنت ا لها %ل99ل اوالالال،ء ح لالتًلح لتَ نِّ ُل لل ل الالهو  لل  ه  لتجتهالالتالالتل لج ظه 

لل تًلحااا لتساااه لالتاااالالهل هااا لا قااا ا لبواسااال لب،ءااا ،للبب،ءاااه لالل و ااا لالتًلحااا لواااغهلتّت ااا  لوالبلحجاااح 
لوااغهلتسااه ل حاا لالتلاا للج ظهاا لالتًلحاا لتل لهاا لالتااالال ،اا لناا ه للجبءاا  لبساا ل لب  ساات  ب لال،ءاا ح 
لباا لتلّ ولل ل ااالغلاا لبهو ااالفتسااه لهت وحاا للنت اا للوذجهاا لنهاا له،اا ،للباا لتل ولال،ءاا ح لل تًلحاا لا قاا او

لنت ا لها %ل1ل اوالالالتلا لج ظها لالتًلحا لت انِّ لبحجها  لال ححساح لال ا احح لالا لالارملقغ لحستلح لب ح 
لالل و اا للالتًلحاا لهاا لبنسحاا لذ ااغ لالتلاا لج ظهاا لالتًلحاا لتنااو  لل ل ااالالهو اا لال هاا  لوت اانِّ لالل ااال

له ارورةلقر ةلحهج ه لووغالالل و  للالتًلح لفالووهو ورلهه لذق لال،ء ح لال حح   له للررا،للوتهت  لنه 
لالجساح لحهت ا  لال، ابح لالتًلحا لوظح ا للرحارةلذو قلفالالت للج ظه لالتًلح لوظح  لته س  لالتل ُّولل  
لبسا ل لالجبءا لوج ا ل-س با لبه،ار لق باالف،ا لبن ه لالبرسلل  لاللر ةلووا-الغاتالالجظملت  ّح لالل با
ل [8]ب نه قلالل التل وللتل قلت ح لال لت ح له 

لباح  للح االوتا   الللالِجَتا الُحساه له ا الرات اا:له ا حح لها لوحتا ل لب لل اللالت هو لح حل
لساال لل اا له لااقلرو لحااؤرشلالااغشلالتاا هو شللالساا ح لل اا لح تااوشلالااغشلالتاا هو ل ااو لحو اارلالغ اا حح 

ل الل ا
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 انقهت: غشبء وظبئف 

لفاااللحنااو لل ل ااالُهج سااب ،للف اهاا ،للالتاا هو له اا سلُحااوّف لاغلالوظاا ح  لهاا لال،رحاارلالل اااللغ اا سلحو اار
لالل االتوسُّا لالتا هو لحهجا لنه لالجبالله لوحتهّن لفحقلالل الحل ولالغشلال لقلب لس ح لُه  ل ،للالهجت  

لهس   لوُحوف لُه  لللب ن لب لرملالل الاهتًلسله لح رَّللذ لُحهن لاله ءح لال    لوفالفحقللُهب لغلب ن 
لحهجاا لهحناا جحنالن اا   لح،هاا لنهاا لهج سااب للوءااغلقلالل ااال  ااملبااح لال،ًلقاا لفحهاا لتنااو لل ل اااله اارورة
ل [9]ب ل،روإلاإل  ب له لالل ا

 : القمب غشاء تصيب أمراض

ل:الل اله  سلُت حالقرلالتالا ه االب،الح تالفحه 

لبااح لالسااواح لتاا انمللاا لجاا ت لهاا الووااولل(Pericardial effusion: )الُبطينبب  االنصببباب -1
للوالل ا لالت هو 

للوه لب لسواح للحهت ئلس ل جالهح لجهولووول،(Pericardial cyst: )التأموري الكيس -2
ل [10]التامور بالتياب المعروف ،(Pericarditis: )الشغاف -3

 غشبء انتبيىس تعشيف:  
وااوللباا  ةللاا لنااحيلحتنااو لهاا لا جساا  لال ح حاا لوحغ اا لالل ااالوا ولحاا لالرهوحاا لالنبحاا ةلالرات اا ل

هجقللوحتنو له للارةللبلا  للواللبلا لالت   حا لهجاقلت ات ملب اغو لا ولحا لالرهوحا لالنبحا ةلها لوالت    ل
ا ل ااا لوب لسااال لال، اااوشلل،ءااا  لال  ااا الال ااا   لهااا لا سااا  لوب،ظهااا لالل اااولال ااار شللذهااا لاللبلااا ل

لساال لالرات حاا لفتجلسااملالاا لقسااهح للا و له ت ااقلب اان لوسحااقلفااالالل ااالوح،تباا لالساا جالنبل جاا لرات حاا ل
اللبل لالت   ح للوتهت ئلالهس   لالهترات  لبح لوغهلاللبل  لبس ح لالت هو للوت،ه لوغهلالنهح لال غح ةل

ل [11]ه لالسواح لنهسه لل  ن لالل الاللبح،ح لرات لال ر 

لل
ل
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 غشبء انتبيىس اعتالالد: 
ه  سلالت هو لل ح لت،تب لب،رلال رح لل لت، ح له  سلالت هو لووظح تقلل لبرله لالتل قل لتًل  ل

اءاال اب تقلهاا لذوااملهاا لح اااله، فتااقللاا له اا سلالتاا هو للوقاارلت ااه لوااغهلا ءاال اب  لالغ اا سلج سااقلذول
ل:[12]الس ح لالغشلحهأللال  اغلفحقللوه لذوملذه االه  سلالت هو 

  االنصباب التاموري :  -1

يضدٔخرل انبيار ا انًطٛبرل ب ناهرعا ًٔر د ت ير  تط رٕ٘  ْٕٔ تشاكى سٕائم بشكم يفرش  يرٙ انيُٛرل انكٛ رٛل

انً  حل انًٕخٕد  بٍٛ انبيا ا ًهٗ  يال سيٛعل يٍ ان  ئما ٔنكٍ إرا يشض ان  يٕس أٔ أُصٛعا ًٚكٍ أٌ 

ٚؤد٘ االن ٓ ب انُ تح ًٍ رنك إنٗ سٕائم صائذ ا كً  ًٚكٍ أٌ ٚ شاكى ان  ئم حٕل اناهع بذٌٔ ان  ريع يرٙ 

ا ان ٓ ب كشكم يٍ انُ ضٚف بعذ ان عشض نصذيل يٙ اناهعا ٔٚضغط االَصي ب ان  يٕس٘ ًهٗ اناهع يرؤرشت

بزنك ًهٗ ٔظٛفل اناهعا ٔيٙ ح نل ًذو ًالخّا ًٚكُّ أٌ ٚرؤد٘ إنرٗ يشرم اناهرع أٔ إنرٗ انًرٕا
[13]

ا ٔيرٍ 

 األًشاض ان ٙ تشايق ْزِ انط نل ي  ٚأتٙ: 

 .ضٛق ان ُفس 

 س ها ء. انشعٕس بعذو انشاحل ًُذ ان ُفس يٙ أرُ ء اال 

  .أنى يٙ انصذسا ًٔ د ت ٚ ى انشعٕس بّ خهف ًظًل انثذ٘ أٔ ًهٗ اند َع األٚ ش يٍ انصذس 

 .انشعٕس ب ي الء انصذس 

 التهاب التامور:  -2

ُٚعذ ان ٓ ب ان  يٕس تٕسيت  ٔتّٓٛدت  يٙ ت يٕس اناهعا ٔٚ  يع غ نيت  ان ٓ ب ان ر يٕس يرٙ أنرى انصرذس ٔأحٛ َتر   

انصررذس انطرر د انًصرر حع الن ٓرر ب ان رر يٕس ًُررذ اح كرر ر  يارر ا ان رر يٕس  أًررشاض أخررشٖا ٔٚطررذ  أنررى

ا ًُٔذ حذٔ  األًرشاض ترذسٚدٛت   انً ٓٛدل بيعضٓ ا ٔٚيذأ ان ٓ ب ان  يٕس ً د ت يدأ  ٔنكُّ ال ٚذٔو  ٕٚالت

ررٍ دٌٔ تررذخما كًرر  ًٔٚكررٍ أٌ  ٚكررٌٕ ان ٓرر ب ان رر يٕس حُٛمررز، يضيُترر ا ٔتكررٌٕ يعظررى انطرر الا  فٛفررل ٔت ط ي

ا اندشاحلا ًٔٚكٍ نه شخٛص ٔانعالج انًيكشٍٚ انً  ًذ  ٚ ضً ٍ ًالج انط الا األكثش حذ  األدٔٚل َٔ دست

يٙ تاهٛم خبش انًض ًف ا  ٕٚهل األخم الن ٓ ب ان  يٕس
[14]

 . 

