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پریىبردیت یه ویسِ ًبزن ٍ فیجرٍزی است وِ للت را در ثر هیگیرد ٍ خَد از دٍ الیِ احطبیی ٍ خذاری تطىیل ضذُ است . 

( ، وِ حبصل اٍلترافیلتراسیَى پالسوب است .پریىبر ثِ ػٌَاى ml05-50فضبی ثیي ایي دٍ الیِ حبٍی همذار ووی هبیغ است ) 

 لَشیه ٍ آًبتَهیه ػول هی وٌذ ایوًََسذ هىبًیىی ، 

 

 



 

 

 پریکاردیت حاد 

 تعریف و اپیذمولوژی

پریىبردیت حبد یه اختالل التْبثی پریىبرد است وِ ػلل هختلفی دارد . از آًدب وِ در ایي ثیوبری یه سیر تحت ثبلیٌی رٍاج 

 دارد ، تؼییي دلیك هیساى ثرٍز آى هطىل لست .

 پاتولوژی

هَارد ػلل ایذیَپبتیه یب ٍیرٍسی است . ػلل ووتر ضبیغ ػجبرتٌذ از : ػفًَت )غیر ٍیرٍسی ( ، ارٍهی ، ترٍهب %  50در لریت ثِ 

 ، اختالالت هتبثَلیه ، اختالالت خَد ایوي ٍ درگیری ًئَپالستیه هی ثبضذ .

 تظاهرات بالینی 

آزردگی ػصت فرًیه ( داضتِ ثبضٌذ . ثیوبراى هوىي است ػالئن تت خفیف ، ضؼف ، تٌگی ًفس ٍ ثب ضیَع ووتر سىسىِ )

تظبّر والسیه پریىبردیت حبد درد لفسِ سیٌِ است وِ اغلت ضذیذ ، تیس ٍ ٍاثستِ ثِ هَلؼیت ثذًی است . ایي درد در 

ثِ خلَ تخفیف هی یبثذ . ایي درد  لٍ سرفِ تطذیذ هی ضَد ٍ در هَلؼیت ًطستِ ٍ هتوبی مهَلؼیت خَاثیذُ ثِ پطت ، ٌّگبم د

طذ ٍ ىدر پطت استخَاى استرًَم ٍ سوت چپ خلَی سیٌِ حس ضذُ ، هی تَاًذ ثِ گردى ، ضبًِ ٍ لجِ اسىبپَال تیر ثهؼوَال 

درد ایسىوی هیَوبرد را تملیذ وٌذ . ًبراحتی در لفسِ سیٌِ در ثیوبراى هجتال ثِ ًمبیص ثبفت ّوجٌذ ، ارٍهی یب درگیری 

 ثبضذ .ًئَپالستیه هوىي است خفیف ثبضذ یب ٍخَد ًذاضتِ 

اگر افَزیَى پریىبردی لبثل تَخِ ٍخَد ًذاضت ، ًتبیح هطبّذُ ٍ لوس خلَی لفسِ سیٌِ طجیؼی خَاّذ ثَد . در اوثر ثیوبراى 

هجتال ثِ پریىبردیت حبد ، در سوغ للت یه صذای هبلطی ثِ پریىبردثب فروبًس ثبال ٍ ضجیِ سَّبى زدى چَة )فراًىطي راة ( 

است سِ خسء داضتِ ثبضذ وِ ثب اًمجبض دّلیسی ، سیستَل ثطٌی ٍ اٍایل دیبستَل هٌطجك  ضٌیذُ هیطَد . ایي صذا هوىي

است ٍ در اًتْبی ثبزدم ثیوبر ثب هَلؼیت خویذُ ثِ خلَ ثِ ثْتریي ًحَ ضٌیذُ هیطَد . ایي صذا هوىي است هتٌبٍة ثبضذ ٍ 

 سوغ هتَالی تَصیِ هی ضَد .

