
بارداری  خانگی  آزمایش 
روشی سریع و آسان برای 
خانم هاست تا دریابند آیا 
نه؟  یا  شده اند  بچه دار 
کیت های آزمایش بارداری خانگی وجود 
دارد که می توان آنها را بدون نیاز به نسخه از 
داروخانه ها خرید و با آزمایش ادرار به وسیله 
این کیت ها بارداری را در هفته های اول با 
از قطع عادت ماهانه  نه چندان زیاد  فاصله 
مثبت  صورت  در  خانم ها  کرد.  شناسایی 
بودن نتیجه آزمایش با این کیت ها می توانند 
سریع به پزشکشان مراجعه و مراقبت های 
پیش از زایمان را از همان مراحل ابتدایی 

بارداری دریافت کنند.
همچنین  بارداری  زودرس تر  تشخیص 
می تواند این فرصت را در اختیار کارکنان 
درباره  خانم ها  به  که  دهد  قرار  بهداشتی 
روند بارداری شان و عادات زیانباری مانند 
سیگار کشیدن که ممکن است بر جنین تاثیر 

بگذارد، توضیح دهند.

آزمایش بارداری در قدیم فقط به وسیله پزشکان 
و پرستاران انجام می شد و روند پیچیده تری 
داشت و نتیجه آن هم دیرتر معلوم می شد. این 
آزمایش در آن زمان شامل گرفتن نمونه ادرار 
خانم و تزریق آن به خرگوش، قورباغه یا موش 
ماده بود و بعد معاینه دستگاه تناسلی حیوان تا 
میزان هورمون گنادوتروپین جفتی )hCG( که 
فقط در خانم های باردار وجود دارد، اندازه گیری 
شود. نخستین کیت های آزمایش خانگی بارداری 
اواخر دهه ۱۹۷۰ میالدی مورد تایید سازمان غذا 
و داروی آمریکا قرار گرفت و به طور گسترده 
وارد بازار شد. این کیت آزمایشی در آن زمان 
شامل یک آب مقطر، یک لوله آزمایش حاوی 
سلول های قرمز خون گوسفند و یک قطره چکان 
بود. این آزمایش هم بر مبنای میزان hCG بود و 2 
ساعت طول می کشید تا نتایج آن معلوم شود. امتیاز 
این آزمایش این بود که حریم شخصی خانم ها 
حفظ می شد و انجام آن آسان تر و سریع تر بود.
امروزه چند برند آزمایش خانگی بارداری وجود 
دارد و معموال با قیمت ۱۵ تا 2۰ دالر برای دو 
آزمایش به فروش می رسند. کیت های آزمایش 
بارداری جزو پرمصرف ترین فراورده ها برای 

آزمایش تشخیصی خانگی هستند.

این آزمایش چه چیزی را اندازه 
می گیرد؟

آزمایش های خانگی بارداری میزان hCG را 
در ادرار اندازه می گیرند. این هورمون که فقط 
در خانم ها هنگام بارداری یافت می شود، مدت 
کوتاهی پس از کاشته شدن تخمک لقاح یافته 

در رحم به وسیله جفت تولید می شود.
تا ۷2  بارداری هر ۴۸  ابتدای   hCG میزان 
 3 در  بعد  و  می شود  برابر   2 یکبار  ساعت 
 ماهه دوم بارداری میزان  این هورمون به حد 

ثابتی می رسد.

چه زمانی باید آزمایش را انجام داد؟
خانم ها برای رسیدن به بهترین نتایج باید تا یک 
هفته پس از قطع عادت ماهانه منتظر بمانند و 
بعد آزمایش را انجام دهند. این کار پنجره زمانی 
وسیع تری باقی می گذارد، به خصوص برای 
نامنظمی  عادت ماهانه  چرخه  که  خانم هایی 
دارند که کوتاه تر یا بلندتر از چرخه 2۸ روزه 

معمول است.