  أسجبة انتهبة غشبء انتبيىس: 
سج حالاللبل  لالاغشلح احللب لل االل ا لنهحا ل اغح ةلها للللفالالظ و لال، رح للح توشلالنحيلالت هو ش

الساا ح للوفااالالتهاا الالتاا هو لح ااب لالنااحيله تهب،اا لوحااؤرشلا  تناا  لالجاا ت للاا لالتهاا الالنااحيلالاا لذلاامل
ال ر للوذ ح ج، لحنو له لال ،الت رحرلسابالالتها الالتا هو للوفااله،ظاملال ا   للاها لحناو لا لبا سل

ااا لهحااا لقااا ر ح لل ااا لت رحااارلال سااابالذولح ااانو لفاااالو اااورللاااروإلفح وساااح للوحهنااا لذ لتاااتملاإل ااا ب لذحء،
ب لته الالت هو لب،رلاإل  ب لبجوب لق بح لتلح ةللجظ ،الل ارو لتهاح لب،ءا  لالل االالهتءا  ةللوب إلءا ف ل
ال لغل للحهن لذ لح ر لجو لهت ت له لذجوا لالته الالت هو لب،رله و لذس بح له لاإل  ب لبجوب لق بحا ل

  ا اا لالل اااللوُح،اا  لالتهاا الالتاا هو لالهتاا ت لوااغالبهتًل هاا لر حساا  للوهاا لذسااب الالتهاا الالتاا هو لذول
ل:[15]ا ت إ

 :لوقرلت ه لذحء، لالغحب لال ه اسلوالته الاله    لال وه توحرش للاالضطرابات االلتيابية
 اا ر لرتاا  ل:لقاارلت اار لاإل اا ب لب لل ااالذولال اار لجتح اا للوقااو ل اا ر لب لسااح  ةلذولذشلالصببدمات 

ل:لوت ه لال   لالن وشللوه الاإلحر للوالُس لوالس ل   لاضطرابات صحية أخرى
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 لحهن لذ لتتسبالب،الا روح لفالاإل  ب لب لتها الالتا هو للل ا لالا هملها لذ لواغالأدوية معينة:
لا ه لهح له،ت ر ل

 أعشاض انتهبة غشبء انتبيىس عاليبد و: 
حااتملو اا لالتهاا اله اا سلالتاا هو لباا لهتن  لاغال اار لفااال ااوا لذ ب،اا لالاا لساات لذساا بح لب،اارلجوباا لالتهاا ال
ه ااا سلالتااا هو لال ااا رلرو ل ااارو لذلااا االفاااالالوسااالللوُح،ااارلالتهااا اله ااا سلالتااا هو له هج،ااا لاغالاساااته  ل

 الا نساا لا لاا اال نساا لهاا لسًلساا لذ ااه للوهاا لذوااملاله، وهاا  للاا له اا سلالتاا هو لوالته بااقلذ لال،اا
 ااحول، لوااولال اا،و لباا لمل اا رللاا ل لفااالال اار لت اا للظهاا لالساارشلذولفااالال  جااالا حساا لهاا لال اار لل
لها ل وه لغل لح  لب،الاله ا بح لب لتها اله ا سلالتا هو لذلاملال ار لب جاقلهحا ل ا رلذولهاؤلملذولبار ،

هو لال اا رلالاا لالنتاا لغلاا لح اابقلالءااغلللوباار    لهت  وتاا لهاا لال اارةللوقاارلحجتلاا لذلااملالتهاا اله اا سلالتاا 
ا حس لوال قب للوه لب، له لح ترللجرلالس،  لذولا ست ل سلذولا ستج  قلب،هقللوحهن لذ لحؤرشلالوقو لذول
الهح للأله ملال لتت ح لا لملفالذه الا  ح  للوفالب،الا  ح  للقرلحنو له لال ا،الالتهححا لباح ل

ل:[16]لذلملالت هو لوا لملالغشلح   الا  ه لالل بح ل
 انتبيىس: استئصبل 

لوا تاواسلال ه حا لتوفح لتًل له لالرهوح لالرو ةلجظ ملفالرو ،الاله رو  لال ر ا لالت هو لغولح ،ا
لذولال ها لذسجا سلالارمل  امل حا رةلها لل ت، ها لال،ءاولحءل للجره لالرلملحوف لنه  لالل اللت حح لالسواح 
لهاا لهتجولاا له هولاا لالاا لحااؤرشلذ لحهناا لللال،لاا لفااالالتاا هو لحباارذللجااره لللغلاا لوهاا  لالن ااوشلال  اا 

لالن هااا لالتاا هو لذول ااا سلإل الاا لالهسااتترملال  ا اااالاإل اا اسلواااو التببامور ان استئصبببالل اللبحاا لال اا   
لحهنا  لالتا هو لفاالالساواح لتا انملذولالتا هو لاج اب الولتت حا لالتا هو لالتها الذولالتا هو لالته الل،ًل 

لا الا لح،تب لو ل الء  لوهرإل رةلل  لالته ر،الللالن الذولال  حالالت هو ل ستح   لالتءو لل ه حا
لاله اا و ةلا لءاا سلذ لل لهاا للبح،ااالب اان لال،هاا لبإهن جااقلحاا ا ل لالل ااال  لتلحاا ةللبحاا ل  لاا لالتاا هو 

ل [17]س حه لت ا ل لال    لوال   الال حتح لهس 
 نالستئصبل : ختضع أٌ جيت انفئبد انتي 

لوااغهلتتهحاا  لالهاا ه لالهلحاارلالتاا هو لالتهاا الهاا لح،اا جو لالااغح ل ولحاا لالتاا هو لب ستح اا  لحو اا 
ااا لحناااو لقااارلالاااغشلللالتااا هو لوه ااا سلبتجااارالال  لااا  لوالهءااا ل   لللالسااا لهسااا لفح وساااح للاااروإللااا لج ت ،

لفاااالر ملهااا لالهااا حالوح،ااا جالل تلااا له، ءااا لاللبح،حااا لالل اااالوظااا ح  لالسااا ل  ل تااا لذولللال  ا حااا 
ل ولح لالت هو له  سلب ت لذحء، لنه لحج  ل وا  و قلللالل الفالوت ل  لللالتج يلفالو ،وب لللال ر 
لبسابال ا ح لب ان لالارملءا لفحه لالل الحستلح ل ل  ل لووالللالت هو لب ج ب الت تح هملتملالغح 
لن جا لاغالفلاللولنا لالهت انها لالساواح لإل الا لالت هو لاستح   لا  اسلحتم لالغ  سلنحيلفالالسواح لت انم

لذها االها لح،ا جو لالاغح لذولحا لحج ا لللغلا لوها ل غلا لت لحاقلل ا لق ر ةلهح لتوهًل،للا ق لاإل  اسا 
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لهااا لاله حااارللت جاااالاإل ااا اسلءااارلالت حااا لذولالل ااااللءااا  لءاااهو لهسااا لهسااابل، لالهو اااورةلال ححساااح لالل اااا
لاله ءا لذب اغل حا لللاح  بحا لجتا ح لالتا هو ل ستح ا  لحناو لللل ملب ن ل اله اء لو ح رةلالهء ل   

لالت،ا فالحساتغ قلقرلللالن هج لالظ و ل رةلل  لالته ر،ا لاإل  اسلب،رل  لتهملفالا هرللوح لت س لل 
لا لاا االتت حاا لل اا لالتاا هو لفاات لحساا لرلللالساا ل  له ءاا لبااح لهاا  ل ااهو ل تاا لذولللذساا بح للاارة

لقحاارلل اا لالبلاا سلوه،اار ل حاا تهملفتاا ا لل اا لنبحاا لتاا سح للااقلحنااو ل لقاارلولناا لالتاا هو لب لتهاا الاله تبلاا 
لح اا لال ار لر ملفاالالات نملفاالل هسا لرةلال  ا ا لب،ارلهل وبا لا لاملهسانج  لتناو لها لل رةولل ال ح ة
اا لالتااج يلتهاا  ح لتج حااغلحااتم لال اا ق لوا ج اال لالسلح اا لا  ااح سل فاا لت جااالاله ءاا لل اا  لل اا لل   اا ظلذحء،

للا لذب غاوالالاغح لاله ءا لها لق حا للاررلوجا  لللاإلح  بحا لالجتا ح لها لالا هملول ا ل ال حرةلال ح لوظ ح 
ل [18]نبح ةل هجح لفت ةلب،رلهسته ةلذل اا
  :طشيقخ االستئصبل 

لال ا ا لها لالتا هو لاستح   لحبرذ لال،ه ح للوا لل غ ح لهتر ،الوسحظ لهتر ،الاله حالالل سلحتم
لولظاا ملا ءااًل للج اا لهحن جحنحاا له   اا لاسااتتراملحااتم لال اار ل  جااالل اا لذولا هاا ملفااالاهاا ل ااقلب،هاا 

لال اا ا لناا  لاغا لب لن هاا لالتاا هو لذول اا سلجاا  لحااتملللال  لاا لل اا لوبجاا س،للللالل ااالن اا لحااتملساام لال اار 
اا لح حاا لللهو ااور،ا لحااتملللالتاا هو لاج ااب الل،ااًل  لب لل ااالح ااحللو ملجهااولوذشلالسااهح لالجااربالالجسااح لذحء،
لاهاًلقلحاتم لتو اح ه لوح،حارلوا ءاًل لال ار للظ ملال  ا لحغ قلسم لالغ  سلنحيله لالسواح لت  ح 

