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زندگی سالم

غربالگری سندروم داون
در دوران حاملگی

ســندروم داون بــه علت
کروموزوم اضافی شماره
مطب
 21درســلولهای بــدن
دکتر سمیه ادایی
ایجاد میشود.
متخصص زنان
ایــن وضعیــت در حدود
یــک در  500تولــد اتفاق
میافتد و در دوران بارداری شایعتر است و درحدود
یــک در  350حاملگــی کــه در اواخــر ســه ماهه اول
تشخیص داده میشــود .اکثر افراد مبتال به سندروم
داون دارای ضعــف فاکتــور هــوش (50 IQتــا )69
وعقب ماندگی ذهنی هستند .آنها دارای ویژگیهای
مشــابه در صورت هســتند.همچنین ممکن است با
نقایص هنگام تولد ،مانند مشــکالت مربوط به رشد
قلب و روده و ســایر مشــکالت پزشــکی مانند صرع،
لوسمی و بیماریهای تیروئید متولد شوند.
زنان در هر ســنی میتوانند کودک مبتال به ســندروم
داون داشته باشــند ،اما این شانس در زنان مسن تر
باالتر اســت .آزمایشهای غربالگری برای ســندروم
داون نمیتواننــد بااطمینــان بگوینــد کــه آیا کودک
شــما ســندروم داون دارد یا خیر ،بلکه آنها به شــما
میگویند که خطر اینکه کودک شــما مبتال شــود کم
اســت یا زیاد .در مقایســه ،یک آزمایش تشــخیصی
میتواند برای اطمینان ازاینکه نوزاد دارای سندروم
داون اســت یاخیــر بــهکار رود .مزیــت آزمونهــای
غربالگــری ایــن اســت کــه آنهــا فقــط نیــاز بهنمونه
خــون از مادر و ســونوگرافی دارنــد ،بنابراین خطر از
دســت رفتن حاملگی درتستهای غربالگری وجود
ندارد .آزمایش های تشــخیصی برای سندروم داون
و دیگر مشــکالت کروموزومی نیــاز به قرار دادن یک
ســوزن در رحم یا جفت و برداشــتن از مایع یا بافت
جنیــن دارد .افزایش خطر ازدســت رفتــن حاملگی
(حــدود  200/1برای نمونهبــرداری کوریونی ()CVS
و  300/1تــا  600/1برای آمینوســنتز) در یک آزمایش
تشخیصی وجود دارد.
اکثــر منابع و انجمنهــای علمی پیشــنهاد میکنند
کــه زنــان قبل ازســن  20هفتــه حاملگی تســتهای
غربالگری سندروم داون را انجام دهند.
چنــد تســت غربالگری متفــاوت وجود دارد و بســته
به اینکــه کدامیک از تســتهای غربالگری در محل
زندگی شما در دســترس باشد و اینکه سن حاملگی
شما چقدر است ،میتوانید آنها را انجام دهید.
غربالگری سه ماهه اول معموالً در  11تا  13هفته
بــارداری انجام میشــود ،که شــامل آزمایش خون و
یک سونوگرافی از کودک در حال رشد است.
غربالگــری ســه ماهــه دوم معمــوالً در  15تــا 18
هفتــه بارداری انجام میشــود .آزمایش فقط نیاز به
نمونهای از خون شما دارد.
غربالگــری گام به گام ،ترکیبــی از نتایج آزمایش
های انجام شــده در ســه ماهه اول و دوم اســت .این
آزمایشهــا شــامل دو نمونــه از خون شــما اســت و
اغلب شــامل یک سونوگرافی از کودک در حال رشد
اســت .نتایج معموالً در ســه ماهه دوم در دسترس
است.
جدیدتریــن روش غربالگــری ،اندازهگیــری cell-
 free DNAدر پالســمای مادر اســت که میتواند در
هفته  10یا  11بارداری انجام شــود .این آزمایش تنها
نیاز به نمونهای از خون شما دارد .در تعداد کمی از
زنــان ( 1تا  5درصد)نتیجه واضح فراهم نمیشــود.
البتــه ایــن آزمایــش گرانقیمــت میباشــد و امــکان
دسترسی همگانی به آن پایین است.
انتخــاب هــر یــک از روشهــای غربالگــری بــه
ارزشهــای شــخصی شــما بســتگی دارد و احتمــال
بــاالی خطرســندروم داون بایــد توســط تســت
تشخیصی معتبر مثالً آمینوسنتز تأیید شود.

