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 عازب ، غیر مدخن . حمص , سنة 25المریض ع ر
 ضیق نفس و خفقان : ش ر
 ق م  :

ألم صدري على شكل وIIبضیق نفس جھدي منذ سنتین بدأت القصة المرضیة 
قلبیة و قثطرةأجري لھ وقتھا . خف  باالنحناء لألمام یالصدرعلى ثقل حس

.كانت الشرایین االكلیلیة طبیعیة 
ترافقت , زادت شكوى ضیق النفس و أصبح یشكو من خفقان منذ شھر  

خلف القص ) بشكل حس ضغط ( بألم دائم  األعراض منذ اسبوعین قبل القبول 
.أو حمى دون سعال

أجري للمریض صورة صدر بسیطة ؟

  كما أجري لھ تصویر طبقي محوري للصدر
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 وجد ظل كیسي في خر مرة منذ شھر آعدة مرات بإیكو قلب  أجري لھ
التأمور

 وجد ظل كیسي في خر مرة منذ شھر آعدة مرات بإیكو قلب  أجري لھ
التأمور



إيكو قلب قبل اسبوعني



قبل القبول 
باسبوعني

قبل القبول 
باسبوعني



قبل القبول 
باسبوعني

قبل القبول 
باسبوعني



قبل القبول 
باسبوعني

قبل القبول 
باسبوعني



قبل القبول 
باسبوعني

قبل القبول 
باسبوعني



باسبوعنيقبل القبول 





Pericardial Cyst

 rare entity and comprise 7% of the mediastinal masses and
33% of mediastinal cysts

 The reported incidence of pericardial cyst is 1 in 1, 00,000
population and most cases are detected incidentally .

 They are usually found in third or fourth decade of life and
male and the females are affected equally .

 Most cases are congenital and asymptomatic but life
threatening complications may occur in the course of
disease.
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من القبول مبستشفى املواساةقبل اسبوع 
 تفاقمت أعراض المریض و أصبح یشكو من زلة شدیدة و ألم صدري خلف

.ساعة قبل القبول48منذ ) اختناقحس( القص و خفقان و قلق

الفحص السریري عند القبول  :
د/25ملم ز ، تنفس 80/60د ضغط /110قلق ، نبض المریض 

.القلب بأصوات، خفوت بسیط تأموریةالعنق ، احتكاكات أوعیة بحتقانا
صافي متناظر : الصدر 

وذماتال : األطراف 
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إيكو القلب قبل اسبوع
نصباب تأمور أمامي و خلفي ا:
 أمام و خلف البطین األیمن قلیل الكمیة
 ملم 20یمتد االنصباب خلف البطین األیسر باتجاه قمة القلب و یصل لسماكة
 مع تشكل أغشیة
بدون عالمات سطام تأموري و عصر تأموري
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قبل يومني من العمل اجلراحي
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خفوت بسیط بأصوات القلب تأموریةأوعیة العنق ، احتكاكات احتقان ،.
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 تفاقمت أعراض المریض و أصبح یشكو من زلة شدیدة و ألم صدري خلف
.ساعة قبل القبول48القص و خفقان و قلق منذ 

80/60د ضغط /110المریض قلق ، نبض : الفحص السریري عند القبول
د/25ملم ز ، تنفس 

خفوت بسیط بأصوات القلب تأموریةأوعیة العنق ، احتكاكات احتقان ،.
 ًتقرر العمل الجراحي اسعافیا











Axial T2 weighted MR image (a), coronal T1 weighted MR image (b) and
contrast-enhanced coronal T1 weighted MR image (c) show high signal intensity
content on T2, low signal intensity content on T1 and non enhanced on
contrast-enhanced T1 solitary unilocular cystic lesion on the left side of
pericardium (white arrows).
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