ل ال  ا ح لالرب بحيلذولالغ  له لال ق
 احملتًهخ: واملخبطش املضبعفبد 

لذ ارلواغا لالج حا لغل لفالبه لبقلاله تبل لوالهء ل   لالهت ل لل  لالت هو لاستح   لحجلوش
لوااولنهاا  لنبحاا لج حاا ل اارو ل  لاا لفااالا ساات،رارلوءاا لفااالوال حاا لالل ااالرلاا لفحهاا لتنااو لالتااالاإل اا اسا 

اا لوجا  لللنبحا ل  ا االا ا اسلذشلها لال ا   لنها لحهناا ل ل تتارح ل حار،الالها حالحسات حالذ لا تها  لذحء،
اا لاإل اا اسلوااغالحااؤرشلذ  لقاار لبإ ناا ملبهاا له تبل،اا لالتاا هو لناا  لاغالت  اا ،للللالل اااللءاا  لتهاا قلالاا لذحء،

لالت  حا لوال ا احح لالن هجا لالل االلءا  له لالت هو لفالالسهحن لا جس  لف  لفال ،وب لال  ا لحوا ق
ل [19]ل  ح ل ل ح لالرهوح لا ولح لذولالل اللء  لفاله ته  لا  ب لذولته قلحتل القر لاله  و ة

لتجتلا لذ لحهنا لذولال  ا ا لهوقا لفاالبنتح حا للاروإلها لالها حالح، جالذ لحهن لللال  ا  لب،ر
اا لالساا ح لحتاا انملذ لحهناا  لاإلجتاا  لتسااه لتلحاا ةللبحاا ل  لاا لفااالحتساابالههاا لالاارملالاا لال،ااروإ ل ااو لذحء،
لاستح   لب،رلب لل الالهت، ل لال    له للررلحتلو لذ لحهن نه لل [23]ت  ح قلوح الالل حبتح لال حتح 
ا لتتل االوالتاالللالهجت ءا لالل باالاإلتا ا لهتًل ه له لاله حالح، جالذ لحهن  لالت هو  لهحن جحنح،ا لرله،
ل [21]اإل  اسلوغاله لذحء، لههنج لالل بح لالجوب لو ت لاللبح،ح لهح لالل الاحل ل   لالرمللرو ةللوحًل،ل
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 انفصم انثبَي :
 ايشاض انتبيىس تشخيصهب وعالرهب

سحتملبح جه ل هح، ،لفالوغالال   له لتاًل للا الوج  للرةلذه االُههن لذ لتء لب لت هو لل
 :اله الوبح  لاسب بقلول قلت تح قلونغل لالوق ح لهجقلفءًل،لل لل قللًل قل

 :انتهبة انتبيىس احلبد-1
الته الالت هو لال ا رلواولالها الا نسا ل احول ،للال اغشلحءا لب لتا هو للها لالههنا لذ لحظها لها لو اورل

ل:[22]وفحقل  لتح ل.اج ب الت هو ش
ل-تاااًل لا ج اااب الالتااا هو شل-اغالن جااا لوتحااا ةلتااا انملالساااواح لونهحتهااا ل اااو لالل اااالفاااالالتااا هو  -

 .ل لح للف  لا ج ب الالت هو شلحسبالالرن  لالل باللووالال  ل لا  رلتلو ة
ل-تاااًل لا ج اااب الالتااا هو شل-اغالن جااا لوتحااا ةلتااا انملالساااواح لونهحتهااا ل اااو لالل اااالفاااالالتااا هو  -

تهاا الالتاا هو لال اا رلحظهاا لهاا لا ج ااب الالتاا هو شللرو لالاارن  لالل باااللووااغالهجت ءاا لفاا  لال
 .الوء لذق لتلو ة

ح ااالالتااغنح لذ لا ج ااب الالتاا هو شلحظهاا لفااال اا   لذتاا إلهحاا لالتهاا الالتاا هو لال اا رلللناا لالتهاا ال
ل.الت هو لال  رلوالال  ل لا نس ل حول ،ل

 
 أسباب اإلصابة بالتياب التامور الحاد: 

 [23]:ذوملوغهلا سب الواوه ل ذسب الالته الالت هو لال  رللرحرةا ل
 التياب التبامور الحباد مجيبول السببب (idiopathic pericarditis): ُت اح لذه االالر اسا  ل

ال لذ لذه ال    لالتها الالتا هو لال ا رلوااله هولا لالساباللا لذجاقلههنا لاللاو لذ لالتها ال
نااو للاا رة،لبساابالال ح وساا  لذولراسلهج لاا لغاتاااللالتاااللااملحااتملالتاا هو لال اا رله هااو لالسااباللح

 .ت تح ه  لحظه لوغالالسباللرإلاله اولح لوالب لغح ل غ  لالس 
 العدوى (infection): ووج  لذجوا للرحرةله لال،روإلتؤرشلال لالته الالت هو لال  ر. 



9 

o ل ا ح، لالتاالتسابالالتها الال ح وسا   لوواالذبا  لا ساب ال لتها الالتا هو لال ا ر لال ح وسا  لا
 :الت هو لال  رلوا

 .(coxsackie virus A&B) جو لذلوجو لالفح ويلنوس نال  1
 .(echovirus) ا حنوفح وي  2
 .(HIV -فح ويللو لالهج ل لالب  شل)فح ويلا حر   3
 .(mumps virus) فح ويلالجن    4
 .(adenovirus) ال ح وس لالغراجح   5
لل(CMV-cytomegaly virus) الهءااته لل تًلحااا لفح وساا  للرحاارةلذتااا إلهساا لال ح وسااا   6

 .(EBV- Epstein bar virus) فح ويلاحب ت ح لب  
 ال  اسحم لووالذق ل حول ،له لال ح وس  للتسبالالته الالت هو لال  ر لووج  لذجاوا للرحارةلهجها لل

 .الته الال ح  ذوهه لت  لالتالُتسبا
 السل (tuberculosis): ح  لح ا لالس ل  ح، ،لفالالرو لالج ه. 
 ا والاا :أسباب أخرى مثبل الططريبات(protozoa) للال حنتساح (rickets) والرحارا لواالهسابب  ل

 .ج ر ةل را،ل لته الالت هو لال  ر
 تسااابالالتهااا الالتااا هو لال ااا ر لالت،ااا اللأل ااا، لح ااار لاغالهااا لت لااا لال اااتولال،اااًل ل :األشبببعة

 .ب   ، للالُهست،ه لل،ًل لا و ام
 الته الالت هو لال  رللوُحهن لذ لحنو لالو ملها لالتا هو لج ساقللوواغالجا ر للُتسبالا و ام :األورام

 ااارا، لال  لااا لا نسااا ل اااحول ،لواااالا و املالتبحسااا لالهجت ااا ةلفاااالال ساااملوالتااااللهااا لجهاااولسااا جوشلفاااال
 : لذوملوغهلا و ام[24]الت هو 
o س ل  لالسرش. 
o  س ل  لال ح. 
o ابحء الالرم (leukemia). 
o له وه لذولو ملله ا (lymphoma). 

  ال،رحرله لذه االالل الُتسبالالته الالت هو لال  ر :القمبأمراض: 
o ب لجوب لالل بح  ا ت  سللء  لالل الال  رللاله، و لذحء ،ل MI).-(myocardial infarction 
o الته اللء  لالل ا. 
o   الهتًل ها لالت لحا ل  ت ا سللءا لالل اال-هتًل ه لر حس- (dressler’s syndrome). وواال

الت ُر لل رة،لب،رلذسبو لذولاسجح لها لا ت ا سللءا  لالل االال ا رللوُتسابالالتها الالهتًل ه لالت
 .الت هو لال  رلذولا ج ب الالت هو ش

o  تس  لا به (aortic dissection). وُتسبالالته الالت هو لال  رلذولا ج ب الالت هو ش. 

http://www.tebtime.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A-%7C-Pneumonia-275/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A-%7C-Pneumonia-275/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84-(Tuberculosis)-345/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A-119/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A-119/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9-120/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9-120/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-75/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.tebtime.com/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-75/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
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 تببول البدم (uremia): بالف ا لالن ا  لُحسابالوواالال  لا لالج ت ا لها لذها االالن ا لالتاالُتسا
ذولهاا لُح،اا  ل (dialysis) تبااول لالاارملالتهاا الالتاا هو لال اا ر للااًل لوااغهلال  لاا لبواساال لالاارح  

 .[25]بغسح لالن  
 هسااا لال،حااا  ا لالج  حااا للال اااوار للذولا  ااا ب لتاااًل لله حااا لفاااالالل اااالذول :الرضبببا واالصبببابات

 .ال ر 
 قصور الغدة الدرقية (hypothyroidism): الته الالت هو لال  روُحسبال. 
 التالُتسبالالته الالت هو لال  ر :أمراض المناعة الذاتية: 

o  الغحب لال ه هح لاله هولح (SLE- systemic lupus erythematosus). 
o الته الاله    لال وه توحرش (rheumatoid arthritis). 
o الته الال ل  لالهلسل (ankylosing spondylitis). 
o ت  الال  ر (scleroderma). 
o ه لال وه ت م  (rhematic fever). 
o  راسلفحغج (wegner’s disease). 

