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  *٢صفر حامدنيا ،١محمدرضا انوشه
 

  07/09/1398تاریخ پذیرش  23/06/1398تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ي . پيدايش عالئم بيمارشودميحاملگي کاذب اختالل رواني نادري است که اغلب در زناني که با يک تعارض درون رواني مواجه هستند ديده  :هدف و زمينهپيش
ني مربوط سماگيري عالئم جين باور دروني در شکلا کند.يمپيدا  گيرد و بيمار باور عميق به داشتن حاملگييماصطالح در ضمير ناخودآگاه صورت غيرارادي و به

  به حاملگي نقش دارند.
 .نداشته است بوده ولي تحت مراقبت مرتب پزشکي قرار ۱سالگي دچار اختالل دوقطبي نوع  ۲۸است که از حدود  ياساله ۶۶بيمار خانم متأهل  معرفي بيمار:

 اندردهکيمار داراي سه فرزند پسر است که همگي ازدواج ب ده است.همسر بيمار رابطه عاطفي مناسبي با وي نداشته و در همين راستا همسر دومي نيز برگزي بعالوه
اينکه شوهر بيمار نسبت به  مضافاً با خود آورده است. ي نيز دارد که همسر جديدشادخترخوانده. وليکن شوهر بيمار عالوه بر سه پسر خود اندشدهو مستقل 

کرد يمبيمار در حمله اخير خلقي که يک دوره افسردگي اساسي با خصوصيات پسيکوتيک را تجربه  کنديمپسران خود ابراز محبت  آراش حتي بيشتر دخترخوانده
  دادنديبيمار را نشان م باورازجمله سطح بتا اچ سي جي و سونوگرافي خالف  هايشحاملگي کرده است.. کليه آزما ادعاي

ي مختلف درون رواني در او پيدا شده است و هاتعارض زاي متعددي مواجه شده و درنتيجهتوجه به اينکه بيمار با حوادث استرس با :گيريبحث و نتيجه
چنين اند. همحاملگي کاذب نقش ايفا کرده يريگسايکوديناميک در شکل يندهاياز طريق فرا ابن حوادث، رسديم به نظر و شدهفراهمزمينه الزم  ترتيبينابه

حاملگي ذهني  اشتغال در پروراندن و تثبيت توانستيخود م ينسايکوتيک بوده و ا يدليل مصرف داروهاي آنتسطح پروالکتين سرم بسيار باال بود که احتماالً به
  داشته است. تأثير

 ينکاذب، پروالکت ي: اختالل دوقطبي، حاملگهاکليدواژه 

  
 ١٣٩٨ دی، ۸۳۱-۸۳۵ ص، دهم شماره، ماسیدوره ، يهارومي پزشکله مج

  
  ۰۹۱۴۴۴۱۵۸۳۶، تلفن: يراز يپزشکروان يدرمان يمرکز آموزش ،هياروم: آدرس مکاتبه

Email: dr.hamednia@yahoo.com 

  
  مقدمه

 يگک حامليکالس عالئمش يدايپ فيتعر ازنظر کاذب يحاملگ 
و کم ش يبزرگ ،هاپستان ونيگمانتاسيوپ يبزرگ ،تهوع مثل آمنوره،

تسلط روان  دهيپد نيا .ر حامله استيک زن غيدر يحاملگ يدردها
 در سطح يمرکز يق دروندادهايطر از احتماالً را بر جسم

 يشناختروان يندهايفرا شوديم تصور .دهديمپوتاالموس نشان يه
 يحاملگ د بهيشد اقياشت آن نقش داشته باشند مانند: شيدايدر پ

 و تعارضاتدوگانه  احساس نسبت به حامله شدن، يترس مرض اي و
 از دستسوگ به  و واکنشپرورش کودک و  يت جنسيهو مرتبط با

                                                             
  اروميه، ايران ،استاديار گروه روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه ١
  سنده مسئول)ينو( ، اروميه، ايراناروميهاستاديار گروه روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  ٢

1 *DSM-5= Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2 **NOS=Non Otherwise Specified 

 و هاولهل بستن ،يسترکتوميه از بالقوه حامله شدن بعد ييدادن توانا
به زن  يينازا بود که يين نازايزوج در ن موارديشتريب .)۱( ا سقطي

  بود. يو ناراحتسترس يتحت د داًيشدنسبت داده شده بود واو 
ش يراين ويپنجم بر اساساست و  يکاذب اختالل نادر يحاملگ 