تمام طول این هفته همسرم مسافرت بود و من با بچهها تنها بودم .تنهایی
با دخترها و صرف وقت زیاد با آنها در کنار نکات مثبت ،دشواریهای خاص
خــودش را هم داشــت .اینکه کارهای داخــل خانه و بیــرون را باید به تنهایی
انجام میدادم ،تنها یک ســوی ماجرا بود .اما نکته دیگری که شــاید ابتدا به
آن فکر نکرده بودم ،دفعات طلب شدنام در خانه بود .از حدود شش صبح
که فاطمه بیدار میشد که برای مدرسه رفتن آماده شود تا حدود نه شب که
مریم میخوابید ،خطاب «مامان!» قطع نمیشد! تا پیش از آن ،دقت نکرده
بودم که حضور همسرم به معنای یاری در این زمینه هم هست؛ که بخشی از
تقاضاهای کمک و البته درخواست توجه از سوی بچهها توسط او پاسخ داده
میشــود .این موضوع این قدر در این مدت پررنگ شــد که دو روز آخر ســفر
همســرم ،احســاس کردم دیگر تحمل من کمکم دارد تمام میشود .تا آنجا
که چهارشنبه شب وقتی بدون بچهها رفتم تا آشغالها را سر کوچه بگذارم،
یــک آن احســاس کــردم این آشــغال گذاشــتن عجــب فعالیت آرامبخشــی
اســت! آخــر بعــد از یک هفته صدا شــدن برای چنــد دقیقه دیگر کســی نبود
تــا صدا کند «مامااااان!» اما در انتهای این هفته و به مناســبت بازگشــت پدر
از ســفر ،مــن و دخترها چند فعالیت مشــترک هــم انجام دادیــم .اول اینکه
خانــه را با زنجیره کاغذی تزئین کردیم .بــرای این کار تعدادی نوارهای چند
سانتیمتری با کاغذ رنگی آماده کرده و با چسب نواری در اختیار دخترها قرار
دادم .خوشــبختانه توضیــح خیلی کمی نیاز بود و بچهها بســرعت زنجیره را
آماده کردند .آن قدر ســریع که بعد پشــیمان شدم که چرا اصالً بخش قیچی
را از ترس اینکه مبادا کار خیلی طول بکشــد ،خودم انجام دادم ،در حالی که
احتماالً آنها میتوانستند آن بخش را هم خودشان انجام دهند .اما فعالیت
بعدی که به مناسبت بازگشت پدر باید انجام میشد ،مرتب کردن و نظافت
خانه بود .تا چند وقت پیش تا نوبت به مرتب کردن خانه میشد به دخترها
میگفتــم «خــب بچهها بیایید اســباب بازیها را جمع کنیــم!» غالب اوقات
هم آنها همراه با من شــروع به کار میکردند اما بعد از چند دقیقه میدیدم
مادرانه
من تنها در حال جمع کردن هســتم و آنها وســط راه ،مشغول بازی و کارهای
نرگس عزیزی
دیگری شــدهاند .بــه تازگی اما روشــم را عوض کردهام .به جــای عبارت کلی
و مبهــم بیاییــد جمع کنیم میگویــم «فاطمه تو خانهســازیها را جمع کن»،
«مریم تو عروســکها را ســر جایشــان بگذار» و «من هم کتابها را مرتب میکنم» از وقتی مسئولیتهای هر کسی همان
ابتدای کار مشــخص میشــود ،کیفیت همکاری بچهها افزایش محسوســی پیدا کرده اســت و احتمال رها کردن وســط کار
کاهش پیدا کرده است .شاید چون پیگیری میزان مشارکت هر کسی آسانتر شده است.