 هح لوغهلا ه االوالذه االه هولح لههن لذ لتء لذلء سلذت إللنه لذجه لتء لالتا هو  لُت،ا ل ل
 .[26]وغهلا ه االل رة،لب ستتراملا روح لالن بت لل هج ل 

 ُتسبب األدوية المذكورة أدناه التياب التامور الحاد أو االنصباب التاموري. 
وا روحا لُحهنا لذ لحناو لال ساامل .(hypersensitivity reaction) وغلا لبسابالت  لا لفا للالت ساي

 سااا يللهااا للوالجتح ااا لذ لال ساااملحت  لااا لهااا لالهاااوارلوا روحااا لال سااا يللهااا لللناااالحجااات لهااا لغلااا لالتهااا ال
 :ل  رلذولا ج ب الالت هو ش لا روح الت هو لا

 الب ون ح لذهحر (procainamide). 
  الهحر ا  ح (hydralazine).   الُهست،ه لل،ًل لءغللالرملاله ت. 
  ال حجتوح (phenytoin).    الُهست،ه لل،ًل لال. 
 ا ح وجح  حر (isoniazide).  جو له لالُهء را لال حوح للُحست،ه لل،ًل لالس. 
 حرح الهحجونس (minoxidil).   الُهست،ه لل،ًل لءغللالرملاله ت. 
  ا روح لالُهء رةلل تتس (anticoagulants). الُهست،ه  لل،ًل لتتس لالرم. 
 أعراض التياب التامور الحاد: 

لاا رة،لهاا لتنااو لوجاا  لذلاا اال اا رةلوواءاا  ل لتهاا الالتاا هو لال اا رللا لذ لفااال اا   لُه،حجاا لذتاا إل ل
 .ذ لا ل االهح لب   ةلُتو رلذل االلذو

ه لحل  لا ل االوولالسبالالهؤرشلال لالته الالت هو لال  ر لفاال ا  لال،اروإلفتسابقلذلا االالتها ال
الت هو لال  رللب سبو لذولاسجح للذل االل ،اروإ لولا رة،لها لتناو لواغهلا لا االل،اروإلفح وساح لولجارو ل
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للوغلاا ل  لذه ااالال،ااروإلال ح وسااح لُتساابالال ناا م حنااو لالساا،  للال اا ا ةلاله ت ،ااقللالءاا، لوالت،ااالذو
ُحسبالالته الالت هو لال ا رللفا  لذلا االالها الالسا بقللال ن م لاغالُو رللرإلاله حالله الس بقلقر
 .[27]حهن لذ لت افقلذل االالته الالت هو لال  ر

 :ذل االالته الالت هو لال  رلالتالح نالهجه لاله حا
 ال  ا ةلالُه ت ،قلوذل االال ن ملفال   لذ لسبالالته الالت هو لال  رللن  لال،روإ. 
 ُههحاا ل اارا،ل لتهاا الالتاا هو لال اا رللوح،تهاارلالت ااتحولنسحاا ا،لل اا لذلااملا ملال اار  لُح،تباا لا لاامل

ال اار ل لتهاا الالتاا هو لال اا ر لحنااو لا لاامل اا را،للحته ناا لفاااله ناا لال اار لهاا لت اا للظهاا ل
اللولاله ن ح  لح رارلا لمللجرلال هحقلذولا ست ل سللوحل للجرلال فح لوا ج جا سلالا لا ها ملللاغال

  سااااو لوحج جااااو لالاااا لا هاااا م لنهاااا لذجهااااملحهتج،ااااو للاااا لالتااااج يلال،هحااااقلج اااارلاله ءاااا للاااا رة،لح
وال  ناا  لالُه   حاا لل  لغلاا لح حاارلا لاام لهاا لالههااملالااغن لذ لا ملال اار ل لتظهاا لفااال هحاا ل
ال    لل ح لذ لا ملال ر لتظه لاغاله لن  لالسبالال،روإ لفال   لذسب الذت إلفا  لا مل

 .ال ر لتنو لبسحل لوذق لب   ة
فااال اا  لذ لا لاا اال لتهاا الالتاا هو لال اا رللتظهاا لل.ذحاا ملو تاا لال ااه ل13هاارةلا لاا االتتاا او لبااح ل

ل.[28]لرإله حاللل حقلالتو قل ست   ةلاللبحا

 

http://www.tebtime.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%85-435/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%85-435/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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 مضاعطات التياب التامور الحاد: 
لااااا رة،لهااااا لُح،ااااا جاله ءااااا لالتهااااا الالتااااا هو لال ااااا رللهااااا لا ج اااااب الالتااااا هو شللوباااااغل لفااااا جهملُه، ءاااااح ل

 :ووال.[29]ل هء ل   له لا ج ب الج سق لوغهلال    لق ح  لال  و لولنجه لتل ة
 الته الالت هو لالج ني (relapsing pericarditis)للذشلذ لالته الالت هو لحتن  له ا لذت إ. 
 الرن  لالل بالذولا جر  يلالل با (cardiac tamponade)للحو رلذوهح للت تحولوغهلال  ل ل

وه، فتهاا لل جهاا لتلاا ة لوحظهاا لالاارن  لالل بااالاغالهاا لناا  لتاا انملالساا ح لفااالا ج ااب الالتاا هو شل
 .بوتح ةلل لح ل را،ل

 الته الالت هو لالُهءحق (constrictive pericarditis). 
 تشخيص التياب التامور الحاد: 

ح ااااالا لتهاااا رلل اااا ل اااان وشلالهاااا حالوال  ااااولال ساااارشللب  ءاااا ف ل ساااات،ه  لف و اااا  لالهتتباااا ل
 :لت تحولالته الالت هو لال  ر لح الا جتب هلال لالت لا

 و ورلا ملال ر لالههح ةل لته الالت هو لال  ر. 
 و ورلا ل االال  رة. 
 للف  لالن  للذه االالل االلالس  ح الا جتب هللو ورلذه االذت إللرإلاله حاللهس لا و امل

 .التالههن لذ لتسبالالته الالت هو لال  ر
 ح الل  لاللبحالا لًل لل  لا روح لالتالحتج وله لاله حاللوهًل ظ لاغاله لن  لوج  لرواسل

 .قرلحسبالالته الالت هو لال  ر
ذسجااا سلال  اااولال سااارشللح اااالا جتبااا هلالااا لهؤ ااا ا لولًلهااا  لو اااورلالتهااا الالتااا هو لال ااا ر لاواااملواااغهل

ا  تن  لالت هو شللوول او لُحساه ل .(pericardial friction rub) ا  تن  لالت هو شال،ًله  للوال
ل ااا لال ااار لبواسااال لساااه ل لاللبحاااا لال اااو لواااول اااو لا تنااا   لهااا لالههاااملالاااغن لذ لا  تنااا  ل

 .[33]الت هو شلل لُحسه لراحه ، للنجقلهو ورلفالذه الال    
 فحوصات المختبر: 

 :الته الالت هو لال  ر لذوملال  و   لالُهستتره ُتست،ه للت تحولوهت ب، ل
 نت اا  لهؤ اا ا للًللتهاا ا لبهاا لذ لالتهاا الالتاا هو لال اا رلوااولهاا الالتهاا بالل :فحوصببات الببدم 

 .ه لالهتوق لذ لج رلا ت   لفالا ت   لفالهؤ  ا لا لته الهس لن ح  لالرملالبحء س
 تخطببيط كيربيببة القمببب (ECG): غححاا ا لت  اا لب لتهاا الالتاا هو لوالااغشلحهناا لذ لحن اا للاا لت

ال اا ر لا لذ لب،ااالالتغححاا ا لقاارلتظهاا لفااال اا   لذتاا إلهاا لذهاا االالل اااللذب  واا لا ت اا سل
 .الل ا لل  لاللبحالالُه، ل لت سح له،ج لجت ح لوغالال  و

 التصوير باألشعة السينية لمصدر (CXR): ل رة،ل لحظه لذشلتغحح  لفال   لذ لنهحا لالساواح ل
 .ن ج لنبح ةللفج إله لتًل لالت وح لب   ، لالسحجح لل  ر للذ ل  ملالل النبح لالهت انه 

http://www.tebtime.com/%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84-(Tuberculosis)-345/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84-(Tuberculosis)-345/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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 تخطببيط صببدى القمببب (echocardiography):  تتلااحلللا حنااو لل-ُح،اا  لب سااهقلالُهتت اا
 رإلالل الوولف ولبسحللحهن لاللح ملبقلب  جالس ح لاله حاللوووللب  ةلل ل ها  لحو اقل

