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زندگی سالم

آمینوسنتز
آزمایش مهم دوران حاملگی

آمینــو ســنتز آزمایشــی
اســت کــه در طــول
مطب
حاملگــی بــه مــا
دکتر سمیه ادایی
اطالعاتــی از جنیــن بــا
متخصص زنان
نمونهگیــری از مایــع
آمینیــون میدهد .این
مایع شــامل ســلولها و مواد شــیمیایی با منشــأ،
جنینی اســت .بیشــترین دلیل انجام آمینو ســنتز
اطمینــان از تشــخیص مشــکالت جنینــی ماننــد
ســندرم داون اســت .ایــن تســت معمــوالً بیــن
هفتههای  15تا 17حاملگی انجام میشود .آمینو
ســنتز همچنیــن میتواند اطالعاتــی در موارد زیر
به ما بدهد:
نقصهــای طنــاب عصبــی مثل ســتون فقرات
شکاف دار و بیرون زدگی نخاع
نوع گروه خونی جنین در مواردی که خون مادر
حاوی آنتیبادی علیــه گلبولهای قرمز جنین
است
بیماریهــای ژنتیکــی در جنین مثــل کم خونی
داسی شکل
عفونت در جنین
اطــاع از تکامــل ریــه و آمادگــی جنیــن از نظــر
زندگی خارج از رحم
عوارض آمینو ســنتز شــامل سوراخ شــدن پرده
اطــراف جنیــن و نشــت مایــع آمینیــون اســت
کــه اکثــراً طــی یــک هفتــه خودبهخــود متوقف
میشــود آســیب بــه جنیــن محتمل اســت .در
صــورت ابتــا ،مــادر به هپاتیــت و ایدز شــانس
آلوده شدن جنین وجود دارد.
در آمینوســنتز پزشــک به وســیله کمــک گرفتن
از ســونوگرافی بــا ســوزن نمونه از مایــع اطراف
جنین میگیرد و به آزمایشگاه میفرستد.
احتمــال ســقط جنین بعد از آمینو ســنتز وجود
دارد که خوشــبختانه این احتمال پایین اســت.
بالفاصلــه بعــد از انجــام آمینوســنتز ممکــن
اســت بعضــی از زنــان دچار دردهــای خفیف و
خونریزی و ترشح شوند در صورت ادامه یافتن
این عالئم یا داشــتن تب با پزشک خود تماس
بگیرید .زنان میتوانند فعالیت خود را یک روز
بعد از آمینو سنتز از سر بگیرند.
اکثــر آزمایشــگاهها نتایــج را طــی 7تــا 14روز
اعــام میکننــد .نتایــج مربــوط بــه بلــوغ ریــه
طــی چند ســاعت آمــاده میشــود .آمینوســنتز
یــک انتخــاب برای بــه دســت آوردن اطالعات
راجــع بــه جنیــن اســت شــما بایــد در مــورد
ســود و زیــان آن بــا پزشــک خــود مشــورت
کنید.
برای اطالعــات ژنتیکی میتوانید از نمونههای
ویلــوس کوریــون اســتفاده کنیــد  ،ایــن تســت
جایگزینــی بــرای آمینو ســنتز اســت .مزیت آن
نســبت به آمینوسنتز آن اســت که در هفتههای
زودتر حاملگی مثالً از  10تا  12هفته قابل انجام
اســت،هر چنــد کــه خطــرات آن مثــل ســوراخ
شــدن کیســه آب دور جنیــن و عفونت و ســقط
مثل آمینو ســنتز اســت .تستهای دیگر جهت
فراهــم کــردن اطالعاتــی راجــع بــه جنیــن در
دسترس است هر چند با این تستها تشخیص
 100درصــد امکانپذیر نیســت واحتمــال منگل
بودن را مطرح میکند .قبل از انجام تستهای
تشخیصی تهاجمی انجام این تستها به زنان
بار دار توصیه میشود.

بعد از هفت روز مسافرت و دوری از خانه با کلی تجربه جدید و خاطرههای
دوست داشتنی دوباره به خانه برگشتیم.
مــن بهدلیــل شــغل همســرم و ســفرهای تقریبــاً زیــادی کــه در طی ســال
داریم به توانایی عجیبی در ســر و ســامان دادن روزهای بعد ســفر دســت
پیدا کردهام! مثالً تا همین چند ســال پیش هر زمان از ســفر برمیگشــتیم
احســاس میکردیم خانه منفجر شــده است! شــلوغیهای قبل سفر خانه
و بعد از بازگشــت پهن کردن ســاکها وســط پذیرایی و شســت و شــوهای
فــراوان همه ایــن موارد باعث میشــد خانه تا چندیــن روز حالت طبیعی
نداشته باشد و خستگی سفر دو برابر شود.
امــا حاال کاری که در چند ســفر گذشــته انجام دادهام و واقعــاً نتیجه خوبی
گرفتهام این بود که مثالً از چند روز قبل از ســفر حســابی همه جای خانه را
تمیــز میکنــم و این کار را نه فقط برای ظاهــر خانه بلکه برای همه کمدها
و کابینتهــا و قســمتهای پنهان نیــز انجام میدهم و بــه معنای واقعی
کلمــه کارهــا را انجام میدهم یعنــی لحظهای که بــا چمدانهایمان از در
خانه به قصد سفر بیرون میآییم یک لحظه سر تا سر خانه را نگاه میکنم
و ظاهــر ماجرا مثل این اســت که همین االن قرار اســت کســی بــه خانه ما
بیایــد .خالصــه بــا آرامــش و لبخند و لــذت از تمیــزی همه جــا در خانه را
میبندم و بیرون میآیم.
بعــد از ســفر اجــازه وارد شــدن هیــچ ســاک و وســیلهای را به داخــل خانه
نمیدهــم ،همــه چیــز را در راهــرو خانــه میچینیــم و از همــان جــا یکــی
یکی وســایل را ســر و ســامان میدهم .مثالً لباسهای کثیف را در چندین
نوبــت در لباسشــویی میانــدازم و بعد وســایل تمیــز را یکی یکــی از راهرو
برمــیدارم و در ســر جــای مناســب میگــذارم بــه ایــن شــکل دیگــر پایان
ســفر برایم با خســتگی و شــلوغی همراه نیســت و میتوانم چنــد روز بعد
از ســفر خاطــرات آن را مــزه مــزه کنــم و خانــه نهایــت بــه یــک گردگیری
ساده نیاز دارد.
مادرانه
کار دیگــر ما بعد از ســفر این اســت که با آروین فیلمهــا و عکسهایمان را
فرنگیس یاقوتی
یکــی یکــی نــگاه میکنیم و ایــن کار تا چنــد روز فعالیت جذاب هــر دو نفر
ماســت و در کمــال تعجــب جزئیــات خیلــی کوچــک را نیز آرویــن در مورد
عکسهــا بــه یاد میآورد جزئیاتــی که در لحظه اول خودم آنهــا را در ذهن ندارم .بعد از تماشــای چندین و چند باره
فولدری از عکسها را برای چاپ انتخاب میکنم و به این شــکل خاطرات ســفر را به طور رســمی برای همیشــه ثبت
میکنم.

