
 النزرةالعناصر  ايض
(Metabolism of Trace Elements) 



 (Metabolism of Calcium)الكالسيوم  ايض

Calcium is an important  nutrient to the body, Calcium is represent about 
(2%)  of the body weight  

من ( %2)حوالي  االنسانالكالسيوم من العناصر الغذائية المهمة في الجسم ونسبته في جسم 
غم من الوزن الكلي للجسم ويتركز هذا الوزن (1250)ما يقارب  اي االنسانوزن جسم 

 من الكالسيوم في الجسم كما يلي

 Bone) واالسنانفي العظام  99% -(:Non Ionized Calcium) المتاينالكالسيوم غير .1
and Teeth ) على شكل فوسفات الكالسيوم(Ca3(PO4) )الكالسيوم  وهيدروكسيد

(Ca(OH)2 ) مكوناHydroxyapatite  (2(OH)Ca10 (PO4) ) وهو مركب ثابت
 ومستقر حراريا في درجة حرارة الغرفة

خارج جسم  ايفي السائل الخلوي ( 1%) -( :Ionized Calcium) المتاينالكالسيوم .2
 الخلية

The level of Calcium in plasma =10mg/dl and plasma Calcium exict in three 
forms 

بالزما  اي)وهو موجود (  (10mg/dlمستوى الكالسيوم في البالزما  اوتركيز الكالسيوم 
 في ثالثة أشكال( الكالسيوم

 



1.About (50%) of the Calcium in plasma is non ionized and physiological inert 
as Hydroxyapatite.  

 االسنانوخامل فسيولوجيا موجود في  متاينمن الكالسيوم في البالزما غير ( ٪50)حوالي 
 (Hydroxyapatite)والعظام على شكل المركب المستقر حراريا 

2. (40%) is bounded to plasma protein (Albumine) 

 (االلبومين)مرتبط ببروتينات البالزما ( ٪ 40)حوالي 

3. (10%) is complexed with organic ions such as Citrate,Bicarbononate and  

Phospate 

 مرتبط مع االيونات العضوية لتكوين معقدات مثل سترات الكالسيوم وغيرها( ٪ 10)

Vit.D play important role in absorption of Calcium in small intestine, the active 
from of Vit.D (1,25Dihydroxycholeciferol) regulate the absorption of 
Calcium and stimulate the activity of Parathyroid hormones in releas 
Calcium in bone and reabsorption of Calicum in kidney 

دوًرا مهًما في امتصاص الكالسيوم في األمعاء الدقيقة ، ويعمل الشكل  Dيلعب فيتامين 
على تنظيم امتصاص  D  (1,25Dihydroxycholeciferol)الفعال لفيتامين 

في تعبئة وتكثيف كالسيوم  Parathyroid ويحفز عمل هرمون  االمعاءالكالسيوم في 
 .العظام

 



 (البالزما)على مستوى الكالسيوم في الجسم  الموثرةالعوامل 
Factors Influence Plasma Calcium Level 

To keep the calcium level normal (10mg),it depends on serval factors: 

  عند حوالي  اي(  normal)لكي يبقى مستوى الكالسيوم في بالزما الدم طبيعيًا 
(10mg/dl)  فان ذلك يعتمد على عدة عوامل: 

1.The level of Parathyroid hormone is associated with with the  

following functions 

a. Reabsorption of Calcium in Kidney 

b. Released of Calcium in Bone 

 مستوى هرمون الغدة الجار الدرقية الرتباطها بالوظائف التالية. 1

 إعادة امتصاص الكالسيوم من الكلية. ا

 تحرير الكالسيوم من العظام. ب

2.the level of Calcitonine hormone is associated with with the following 
functions 

a. Decreased the Reabsorption of Calcium in Kidney 

b. Decreased the level of ionized Calcium in Blood 



 الرتباط عمل الهرمون بالوظائف التالية الكالسيتونينمستوى هرمون . 2

 امتصاص الكالسيوم من الكلية اعادةتقليل . ا

 في الدم المتأينتقليل مستوى الكالسيوم . ب

3. The level of the active form of  Vit.D                                          

(1,25-Dihydroxrcholecalciferrol) a very high intake of  Vit.D   

increased the level of Calcium 

على تنظيم امتصاص  D  (1,25Dihydroxycholeciferol)يعمل الشكل الفعال لفيتامين .3

 االمعاءالكالسيوم في 



 (Metabolism functions of Calcium) االيضيةالوظائف 

1.Calcium provides the strength and rigidty of the skeleton and teeth it is 

deposited bone as Calcium phosphate and Calcium hydroxide which 

make up physiolodical stable compound called Hydroxyapatite  

(Ca10(PO4)(OH)2)  