در قسمت  )*DSM-١5( يرواناختالالت  يو آمار يصيدستنامه تشخ
 يبندطبقه) ** ٢NOSنشده (مشخص  ياختالالت عالئم جسمان

ان يهذ برنديمک رنج يکوتيکه از اختالل سا يدر زنان .)۲( شوديم
درمان با  کهييازآنجا خصوصاًست، يع نيرشايغ يحاملگ

ا باال ن رين، سطح پروالکتيدوپام مهار ترشحبا  هاکيکوتيسايآنت
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ر يو ترشح ش هاپستانت و تورم يکه خود باعث آمنوره، حساس برده
 انيهذ .)۴و ( )۳( کنديمرا القا  يحاملگ يکه تجربه جسمان شوديم

 اختالالت ،يخلق يکوزهايسا ا دريزوفرنياسک عالوه بر يحاملگ
ز ين ک مغزيارگان يهايماريب ريسا و دمانس ،يلپس ياپ ،يافسردگ
تشابهات و  يان حاملگيکاذب و هذ يحاملگ .شده است گزارش
 هانيادو  تشابهات در هر ازنظرد. ندار گريبا همد يفيظر يهاتفاوت

 ماالًاحتو  هاپستان تورم ر آمنوره، گاالکتوره،ينظ يرات جسمانييتغ
ت ن اسيا هاآن يهاتفاوتکن يول .شوديمده يد نيش پروالکتيافزا
، ر اتساع شکمينظ يشتر با عالئم شکميکاذب ب يدر حاملگ که

و استفراغ همراه است.  تهوع وزن، شيافزا ن،ياحساس حرکات جن
در  نيش پروالکتيافزا رسديمنکه به نظر يگر ايف ديتفاوت ظر

نبه ج صرفاً اصطالحبهو  يشناختروان منشأشتر يکاذب ب يحاملگ
 شيافزا يان حاملگيدر هذ کهيدرحالک داشته باشد يولوژيزيف

 ييعوارض داروها براثرا يو  ينياختالل آندوکر علتبه ن يپروالکت
  .)۵باشد ( هاکيکوتيسايآنتر ينظ

ش گزار کنيول شديمکاذب بندرت گزارش  يدر گذشته حاملگ
)، ۷قا (يجنوب آفر يا صحراي) ۶هند (، توسعهدرحال يدر کشورها

مورد در  ۱زان بروز آن يقا مي. در آفرشوديمشتر يب ياندهيفزا طوربه
 يذهن ي) امروزه با فضا۸است (گزارش شده  يحاملگ ۳۴۴ هر

احتمال  يو غن کردهليتحصرو به کاهش، در زنان  يفرزندآور
 – يستيعوامل ز يطورکلبه )۹( شتر شده است.يکاذب ب يحاملگ

 اندعبارتکاذب  يش حاملگيدايدر پ مؤثرع يشا ياجتماع – يروان
 در مورداحساس دوگانه زن،  يينازا خصوصاًن يزوج يياز: نازا
 يمصرف داروهازن و شوهر و مربوط به رابطه  موضوعات ،يحاملگ

متقاعد  در احتماالًن سرم يباال بردن پروالکت دليلبه، کيکوتيسا يآنت
ن يتش پروالکيرا افزاياست ز رگذاريتأثماران به حامله بودن يکردن ب

 شوديم هاپستان يو سفت يو بزرگگاالکتوره  موجب آمنوره، خود
 از که بشر يباوجود .)۱۰( ي هستندک حاملگيکالس از عالئمکه 
 يان حاملگياست اما هذ سروکار داشتهکاذب  يبا حاملگ امياالميقد
 يپزشک اتيدر ادبرول يقرن نوزدهم توسط اسک آغاز در ن بارياول

 يحاملگ مورد در ينادر يهاگزارش .)۱۱( است مستند شده
ورگن ي را يان حاملگيک مورد هذي دارد. وجود يان حاملگيکاذب/هذ

ساله  ۵۱ مار زنيب از آلمان گزارش کرد. ۲۰۰۲ در سال شکهيکورن
 يدعاا يدهه نود مدت در و ا بوديزوفرنياسک که مبتال به بود ييغنا

ط مربو يهاشيآزما و هايبررسنکه تمام يرغم ايعل داشته و يحاملگ
 کينيکلبه  يحاملگ يريگيپ يبودند همچنان برا يمنف يبه حاملگ

ود ب از بنگالدشگر يک مورد دي. است کردهيم مراجعه مانيو زازنان 
پار تازه  يزن مولت کي ۲۰۱۲ در سال و همکارانکمال  يمصطف که