آیین بعد از سفر

دختر  25ســاله ای هســتم که دوســتان کمی دارم و در ارتباط با دیگران نیز احســاس
راحتی نمیکنم ،به رغم میل باطنی همیشه در گوشهای کز میکنم و قادر به معاشرت
نیستم ،این وضعیت باعث تنهایی من شده و مرا عذاب میدهد لطفاً کمکم کنید:
در جســتوجوی علــت باشــید /بــا کمــک یک متخصــص به جســتوجوی
علت تنهایی باشــید .دریابید چرا دچار این مشــکل شدهاید؟ آیا اعتماد به نفس
پائینی دارید؟ آیا فرد منزوی و گوشهنشــینی هســتید؟ آیا از مهارتهای ارتباطی
ضعیفــی برخوردارید؟ آیا از برقــراری ارتباط با دیگران هــراس دارید؟ آیا بعد از
بروز حادثهای (شکســت عاطفی ،مرگ یکی از عزیزان ،دســت نیافتن به هدفی
و )...دچار این حالت شدهاید؟ آیا دچار مشکل جسمی شدهاید؟ آیا اخیراً چکاپ
شــدهاید و از وضعیت هورمونی خود مطلع اید؟ و ...با دانســتن علت میتوانید
برای رفع مشکل خود حرکت کنید.
نگاهتان را تغییر دهید /بخش اعظم تنهایی به خاطر مشغولیت بسیار با افکار
نگرانکننده و منفی اســت .این افکار را شناســایی کنید ،هیجــان متعاقب آنها را
بشناســید ســپس با رفتارهایی مغایــر به جنگ آنهــا بروید و هیجانتــان را تغییر
دهید .مثالً با خود میاندیشــید که هیچ کس شــما را دوست ندارد(افکار منفی)،
احســاس اضطراب و بیحوصلگی (هیجان غالب شــما در این لحظه) میکنید
پــس با خود تصمیم میگیرید با هیچ کس ارتباط نداشــته باشــید (نتیجه) ،این
مثال ســیر افکار منفی شماست ،برای مواجهه با آن ،سیر فکر و رفتار را زیر سؤال
برده و مغایر با آنها عمل کنید .مثالً این چنین کنید :قرار نیست همه مرا دوست
داشته باشند ،بودن یک نفر مثالً مریم برای من کافی است (مواجهه با فکر منفی)
چون احســاس شادی خواهم کرد (هیجان غالب شما در این لحظه) پس سعی
میکنــم با مریم تماس بگیرم (نتیجه) .تا زمانی کــه انگیزه تغییر در خود ایجاد
نکنید رخوت و بیحوصلگی بر شما غالب خواهد بود .این شمایید که زندگیتان
را میسازید آن گونه که متمایلید.
زندگیتانراهدفمندکنید/برای خود هدفهایی تعیین و برای دستیابی به آنها
برنامهریزی کنید .مثالً میتوانید به کسانی که نیازمند محبت شما هستند ،محبت
کنیــد .محبت کردن ،تأثیــرات مثبت زیادی بر روح و روان شــما دارد .با انجام این
مشاوره
رفتارها ،نگاه جدید به زندگی پیدا میکنید و احساس مفید و مثبت بودن خواهید
نسرین صفری
داشت .امید خود را ازدست ندهید .به شما توصیه میکنم حرفهای امیدوارکننده
روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بزنید یا اگر برایتان مقدور اســت آنها را روی کاغذ بنویسید و در مقابل دیدگانتان
قرار دهید (مثالً به دیوار بچسبانید) و هر روز چندین مرتبه آنها را بخوانید و سبک جدید زندگیتان را به خود یادآوری کنید.
تفریحکنید/در یک کالس هنری یا ورزشــی ثبتنام کنید ،دوســتانتان را برای صرف ناهار به خانه دعوت کنید و ...شــرکت در
کالس های زومبا ،ایروبیک و شنا توصیه اکید من به شماست.

درد تنهایی
مرا خواهد کشت!
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