المشاركة في بناء وزيادة قوة وصالبة العظام واألسنان بشكل فوسفات الكالسيوم . 1
(  Ca10 (PO4) (OH) 2)الكالسيوم مكونا المركب المستقر حراريا  وهيدروكسيد

Hydroxyapatite  

2.Glycogen beak down, muscles contraction and secretion of small 

molecules such Insuline 

، تقلص العضالت وإفراز بعض  الكاليكوجينفي تكسير  االيضيةالمشاركة . 2
 الجزيئات الصغيرة المهمة فسيولوجيا داخل الجسم مثل األنسولين

3.Calcium is required to release or to initiate the blood clotting  process 

to release Thromboplastine 



مهما للكالسيوم في انجاز عملية تخثر الدم من خالل المشاركة في تحويل  ايضيادورا .3

بوجود  االال يطلق  واالخير الثرومبوبالستين باطالق ثرومبين الى البروثرومبين
 (++Ca)الكالسيوم 

4.In cytoplasm Calmudoline complexed with four atoms to give 

Calmudoline-ca++ complex which activated many important enzyme in 

metabolism like pyurvate kinase , pyurvate decarboxylase and glycogen 

synthetase 

حيث يتحد في (  الكاربوهيدراتخاصة ) االيضيةكبيرا في العمليات  ايضيايلعب دورا .4

لتكوين المعقد  الكالموديولينكالسيوم مع بروتين يسمى  ذرات اربعة السايتوبالزم
(Calmudoline-ca++ complex )االنزيماتمهم جدا في تنشيط بعض  واالخير 

 pyurvate kinase , pyurvate decarboxylase and glycogen)مثل  االيضية

synthetase) 

5.Calcium play important role in absorption of vit.B12 

 ان اليمكن اذ االمعاءفي جدران ( (Vit.B12في امتصاص  ايضيايلعب الكالسيوم دورا .5

الذي يفرز في ( Instrinsic Factor)بعد اتحاده بالعامل  االيمتص الفيتامينات المذكورة  

 بوجود الكالسيوم االال تتم ( (Vit.B12وعملية اتحاد هذا العامل مع  االمعاء



 (  Disorder of Calcium METABOLISM)الكالسيوم  ايضاضطرابات 

1.Difeciency of Calcium lead to  

a. in children lead to Rickets 

b. in adults lead to Osteomalacia 

 نقص الكالسيوم يؤدي إلى. 1

 في األطفال يؤدي إلى الكساح. ا

 العظام ليونهفي البالغين يؤدي إلى . ب

2. Increasing the level of Calcium lead to Hypercalcemia lead to  

Calcification 

فرط الكالسيوم الذي يودي إلى تكلس العظام وقد  الىزيادة مستوى الكالسيوم يؤدي . 2

   كاالكيةالناعمة  االنسجة الىيمتد التكلس 



 (Calcium requirements)متطلبات الجسم من الكالسيوم 

  600mg/dl( For children) لالطفال.1

  800mg/dl( For adults)للكبار .2

  1200mg/dl (For lacting woman)المرضعة  للمراه.3

بواسطة  الممتصهبنظر االعتبار كمية الكالسيوم الموجودة في الغذاء وكمية الكالسيوم  االخذمع 
التي تمنع امتصاص  واالغذيةوكفاءة عملية االمتصاص وتناول بعض العقاقير  االمعاء

 الكالسيوم 
 (Calcium Toxicity)سمية الكالسيوم 

 Calcium Toxicity is obtained by serval factorsعدة عوامل      بتاثيرتحصل السمية 

 Increasing the bone breaking.1زيادة تكسر العظم                                         .1

 Increasing of Calcium absorption.2زيادة امتصاص الكالسيوم                        . 2

 A very high intake of Calcium.3زيادة تناول الكالسيوم                                  . 3

 D                         4.The presence of high intake of Vit.Dزيادة تناول فيتامين. 4

  This factors lead to Hypercalcemiaهذه العوامل تؤدي إلى تكلس العظام                


