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 (++Caالكالسيوم ) -أوال

%   يتوزع في الدم  والسائل خارج الخلوي  1% من الكالسيوم  يتوضع في العظام  و 99:  التوزع

 .  Cytosol of most cellsالسايتوزولفي معظمه ,وقليل منه في 

% منه يكون بشكل حر  45يوجد في عدة اشكال  بنسب مختلفة : ++Caالشكل الشاردي للكالسيوم 

free Ca++ يرتبط مع  االيونات 15% يكون مرتبطا مع البروتينات خاصة االلبومين , و40و %

anions هذا التوزع  يتبدل مع االمراض .مثل  البيكربونات والفوسفات والسيتراتوالالكتات , و 

 :Function and  regulationالوظيفة والتنظيم  

 و فيتامين د    PTHثالثة هرمونات تنظم عمل ومستوى الكالسيوم في الدم :هرمون جارات الدرق

 وكالسيتونين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ويفرز عندما  الكالسيتونين ينتج من الدرق  وعمله  يثبط عمل هرمون جارات الدرق وفيتامين د

 يكون هناك ارتفاع في كالسيوم الدم .

 ا,  الا

,ويفرز عندما الكالسيتونين ينتج من الدرق وعمله يثبط عمل هرمون جارات الدرق وفيتامين د

 يكون هناك ارتفاع  في كالسيوم الدم .

 الدم الكالسيوم: ضروري لوظيفة عضلة القلب الطبيعية والنقل العصبي والتقلص العضلي وتخثر 

 األمراض المرتبطة:

 : يرتفع في

 فرط نشاط جارات الدرق , انتقاالت الكارسينوما الى العظام , الورم النقوي العديد .



 

 

 : ينخفض في

 Muscle,سوء االمتصاص,امراض الكلية , تكزز العضالت  قصور جارات الدرق, عوز فيتامين د

tetany 

 mg/dl 11-9:المقدار الطبيغي

كريزولفثالئين مركبا -اورثوتشكل شوارد الكالسيوم  مع مبدأ التفاعل : أو القياس :طرق المعايرة  

 nm 578ملونا شدة اللون تتناسب طردا مع تركيز الكالسيوم في الدم . يتم القياس في طول موجة 

Dye+ Ca++→ Dye-Ca++                                                                         

التفاعل حساس لذا تستبعد العينات المنحلة او تعامل معاملة خاصة , أيضا تستخدم ممصات ألول 

 مرة ,استخدام لمرة واحدة .

 :(phos)الفوسفور  -ثانيا:

 شاردة غير عضوية  تتوضع في العظام .

 . ATPجزء من بنية  -2فوسفات.-يعطي العظام متانتها كأمالح كالسيوم-1: الوظيفة

 . RNAو ال DNAجزء من بنية ال -4بنية الشحميات الفوسفورية .جزء من  -3

 األمراض المرتبطة به:

قصور جارات الدرق  -2أمراض الكلية مع انخفاض كالسيوم ثانوي.  -1في : يزداد

 الحماض السكري .  -4فرط نشاط الدرق  . -3.

تلين  يقود الىسوء االمتصاص والذي  -2فرط نشاط جارات الدرق .  -1في : ينخفض

 (الناجم عن انخفاض الكالسيوم والفوسفور .osteomalaciaالعظام )

 .  mg/dl 4.5-3.5:المقدار الطبيعي

:طريقة  فوسفوموليبدات : تتفاعل الفوسفات غير العضوية مع موليبدات  طريقة القياس

االلمونيوم بوجود حمض الكبريت لتشكل  فوسفوموليبدات غير 

 (nonreduced phosphomolybdateمرجعة)

nonreduced →H2SO4Phosphate +Amonium molybdat 

phosphomolybdate . 

تركيز فوسفوموليبدات المتشكلة تتناسب طردا مع تركيز الفوسفور في العينة . يتم 

 نانومتر  مقابل الناصع . 340القياس في طول موجة 


