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چكيده

ــي از هذيان ها در اختالالت  ــود بزرگ بيني مي باشند و برخ ــا معموالً به  صورت گزند و آسيب يا خ ــي پارانوييد هذيان ه ــه: در اسكيزوفرن مقدم
ــد. بلع جسم خارجي در بيماران اسكيزوفرني ديده شده است ولي تاكنون موردي كه  ــك به شكل هذيان هاي جسماني تظاهر پيدا مي كنن سايكوتي
ــع آهن ربا جهت برطرف كردن هذيان هاي پارانوييد بپردازد ديده نشده است. در اين گزارش مورد يك بيمار مبتال به اسكيزوفرني پارانوييد  ــه بل ب
معرفي مي شود كه جهت جلوگيري از حركت آهن موجود در معده كه توسط بيگانگان جايگذاري شده است اقدام به خوردن آهن ربا نموده است.

ــرد 43 ساله، متاهل كه به دليل احساس جايگذاري جسم خارجي در بدن طي يك مهماني دوستانه اقدام به مصرف چند قطعه آهن ربا  ــي: م معرف
ــه دليل عدم درمان مناسب ضد  ــت. براي بار اول آهن ربا با آندوسكوپ خارج گرديد و ب ــه باعث گيركردن آهن رباها در معده شده اس ــوده ك نم

سايكوز بيمار مجدد اقدام به مصرف آهن ربا نمود كه باعث سوراخ شدن روده و انجام عمل الپاراسكوپي گرديده بود.
نتيجه گيري: مصرف صحيح و به موقع درمان در بيماران مبتال به اسكيزوفرني پارانوييد باعث جلوگيري از بروز مجدد اتفاقاتي مي شود كه عالوه 

بر كاهش هزينه هاي بيمارستاني باعث كاهش آسيب جسماني به خود بيمار نيز مي گردد .
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مقدمه

در اسكيزوفرني پارانوييد هذيان ها معموالً به  صورت گزند و آسيب 
يا خود بزرگ  بيني مي باشند اما ساير هذيان ها با محتويات متفاوت نيز 
ــد و آسيب شخص معتقد است  ــن است رخ بدهند. در هذيان گزن ممك
مورد اذيت و آزار، تعقيب، جاسوسي، توطئه يا تمسخر قرار گرفته است. 
در اين نوع اسكيزوفرني گرچه هذيان ها متعددند ولي معموالً در ارتباط 
با يك موضوع يكپارچه شكل مي گيرند و توهم ها نيز معموالً با محتوي 
موضوع هذياني رابطه دارند. موضوع گزند و آسيب ممكن است خود را 

با ايجاد حمالت انتحاري نشان دهد (1).
ــالالت سايكوتيك به  شكل هذيان هاي  ــي از هذيان ها در اخت برخ
ــود شي خارجي در  ــدا مي كنند. افراد احساس وج ــي تظاهر پي جسمان
ــاي مختلف بدن داشته و اعتقاد دارند كه هدف از جاي گذاري  قسمت ه

ــم خارجي آزار و اذيت رساندن به آن ها است. به دنبال هذيان هاي  جس
بدبيني افراد مشكل پيدا مي كنند (2).

ــده شده است. به   ــي در بيماران اسكيزوفرني دي بلع جسم خارج
ــرو و قدرت گرفتن اقدام به بلع طال  ــوان مثال جواني كه به دليل ني عن
ــه مي كرده است. (3) ولي گزارش موردي كه بلع آهن ربا را جهت  و سك
ــام بدهد يافت نكرديم. در اين  ــرف كردن هذيان هاي پارانوييد انج برط
ــزارش مورد يك بيمار مبتال به اسكيزوفرني پارانوييد معرفي مي شود  گ
كه جهت جلوگيري از حركت آهن موجود در معده كه توسط بيگانگان 

جاي گذاري شده است اقدام به خوردن آهن ربا نموده است.

