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زندگی سالم

آزمایشهایغربالگری
در حاملگی

مــادر بــاردار 16هفتــه
بــا نگرانــی بــه مطــب
مطب
مراجــعــــه مــیکنـــد.
دکتر الهام
جـــــــــواب آزمــــایــش
صدیقی مقدم پور
متخصص زنان
غربالـگـــــــری مثبـــت
گزارش شــده ،مفهوم
آزمایــش بــرای مادر مشــخص نیســت و نگران
است که جنین منگول باشد.
بــرای مــادر توضیــح داده میشــود آزمایــش
غربالگــری تســت تشــخیصی نیســت و فقــط
حســاب احتمــاالت اســت یعنــی نســبت بــه
جامعــه احتمــال اینکه جنین دچــار ناهنجاری
باشد افزایش پیدا کرده نه اینکه جنین ناهنجار
اســت .بنابرایــن برای تشــخیص بایــد اقدامات
دیگــری انجــام شــود .آزمایشهای تشــخیصی
بــه دو دســته تهاجمــی و غیرتهاجمی تقســیم
میشوند.
در روش تهاجمــی  ،از بنــد نــاف یــا مایــع دور
جنیــن نمونــه گرفتــه میشــود و نمونــه بــه
آزمایشــگاه برای بررســی اختــاالت کروموزمی
فرســتاده میشــود نمونهگیــری از بنــد نــاف
درمراحــل ابتدایــی بــارداری قابل انجام اســت
امــا نمونهگیری از مایــع دور جنین دیرتر انجام
میشــود البتــه ایــن روشهــای تهاجمــی بــا
احتمال کم ،همراه عوارضی مثل سقط ،پارگی
کیســه آب وعفونــت هســتند کــه بــرای والدیــن
توضیــح داده میشــود .در روش غیرتهاجمــی
کــه روش خوبــی اســت امــا صددرصد نیســت
از نمونــه خون مادر اســتفاده میشــود و DNA
جنینی که وارد خون مادر شــده را مورد بررســی
قرار میدهد.
به ایــن آزمایش cell free DNAگفته میشــود
کــه یک روش غربالگری شــگرف در علم جدید
اســت کــه بــه مادرانــی کــه در ســن بــاال بــاردار
شــدهاند یــا آزمایشهــای غربالگــری مثبــت
شــده ،پیشــنهاد میشــود کــه البتــه همانطــور
کــه گفتــه شــد بــه دقــت روشهــای تهاجمــی
نیست.
ایــن آزمایشهــا برای این انجام میشــود که با
رضایت مادر تا  ۴ماهگی در صورتی که پزشکی
قانونی تشخیص دهد نوزاد ناقص سقط شود.
بنابرایــن بــه همــه مــادران بــاردار توصیــه
میشــود که از ابتــدای بارداری زیر نظر پزشــک
متخصــص آزمایشهــای غربالگــری را انجــام
دهنــد ،غربالگری مرحله اول بیــن 11تا13هفته
و شــش روز انجام میشود و شــامل سونوگرافی
و آزمایــش خــون اســت ،آزمایــش مرحله دوم
بــا نظر پزشــک حــدود 16هفتگی وســونوگرافی
بررســی ناهنجاریهــا از 18هفتگــی قابــل
انجام است.
در انتهــا باز به این نکته تأکید میشــود که مادر
بــاردار نبایــد بــا مثبت شــدن تســت غربالگری
آن را با تســت تشــخیصی اشــتباه بگیرد .تست
غربالگــری فقــط احتمــال ناهنجــاری را مطرح
میکنــد کــه مــادر بعــد از آن بایــد روشهــای
تشــخیصی را انجــام دهد کــه البته اکثــراً جواب
تست تشخیصی نرمال است اما بهدلیل همان
احتمــال کــم مــا مجبــور هســتیم غربالگــری و
تســتهای تشــخیصی را انجام دهیم تا از تولد
نوزاد ناهنجار جلوگیری کنیم.

