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  چكيده
 ي دستگاههايکيولوژيزي و فيکيناتومم آي است که با مفاهي اختالل در عملکرد جسمينوع) Conversion disorder (يلياختالل تبد

. شودي در بدن ميکند و موجب اختالل عملکرد عضوين اختالل متعاقب استرس بروز ميا.  انطباق ندارديطيا محي ي مرکزيعصب
  .کنديجاد ميز اي را نيعيار ناشاي بسيني بالين اختالل تابلوهايک، اي کالسي تابلويوع بااليرغم شيعل

 يدر قالب طرح سراسر) MR(ح واکسن سرخک و سرخجه ي است که بعد از تلقيلي اختالل تبدي از تابلوياونهمورد گزارش شده نم
   . دچار عالئم شده است۱۳۸۲ون سال يناسيواکس

  .يون، اختالل روانيناسي از واکسي ناشيستري، هيلياختالل تبد :واژگان كليدي
  

  ١مقدمه
 اخـتالل در  ي نـوع )Conversion disorder( يلياخـتالل تبـد  

 و  ي مربـوط بـه آنـاتوم      يم کنون يعملکرد بدن است که با مفاه     
 مطابقـت   يطـ يا مح يـ  ي مرکـز  ي عصب ي دستگاهها يولوژيزيف
کـه  يدهـد بطور  ينه استرس رخ م   ين اختالل، در زم   يا. کندينم
ن يـ جـاد ا  يدهـد و ا   ي را ناخودآگاه بـروز مـ      يمار عالئم جسم  يب

ن اخـتالل کـه در   يا. کنديمار کمک م  يعالئم به حل استرس ب    
شـتر در زنـان جـوان و افـراد بـا            يدهـد ب  ين مختلف رخ م   يسن
ده يـ د) Coping mechanism( ضعف قدرت تطـابق  يهانهيزم
  .)۱(شود يم

 يد تابلو يوع باال، تقل  ين اختالل، عالوه بر ش    يص ا يت تشخ ياهم
نـه و  ين اختالل در زميت گسترش اي، قابلياختالالت عمده طب  

ــرا ــاص در جايطيش ــت، بطور  خ ــه اس ــ يمع ــه در گروه  از يک
ک يـ  مشترک درباره اثرات سـوء  يهايت، با باورها و نگران  يجمع

 و يلي اخـتالل تبـد  يهـا ، احتمال بـروز نشـانه      زا عامل استرس 
 و ييل و عامل قابل شناسـا    يع آن بدون حضور دل    يگسترش سر 
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 وجـود   ، کـامالً مشـخص    يشگاهي و آزما  ينياب شواهد بال  يدر غ 
  .)۲،۳ (دارد

ــبــــروز ــن پدي چنــ ــاهديــ ــد از واکسيهــ ــي بعــ   ونيناســ
)Vaccination Hysteria(صـورت عـدم    شود کـه در ي گفته م

ه، منجـر بـه     يـ  اول يلي به موقع و زودرس اختالل تبـد       ييشناسا
 ي همگـان  يهـا  و تداخل با برنامـه     ي در افکار عموم   يبروز نگران 

 ي درمان يستم بهداشت ي باال به س   يهانهيل هز ي و تحم  يبهداشت
  .)۴-۷( شوديم

 اسـت کـه بعـد از    ياازده سـاله يـ مورد گزارش شده، پسر بچه    
در مدرسه و در قالـب      ) MR(ح واکسن سرخک و سرخجه      يتلق

 را بـروز    يلي از عالئم تبد   يي تابلو ،يون سراسر يناسيطرح واکس 
  .داده است

  
  ماري بيمعرف

آمـوز   است کـه دانـش     ياازده ساله يمار مورد نظر، پسر بچه      يب
ــارم ابتــ   ــالس چه ــيدائک ــرا  ي م ــه در اج ــد ک ــرح يباش  ط

 ۱۳۸۲ سرخک و سرخچه که در سـال        يون سراسر يناسيواکس
ح واکسـن قـرار   ي در تهـران مـورد تلقـ   ياانجام شد در مدرسـه  

 يمار بطور ناگهاني، بMRح واکسن ي دو ساعت بعد از تلق .گرفت
انوز يا س ي و   يسترس تنفس يدر خانه دچار خرخر کردن بدون د      
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                          اختالل تبدیلی بعد از تلقیح             در پزشکی                                                              مجله پژوهش/ ٢٨٠
 واکسن

ل تکلـم بـه صـورت لکنـت بـوده اسـت،             شده که توام با اختال    
 که دچار شده يتي که در پاسخ به سوال مادرش از وضع     يبطور

  .آورده استيه مکرراً به زبان مي ثان۱۰-۲۰را ) إ(حرف 
مـار  يح واکسن سه بار تکرار شده است، بين اتفاق در شب تلق يا