تلب لتتلااحللل اارإلالل ااا لهاا لتًللااقلحهناا ل ؤحاا لالل ااالل اا لا  اا، لال ااوقل ااوتح لل ل ااالوحساا
   اا لهو ااول لب ل هاا   لتتلااحلل اارإلالل ااالذ اارلرقاا لوغولقاار ةلذل اا لل اا لانت اا  لالتهاا ال
التاا هو لال اا رللذولا ج ااب الالتاا هو ش لبهاا لذ لذه ااال اا   لالتهاا الالتاا هو لال اا رللتنااو لهاا ل

 حا لل- لحن  لل لو ورلاج ب الت هو شاج ب الت هو شللف  لتتلحلل رإلالل اللحهن لذ
جا إلالسااواح لال احاارةلراتاا لالتاا هو  لحهناا لهاا لتاًل لتتلااحلل اارإلالل ااالتلاارح لهناا  لالسااواح لل

 .[31]ُحستترملتتلحلل رإلالل اللنهح لالس ح  
 فحوصات أخرى يمكن استعماليا لمعرفة سبب التياب التامور الحاد: 
 الساا للوه، فاا لاغالهاا لت،اا الالهاا حالل  سوهاا لراسللاتتباا  لالتوب نااولح  لووااولف ااوللو ااورلراس

 .الس 
  اتتب  ا للو ورلفح ويلجلولالهج ل لالب  شلفح ويلا حر(- HIV). 
   اتتبا ANA- anti nuclear antibody وواولاتتبا  للو اورلهءا را لغاتحا للت،ها لءارل

 .ال سملج سق لحتملاست،ه لقلفال   لال  لب ه االالهج لقلالغاتح 
 التا هو با  ل (pericardiocentesis): ووااللباا  ةللا لا اا اسللحاتملفحاقلاتاا ا لسا ح لالتاا هو لل

بواسل ل لج  له لسملُح  ولالس ح لفالالهتتب  لل رة،لحتملف، لغل لبهس لرةلا نو ل لُحساتترمل
وغالا   اسل وتحجح ،للاجه لُحستترملفالال ا   لالهست، اح لل ت اتحولوال،اًل لوذحءا ،للجارلو اورل

 .[32]و اما 
 .له ح لالت تحولوالره لل هح لا هو لالتالغن  لذلًلها ل

 عالج التياب التامور الحاد: 
حتت اا لال،ااًل ل لتهاا الالتاا هو لال اا رلل سااالالساابا لوال،ااًل لهنااو لهاا للااًل لالسااباللب  ءاا ف ل

التهاا الالتاا هو لح ااالال،ااًل للجاارلو ااورلذلاا االولجاارلاسباا  لو ااورلفل.ل،ااًل لالتهاا الالتاا هو لال اا رلج سااق
الهار لها لال،اًل ل لتها الالتا هو لال ا رلواولالتت حا لولل.ال  رله لتاًل لال  و ا  لالتاالغنا  لذلاًله
قا ا لاللبحاال سااللح االذ لحت لا لالها حالال،اًل لنها لل.ه ل رةلا لته الوه ل رةلو رةلذلملال ار 

حت لاا لالهاا حاللااًل لالتهاا الالُه،اا ل  لب،ااالال اا   لال اا،ب لوالتااالتااؤرشللنسحاا لهاا لا لاامللح ااالذ ل
التااا هو لال ااا رلفاااالالهست ااا   لذهااا ل ااا   لذتااا إلبساااحل للهااا لالههنااا لذ لحت لااا لالهااا حالال،اااًل لفاااال

 :حتملال،ًل ل لته الالت هو لال  رلب تب  لا سيلالت لح ل.[33]البح 
 ال ا  لولرملاللح ملبه هور. 
  ال،اًل لا س ساالواولبواسال لهءا را لا لتها الالًلساتح حورح ( NSAIDS). ذولا سابح ح  ل

 .ت،ه لوغهلا روح لل  لتت ح ل رةلوذل االا لته ا
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 السااااتح وحر لُتساااات،ه لالسااااتح وحرلفااااالال اااا   لالُهست، ااااح لل ،ااااًل لا ولااااالبهءاااا را لا لتهاااا ال
 .الًلستح حورح  لالستح وحرلذحء ،لت،ه لل  لتت ح ل رةلوذل االا لته ا

 لا روحا لالُهءا رةلل تتسا ح الا هتجا  لهج،ا ،لب تا ،لها لاسات،ه   (anticoagulants)للالُهسات،ه  ل
ل،ًل لتتس لالرمللفال   لو ورلالته الالت هو لال ا رللوغلا ل  لواغهلا روحا لقارلتسابالالج حا ل

 .ال لرات لالت هو لهه لقرلح حرله ل رةلالته الالت هو لال  رللوح حرلا  ته  لل هء ل   
 فاال  لا لالتها الالتا هو لالجا ني (relapsing pericarditis) والهتنا  للها ا للرحارةللحهنا ل

ال،اااااااااًل لبواسااااااااال لله حااااااااا ل  ا حااااااااا لحاااااااااتملفحهااااااااا لاستح ااااااااا  لالتااااااااا هو  لُتساااااااااه لواااااااااغهلال،ه حااااااااا ل
 .pericardiectomyاب
 عالج األسباب الت  تؤدي الى التياب التامور الحاد: 
 قلال،ًل لذلًلهحتملل لل حقلاتب  لل لل-ال،روإلال ح وسح ل-لًل لالسبالا نس ل حول ،ل. 
  فال   لال،روإلال  سوهح للح الاستتراملالُهء را لال حوح. 
 فال   لذ لالسبالوولراسلهج ل لغاتاللحنو لال،ًل لبواسل لا روح لالن بتا لل هج لا للب  سا يل

 .الستح وحر
  الس  لحتمللًل قلل لل حقلاستتراملالُهء را لال حوح لالُه،رةلل،ًل لالس. 
 اغاله لذر لال لالته الالت هو لال  رلذولا ج ب الالت هو شلح اللًل لا و ام. 
   فال   لف  لالن  للحناو لال،اًل للا لل حاقلالت، حها  لذلاًلهللب  ءا ف للارح (dialysis) ذول

 .ه لُح،  لبغسح لالن  
 [34]ل،ًل لا ت  سللء  لالل الال  رللل رة،لُتست،ه لاللسل ة. 

  أو المتكررالوقاية من التياب التامور الناكس: 
%له له ء لالته الالت هو لال  رللُح، جو لها لتنا  لالها اللها ةلوا ارةلل ا لا قا  لحهنا ل25 والال

 .(colchicine) الوق ح له لغل لل لل حقلال،ًل لب لرواس لالرواسلالُهست،ه للغل لوولنولتحتسح 
 ال،ًل لفال  ل لالت هو لالج نيلذولالهتن  

  لته الالت هو لال  ر لح الذحء ،للًل لالسبالالهاؤرشلالا لالتها اللال،ًل لا ولالُح بقلال،ًل 
 .الت هو لال  ر

   اغالاست،  لاله الل  لال،ًل لا ولالحهن لالبرسلب ل،ًل لب لستح وحرح. 
 اغالاست، ااا لالهااا الل ااا لال،اااًل لحهنااا لال،اااًل لبواسااال لله حااا ل  ا حااا لحاااتملفحهااا لاستح ااا  ل

 .pericardiectomy الت هو  لُتسه لوغهلال،ه ح لا
ل.[35]ه لالههملاله، ف لذ ل    لالته الالت هو لال  رللههن لذ لتتن  لللغاله لالههمللًل لالسبا
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 (pericardial effusion) االَصجبة انتبيىسي -2
  لااا لتااا انملساااواح لفاااالراتااا لالتااا هو لباااح لاللبلااا لالرات حااا لوالت   حااا  لاغالا ت ،ااا لوتحااا ةلتااا انمل
السواح لونهحتها ل او لالل االفاالالتا هو للتاًل لا ج اب الالتا هو شللُحسابالا ج اب الالتا هو شلالارن  ل

 .الل باللووغهلال  ل لالتل ة
ل-تاًل لا ج اب الالتا هو شل- االفاالالتا هو ذه لاغالن جا لوتحا ةلتا انملالساواح لونهحتها ل او لالل

 .هجت ء لف  لا ج ب الالت هو شلرو لالرن  لالل با
ذسب الا ج ب الالت هو شله  به ل سب الالته الالت هو لال  رلول رة،لها لح افاقلالتها الالتا هو ل

لتاا هو للرو لال اا ر لا لذ لا ج ااب الالتاا هو شلحهناا لذ لح ااُر لبساابالذسااب اله اا به ل سااب الالتهاا الا
 .و ورلالته الالت هو 

 .ا ل االوالهء ل   للًلج ب الالت هو شلذحء ،لُه  به ل ل االوُهء ل   لالته الالت هو 
ُح ر لب لغن لذ لا ج ب الالت هو شلُحهن لذ لحتوا رلرو لذل االُتغن للوحتمللا رةلانت ا فقللجارلف اول

 . لت تبللب  ج ب الالت هو ش سب الذت إل (echocardiography)تتلحلل رإلالل ا
الت ااتحولحااتملبل حلاا لُه اا بهقللت ااتحولالتهاا الالتاا هو للا لذ لا  اا اسلا س سااالالُهسااتترمللت ااتحول