افت يدر از بعد بالفاصله ماريطالق گرفته را گزارش نمودند. ب
 اهيبررسکه البته  نموده بود يحاملگ يادعا از همسرش نامهطالق

ران يا از هم گزارشک ي )۱۲( .را ثابت کرده بود يو يخالف ادعا
 زدي يعلوم پزشک از دانشگاه ۲۰۱۸ در سال و همکاران يدکيتوسط ب

بوده که  يساله مجرد ۲۵مرد گزارش شده  ماريصورت گرفته است ب
دوم  ماههسه که در کردهيم ادعا داشته و ييخودارضا روز هر

 در ازآنجاکه رحم است و يداشته که دارا اعتقاد او است. يحاملگ
 ،شکه خود دهيباور رسن يبه عقب داشته به ا يبرگشت من استمنا
گر که يد شمارانگشتمورد  و چند) ۱۳( کرده است. را حامله خودش

الل ن اختينادر بودن ا دليلبه. انددهيگردا گذارش يدن کنارگوشهاز 
  م.ييمورد را گزارش نمان يم که ايز بر آن شدي، ما نيپزشکروان

  
  معرفي مورد

در که نوشتن  خواندن و سواد است با ياساله ۶۶ خانم ماريب 
در  است که ن سه فرزند پسرآحاصل  و کنديمازدواج  يسالگ ۲۵

 ۱۲ همسرش دارند. يقلتمس يزندگ و کردهازدواج يهمگ حال حاضر
 و ردخت فرزند کي يکه دارا يزن با زنش يماريقبل به بهانه ب سال

 همسرش مار،يگفته بازدواج کرده است. به ک پسر بوده، ي
 دارد. دوست شتريبخودش هم  ياز پسرها يحت خود رادخترخوانده 

ن ياولو  شوديمشروع  يسالگ ۲۸از  ماريب يپزشکروان اختالل
 يمار در فاز افسردگينوبت ب در آن بوده است يسالگ ۳۴ در او يبستر

 يکاتفاق پزشن فاصله يدر ا .بوده استک يکوتيات پسيبا خصوص
است که  يسالگ ۵۶در پستان  کانسر مار بهيب يابتال ،گريمهم د

 يبستر نوبت دوماست چپ انجام شده  يبدنبال ان ماستکتوم
 ۶۴ز در ينوبت سوم ن ا بوده ويدر فاز مان يسالگ ۵۹در  يپزشکروان
 ۶۶ز در ين) ينوبت کنوننوبت (ن يو آخر يدر فاز افسردگ يو يسالگ
 همراه ين دوره عالئم خلقيدر ا. باشديمدر فاز مختلط  يو يسالگ

ون بد چ اريماررابسيبوده که ب ييوتوهمات شنوا يخودکش با افکار
 ، درمان بايبستر از . بعدکردنديمخطاب  طه" "بدکاره" و...ي"سل

به ن يج سرتراليتدرهب و وم شروع شديتيول دونيسپرير ن،يسرترال
 گرمميلي ۸دون يسپريور گرمميلي ۹۰۰به وم يتيل گرم ويليم ۲۰۰

ف بود يضع يپاسخ درمان. در طول درمان درروزرسانده شد
 ييشنوا توهمات از عمدتاً ده ويتخت دراز کش يرواغلب اوقات ماريوب

 د کهبوگذشته  يبستر سه هفته از حدود .برديمناراحت کننده رنج 
 و در ردک يحاملگ يمار ادعايب ن بارياول يبرا يناگهان طوربه باًيتقر
 الئمعل شد. يتبد غالب ينيبال ين ادعا به تابلويک هفته اي يط

 از ماريب ديرسيم به نظرو  بودندفروکش کرده  يتاحدود يافسردگ
 تخت از ماريب است. ين راضآ از و شده نکه حامله است ذوق زدهيا

 مشغول بود خود عالئمبا  و رفتيم خودش ور با مرتباً و آمدهن ييپا
 انرآنوک  و داديم فشار را نه خوديس زديمدست به شکمش  مکرراً
 لب داشت. در ت بريلبخند رضا حالدرعين و  نموديم يوارس

بود بلکه  خود مصر يادعا بر تنهانه ماريبهم روزانه  يهاتيزيو
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 ۱۳۹۸ دی، ۱۰، شماره ۳۰دوره   اروميه مجله پزشکي
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چهار  را خود يحاملگ .بودن ادعا يحوش ا حول و شتريب شيرفتارها
بود."حاال  هم دختر ينکه محصول حاملگيا جالب و دانستيمماهه 