چگونه باید این آزمایش را انجام داد؟
این آزمایش با جمع آوری نمونه ادرار در یک 
فنجان و بعد فروبردن نوار آزمایش درون آن 
یا استفاده از یک قطره چکان برای قرار دادن 
ادرار روی نوار آزمایش انجام می شود. آزمایش 
را همچنین می توان با نگه داشتن نوار آزمایش 
در جریان ادرار هنگام رفتن خانم به سرویس 

بهداشتی انجام داد.
در این آزمایش توصیه می شود از نمونه میانه 
جریان ادرار استفاده شود، به این معنی که خانم 
اول باید مقداری در سرویس بهداشتی ادرار 
کند و بعد نمونه ادرار را در فنجان گردآورد. 
اغلب خانم ها در طول چند دقیقه می توانند 

نتیجه آزمایش را ببینند.
اگر  هستند  مدعی  تولیدکنندگان  از  برخی 
قطع  روز  نخستین  در  تولیدی شان  کیت  از 
عادت ماهانه استفاده شود، میزان دقت آزمایش 
۹۹ درصد خواهد بود، اما برخی پژوهش ها 
این ادعاها را درباره دقت آزمایش مورد تردید 

قرار داده اند.

تعیین نتایج آزمایش
نتایج بسته نوع کیت مورد استفاده به صورت 
منفرد  خطر  یک  منفی،  یا  مثبت  نشانه  یک 
یا دوگانه، تغییر رنگ و یک نشانه دیجیتال 
یا  است  »باردار«  خانمی  می گوید  که  است 

»غیر باردار«.
برخی آزمایش ها دارای یک پنجره کنترل هستند 
که برای مقایسه با پنجره مربوط به نتایج استفاده 
می شود. پنجره کنترل همچنین می توان نشان 
دهد آیا کیت آزمایشی به درستی کار می کند 
این  یا نمادی در  نه. برای مثال اگر خط  یا 
پنجره ظاهر نشود، کیت به درستی کار نمی کند.
آزمایش  نتایج  بر  می توانند  متفاوتی  عوامل 
تاثیر بگذارند؛ انجام آزمایش زودتر از زمان 
تعیین شده هنگامی که میزان  hCG آنقدر باال 
نیست که قابل شناسایی باشد، ممکن است بر 

دقت نتایج تاثیر بگذارد.
 hCG داروهایی که حاوی هورمون بارداری
هستند، مانند برخی داروهای باروری مورد 
استفاده در درمان ناباروری ممکن است بر نتایج 

آزمایش بارداری تاثیر بگذارند و نتایج مثبت 
کاذب ایجاد کنند. در این وضعیت آزمایش 
می گوید خانم باردار است، درحالی که در واقع 
این گونه نیست. اما اغلب داروهای دیگر مانند 
داروهای  بارداری،  از  پیشگیری  قرص های 
ضددرد یا آنتی بیوتیک ها با آزمایش بارداری 

تداخلی ندارند.
با توجه به اینکه زن چه زمانی نخستین ویزیت 
پزشکی یا مامایی دوران بارداری اش را انجام 
آزمایش  پزشکان  برخی  دهد، مرسوم است 
ادراری بارداری را در مطبشان تکرار کنند یا 
آزمایش خون انجام دهند. اگر در این زمان 
باشد،  رسیده  بارداری  هشتم  هفته  به  خانم 
می توان به جای این آزمایش ها، سونوگرافی 
انجام داد تا زنده بودن جنین و زمان زایمان 
تعیین شود. آزمایش های بارداری بر اساس 
ادرار که در مطب دکتر یا ماما انجام می شوند، 
شبیه همان آزمایش های خانگی براساس میزان 
هورمون hCG هستند. آزمایش خون برای 
تعیین بارداری که آزمایش بتا hCG نامیده 

می شود، بر آزمایش ادراری برتری دارد چرا 
که حساسیت بیشتری در شناسایی hCG دارد. 
آزمایش خون می تواند بارداری را زودتر از 
آزمایش ادرار تعیین کند؛ یعنی 6 تا ۸ روز پس 
از تخمک گذاری، اما آزمایش خون را فقط 
می توان در مطب دکتر یا کلینیک انجام داد و 
تعیین نتیجه آن ممکن است بیشتر طول بکشد.

