
  

 في  عندما یكون ھناك انخفاضالحمل 
 الحملي أ بروتین البالزما

PAPP-A 
 

 معلومات للحوامل      



 

 

أظھر أن لدیك  اً الذي أجریتھ مؤخر بالمركّ لقد تم إعطاؤك ھذه النشرة ألن فحص الدم 
 . PAPP-A إیھ) باب باسم لھ(یُرَمز  أ الحملي البالزما وتینبر مستویات منخفضة من

 
. ستتناول ھذه النشرة بعض المعلومات األساسیة والطرق التي  يمن فضلك ال تقلق ،أوال

فإن   ،سندعمك بھا أثناء الحمل. من المھم مالحظة أنھ مع بعض الرعایة والدعم اإلضافي
  PAPP-A  أالبالزما الحملي  وتینبر معظم حاالت الحمل ذات المستویات المنخفضة من

 أطفال وأمھات أصحاء.  ستؤدي إلى والدة
 

 ؟   PAPP -A ما ھو 
العضو  -وھو بروتین تنتجھ المشیمة  ،الحملي  Aلى بروتین البالزما إ   PAPP-Aیرمز 

أحد الھرمونات التي  وھ  PAPP-Aالذي یوفر األكسجین والمواد المغذیة لطفلك أثناء نموه. 
 .بالمركّ یتم قیاسھا خالل األشھر الثالثة األولى في اختبار الفحص  

 
في المائة من جمیع حاالت  5ي حوالي ف  PAPP-Aتم العثور على مستویات منخفضة من  ی

   ، PAPP-Aالحمل. یخبرنا البحث أنھ في بعض النساء اللواتي لدیھن مستویات منخفضة من 
   ، PAPP-Aمة بجھد أكبر من حاالت الحمل ذات المستویات األعلى من جب أن تعمل المشیی
 قد یتأثر الحمل بما یلي: ،نتیجة لذلكو
 

 انخفاض وزن األطفال عند الوالدة •
 والمعروف باسم تسمم الحمل ،ارتفاع ضغط الدم والبروتین في البول •

 
فإننا  ،عند العثور على مثل ھذه النتائج ،حدوث ھذه المضاعفات ضئیل. ومع ذلكاحتمال  إن

ھما بأمان قدر اإلمكان.  ینقدم مراقبة عن كثب لكل من األم والطفل لضمان الحفاظ على كل 
عادة ما تأتي المراقبة اإلضافیة في شكل مراقبة إضافیة لضغط الدم وفحوصات إضافیة لنمو  

 الطفل. 
  



 

 

   بالنسبة إلى حملي؟ األمر  ماذا یعني ھذا
الستشارة ھاتفیة. سیمنحك ھذا لك سیتم حجز موعد  ،نتائج فحص الدم اآلن بعد أن تلقیتِ 

الفرصة لطرح أي أسئلة قد تكون لدیك وسیمنحك الوقت لمناقشة خطة الرعایة لبقیة  الموعد 
 فترة الحمل مع فریق القبالة الذي یعتني بك.

 
قیاس   اً سیُعرض علیك أیض اً،أسبوع 20 لمدة حامالتكونین  عندماخالل الفحص الروتیني 
مقیاس یعطینا معلومات عن تدفق الدم منك (األم) إلى طفلك   وھودوبلر الشریان الرحمي. 

 (في رحمك)
 
سیتم تقدیم سلسلة من فحوصات النمو لمراقبة نمو طفلك وتقییم حجم  ،باإلضافة إلى ذلك .

  والقیاسات اإلضافیة معلوماتٍ  ي (الماء حول الطفل). تعطینا ھذه الفحوصاتُ نالسائل األمنیو
 مھمة یمكن أن تساعدنا في دعمك أنت وطفلك أثناء الحمل.

 
مواعیدك الروتینیة السابقة في فحص ضغط الدم والبول في  اً سنستمر أیض ،خالل فترة الحمل

 .تحدید أي تغییرات في مرحلة مبكرة من نتمكن كيھذا و ،للوالدة
 

 بعد ؟  ماذا
فإننا   ،المذكورة أدناه الحاالتحساسیة من األسبرین ولم یكن لدیك أي من   عندكإذا لم تكن 

نوصي بتناول األسبرین أثناء الحمل. وذلك ألن األسبرین قد یقلل من مخاطر حدوث بعض 
مضاعفات الحمل (یرجى االطالع على التفاصیل في قسم "لماذا یجب أن أتناول األسبرین؟" 

 من ھذه النشرة).
 