 اموردهآا يدنه ب تا پسر من سه دکتر يقاآ" است"؟ دختر يدانيازکجا م
 ماريب بود که بين ترتيمتفاوت است" به ا شانهمهبا  بچه نيا اام
 يلينات خيمعا داشت. در يک پاسخي فوراً يديترد سئوال و هر يبرا
م شک يورآشگفت  وبه طرز داديم بالش پشت خود قرار کيع يسر

 واقعاًنه کننده يکه معايطوربه کرديمسفت  ورده وآ جلو خود را
حرکات  يگاه يحت و شکم هست در يزيچ کرديماحساس 

ماهرانه  يليمارخيهمان حال ب در نموديمهم لمس  را يمشکوک
 نآدادن  فشار لمس و با و کرديممتوجه تنها پستانش  پزشک را

 رو يکم از بعدالبته  و چقدر سفت شده اشنهيسکه  داديمنشان 
 ن ظاهرآ هم در يمانند ريش نه ترشحات مختصرينوک س رفتن با

 اغلب ماريکه ب کردنديمگزارش  همکاران پرستار نيهمچن .شديم
انه اغواگر اريبس ش گونه وينما و سروصدا با ييدستشو در هاصبح

 يکه اغلب اعضا نموديم يعيطب يقدره ب ماريب عالئمزند. يم "آق"
 يگاهايشآزم يهايبررس نيبنابر د انداخته بود.يرابه ترد يم مراقبتيت

که  انجام شد يک تست ساده حاملگي ابتدا د.يمرتبط درخواست گرد
 يکه منفدرخواست شد  يج يسطح بتا اچ سسپس  و بود يمنف
 با تريل يلينانوگرم درم ۱۵/۷۵بود (ن باال ياما سطح پروالکت. بود

 در مونوپوز). از بعد تريل يليم نانوگرم در ۲۴/۴ -۴۹/۱۸رفرانس 
شروع  زين يکيالکتردرمان با تشنج  داده شد و يراتييمارتغيدرمان ب

 يبهبود شواهد ECTافت چهار جلسه يدر با و روز ۱۰ يط در د.يگرد
حدود سه هفته بعد  ماريب و کامل شد يدرمان بهبودظاهر وبا ادامه 

ب حج بارها با شکارآ يبهبود با مارياست که ب جالب د.يمرخص گرد
ت شده است عذر ياذ و زارآموجب  يحاملگ ينکه با ادعايا ا ازيح و

  کرد. يخواه
   

  يريگجهينتبحث و 
 است يده نادريهرچند پد يان حاملگيکاذب/هذ يحاملگ 

ن آمورد  درحال توسعه در يازکشورها )ژهيوهب( يگزارشاتکن يلو
 .کنديمد يرا تاکنآبهتر  و شتريکه لزوم شناخت ب وجود دارد

 يترکمن فرصت يزوج سن ازدواج باال رفته و درحال حاضر ازآنجاکه
 هم شترينده بيآ ن گزارشات دريا احتماالًدارند  يورآفرزند يبرا

 يدرحال توسعه که فشارها يکشورها از ژهيوهخواهند شد ب
  باالست. هنوز هانآ شدن در بچه دار يبرا ياجتماع
 Mary V See)من يس يو يمر کيستماتيمطالعه س در 

man) موارد گزارش شده  يبررسکه هدف آن کانادا از ۲۰۱۴ در سال
درک  يجهان برا سراسر از يان حاملگيکاذب/هذ يحاملگ رياخ
، بود آن شيدايدر پ ياجتماع- يروان- يستيز يانهيزمعوامل  شتريب

 يبررس مورد را ۲۰۱۴-۲۰۰۰سال  ازگزارش شده  مورد ۸۰ او

درحال  يموارد ازکشورهاعمده  کيستماتين مرور سيدر ا قرارداد.
ص يهم تشخ مورد ۵۰ و زن بودند مارانيب يتمام ،توسعه بودند

عه ن مطاليدر اع يشا ياجتماع يروان يانهيزمعوامل . داشتند کوزيسا
مربوط به رابطه  موضوعات ،يحاملگ در مورددوگانه  احساس :شامل

بود  يين نازايدرزوج موارد نيشتريب بودند. )(Lossدادن وازدست 
 يمصرف داروهااو اشاره کرد  به زن نسبت داده شده بود. يينازا که
 موجب آمنوره،، نيش پروالکتيافزا دليلبهک هم يکوتيسا يآنت