پنج نکته برای انجام آزمایش های 
بارداری در خانه

• دستورات را به دقت دنبال کنید: برای اینکه 
بهترین نتایج را به دست آورید، دستورالعمل 
روی بسته را با دقت بخوانید و آن را رعایت 
کنید، به خصوص دستورات مربوط به چگونگی 
و هنگام انجام آزمایش و مدت انتظار کافی 
انقضای  تاریخ  از  قبل  نتایج  خواندن  برای 
چاپ شده روی بسته، از کیت آزمایشی استفاده 
کنید و کیت را در مکانی خشک در دمای 

اتاق نگه دارید.
• آزمایش را صبح انجام دهید: خانم باید 
از نخستین ادرار صبحگاهی اش برای انجام 
 hCG آزمایش استفاده کند زیرا میزان بیشتری
در آن وجود دارد. گرچه همه کیت ها استفاده 
از نخستین ادرار صبحگاهی را توصیه نمی کنند، 
این نمونه باالترین میزان هورمون بارداری را 

در خود دارد.
• ممکن است آزمایش مجدد الزم باشد: 
اگر خانم گمان می کند، باردار است و نتیجه 
آزمایشش منفی است، باید آزمایش را چند 
روز تا یک هفته بعد تکرار کند زیرا میزان 
hCG ابتدای بارداری به سرعت باال می رود.
• زمان اهمیت دارد: انجام آزمایش در فاصله 
زمانی نزدیک به لقاح تخمک یا خیلی زود 
پس از قطع عادت ماهانه ممکن است نتایج 
نادرستی به دست دهد زیرا جفت وقت کافی 
تا  نداشته  اندازه الزم  به   hCG تولید  برای 

آزمایش آن را شناسایی کند.
کیت  درباره  پرسشی  اگر  بگیرید:  کمک   •
آزمایشی، استفاده درست از آن یا بررسی هایی 
درباره میزان دقت آن دارید، می توانید با سازنده 
تماس تلفنی بگیرید یا از طریق آدرس اینترنتی 
اطالعات  چاپ شده روی جعبه درخواست 

کنید.
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استفاده از کیت های خانگی تست حاملگی با چه منافع و مالحظاتی همراه است؟

آزمایش بارداری در خانه
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می شود

زنان شماره ششصدوچهل ونه  شنبه دو دی نودوشش22

بیماری های روان پزشکی بسیار متعدد هستند 
و احتمال ابتالی هر فردی در زندگی به یکی 
از بیماری های روان شناختی وجود دارد، ولی 
از آنجا که زنان در طول دوران زندگی باید 
فرزند به دنیا بیاورند و از او مراقبت کنند، 
سوال های زیادی مطرح می شود از جمله 
باردار  می توانند  زنانی  چنین  اصال  اینکه 
شوند؟ آیا منع بارداری نسبی یا مطلق وجود 
دارد؟ اگر باردار می شوند، چه نکاتی را باید 
رعایت کنند تا بارداری بدون خطری را طی 
کنند و کودک سالمی به دنیا بیاورند؟ و آیا 
بعد از زایمان می توانند از کودک مراقبت 
کنند؟ در این مطلب به این سوال ها پاسخ 

مناسبی داده می شود.

روی  می توانند  جسم  و  روان  بیماری های 
بیماری ها  بعضی  بگذارند.  تاثیر  بارداری 
ممکن است با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی 
یابند و  بهبود  باردار  و هورمونی بدن خانم 
بعضی هم وخیم تر شوند. از طرفی، افرادی 
که به بیماری روان پزشکی مبتال هستند برای 
کنترل بیماری ممکن است دارو مصرف کنند 
و این موضوع که دارو چه تاثیری روی جنین 
خواهد گذاشت برای هر مادری نگران کننده 
نباید نسبت به این نکته بی توجه  اما  است، 
بود که قطعا داروهای زیادی هستند که برای 
جنین مضرند، ولی گاهی سود داروها بیشتر 
از ضرر آنهاست و تغییرات مثبتی که ایجاد 

می کنند بیشتر از عوارض جانبی شان است.