للبا  ةللا لا ا اسللحاتملفحاقلاتا ا لسا ح ل(pericardiocentesis) ا ج اب الالتا هو شللواولبا  لالتا هو 
ج ااولالل ااا لهاا لسااملُح  ااولالساا ح لفااالالهتتباا  للالتاا هو للبواساال ل لجاا لتُاارت لهاا لتااًل لال  اارلُهت هااق

ل رة،لحتملف، لغل لبهس لرةلا نو لُحهن له لتًل لف ولالس ح لت تحولسبالا ج ب الالت هو شلاغال
لًل لا ج ب الالت هو شلحنو ل سالالسبا لل رة،لف  لب  لالت هو لحت  له لا لملولل.ن  لهح له، وف ،ل

ل.[36]اغاله لُو ر
 
 (cardiac tamponade) انذكبك انقهجي أو االَذحبط انقهجي -3

وغهلال  ل لتل ةلوتهررلال ح ة لح الت تح ه للوه، ل ته لبس ل لل جه لقرلتسبالالوف ة لا ه ل
الغشلح ررلاغاله لسحنو لالرن  لالل بالذمل لوولنهحا لالساواح لالهت انها للووتحا ةلت انهها ل او لالل االفاال

نهااا لالساااواح لبسااا ل للتن اااالنهحااا لق ح ااا لهااا لالساااواح للح  ااا لالااارن  لالل باااا لاهااا لاغال غالت افااال.التااا هو 
 .[37]ت انه لالسواح لببلسللف،جرو لتو رلال    للنهح لنبح ةله لالسواح 

  كيف يشكل الدكاك القمب  حالة خطرةو دورة الدم ف  القمب: 
ح تالالرملها ل هحا لذج ا سلال ساملالا لالل االا حها  لح،ها لالل االا حها لللءا لالارملالا لالارو ةل
الرهوحاا لال حوحاا لل حاا لحت لاا لالاارملا ونساا ح لالُهستج ااقلفااالالتااج ي لح  اا لالاارملالغجااالب  ونساا ح لالاا ل

 .الل الا حس لللنالحءتقلال لالرو ةلالرهوح للل هح لذلء سلال سم
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الاارن  لالل باااللوااولذ لنهحاا لن فحاا لهاا لالسااواح لتتاا انملفااالالتاا هو  لل اا لنهحاا للهاا لح ااُر لتااًل 
 .السواح لالتالتت انملذ لتنو لن فح لنالتءغللل  لالل ا

اغالناا  لالءااغللل اا لالل ااالقوحاا ،لتنااو لالجتح اا لذ لالل ااال لحهت اائلب لاارم لالجاا ت لهاا لغلاا للذ ل
تلا لنهحا لالارملالتاالُتءا لها لالل االالا لالارو ةلالرهوحا للالل الا حسا ل لحت لا لالارملالنا فاللءاتقلللاغال

 .[38]ووال  ل لتل ةل را،ل .(shock) وبغل لتجت ل  ل له لال ره 
  أسباب الدكاك القمب 

 :ذسب الالرن  لالل بالُه  به ل سب الالته الالت هو  لا لذ لا سب الا س سح لوا
 ا و ام. 
 الته الالت هو لال  رله هو لالسبا (idiopathic pericarditis). 
 تبول لالرم (uremia). 
  ال ء لوا   ب  لالتالتؤرشلال لج ح لال لرات لالت هو. 

  أعراض الدكاك القمب 
 ذل االاله الالُهسبالل رن  لالل با. 
 ُحهن لظهو لذل االالته الالت هو لال  ر. 
 الت،ا. 
 ءحقلالج ي. 
  ا لملفالال ر. 

  الجسدينتائج الطحص: 
   رق  لالل الاله ت ، لوالء،ح. 
  التج يلالس ح. 
 الجابالالهتجا قا (pulsus paradoxus). وواوللبا  ةللا لاجت ا اللءاغللالارملوالجابالال

ه ااامل حباااقلل  لا قااا للتاااًل لال اااهحق للاااحيلهااا لاله ااا والذ لح  ااا لذهااا لنهاااغاللبح،حااا ، لل13
 .ولف، لغل انت   لالجبالالهتج قاللحيلب  ه لالسه لول  للبحالهتت

 ءغللالرملالهجت ا. 
 اجت  الذولاج،راملذ وا لالل التًل لا سته  لال لذ وا لالل ا. 
 اجت  خلالو حرلالورا ا (jugular vein). وغالالو حرلوولالو حرلالهو اورلفاالال قبا  لتاًل لالارن  ل

الل بالف  لالرملالل رمله لال سمللحت انملفالذج  سلال سمللبسباللارملقار ةلالل االل ا لا هاتًلس ل
 .الهن  لا ب  لالغشلحت انملفحقلالرملوولالو حرلالورا الولجرو لحب  لوغالالو حرلوحجت  

 [39].(beck’s triad) سه لبس لو لب ال،ًله  لالسًل لا تح ةلتووغهل
  تشخيص الدكاك القمب: 

http://www.tebtime.com/%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-278/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.tebtime.com/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-179/%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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لجاارلظهااو لذلاا االُهًلحهاا لذولذ لجتاا ح لال  ااولال ساارشلُت ااح لل اارن  لالل باااللح ااالُهب  اا ة،لاساات،ه  ل
لت تحولالرن  لالل با لوُحهن لل لبحال ؤحا لا ج اب ال (echocardiography) تتلحلل رإلالل ا

 .[43]الهؤرشلل رن  لبسهول لالت هو ش
  عالج الدكاك القمب: 

اغلهاا ل اان لذ اارلهاا لهاا لذلاا االالاارن  لالل باااللح ااالاسااترل سلا ساا،  للجلاا لالهاا حالالاا لالهست اا  ل
لبا  ةل.(pericardiocentesis)  ل،ًل لا و لوالهب   لح االذ لحناو لبا  لالتا هو فل.ب س  لوق لههن 

ل.التااا هو للبواسااال ل لجااا لتُااارت لهااا لتاااًل لال  ااارلُهت هاااقلج اااولالل اااالااا لا ااا اسللحاااتملفحاااقلاتااا ا لسااا ح ل
ل.ب  ء ف لال لغل لح الالل سلالسواح لل لل حقلالو حرللوغل لل ف لءغللالرملالهجت ا

 

ضيق-4
ُ
 (constrictive pericarditis) انتهبة انتبيىس امل

ل تا هو لل حا لل-جساح لق سااذشل -(scarring) ا لالته الالت هو لالُهءحقللووله الح ُر لفحقلتجرا
لا رة،لها لحناو لالتها الولل.ذ لالت هو لُح ب لق سح ،لوحءحقلل  لالل اللهه لحهج لالل االها لا هاتًلسلب لارم

 .[41]الت هو لالُهءحقللجتح  ل لته الالت هو لال  رلذول شلالته الذولاج ب الت هو ش
 أسباب التياب التامور الُمضيق: 

الُهءحقلُت بقلذسب الالته الالت هو  لذوملا سب الالتالقارلُتسابالالتها الالتا هو لذسب الالته الالت هو ل
 :الُهءحق

 التهاا الالتاا هو لال اا ر لُح،تباا لالساابالا وااملوا نساا ل ااحول ،ل لتهاا الالتاا هو لالُهءااحق ل حاا لُح اان ل
 هو لال اا رلالتهاا الالتاا هو لالُهءااحقلذ اارلُهءاا ل   لالتهاا الالتاا هو لال اا ر للاا رة،لبساابالالتهاا الالتاا

 .ه هو لالسباللذولالج ت له لال،روإلال ح وسح 
 له ح  لالل ا لله ح  لالل الههن لذ لتؤرشلال لا  ب لالل اللو لته الالت هو لالُهءحق. 
 ال،ًل لب   ،  لُح ب لالت هو لذقس لوذءحقلاغاله لت، اللأل ، لب رة. 
 جت  ةلفالال سملوالتالله لجهولس جوشلفالالت هو  لا و ام لال  ل لا نس ل حول ،لوالا و املالتبحس لاله

 للله وها لذولو ملله اا(leukemia) ذوملوغهلا و امللس ل  لالسرشللسا ل  لال حا للابحءا الالارم
(lymphoma). 