چشــم بــه هم زدیــم و تعطیالت عید تمام شــد و پرونده ســال  95با همه
خوبیها و بدیها و خوشــیها و ناخوشــیهایش بسته شــد .هر چند خدا را
شــکر قســمتهای خوب و خوشــش خیلی بیشــتر از بقیه بود و دعای این
روزهــای من این اســت که ســال جدید بــرای همه خیلی بهتر از ســالهای
گذشته باشد.
عیــد امســال بــرای ما با یک ســفر کوتاه به شــمال همــراه بود کــه با بزرگ
شــدن آروین کیفیت ســفر هم نسبت به قبل خیلی بهتر بود و خیلی بیشتر
از ســفرهای قبل به هر ســه نفرمان خوش گذشــت و جالبی ماجرا این بود
که برخالف تصورمان از اجاره کردن یک خانه جدید بســیار خوشــحال بود
فقط همان ابتدا چند ســؤال در مورد خانه خودمان پرسید و وقتی خیالش
راحت شد که خانه خودمان سر جایش هست با خانه جدید ارتباط خوبی
برقرار کرد.
خــدا را شــکر برعکس ســفرهای قبل آروین بســیار خوش خــوراک بود و با
غذا خوردنش هیچ مشــکلی نداشــتیم .بعد از ســفر هم دید و بازدید عید
شــروع شــد کــه مــا از چنــد روز قبــل بازیهــای هــر روزه خودمــان را تغییر
دادیــم و بــازی غالبمــان بــازی جذاب عیــد دیدنی بــود به این شــکل که
آروین با عروســکهایش به خانه من یا همســرم می رفت و بعد از ســام
و احوالپرســی خودش میگفت عید شما مبارک و صد سال به این سالها
و آنقدر این جمله را بامزه میگفت که برایش هر دفعه غش میکردیم.
و حــاال در روزهای آخر فروردین من و همســرم مثل ســالهای گذشــته در
حال فکر کردن به جزئیات تولد سه سالگی آروین هستیم و سعی میکنیم
همــه چیــز را خودمان بســازیم و موضــوع مهم این اســت که خــود آروین
امسال معنای تولد و هدیه تولد را کامالً می فهمد و وقتی در مورد تولدش
با او حرف می زنیم قند در دلش آب می شــود و چشــمانش از خوشــحالی
و شــادی برق می زند و یا اینکه روزی چندین بار پیشنهاد میدهد که قصه
تولــدش را برایــش بگویــم و من هــم یکی یکــی اتفاقهــای روز تولدش را
مادرانه
پیشگویی میکنم و او با دقت گوش میدهد.
فرنگیس یاقوتی
ایــن روزهــا بعد از پایــان تعطیالت ،کار هر روز عصر من و همســرم در کنار
آروین این اســت که یکی از کارهای تولدش را انجام دهیم .مثالً چند شــب
پیــش بــا یــک مقوای بازیافتی یک عدد ســه بزرگ بــرش زدیم و با کمک هــم روی آن کاغذ رنگی چســباندیم و برای
آروین توضیح دادیم که این عدد تولدت است یا اینکه یک ریسه تولد مبارک رنگی رنگی برش زدیم و به دیوار وصل
کردیم.

تولد میگیریم

یک ســاله نامزد کردهام و چند ماه دیگر قرار اســت عروســی کنم؛ اما با همســرم
مشکالت بسیاری دارم ،او برای ادامه تحصیل در خارج از کشور زندگی میکند و ما
چندان ارتباطی با هم نداریم در حد تلفن و شبکههای مجازی! بر سر کوچکترین
مســأله بــا من بحــث میکند ،قهر میکند و تا من پیشــقدم نشــوم تن به آشــتی
نمیدهد ،در آخرین مشاجره از او خواستهام دیگر با من کاری نداشته باشد ،حال
بیش از دو هفته است که سراغی از من نگرفته و من دلتنگ او هستم و نمیدانم
چه کنم ،لطفاًراهنمایی کنید.
ســبکوسنگینکنید:پیشنهاد میدهیم با خود رو راست باشید و تعیین تکلیف
کنید ،فراموش نکنید شــما از او خواســتهاید که با شــما کاری نداشــته باشد ،حال
چرا پشیمانید؟ بهتر است بر رفتارهایتان اندکی متمرکز شوید ،اشتباهات خود را
شناسایی کنید و راه حلی برای آنها بیابید؛ تدابیر اتخاذی شما برای متقاعد کردن
همسرتان یا بیان خواسته هایتان ،روش های نامساعدی است که نتیجه کالمتان
را به بحث میکشــاند و در نهایت نیز شــما را مجبور به پا پیش گذاشتن میکند،
بهتر است آنها را اصالح کنید.
از ســوی دیگر ،بدون هیچ قضاوتی در مورد مشــکالتتان با فــردی معتمد ،آگاه و
بیطــرف (فــردی که خارج از محدوده خانواده و دوســتان اســت) ،صحبت کنید
نظر او را راجع به آنها بپرسید اگر وی شما را محق دانست و ایراد کمتری بر شما
وارد بود(قطعاً شــما هم بیتقصیر نبودهاید اما شــدت و ضعف قصور و کوتاهی
مهم است) صبر کنید تا همسرتان پیگیر شما شود ،چه بسا ایشان بهعنوان یک
مرد باید توان مدیریت زندگی خانوادگی را داشته باشند ،قهرهای طوالنی مدت،
آن هــم وقتــی که فرد میداند مقصر اســت ،نشــانهای منفــی را دربــاره هویت و
شخصیتاش آشکار میکند؛ اگر چه طبیعی است دلتنگ همسرتان باشید ولی
یادتان باشد گاهی چشم پوشی از خطاها یا محبت بسیار عین وظیفه میشود و
بدترین چیز برای انسانها عادت به وظیفه است ،پس تا دیر نشده باید این عادت
بد همسرتان را متوقف کنید.
ازدواجتانرابهتعویقبیندازید:با وجود مشکالت مطرح شده و ارتباطات محدود
مجــازی ،توصیــه میکنیم تا زمانی که به شــناخت کافی و الزم از یکدیگر دســت
مشاوره
نیافتهاید ،هرگز به ازدواج فکر نکنید.
نسرین صفری
مهارتهای همســرداری را بیاموزید :شما و همســرتان نابلد مسیر هستید ،سعی
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
کنید اطالعات تان را افزایش دهید ،آگاهی از تفاوتهای جنسیتی و شناخت فنون
همسرداری و مهارت ارتباط سالم و بهینه کمک شایانی به بهبود رابطه شما و همسرتان میکند.
س با ریشهیابی علت اصلی مسائل،
مشــاوره بگیرید :با روانشناسی مجرب درباره مشکالتتان مشــورت کنید بیتردید روانشنا 
میتواند راهکارهایی را برای اصالح رفتارها یا بر طرف کردن مشکالت به شما و همسرتان پیشنهاد دهد.

دلتنگ نامزد
قهرویم هستم

6