ـ يز بعـد از آن کـامالً هوشـ   ين حمله و ن  يدر ح  ن يـ ن ايار و در ب
رغم نگـران نبـودن     يـ ار بدون عالمت بوده است، عل     ميحمالت ب 

 که دچار شده، خانواده او را به اورژانـس          يتيمار از وضع  يخود ب 
مار در هنگـام مراجعـه      يب. آورنديم) ع(ن  يمارستان امام حس  يب

 يابيـ  بوده است اما جهـت ارز يميبه اورژانس فاقد هر گونه عال   
  .گرددي در بخش اطفال ميه به بستري توصيصيتشخ

 در ين مرکــز، ســابقه بســتريــ در ايمــار تــا قبــل از بســتريب
در .  و اختالل تکلم نداشته اسـت يا مشکل تنفس يمارستان و   يب

 ي معمول در طول مدت بسـتر يشهاي و در آزما ينينات بال يمعا
ز، يبعنـوان نمونـه آنـال     . امدي بدست ن  يعيرطبيچگونه نکته غ  يه

 و EEGمـار  يباز .  بـود يعـ ي طبيع نخاعيکشت و الکتروفورز ما 
Brain MRIمـار مـورد   يب.  گـزارش شـد  يعي بعمل آمد که طب
ز قـرار گرفـت کـه در    يـ  نينيس گوش و حلق و بيمشاوره سرو 
در  . گـزارش نشـد    يعـ يرطبيز نکته غ  يم ن ي مستق يالرنگوسکوپ

  . قرار گرفتيس روانپزشکيمار مورد مشاوره سرويت بينها
ــايابيدر ارز ــکيه ــخص گردي روانپزش ــ مش ــار ازيد بي ــر م  نظ
 بوده که کـانون    ي عصب ي حساس و تا حدود    ي کودک يتيشخص

. توجه و عاطفه خانواده به عنوان تنها پسر خانواده بـوده اسـت            
 يي جـو  يدر روابط با دو خواهر بزرگتر خواهان تسـلط و برتـر           

ز يـ هـا ن  ي که در روابط با دوستان و همکالسـ        يبوده، همانطور 
ت ي بوده و حساس   يمار شاگرد ممتاز و فعال    يب. ن بوده است  يچن
کسال ي که   ين نمره داشته است، بطور    يشتري به کسب ب   ياديز

دن خبر رتبه دوم شـدن  يقبل در امتحانات آخر سال بعد از شن   
جه و ضـعف در منـزل اسـتراحت         ي سرگ يتهايتا دو روز با شکا    

مار کـه   ي مادر ب  .افته است يکرده است و بدون درمان بهبود       يم
ک اسـت و سـابقه      يونيسـتر يت ه ي شخص يرسد دارا يبه نظر م  

بعد از مشاجره با همسـرش را دارد  ) Mutism(کبار الل شدن  ي
ق مسـکن رفـع عالمـت شـده     يـ  و تزرکه با مراجعه به اورژانس   

  .است
 از وسواس را در يون است درجات  يزيرکار تلو يمار که تعم  يپدر ب 

 فرزنـدان   يتـ يل ترب ي و مسا  يليت تحص يز در قبال وضع   يکار و ن  
 کـه   يش از حـد دارد، بطـور      ي و کنترل ب   يريبه صورت سختگ  

 از جانـب او را تجربـه   يه بـدن يـ مار در گذشته چند نوبت تنب يب
   .کرده است

 مـاه از    ۴ز تـاکنون کـه      يـ  و ن  ي چهـار روز بسـتر     يمار در ط  يب
مـار  يخـود ب  .  نشد يميچگونه عال يگذرد دچار ه  يص او م  يترخ

ل يـ دهـد و از دل    ي نمـ  يحي که دچار شده توضـ     يتيدرباره وضع 
  .کندي مياطالعي هم اظهار بين حالتيبروز چن

 ي و تـابلو   يصـ ي تشخ يهـا يابيه ارز يـ  بـودن کل   يباتوجه به منف  
ــال ــخ ينيب ــوق، تش ــد ي ف ــتالل تب ــرحيليص اخ ــد مط   در .  ش

 يمار بعمل آمد دو همکالس ي که از مدرسه ب    ي بعد يهايريگيپ
 بـه  يح واکسـن دچـار عالئمـ    يروز تلق  ز در همان  يمار ن يگر ب يد

  . مکرر شده بودنديز عق زدنهايصورت شکم درد حاد و ن
دن يد شـده بـود بـا شـن        ي که دچار شکم درد حاد و شد       يپسر

ز کـه  يـ نگـر   ي د ي رفع عالمت شـد و همکالسـ       ياحتمال جراح 
ن يح آمپول پرومتازي مکرر شده بود بعد از تلق    يدچار عق زدنها  