ین مرة . من األفضل تناول األسبراً مجم من األسبرین مرة واحدة یومی 150نوصیك بتناول  

ً واحدة یومی  ستحتاجینلذلك  ،مجم 75بعد وجبة المساء. یأتي معظم األسبرین في أقراص   ا
 . مجم 150جرعة    للحصول علىإلى تناول حبتین 

  



 

 

 سبرین: األ   ي تناولت  أالالتي تعني أنھ یجب  الحاالت
 

 لدیك / كان لدیك تاریخ مرضي من الربو  حال في •
 تقرحات تظھر على بطانة المعدة -لدیك تقرح ھضمي نشط أو سابق  حال في •
 لدیك أي اضطرابات نزفیة مثل الناعور حال في •
ً عام  16عمرك أقل من   أن حال في •  بسبب خطر اإلصابة بمتالزمة راي  ا
 من قصور حاد في القلب  نتعانی أنك حال في •

 
 أن أبدأ وأتوقف عن تناول األسبرین؟ متى یجب 

ً أسبوع 36بتناول األسبرین من اآلن وحتى   يتبدأیجب أن   حملك.  من ا
وإبالغ  اً فیرجى التوقف عن تناول األسبرین فور اً،أسبوع 36إذا دخلت المخاض قبل 

 ممرضة التولید. 
 

 ؟ سبرینتناول األأن أ لماذا عليَ 
  التسمم قبل بماأظھرت األبحاث أن تناول األسبرین یمكن أن یساعد في تقلیل مخاطر اإلصابة 

االرتعاج (وھي حالة أثناء الحمل تشمل ارتفاع ضغط الدم والبروتین في البول) الحملي أو 
 من خالل تحسین تكوین المشیمة. وذلك ،التي تتطور لدى النساء المعرضات للخطر

 
برین على تحسین تدفق الدم لطفلك خالل المراحل المبكرة من الحمل ما  یساعد تناول األس 

یمكن أن یساعد تناول األسبرین في  ،یعني أن طفلك یمكن أن ینمو إلى أقصى إمكاناتھ. لذلك
خاصة إذا كان لدیك طفل صغیر من قبل في حاالت الحمل   -تقلیل مخاطر إنجاب طفل صغیر 

 السابقة. 
 

 یمكنني القیام بھ لمساعدة طفلي على النمو بشكل جید؟ ھل ھناك أي شيء 
عن التدخین. یمكن أن یؤثر التدخین على وظیفة  يفمن المھم للغایة أن تتوقف ،مدخنةإذا كنت 

المشیمة ویضعف نمو الطفل. یمكن أن تحیلك ممرضة التولید للمساعدة في اإلقالع عن  
 التدخین. 

 

 



 

 

 د من المعلومات؟ مع من یمكنني التحدث للحصول على مزی
یكون   قد   PAPP-A نحن نتفھم أن تلقي األخبار التي تفید بأن لدیك مستویات منخفضة من 

ً مقلق . یرجى االطمئنان إلى أن ھذا عادة ال یعني أنھ ستكون ھناك مشكلة في حملك. نحن  ا
تؤدي معظم حاالت الحمل  ، نضمن أنھ من خالل المراقبة اإلضافیة المذكورة في ھذه النشرة

 إلى والدة أطفال أصحاء. 
 

إذا   ،ستتاح لك الفرصة لمناقشة ھذا األمر بمزید من التفصیل في استشارتك الھاتفیة. ومع ذلك
 . لرعایتك  المخصصةیجب علیك االتصال بقابلتك  ،في التحدث أكثر ینكنت ترغب 

 
 معلومات اضافیة 

یرجى   ،Royal Free Londonلمزید من المعلومات حول خدمة [أدخل اسم الخدمة] في 
 زیارة موقعنا على اإلنترنت:

www.royalfree.nhs.uk 
 

 تعلیقاتك
یرجى   ،للحصول على قائمة المراجع الخاصة بھاإذا كان لدیك أي تعلیق على ھذه النشرة أو 

 إرسال برید إلكتروني إلى: 
rf.communications@nhs.net 

 
 صیغ بدیلة 

ً ھذه النشرة متوفرة أیض على   -بأحرف كبیرة. إذا كنت بحاجة إلى ھذه النشرة بتنسیق آخر  ا
 یرجى التحدث إلى أحد   -لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة أو الصوت  ،لغة برایل ،سبیل المثال
 الموظفین.
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