معرفي مورد

ــالت دوم راهنمايي، اهل و  ــل، تحصي ــرد 43 ساله، متاه بيمار م
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ــاه 1389 با شكايت حركت  ــران و شغل آزاد كه در خرداد م ساكن ته
اجسام خارجي داخل شكم و سر مراجعه كرده است؛ مشكالت بيمار از 
پنج ماه قبل بعد از يك مهماني شروع شده است كه به گفته خود بيمار 
ــن اجسام خارجي را در بدن  ــان در مهماني جهت كنترل وي اي اطرافي

او كار گذاشته اند.  وي پس از مصرف مواد مخدر در مهماني دچار افت 
هوشياري شده و بعد از به هوش آمدن چنين ادعايي كرده است. سابقه 
ــت. در سابقه قبلي  ــان و همسايگان را نيز داشته اس ــي به اطرافي بدبين

بيمار مصرف سيگار، شيشه و مشروبات الكلي  نيز ديده شده است.
بيمار پس از مراجعه به مراكز ديگر درماني و انجام تصويربرداري هاي 
ــدد و گفتن اين كه جسم خارجي وجود ندارد اقدام به خوردن چند  متع
ــا در انتهاي مري و ابتداي  ــاي ريز كرده كه اين آهن رباه قطعه آهن رب
معده گير كرده كه در گرافي ساده قفسه سينه و شكم مشهود مي باشد 
(تصوير 1) سپس توسط آندوسكوپي اين آهن رباها ديده شده و (تصوير 
ــد (تصوير 3).  ــد سايكوز، بيمار مرخص گردي ــارج و با درمان ض 2) خ
ــا با رضايت شخصي  ــج روز قبل از مصرف آهن رباه ــن بيمار پن در ضم

همراهان از بخش روان پزشكي ترخيص شده بوده است.
ــت درد شكم به همراه تندرس  ــك ماه بعد مجدداً بيمار با شكاي ي
ــرده و در شرح حال متوجه  ــس بيمارستان بقيه اله مراجعه ك ــه اورژان ب
ــث پرفوراسيون روده و  ــتيم كه باع ــرف مجدد چندين آهن ربا گش مص
ايجاد پريتونيت شده بود و محل آهن ربا در قسمت ربع تحتاني و راست 
ــهود بود (تصوير 4) و با تشخيص شكم  شكم در گرافي ساده شكم مش
ــت و آهن رباها خارج و قسمت هاي پرفوره  ــاد تحت جراحي قرار گرف ح

شده شكم به روش الپاروسكوپي ترميم گشت (تصوير 5).
بار دوم مراجعه بيمار با اين تفكر بود كه اجسام خارجي جاگذاري 
شده توسط اطرافيان در خارج معده قرار دارد و در آوردن اوليه آهن رباها 
باعث جداسازي آن آهن شده است؛ مجدد اقدام به مصرف آهن رباهاي 
ــت آن كرده است كه به دليل كمتر بودن  ــز جهت جلوگيري از حرك ري
آهن رباها نسبت به قبل از پيلور عبور كرده و باعث پرفوراسيون دئودنوم 

و ايجاد پريتونيت شده است.

تصوير 1- آهن رباي خورده شده بار اول در گرافي ساده

تصوير 2- آهن رباهاي خورده شده توسط بيمار بار اول در آندوسكوپي فوقاني

گزارش يك مورد بلع آهن ربا در بيمار مبتال به اسكيزوفرني پارانوييد
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بحث

ــان دهنده وجود  بلع جسم خارجي به صورت اختياري مي تواند نش
ــه اين كه نوع ماده بلع شده چه  ــاي روان پريش باشد و بسته ب بيماري ه
ــت. اين مورد از  ــه باشد درمان متفاوت اس ــد و چه اندازه اي داشت باش
ــاي طب محسوب مي شود البته برخي از اجسام بلع شده اگر  اورژانس ه
ــد مي توانند باعث عبور از معده و بروز  ــر كوچك تر باشن از 10 سانتي مت
ــي در دئودنوم شوند. اگر اندازه اي بزرگ تر داشته باشند مي توان با  پارگ
آندوسكوپي اقدام به خروج چنين موادي نمود (4) كه در مريض ما بار 
ــدام به خروج شده بود و بار دوم  ــه دليل بزرگ بودن آهن رباها اق اول ب
ــدن روده رخ داده بود كه با  ــك بودن قطعات، سوراخ ش ــه دليل كوچ ب