پیش به سوی
استقبال از پدر

مگر بهتر از این هم میشد؟ همسر ایدهآلی داشت که هر مردی آرزوی داشتنش
را داشت؛ زیبا ،مهربان ،باعرضه ،خوشصحبت .پسر سه سال و نیمهاش هم مایه
حسرت همه بود؛ مؤدب ،باهوش و تروتمیز .کار مهندسیاش در شرکتی بود که با
روای 
تها
ی
ی
وجود مشکالت اقتصادی ،همچنان سرپا بود و اوضاع او هم بد نبود .خانه و ماشین
کرو
هم در حدی داشتند که احساس نیاز به چیزی بهتر نداشته باشند.
انپزش
ک
بــا این همه ،چیــزی در وجود بهمن بود که نمیگذاشــت لذت ببــرد .از میهمانی ،از
مسافرت ،از بودن در جمع دوستداشتنی خانواده ،از تفریحات حاال دیگر تکراری با
چ کدام لذت نمیبرد .تنهایی که از همه فاجعهبارتر بود .آن قدر به این
دوستان ،از هی 
در و آن در میزد که چه بکند و چه نکند ،که آخر پناه میبرد به کارهای شرکت ،یا دیدن
ســریالهایی کــه حالش را به هم مــیزد و وانمود میکرد بشــدت راغب دنبال کردن
آنهاســت .احســاس میکرد یک موجود مرده ،مثل جســدی ،در درونش راه میرود،
غذا میخورد ،کار میکند ،بدون اینکه واقعاًبتواند با دنیای اطرافش ارتباط بر قرار کند.
افســرده بود؟ دیوانه شــده بود؟ با این همه امکانات و خانواده و دوســتان همراه
و همدل؟ چ ه شــده بــود؟ آیا اینها را نمیدید؟ حتی یک بار همســرش را مجبور
کرده بود که باهم بروند پیش مشاور روانشناس ،اما او هم خندیده و چیزی گفته
بود از جنس اینکه «خوشــی زیر دلتان زده آقا!» اما خوشــی زیر دلش نزده بود.
تمام وجودش را تهی میدید و یکسره درد .دلش میخواست بتواند لذت ببرد،
فریاد بزند ،اعتراض کند ،حتی دعوا راه بیندازد ،اما نمیتوانست .فلج شده بود و
همزمان درد میکشید از این ناتوانی .تا اینکه باالخره آن «اتفاق» افتاد .به عادت
معمول حدود یازده صبح یک زنگ به خانمش زد برای صحبتهای همیشگی.
با اندکی دلزدگی ،اما با خوشخلقی همیشــگیاش ،گوشــی را برداشت و شماره
را گرفــت .جواب نگرفت ،دوباره و دوباره .کم کم داشــت نگران میشــد« .یعنی
چی شده؟» ولی باز توجیه کرد که شاید جایی رفتهاند و گوشی را خانه جا گذاشته
اســت .تا اینکه باالخره جواب داد« :ای وای ببخشید .من یک دقیقه رفتم پایین.
مأمور پست آمده بود بستهای را تحویل بدهد ،اما زود برگشتم چون سهیل توی
خانه تنها بود» ولی بهمن جملههای آخر را نشــنید .در طوفانی از خشــم ،سدی
که انگار باز شــده بود و ســیالبی که به جانش حملهور شــده بود ،نفهمید چطور
پرید توی آسانســور و دیوانهوار خودش را تا خانه رساند« .کو؟ کجاست سهیل؟»
سکانسهای دیده نشده
شادی ناباورانه به همسر مؤقر و متشخصاش خیره مانده بود که چطور از خشم
فرنوش صفویفر
میغرید و بهدنبال بچهای میگشت که او را «قربانی» و «بدبخت» و «رهاشده»
روانپزشک
مینامیــد .شــادی علت ایــن واکنش عجیــب و غیرطبیعی بهمــن را اصالً درک
نمیکرد .شــاید این کودک قربانی ،بدبخت و رهاشــده ،کســی جز خــود بهمن در
کودکیاش نبود ،که تجربهاش از ده دقیقه غیبت مادر ،به منزله مرگ او و رها شدن و قربانی شدن بود و حاال همین تکه مرده و
ی شده بود که در او باقی مانده بود و نمیگذاشت او زندگی کند و طعم خوشبختی را درک کند.
بدبخت و قربان 

همه چیز خوب بود
اگر...
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