  الس لوولالُهسبالال ححسال لته الالت هو لالُهءحقللفالالرو لالج هح. 
 أعراض التياب التامور الُمضيق 

التااا هو لالُهءاااحقللحناااو للااا رة،لُه هجااا ،لولاااحيل ااا را، لب،نااايلالااارن  لالل بااااللفااا  لالتهااا الا لالتهااا ال
الت هو لالُهءاحقلل لحاؤرشلل ءاغللال ا رلل ا لالل االلولاغالفا  لالتها الالتا هو لالُهءاحقللذقا ل ارةل

 .وذق لتل ا،له لالرن  لالل با
 الت،الوا  و ق. 
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 ل سءحقلالج يللب لغا لذسج سلال هرللذوللجرلا ست . 
 اجت  خلالو حرلالورا ا (jugular vein). 
     وغه لفالال    لذشلاجت  خلا. 
 ا ستسل س (ascites).  ووال  ل لاجت  خلالبل لبسبالت انملالسواح لفالرات لالبل. 
 ا ملالبل للبسبالا ستسل س. 
 تءتملالنبر (hepatomegaly) نبارلهها لوغل ل  لالرمل لح   لال لالل االاجها لحج  ا لفاالال

 .قرلحسبالتءتملالنبر
ا لا لا االج ت اا لهاا لالوءا لالااغشلحهجاا لالل ااالها لا هااتًلسلب لاارملفااال  لا لالتهاا الالتاا هو لالُهءااحقلل
ههاا لحااؤرشلالاا لتاا انملالاارملوالسااواح لفااالذلاا ا لال سااملوا لءاا سلالُهتت  اا للناا ل حتح للا   اا للال قباا لذول

 .[42]النبر
 تشخيص التياب التامور الُمضيق: 

ا لالت اتحولواولهاا للها لاللبحااا للاحيلت ااتحولالتها الالتا هو لالُهءااحقلبا  ه لالسااه لل حا لج اارل
ال،رحاارلهاا له ءاا لالتهاا الالتاا هو لالُهءااحقللرو لذلاا االباا   ةللذولهاا لالل حاا لهاا لا لاا اا للااغالح ااال

 .الترقحقلفالالب  لل لا ل اا
 :ب التامور الُمضيقفحوصات الُمختبر الت  بامكانيا الُمساعدة ف  تشخيص التيا

  ال او ةلا  ا، لح لل  ار (CXR). ها لتاًل لال او ةلا  ا، لح للحهنا ل ؤحا لتوسا لالتا هو للنها ل
 .ذجقله لالههن ل ؤح لتن يلالت هو للالغشلحظه لل رة،لفال   لالته الالت هو لالُهءحق

 تتلااحللنه بحاا لالل ااا (ECG). ُهءااحقلللااحيلتتلااحللنه بحاا لالل ااالبجااولال لتهاا الالتاا هو لال
 .وال،ًله  لالتالحهن لذ لتنو لهو ورةللههن لذ لج او لفال    لذت إ

 تتلحلل رإلالل ا(echocardiography). وحهن لبواسل لوغالال  وللانت   لالته الالت هو ل
 .الُهءحقللو ؤح لنح ح لتءححقلالت هو لل  لالل ا لُح،تب لال  ولا نس لاست،ه  ،ل

 الت وح لاللبلالاله وسا (CT-computed tomography) ذوله لُح،  لب سملال و ةلاللبلح  ل
 .ه لتًللقلُحهن ل ؤح لتوس لالل اللنه لذجقله لالههن ل ؤح لتن يلالت هو 

 اللساال ة لووااالا  اا اسلا واام لُحهناا لت ااتحولالتهاا الالتاا هو لالُهءااحقللب اان لهؤناارللفلااللبواساال ل
 .اللسل ة

بواسااال لف اااولهااا للاجهااا لالت اااتحولواااولله حااا لرهااا للأللااا االلهااا لالُههاااملالاااغن لذ لالت اااتحول لحاااتم
 .الُهج سب لله لال  و   لالتالتو رل    لله للووغاله لله لاللبحا

 عالج التياب التامور الُمضيق: 
 لُت،تب للل رة،لل  ل لالته الالتا هو لالُهءاحقلل  لا ل ا رةلو   ا لت تا  لالا لال،اًل لال او ش للاغالاغالها ل

 .الُهج سب للح الالتو قلل لبحالفالذق الف   توا ر لا ل اال
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ال،ًل لا س سال لته الالت هو لالُهءحقللوولبواسل لله ح ل  ا ح لحتملفحه لاستح ا  لالتا هو  لُتساه ل
 .pericardiectomy وغهلال،ه ح لا

 :تًل لال ت ةلالتالحجتظ لفحه لاله حالال،ه ح للُحهن لال،ًل لبواسل 
 تل ح لاله  لفالالتغغح لُحس لرلوغالال،ًل لل  لتل ح لالوغه  لوت انملالسواح لفالال سم. 
  هر ا لالبو لالتالتُ   لالسواح له لال سملال لالبو للبغل لُتت  لالوغه  لوت انملالسواح. 

 لاغالنااا  لالسااابالواااولراسلالسااا للف،جااارو لح اااالال،اااًل لب لُهءااا را لال حوحااا لل سااا لب  ءااا ف لالااا لال،اااًل
 .[43]ذلًله
 انتأيىس املضيٍ -5

ُ
 :انتهبة

 قرلوتجلوشلاَ لَ االل  لءحقلالجَّ يلوالسُّ،  لوالتَّ،ا. 
  وح  شلاستتراملتتلحلل رإلالل الواتتب  ا لذت إلذ ح ج، للت تحولالته الالت هو لالُه ه. 
 ق حااا لاله ااا لت ااا شلُه، ل ااا لال  لااا لاغالنااا  لساااببه له، وف،ااا للذولقااارلح ااا شلاساااتتراملجظااا ملهاااغاحّال

 .وُهر َّا لالبو لل تت حِ له لا ل اا
  وفالب،الا  ح  للت ت  لال  لُ لال لال  ا  ل ستح   لالت هو. 

 .ذ ه  لووج  لجول  ل ححسح  ل لته الالت هو لالُه ه ل6ُح،رُّلالته الالت هو لُه هج، لاغالاسته ل نس له ل
للحت انملالس ح لببلٍسلفاالال حِّا لالتا هو ّشللباح لالنِصبابالتياب التأمور الُمزمن المصحوب با ب لجسب لال 

ل رة،للووولج ر لللجره لحت نَّ لجسح لُح ابقل التياب التأمور المضيِّق الُمزمن بحجه لح ُر للبلتالالت هو  
لالجربا ل)لح اّا(لفاالن فا لذج ا سلالتا هو  لوحهحا لالجسااحُ لال ح االالا لالاتل ُّولذولا جنها بلل ا لهاّ لالسااجح ل
للوُحساابُِّال اانًل،لهاا ل وُح انِّ لءااغل، لل اا لالل اااللوح ااو لوااغالا جِءااغ ُللرو لاهاتًلسلالل ااالب اانٍ للبح،ااا 
ملالل ااالهس هاا لح ااُر لفااالُه،ظااملذجااوا لف اا ل ذ اان  لف اا لالل ااا لولناا للبساابالوااغالا جءااغ للل لحتءااتَّ

لوج  ل    لال لءغٍللذل  لله سلالل الالهءغوللل ح رارلالءغللفالا و رةلالتالالل ا لوجظ ا،لال لذ َّ
ُت،ااورلب لاارَّملالاا لالل ااا لوجتح اا ،لل حاا رةلالءااغللالو حاارشللت  اا لالسااواح لالاا لالتاا   للوتتاا انملفااالهجاا لقل
ذتاا إلهاا لال ساامللهساا لت اا لال  اار لوفااالب،ااالا  حاا  للح ااُر لالتهاا الالتاا هو لالهءااحقلب اانٍ لذساا  ل

ل.[44]،رُّلت  ل  رّل)تًل لبء، لذس بح لب،رل  ا  لالل الهسًل،(للوحُل
 األسباب: 

ا للا رة،للولنجاقلقارلحاجُ مللا لالسا ل  ل  لُح،  لسبُالالته الالتا هو لالُها ه لاله ا والب  جِ اب الذحء،
راسلالن ااا ل للوواااولح اااُر للجااارله ءااا  hypothyroidismُق اااو لالغااارَّةلالر قحَّااا  ذو هااا الالسااا ّل ذو

 .ذ ح ج ،ل اله ه 
 لُح،  لذحء، لسبالالته الالت هو لالهءحقلالها ه للا رة، لتجلاوشلا ساب الا نسا لُ احول ،لل ا لال،اروإل

فالال ر لو  ا  لالل ا لنه لقارلحاجُ ملالتها ُال ال ه وه  ال ح وسحَّ لوالُه، ل  لال ، لحَّ للس ل  لالسَّرشلذو
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للهس لالته الاله    لال وه توحارشلذولالته الالت هو لال  رّل الت هو لالهءحِّقلاله ه لل لذحَّ ل  ل لُتسبِّاُل
 .ب لال ه هح لال ه  ح ل)الغحب (للذولا  ب لس بل لذوللروإلبنتح حَّ الغح

ُوااولالساابالا نساا لُ ااحول ،ل لتهاا الالتاا هو لالُهاا ه لفااالالو حاا  لالُهتَّ اارةلل هاا الالساا ّل فااالالساا بقللناا  
%لفلااللهاا لال اا    لوب لجسااب لالاا لاللاا  ةلالسااه اسلوالهجاارلل لحاا ا ل2ولنجااقلُحساابُِّال  لح،اا لجسااب ل لتت اا و ل

 .[45]ح لذ ن  لالته الالت هو الس لالسبَالا نس لُ ُحول، لل ه
 التَّ،او السُّ،  و ءحقلالجَّ ي :تجلوشلا ل اُالل  : األعراض 