 



 

 

 تشخیص

تغییرات الىترٍوبردیَگرافی در پریىبردیت حبد هؼوَال ّر رٍز تب ّر ّفتِ تغییر هی وٌذ . در هراحل اٍلیِ ، صؼَد هٌتطر لطؼِ 

ST  تمؼر رٍ ثِ ثبال ( ثب اهَاج(T   ثلٌذ ٍ پبییي افتبدىPR  ٍِخَد دارد ، وِ گْگبُ پس از آى صؼَد لطؼST  رخ هیذّذ . از

ّویطِ دیذُ ًوی ضَد ٍ ًَارّبی هتَالی ثبیذ  ECGرا در پی دارد . ایي تغییرات T هَج هؼىَس ضذى STثیي رفتي صؼَد 

 گرفتِ ضَد . 

 

 

 

 

 



 

 

ٍ سطح  ESRیبفتِ ّبی آزهبیطگبّی پریىبردیت حبد ایذیَپبتیه اختصبصی ًیست ٍ ضبهل افسایص خفیف گلجَل سفیذ ، 

CRP ( است . آزهَى اختصبصی ثرای تَثرولَز ، ٍیرٍس ًفص ایوٌی اًسبًیHIV  ثیوبری تیرٍئیذ یب ثیوبری خَد ایوي در ، )

صَرت ٍخَد اًذیىبسیَى تَصیِ هی ضَد . ثب ایي ٍخَد اًدبم رٍتیي آزهَى ّبی سرٍلَشی ٍیرٍسی وبرثرد هحذٍدی دارد . 

ویٌبز ٍ ترٍپًَیي ( ًطبًِ در گیری هیَوبرد هدبٍر است . در  افسایص سطح سرهی ضبخص زیستس للجی هثل ) وراتیي

پریىبردیت حبد ثذٍى ػَارض ، رادیَگرافی لفسِ سیٌِ ٍ یبفتِ ّبی اوَ وبردیَ گرافی طجیؼی ّستٌذ . اگر چِ اوَ وبردیَ 

ییي اّویت اًتخبثی ثرای ضٌبسبیی ٍ تؼگرافی ثرای تطخیص پریىبدیت ضرٍری ًیست اهب رٍش تصَیر ثرداری تطخیصی 

 ّوَدیٌبهیه یه افَزیَى پریىبردی لست .

 درمان 

ثیوبراى هجتال ثِ پریىبردیت ایذیَپبتیه یب ٍیرٍسی ثذٍى ػَارض هی تَاًٌذ ثِ صَرت سرپبیی درهبى ضًَذ . ثرای ثیوبراى دچبر 

 ٍخَد  ػلل ثبًَیِ در آًْب افَزیَى پریىبردی ٍسیغ یب افسایص سطَح ضبخص ّبی زیستی للجی ٍ ًیس ثیوبراًی وِ احتوبل  ،تت 

ّست ٍ یب در ٍضؼیت تضؼیف ایوٌی لرار دارًذ ثستری ثرای ثررسی ثیطتر ٍ درهبى ثبیذ هذ ًظر لرار گیرد . درهبى ضبهل دٍز 

 NSAID( ثِ ّوراُ   colchicine( هؼوَال هَثر است . ولطی سیي ) NSAIDثبالی دارٍّبی ضذ التْبثی غیر استرٍئیذ )

ثْجَد سریغ ػالئن را در پی دارد ٍ هیساى ػَد را وبّص هی دّذ . استفبدُ از گلَوَوَرتیىَئیذّب هَخت ثْجَد  ّب یب ثِ تٌْبیی

 سریغ ػالئن هی ضَد . ثب ایي حبل ، هیساى ػَد ػالئن را افسایص هی دّذ .   

 پیش آگهی

داضتِ ، ثِ طَر وبهل ثْجَد هی یبثٌذ .  هجتال ثِ پریىبردیت ایذیَپبتیه یب ٍیرٍسی سیر ثبلیٌی ثی حبدثِ ایاوثر ثیوبراى 

 ػَارض احتوبلی ػجبرتٌذ از پریىبردیت ػَد وٌٌذُ ، تبهپًَبد للجی ٍ پریىبردیت فطبرًذُ  .

هجبًی طت داخلی سیسیل : ثیوبری ّبی للت ٍ "ثٌدبهویي آیَر  ، گریگس راثرت ، ٍیٌگ ادٍارد ، فیتس گریگَری  .:  منبع
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