رسد يم تکرار نشد که به نظر مي برگشت و عاليعيبه حالت طب  
  . شده داشته باشديمار معرفي مشابه بيد اختالليشا
  

  بحث
توانـد بـه صـورت      ي م يليکه اشاره شد اختالل تبد     يهمانطور

 يا تـابلو ي و Conversion dysphoniaاختالل تکلم به صورت 
 Psychogenic respiratory disorderل ي از قب،ياختالل تنفس

  .)۱(  بروز کنديانهي مشخص زمياب پاتولوژيو در غ
 Vaccination(ح واکسـن  ي بعد از تلقـ يليهرچند اختالل تبد

hysteria (د و  يـ ر عقا ياً تحـت تـاث    يع است اما قو   ي ناشا يادهيپد
مـال بـروز اثـرات سـوء و عـوارض            مشترک درباره احت   يباورها

کـه در   يابد بـه طـور  ييون بروز و انتشار م  يناسي از واکس  يناش
ـ ي شده چنـ يمار معرف يخانواده ب     مشـاهده  يتـ ي و ذهنين نگران

  . )۲،۳ (شديم
 عمـده و از جملـه اخـتالالت     ي طبـ  يمـار يمار، سـابقه ب   ين ب يا

ا اختالل تکلـم را تـا قبـل از بـروز مشـکل نداشـته،       ي و  يتنفس
 و يشــگاهي و آزمايني بــاليهــايابيــ بــودن ارزيعــيبعــالوه طب

. کنديک را کمتر مطرح م  ي هم احتمال علل ارگان    يربرداريتصو
ک و رفـع  يـ ح واکسن، بدون اسـاس ارگان يم بعد از تلق يبروز عال 

 ي انزجـار درمـان    ي شـدن کـه نـوع      يم بعد از بسـتر    يکامل عال 
)Aversion therapy (   د از جه و ضـعف بعـ  ياسـت، بـروز سـرگ

 بـا   يمـار و وجـود مـادر      يکسب نمره کم در درسها در سابقه ب       
 را  يکـرد ين رو يک که سابقه چنـ    يونيستريت ه ياختالل شخص 

ن يـ  در ا  يلي به نفع وجود اختالل تبد     ،در مقابل با استرس دارد    
  .مار استيب

روز  مـار در همـان    ي ب يهاي حاد در همکالس   يم جسم يبروز عال 
 دردنــاک يکــرد درمــانيح واکســن در مدرســه کــه بــا رويتلقــ
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ز يـ برطرف شـده اسـت ن  ) ق آمپولي، تزرياحتمال عمل جراح (
 يط جمعـ ين محي را در اVaccination hysteriaاحتمال بروز 

ن ين ا ي ب ي واضح و مشخص   يليکند، هرچند ارتباط خ   يمطرح م 
 از ينـه مشـخص و مشـترک    يد امـا زم   يـ سه مورد مشاهده نگرد   

دهـد کـه    ين را نشـان مـ     آموزا از دانش  ين تعداد ي در ب  ينگران
ع آنهـا، از  ي را داشت که با رفع عالمـت سـر       يدميجاد اپ يخطر ا 

  . شديري جلوگيدميجاد اپيا
 ين اخـتالل جداسـاز    يـ نکه در هنگام بروز ا    يهرچند در مورد ا   

ر دانش آموزان   يگردد تا سا  يه م يموارد مبتال تا رفع عالئم توص     
 امـا  )۲،۳،۷(رنـد  ي قـرار نگ يدميـ دن عالئـم در معـرض اپ     يبا د 

و ) reassurance (ينان بخشـ يع آنها همراه با اطميبرگشت سر 

 ينکـه آنهـا مشـکل چنـدان       يز با حس ا   يق آم ي تشو يبرخوردها
  .ندارند در کنترل بهتر موارد مبتال کمک کننده است

ن اخـتالل،   يـ رسد با توجه به عدم شناخت ا      يهرچند به نظر م   
ک گـزارش  يتنها  باشد اما   يم نيشتر از ا  يوع آن در جامعه ب    يش

ن يـ کـه ا   يبطـور ) ۷(ن خصـوص وجـود دارد       يثبت شده در ا   
ون يناسـ ي واکس ي سراسـر  ي طرحهـا  يموضوع در هنگام اجـرا    

ه يدهد لذا توصـ   يش م ي را افزا  يستري ه يهايدميجاد اپ يخطر ا 
سـتم  ي مختلـف س   يگردد با آشنا شدن پرسـنل در بخشـها        يم

جـاد  ي از ا  مـاران بتـوان   ينگونـه ب  ي با ا  ي و برخورد علم   يبهداشت
  . کرديري جلوگيموارد بعد
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