
المحاضرة السابعة 

فحص الكالسيوم

وفحص اليوريك أسيد 



Calcium( ++ Ca) فحص الكالسيوم 

دور كبير يعتبر الكالسيوم من العناصر المهمة في جسم األنسان لمايقوم به من

ام  وله حيث يدخل في تكوين العظ, في العديد من الفعاليات الحيوية المهمه 

:دور رئيسي في

.تخثر الدم * 

.نقل األشارات العصبية * 

.االنقباض الطبيعي للعضالت * 

.تنشيط بعض االنزيمات * 

.تنظيم عمل بعض الهرمونات * 

– 8.5)النسبة الطبيعية للكالسيوم في دم االنسان  10.4 mg/dl)



.صور الكالسيوم في الدم ونسبه المئوية 

(( % 50كالسيوم حر 

(  % 45) كالسيوم محمول على البروتين 

(   % 5) سيترات الكالسيوم  



:يرتفع مستوى الكالسيوم في الدم في الحاالت التالية 

.فرط نشاط الغدة الدرقية -1

.بعض االورام السرطانية -2

.Dزيادة تناول فيتامين -3

.اورام العظام -4

.عدم الحركة لفترة طويلة -5

فاعه ؟اليعتبر االفراط في تناول حبوب الكالسيوم سببا في ارت***

.دة؛ لعدم قدرة الجسم على امتصاص كميات كبيرة منه في المرة الواح



:ينخفض مستوى الكالسيوم في الدم في الحاالت التالية 

.القصور في وظيفة الغدة الدرقية -1

.Dنقص فيتامين -2

.سوء الهضم واالمتصاص -3

.التهاب البنكرياس الحاد -4

.الفشل الكلوي الحاد والمزمن -5

.حاالت االسهال الدهني -6

:مالحظة 

في المحافظة على صحة العظام نتيجة دوره في زيادة Dيساهم فيتامين **
وى من امتصاص الكالسيوم في األمعاء, حيث ال يستطيع الجسم امتصاص س

.Dمن نسبة الكالسيوم في حال غياب فيتامين % 10-15



 Calciumطريقة فحص الكالسيوم   وفقا لشركة هيومن االلمانية 

.....طريقة تحضير الكت ***

وتمزج وتترك  BUFمل من محلول 1ونضيف اليه  RGTمل من محلول 1نأخذ 

.دقيقة في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها للفحص 30لمدة 

.التحضيرة صالحة للعمل لمدة اسبوع في ظروف خزن مبردة ***

.  العينة تكون سيرم او بالزما مسحوبة على مانع تخثر هيبارين 

.من المحلول المحضر في تيوب جديد   ml 1ناخذ (1

.مايكروليتر سيرم 20نضيف اليه (2

.دقائق    5نمزج وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة (3

. nm  570نقراء على طول موجي ( 4

....معادلة الفاكتر ( 5

( mg/dl 8)التركيز * امتصاصية الستاندرد / امتصاصية العينة 



 uric acidاليوريك أسيد فحص 

.   في  دم االنسان(purine) هو الناتج النهائي لعملية التمثيل الغذائي للبيورين 

.ين يدخل البيورين في تركيب االحماض النووية ويشمل االدينين والكوان

كما ان عوامل, يتغير مستوى اليوريك اسيد في الدم من ساعة الى اخرى 

.  عديدة تؤثر على نسبة اليوريك اسيد مثل الصيام ونوعية الطعام 

– 3.5النسبة الطبيعية لليوريك أسيد تتراوح  7 mg/dl ). )

والجزء , من اليوريك أسيد المتكون في الجسم مع االدرار  % 80يخرج 

.المتبقي يخرج مع الصفراء 



.يزداد مستوى اليوريك أسيد في الحاالت التالية 

.مرض النقرس او داء الملوك  -1

.حاالت تسمم الحمل -2

.سرطان الدم اللوكيميا  -3

.الفشل الكلوي -4

.فرط نشاط الغدة الدرقية -5

.االدمان على الكحول -6

:يقل مستوى اليوريك أسيد في الدم في الحاالت التالية 

.حاالت االلتهاب الكبدي الحاد -1

.تناول بعض األدوية مثل الكورتيزون -2



 Uric acidطريقة فحص اليوريك أسيد 

.وفقا لشركة هيومن االلمانية 

.الكت محضر وجاهز للعمل **** 

.في تيوب ( ( RGTمن المحلول الجاهز  ml 1نأخذ ( 1

.مايكرو ليتر سيرم  20نضيف اليه (2

.دقائق  5نمزج ونضعها في الحاضنة لمدة ( 3

. nm 520نقراء على طول موجي ( 4

.تعاد نفس الخطوات للستاندرد ( 5

....معادلة الفاكتر ( 6

( mg 8) التركيز * امتصاصية الستاندرد / امتصاصية العينة 
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