منع مطلق وجود ندارد
اما در بیماری های روان این سوال وجود دارد 
که آیا چنین خانم هایی می توانند باردار شوند و 

بارداری بدون خطری برای خود و جنین شان 
است  مثبت  سوال  این  پاسخ  باشند؟  داشته 
و تقریبا هیچ منع مطلقی وجود ندارد. البته 
بیماری های حادی وجود دارد که فرد بر اثر 
آنها دچار هذیان و توهمات شدیدی است. 
چنین افرادی صالحیت اخالقی و قانونی برای 
بارداری ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند نقش 
مادری ایفا کنند؛ مثال فردی که عقب ماندگی 
ذهنی دارد نیاز به قیم و فردی دارد که از او 
مراقبت کند پس توانایی فرزندپروری را هم 
ندارد. اگر کودکی متولد  شود، قرار است به 
دست چه کسی سپرده شود؟ اصال چه نیازی 

به چنین تولدی وجود دارد؟

بنابراین در مبحث بیماری های روانی و بارداری 
اینکه فرد  باید به دو نکته توجه کرد؛ یکی 
می تواند با شرایط موجود باردار شود و دوم 
کند.  مراقبت  خود  فرزند  از  می تواند  اینکه 
مادری که افسرده شده یا دچار توهم است 
نمی تواند به خوبی از فرزند خود مراقبت کند؛ 
مثال اگر مادری در 6 ماهه اول زایمان دچار 
نتواند در  بیماری روانی شود و  حمله حاد 
این مدت به فرزند خود شیر دهد و او را در 
آغوش بگیرد، دلبستگی بین او و کودک ایجاد 
نخواهد شد و ممکن است تاثیر و تبعات منفی 

آن زندگی فرد را در بزرگسالی تهدید کند.
بنابراین منع مطلق بارداری فقط در افرادی 

روان شناختی  بیماری های  دچار  که  است 
غیرقابل برگشت و شدید مانند عقب ماندگی 

ذهنی و... هستند.

منع نسبی وجود دارد
اختالالت  که دچار  مادرانی  دیگر،  از طرف 
حاد روان پزشکی مانند دوقطبی، سایکوز و... 
هستند در زمان شدت یافتن بیماری حق بارداری 
ندارند. گاهی هم بیمار داروی مانند لیتیوم، سدیم 
والپروات و... استفاده می کند که از نظرعلمی 
ثابت شده برای جنین مضر است و اگر نمی تواند 
دارو را به هیچ وجه قطع کند باید بداند این 
دارو تاثیر سویی روی جنین خواهد گذاشت.

قضاوت مشکل است
قضاوت در این مورد که کدام بیماران مبتال 
به اختالل روان می توانند باردار شوند کمی 
مشکل است چون این احتمال وجود دارد، 
باردار شدن  خانمی در حال حاضر شرایط 
را نداشته باشد، ولی چند سال دیگر بتواند 
باردار شود یا برعکس. همچنین به نوع بیماری 
هم باید توجه کرد؛ مثال بیماری  وسواس در 
طول بارداری تشدید می شود چون استرس و 
اضطراب ناشی از بارداری و تغییرات هورمونی 
ولی  می شوند،  یافتن وسواس  باعث شدت 
به دلیل وسواس نمی توان یک فرد را از لذت 
بهترین  مواقع  این  در  کرد.  منع  شدن  مادر 
دقت  با  را  درمان  فرد  که  است  این  توصیه 
دنبال کند تا بیماری تحت کنترل دربیاید و 

بعد از آن اقدام به بارداری کند.
بعضی بیماری ها هم ممکن است برای اولین 
بار بعداز زایمان بروز کنند یا در طول بارداری 
وجود داشته باشند و بعداز بارداری تشدید 
شوند. مهم ترین نمونه این بیماری های روان، 
افسردگی و سایکوز بعداز زایمان است. در 
طول بارداری یا بعد از زایمان امکان پیش بینی 
وجود ندارد و نمی توان به طور دقیق گفت چه 
مشکلی برای خانم باردار ایجاد خواهد شد.