ح اار لءااحقلالااجَّ يلوالساا،  لل  لالءااغللاله ت اا لفااالذو رةلالاا حتح لحاارف لب لساا ح لالاا لراتاا لا نحاا يل
الل ااالل اارَّمللب حاا ل للنهاا لح اار لالت،ااال  لالتاا هو لهحاا لاللبح،ااّالُحااؤسُِّ لفااالءاا ّلل.(الهواححَّاا ل)ا سااج خ

وتجلاوشلاَ لاَ االال ا ح، لا تا إلل ا لتا انملالسا ح لل.حستلح لءّ لنهِّح لن فح للت بح لا تح  ا  لال سام
فااالالاابل ل)استساال سلالاابل (لوفااالالساا قح ل)وغهاا ( لحتاا انملالساا ح لذ ح ج،اا لفااالال حِّاا لبااح للبلتاااله اا سل

ولن لل لُحسبُِّالالتها الالتا هو ل .(ا ج ب الال جبا تسهَّ ال جاللذشلالغ  سلالغشلُحغلِّالال حتح ل)  ل ل
ل.وح ر لا لته اله لرو لذل االذ َح ج، ل.الُه ه لا لَمله لب، 

ح لبابلٍس لولجااره لقارلحسابالالتهاا ُالالتا هو لالها ه لاله اا والب  جِ اب البءاا، لذلا االاغالتا انملالساا 
حت انملالس حُ لببلسللحهن لذ لحتهلَّللالتا هو لب انٍ لتار ح ّاللب حا لقارل لتظها لا لا اُالالج  ها للا ل

 هو لقا ر ،الل ا لولن لاغالت انملالس حُ لبس ل للذوللملحنا لالتا .(اجر  يلالل ا) الءغللال رحرلل  لالل ا
 .[46]التهلُّللب نٍ لن ٍ للُحهن لذ لحجءِغللالل اللوقرلح ُر لاجر  يلالل ا

 التشخيص: 
 َتتلحلل رإلالل ا 
 اللسل ةلالل بح لذولالت وح لب ستتراملال جح لالهغج لحسّالذولالت وح لالهلل،ّالالُه وَسا 

لالهاا حالُح،اا جالهاا  اا لل اا لذ َّ اا لاغاللاامللت،لااالاَ لااَ اُالُهؤ ِّاا ا لهههَّ التهاا الالتاا هو لالُهاا ه للُت و ،
حن لوج  لسبالرت للت اُ  لوظح ا لالل االلهسا لا ت ا  لءاغللالارَّملذولها الال ا ح  لالتا  ّالذولالاتًل ل

 .ذولذ رلا ءل اب  لفال ه ه  لالل ا cardiomyopathy لء  لالل ا
ه لب،اا للت نحاارلالت ااتحولل حاا لُحهناا لهاا لتااًل لوااغالاإل اا اسل الل ااالهتلَّاالل اارإ نهاا لح اا شلاسااتترامُل

الت  ِّشلل لنهح لالس ح لفالال حِّ لالت هو ّشلوت نُّ لالجسح لال ح اّال او لالل اا لنها لُحؤنِّاُرلو اوَرلاجار  يل
وقاارلُتساا لرلال ااو ُةلال اا، لح لل  اار لل اا لن اا لت سُّااب  لالن لسااحوملفااالالتاا هو للوت ااُر لوااغهلل.الل ااا

حهنااا لت نحااارلل.الت سُّاااب  للجااارلج اااولج ااا لاله ءااا لالاااغح لُح،ااا جو لهااا لالتهااا الالتااا هو لالهءاااحِّقلالهااا ه 
  الت وح وللاللسل ةلالل بح ل:[47]التَّ تحولبوا رةله لل حلتح 

للحاا يلءااغللالاارَّملفااال  حاا ا لالل ااالوذولحاا لالاارَّملال ححسااح للوُتساا لرلوااغهل اللسلاا ةلالل بحاا  حهناا لاسااتترامُل
الت اوح ل وُحهنا لاساتترامل. لا لب َسلل  لالت  حقلبح لالته الالت هو لوا ءال اب  لالُه ا به للاقاللح س 

ل وَساالت وح لالهلل،الالُه  ذو ب ل جح لالهغج لحسا لت رحرلست ج لالت هو لل حا لتناو لست جتاقللا رة،لذقا َّ
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هح حهت ا ( لولن للجرلاإل  ب لب لته الالت هو لالهءحقلاله ه للت  لست جتقله لب ،لل3بو  ل)ل1/8ه ل
 .[48]هح حهت ا (لذولذنس ل5ال لج ولُتهيلالبو  ل)

السااّ  لح اا شلذتااُغلَلحَِّجاا ل ااغح ةلهاا لوقاارلح تااغلا لباا سلت لاا للت رحاارلساابالالتهاا الالتاا هو لالُهاا ه للهساا ل
التااا هو لفاااالذسجااا سلال  ا ااا لا ستل ااا ححَّ للوتُ َ اااولت ااا لاله هااا  لونبااارحٍ للااا لغلااا للحهنااا لذتاااغلَلحَِّجااا ل

ذجبوالب  ّشللح ّالح  شلاستتراهقللُه، حج لالت هو لوذتاغل) pericardioscope ب ستتراملهجظ  لالت هو 
 .لب ل ّقل  ا ّالفالال ر لحِّج  لجسح ح (لل ح لح  شلارت لقل

نها لقارلح تا  لا هااُ لالا لف و ا  لهتب ّحا لل،حجاا  لها لالارملوالسا ح لهاا لالتا هو للوغلا لل هسا لرةلل اا ل
 ولكببن التببأمور، دون مببن العببيش   األشببخاُص  ومببن المطارقببات انببو يسببتطي  .ت رحاارلساابالالتهاا الالتاا هو 

 .[49]بالمخاطر محطوفةً  استئصالو جراحة تكون أن ُيمكن
 الُمعال جة: 
  لًل لا ءل االالن ه 
 فالب،الا  ح  للا ال لالس ح لالت هو ّشلذولالت هو لج سق 
 ب لجسب لال لالته الالت هو لالهءحِّقلاله ه للاتب  لجظا ملهاغاحّالق حا لاله ا لوتجا و لهار َّا لالباو ل

 ل تت ح له لا ل اا
غالن جا لت  شلُه، َلَ  لا سب الاله، وف ل لته الالت هو لاله ه ل اله  والب  جِ ب القرَ لاإلهن   لوا 

 .wait-and-see approch وظح  لالل اللبح،ح للح   لا لب سلال لل حل لا جتظ  لوُه اقب لاله حا
ا للذولاغالنا  لوجا  لا اتب هلفااللاروإللفلارلح  ا لا لبا سلالا  بءا ل ذهَّ لاغالن  لا ءل االُحسّبُالذل اء،

 . حًّ ت  ح لالس ح ل  ا للذولت  ح لالس ح لب إلب ةلذو balloon pericardiotomyالت هو لب لب لو 
 Chronic constrictive pericarditis التياب التأمور المضيِّق الُمزمن

ب لجسااب لالاا لاله ءاا لالااغح لُح،اا جو لهاا لالتهاا الالتاا هو لالهءااحِّقلالُهاا ه للقاارلُحساا لرلاتباا  لجظاا ملهااغاحّال
 .ل ااق ح لاله  لوتج و لهر َّا لالبو ل)ا روح لالتالت حرله لاف ا لالس ح (لل  لالتت ح له لا 

وُح،رُّلا ستح  ُ لال  ا اّالل تا هو لالل حلا لالو حارةلالُههنجا لل  ا  سلها لالتها الالتا هو لالهءاحقلالُها ه لل
%له لاله ء  لولن للجظ ،الالا لذ لتلا لالوفا ةلبسابالال  ا ا ل85 ح لُتؤرِّشلال  ا  لال ل   سلج ول

 لف ا لق باّال ارحر(لل لحتءا له،ظامل%ل)ووولذل  للجرلاله ء لالغح لُح، جو لها15ال لل5حت او لبح ل
 .اله ء لال لال  ا  لاّ لاغالن  لاله الُحؤسُِّ لب نٍ لنبحٍ ل رًّالفالالج  ل  لالحوهّح 

ولغل للحجتظ لا لب سلل رة،لال لذ لُت ِب لا لا اال ارحرة،لل لحا ملب ل  ا ا للولنا لقبا لذ لُت اب ل ارحرةل
ُحهناا لذ لُحااؤرِّشلاتباا  لجظاا ملهااغاحّالق حاا لاله اا لوتجاا و للالاا لر  اا لذجهاا لتظهاا لفااالذسجاا سل ا اا لالهاا حا 

ُهر ا لالبو لال لءبللال  لا ل  اُه لو تا للساجوا للوقارلتناو لواغهلواالالُه، ل ا لالو حارةلالهل وبا لاغال
ل [53])ن  لالته الالت هو لالهءحقلت  ل  ّرل)ذشلح ر لب،رل  ا  لالل الهسًل،ل
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