ک يم کالسيعال که از شوديم هاپستان يوسفت يوبزرگ گاالکتوره
 کرد. ييشناسا عوامل را نيا توانيم زين ما ماريب در هستند.. يحاملگ

ر گيد يهمسرش زن نازا بود ديگرعبارتيبه ائسه وي ساله و ۶۶او 
 ما ارميب ش بود وايقبل شوهر از ک دختري يارکرده بود که داراياخت

 شادخترخواندهشوهرش  ماريب يادعا طبق داشت و البته فقط پسر
شروع  قبل از .داشتيمدوست  شتريفرزندان خودش ب از يحت را

ه ب کهيطوربههم اتفاق افتاده  يخانوادگ يک تنش جديدوره  نيآخر
ترک  را همه فرزندان او يخانوادگ يک مهمانيدنبال مشاجره در 

درک  توانيمن پازل يمختلف ا يهم قراردادن اجزا کنار . بااندکرده
محصول دخترکرده است.  هم با نآ يباردار يادعا ماريب کرد که چرا

 يندهايفراک هم يکوتيماران سايب در يرسد حتيم نظرهب
 قرار دهند. ريتأثراتحت  ينيبال يتوانند تابلويم فعالند و يشيپوروان
 يکه دارا ييهوو و هستند همسر يدارا و که همه پسر يفرزندان قهر

 ار به داشتن دختر ماريل بيم توانديماوست  محبوب همسر يدختر
 گرمميلي ۸ مصرف روزانه با زيمار ما نيدر ب نيهمچن .ک کنديتحر

 يعيطب مقدار ن سرم حداقل سه برابريدون سطح پروالکتيسپرير
ه يتوج يعالئم باردار از ياريد بسيتقل عالوه بر احتماالًن يا شده بود و

ه ک باشديمند درمان يانه فرايم در يحاملگ يادعا يناگهان ظهور گر
 يواز س .ان ارتقا داده استيحد هذ تا ت ويتقو را يقبل ينه فکريزم
 رد يان حاملگيگزارش کرده بود که هذکه شيورگن کورنيگر يد

 يازجمله اختالالت خلق ينورولوژ و يپزشکرواناختالالت  از يتعداد
 يدوقطب اختالل دچار هاسال زين ما ماريب شود. ظاهر ممکن است

  .بود
از  يو در بعض بود يمار ما هرچند دچار اختالل دوقطبيب 
 کن با توجه بهي، لداديمک نشان يکوتيعالئم سا يماريب يهادوره

عالئم  عمدتاً( يو يمرتبط با حاملگ يجسمانو عالئم  ينيتظاهرات بال
 که يشناختروانمتعدد  يهان با توجه به تعارضي) و همچنيشکم

ان يا هذت کاذب سازگار است يبا حاملگشتر يب رسديمنظر  به داشت،
  .يحاملگ
گزارش به  نيا فوق، يهابحثد است با توجه به مجموعه يام 
 کمک کند چرا يان حاملگيکاذب/هذ يحاملگ شتريب و بهتر درک

 از يترشيان با موارد بپزشکروان مخصوصاًرود پزشکان يم که انتظار
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ان ماريب رسد دريم نظرهب ضمناً نده مواجه شوند.يآ در هادهيپدن يا
ک يوتکيساينتآ يداروها از يشترياط بياحت د بايسک باال باير با

که سطح  برد کارهرا ب ييتا حد امکان داروها و استفاده کرد
  .برنديمباال  ترکم ن رايپروالکت
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Abstract 
 The Patient is a 66 years old woman with bipolar mood disorder type 1 since 28 years old. She has three 
sons with no daughter. Her husband remarried with a widowed woman 12 years ago that (who) has a 
daughter and a son from previous marriage. Before the beginning of the last period of mood disorder 
she has an important tension with her sons and their wives so that all of them left the Party in her home 
in the fifth and last admission to the psychiatric ward. In the mid-treatment process, she claimed that 
she is pregnant and her fetus is a daughter. Although most of the classic signs and symptoms of 
pregnancy were found in the patient and serum Prolactin level was high because of risperidone use in 
the 8mg/d dose, all tests, including beta-HGH levels and ultrasound, showed that she was not pregnant. 
However, the patient insisted on her pregnancy (pseudocyesis). It seems that Psychodynamic processes 
and high levels of Prolactin had a role in her claim. 
Keywords: bipolar mood disorder’ pseudocyesis’ prolactin 
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