جراحي درمان انجام شد.
ــخيص ها به جز  ــن بيماراني بايد به فكر ساير تش ــي چني در ارزياب
ــوز از جمله تمارض، اختالالت وسواسي جبري، اختالل شخصيت  سايك
ــخص شده است به طور  و ... نيز بود؛ كه در بررسي هاي متون قبلي مش
ــدان اقدام به خوردن  ــه جهت رهايي از زن ــال آقاي جوان زنداني ك مث
تشك خود كرده بود يا خانم مبتال به اختالل وسواسي جبري كه اقدام 
به خوردن گل ديوار جهت آرامش مي كرد و يا خانم جوان دوقطبي كه 

حين آرايش تيوپ كرم را خورده بود (3).
ــف، حس ها و گفتار  ــخص در عواط ــي با تحريفات مش اسكيزوفرن
ــخص مي شود و در اين بيماران بااين كه هوشياري واضح وجود دارد  مش
ــداده است ولي ممكن است اختالالت شناختي بروز  و زوال عقلي رخ ن
ــي بدبينانه غالب هستند و  ــد. در اسكيزوفرني پارانوييد افكار هذيان كن
ممكن است با توهم و ساير اختالالت درك همراه شوند. تاكنون وجود 
ــزارش موردهاي نادر و جالب گرديده است  ــن افكار پارانوييد باعث گ اي
ــه مبتال به اسكيزوفرني  ــه مي توان به گزارش آقاي 44 سال ــه از جمل ك

تصوير 3- آهن رباي بلعيده شــده توسط بيمار بار اول بعد از 
درآوردن با آندوسكوپ

تصوير 4- نماي آهن رباي بعليده شده توسط بيمار بار دوم در 
گرافي ساده شكم

تصوير 5- آهن رباهاي بلعيده شــده توسط بيمار بار دوم بعد 
از عمل جراحي

دكتر سيما نوحي و همكاران
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ــخص به مدت دو سال يك قفل  پارانوييد اشاره كرد كه بدون دليل مش
به كيسه بيضه خود وصل كرده بود.

ــورد با چنين بيماراني با درمان بيماري زمينه اي (سايكوز)  در برخ
ــه داروهاي تاييد شده و درمان هاي حمايتي اجتماعي و رفتاري  به وسيل
ــالت رفتاري مانند  ــان اين بيماري مداخ ــل كرد (5) .در درم ــد عم باي
ــه چيزي خوب است و چه چيزي بد، توصيه  آموزش اين كه خوردن چ

شده است (6).
ــه ذكر شد گزارشاتي وجود داشته است كه به  گرچه همان طور ك
ــورد بلع جسم خارجي در بيمار مبتال به اختالل روان پزشكي  بررسي م
ــوردي از چنين اقدام  ــا توجه به اين كه تاكنون م ــه است ولي ب پرداخت

خاصي در منابع ديده نشده، اقدام به گزارش اين مورد شده است.

نتيجه گيري

ــرف صحيح و به موقع درمان در بيماران مبتال به اسكيزوفرني  مص
ــدد اتفاقاتي مي شود كه عالوه بر  ــد باعث جلوگيري از بروز مج پارانويي
ــش آسيب جسماني به خود  ــش هزينه هاي بيمارستاني باعث كاه كاه
بيمار نيز مي شود . مطلع ساختن همراهان بيمار از احتمال وجود چنين 
ــان در پيگيري درمان بيمارشان و  ــي باعث افزايش رقبت همراه حوادث
ــردد كه در اين راستا بايد  ــش اعتماد نسبت به كادر درماني مي گ افزاي

برنامه ريزي الزم صورت پذيرد.
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