
 تعریف:
 تنظیم به كه است خون معدنی از اجزای یكی كلسیم

و  عضالت ، انقباضعصبی هایپیام ، انتقالقلب ضربان

یا  كند. افزایش می ها كمكو دندان استخوان تشكیل

و  جدی تواند مشكالتمی  خون كلسیم غلظت كاهش

 كه نحوی به بار آورد، به زندگی تهدید كننده گاهی

ها، غدد ، استخوان، عضالتبدن هایسلول تمام غشاهای

 كننده تنظیم )كه پاراتیروئیدی هایپاراتیروئید و هورمون

تأثیر قرار  تحت هستند( همگی از كلسیم و استفاده جذب

 گیرند.می 

 خون كلسیم غلظت كاهش:    

 نخو كلسیم غلظت كاهش شایع عالیم: 

 در  سوزن و سوزن حسیبی ،گرفتگی عضله، پرش

 ها و پاهادست

 تشنج 

 قلب ضربان نامنظمی 

 فشار خون افزایش 

 : خون كلسیم غلظت كاهش علل 
 یا آسیب بیماری علت غدد پاراتیروئید به فعالیت كاهش-

 در گردن جراحی هنگام به

 غذایی در رژیم D و ویتامین كلسیم ناكافی دریافت-

 (مشخص علت )معموالً بدون گوارشی از دستگاه سوءجذب

 لوزالمعده التهاب-

 كلیه نارسایی-

 شدید یا عفونت سوختگی -       

 خون منیزیم غلظت كاهش -

 غلظت خطر كاهش دهنده افزایش عوامل 
 :خون كلسیم

 ای ادرار داروه از داروها، از جمله بعضی مصرف

 كلسیمی كانال هایو مسدود كننده تیازیدی آور 

 تیروئید یا غدد  غده ، یا جراحی، سرطانآسیب

 پاراتیروئید

 بودن نامناسب باعث كه الكل در مصرف افراط 

 شود.می  تغذیه

 خون كلسیم غلظت افزایش: 
 خون كلسیم غلظت افزایش شایع عالیم: 
 ان ، گیجی،هذیافسردگی 

 موارد( و اغماء )تنها در بدترین تشنج 

 آلودگیو خواب  حالیبی 

 اشتهاییبی 

 و اسهال استفراغ 

 و تشنگی بدن كم آبی 

 قلب ضربان نامنظمی 

 فشار خون كاهش 

 :خون كلسیم غلظت افزایشعلل 
o متعدد و استراحت هایود شكستگیوج 

o در تخت مدت طوالنی 

o را  استخوانكه بدخیمی یا خیمخوش یتومورها

 كنند.می  تخریب

o غدد پاراتیروئید پركاری 

 غلظت خطر افزایش دهندهافزایش عوامل 
 :خون كلسیم

 از اندازه بیش مصرف خصوص، بهنامناسب تغذیه 

 كلسیم حاوی اسیدهاییا آنتی لبنی محصوالت

 زیاد

 در  مدتالنی طو یا استراحت فعالیت عدم

 هر علت به رختخواب

 سیترات حاوی مكرر خون تزریق 

 كلیه مزمن بیماری 

 :پیشگیری
        مرتب صورت ، بهكلسیم حاوی اسیدهایاز آنتی -

 نكنید. استفاده

 و متعادل طبیعی رژیم یك داشتن -

 .ننوشید الكل گاههیچ -

 :مورد انتظار عواقب
شوند، می  معالجه هفته یك در عرض وارد با درمانم اغلب

 ، سرطانخون كلسیم تعادل خوردن هم به علت مگر اینكه

 باشد.

 

 
 :احتمالی عوارض
 قلبی ایست 



 ضعیف هایاستخوان شكستگی 

 كلسیم غلظت )در موارد افزایش كلیه سنگ 

 (خون

 غلظت زایشعشر )در موارد افو اثنی معده زخم 

 (خون كلسیم

 :درمان كلی اصول
از  خون آزمایش شامل است ممكن تشخیصی آزمایشات-

ها از استخوان ، و عكس برداری، نوار قلبكلسیم نظر سطح

 باشد.

از عود  پیشگیری برای درمانی برنامه از اینكه پیش-

 شود. لومساز معزمینه  شود، باید علت ریزی طرح مشكل

 :داروها-

 وریدی ، كلسیمخون كلسیم غلظت كاهش در حالت

 داخل سالین ، محلولخون كلسیم غلظت افزایش در حالت

  ادرار آورو  وریدی

 :فعالیت

، عالئم بهبود گذاشتن ، با رو بهدرمان از شروع پس

 خود را از سر گیرید. عادی هایفعالیت

 
 :غذایی رژیم

 ، از مكملخون كلسیم غلظت خفیف در موارد كاهش

 نمایید. شیر و محصوالت استفاده Dو ویتامین كلسیمی

 ادامه عمر آخر تا باید درمان كنید. نیز بیشتر مصرف لبنی

 .یابد

 
 ، مصرفخون كلسیم غلظت خفیف در موارد افزایش

را محدود  یمكلس حاوی اسیدهایو آنتی لبنی محصوالت

 كنید.

 :نمایید خود مراجعه پزشك به طشرای در این
 به تان عالیم خانواده از اعضای اگر شما یا یكی 

 را دارید. خون كلسیم تعادل خوردن هم

 بدتر شوند یا رو به ، عالئماز آغاز درمان اگر پس 

 بهبود نگذارند.
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