دارو نباید خودسرانه قطع شود
در چنین مواقعی بیمار باید کامال تحت نظر 
پزشک زنان و روان پزشک باشد. گاهی الزم 
داده  تغییر  دارو  نوع  یا  دارو  است دوزهای 
شود. مهم ترین نکته ای که باید به آن اشاره 
کنیم این است که گاهی مادر از ترس اینکه 
دارو برای جنین تاثیر منفی داشته باشد، دارو 
مراتب  به  معموال  کار  این  می کند.  قطع  را 
خطرناک تر از ادامه مصرف دارو است. حتی 
وقتی خانواده می پرسند چنین فردی می تواند 
صاحب فرزند شود؟ می گوییم از نظر جسمی 
مشکلی ندارد و حتی می توان بیماری را کنترل 

کرد، ولی از نظر فرزندپروری مشکالت زیادی 
وجود دارد. ما در قبال تولد کودک مسوول 
دارد،  والدین سالم  به  نیاز  هستیم و کودک 
والدینی که بتوانند از او مراقبت کنند و سالم 
به جامعه تحویل دهند. بنابراین نظر دادن در 

این مورد بسیار دشوار است.
واقعیت این است که تقریبا بیشتر بیماری های 
روان پزشکی مادام العمر هستند و دوره برگشت 
توجه  نکته  این  به  باید  پس  دارند.  عود  و 
داشت که هنگام عود بیماری، مادر نمی تواند از 
کودک خود مراقبت کند، اما برخی بیماری های 
روان پزشکی هم هستند که در اثر بروز یک 
حادثه ناگوار مانند فوت ایجاد می شوند؛ مثال 
فرد دچار افسردگی شدید می شود که مجبور 
به استفاده از داروهای قوی است. ممکن است 
فرد دچار بیماری سرطان بوده و جراحی شده 
و اضطراب و استرس ناشی از بیماری به شکل 
بیماری روان شناختی در او بروز کرده باشد. 
را  افراد توصیه می شود دوره درمان  این  به 
طی کنند و زمان الزم بگذرد، سپس اقدام به 
بارداری کنند. این افراد معموال دچار بیماری 
حاد و کوتاه مدت روان می شوند. دارو ممکن 
است بعد از مدتی قطع یا دوز آن کاهش داده 
شود. حتی می توان از داروهای مشابه با خطر 

کمتر در دوران بارداری استفاده کرد.

خانواده باید از عوارض و عواقب 
بارداری مطلع شوند

همه موارد فوق برای بیمار و خانواده او توضیح 
داده می شود، ولی تصمیم نهایی برعهده خود 
بیمار است که با همه خطرات بارداری تمایل به 
آن دارد یا نه؟ پدربزرگ و مادربزرگ تا حدی 
می توانند به نگهداری از فرزند تازه متولدشده 
اصلی  مراقبت  و  نگهداری  اما  کنند،  کمک 
برعهده پدر و مادر، به خصوص مادر است و 
مادر بیمار نمی تواند این وظیفه را به خوبی 

انجام دهد.

آیا زنان مبتال به بیماری های اعصاب و روان می توانند باردار شوند؟

منع مطلق نداریم؛ منع نسبی داریم!
گاهی سود 

دارو های 
روان شناختی 

در طول دوران 
بارداری بیشتر 

از ضرر آنهاست 
و تغییرات 

مثبتی که ایجاد 
می کنند، بیشتر 

از عوارض 
جانبی شان است

 دکتر حامد 
محمدی کنگرانی

روان پزشک و عضو کمیته رسانه 
انجمن روان پزشکان ایران


