wiczenie - Oznaczanie st enia magnezu w surowicy krwi metod
kolorymetryczn
Wprowadzenie
Magnez wyst puje we wszystkich tkankach i p ynach ustrojowych, a znaczna cz
znajduje si

w tkance kostnej. Razem z wapniem uczestniczy w prawid owym

funkcjonowaniu tkanki nerwowej i mi niowej. Bierze udzia w przekazywaniu impulsów
nerwowych. Uczestniczy w syntezie i stabilizacji kwasów nukleinowych. Jest niezb dnym
kofaktorem wielu enzymów. Zasadniczo wszystkie enzymy dzia aj&ce na nukleotydy, tj. ATP,
s& aktywne w obecno ci jonów Mg2+; jony te odgrywaj& szczególn& rol

w wi&zaniu

i stabilizowaniu fragmentów polifosforanowych.
Na st .enie magnezu ma wp yw poda. w pokarmach, wch anianie w przewodzie
pokarmowym oraz wydalanie z moczem. Pomiar st .enia magnezu w surowicy jest badaniem
przydatnym w diagnostyce zaburze/ nerwowo-mi niowych i zaburze/ rytmu serca,
w monitorowaniu terapii diuretykami i lekami nefrotoksycznymi, niewydolno ci nerek
i .ywienia pozajelitowego. Zarówno niedobór magnezu (hipomagnezemia) jak i nadmiar
magnezu (hipermagnezemia) prowadz& do zaburze/ uk adu nerwowego i mi niowego,
a szczególnie mi nia sercowego (zaburzenia rytmu i przewodzenia).
•

Hipomagnezemia

najcz ciej

jest

efektem

dzia ania

niepo.&danym

leków

moczop dnych (wzrost wydalania nerkowego) i zwykle prowadzi do hipokalcemii
oraz jest zwi&zana z hipokalemi&. Objawy kliniczne niedoboru magnezu obserwuje
si , je.eli jego st .enie jest ni.sze ni. 0,5 mmol/l.
•

Hipermagnezemia

jest

najcz ciej

konsekwencj&

zwi kszonej

poda.y

lub

niewydolno ci nerek. Kliniczne objawy hipermagnezemi wyst puj& powy.ej 2,5
mmol/l, za
oddechowych.

przy st .eniu powy.ej 5 mmol/l dochodzi do pora.enia mi ni

Co istotne, prawid owe st .enie magnezu w surowicy nie wyklucza jego niedoboru
wewn&trzkomórkowego.

Cel wiczenia:
Celem

wiczenia jest wykonanie praktycznego oznaczenia st enia magnezu

w surowicy krwi ludzkiej metod spektrofotometryczn . W metodzie tej wykorzystuje si reakcj
magnezu z b kitem ksylidylowym w rodowisku alkalicznym, w wyniku której tworzy si
purpurowo zabarwiony zwi zek. Intensywno

zabarwienia jest wprost proporcjonalna do

st enia magnezu w badanej próbie. Oznaczenia absorbancji wykonuje si wobec próby zerowej
przy 520 nm.

Sprz t i materia y:
magnezu

2 mg/dL (0,82 mmol/L) 2-STANDARD,

Surowica krwi ludzkiej,
Zestaw diagnostyczny do oznaczania st .enia MAGNEZU Lquick Cor-MG. Sk ad i
st .enie sk adników w odczynniku roboczym :
•

B kit ksylidylowy 0,15 mmol/l

•

EGTA

•

Bufor (pH 11,5)

•

Detergent

0,1 mmol/l

6 Probówek typu eppendorf,
Pipety automatyczne o pojemno ci 1000 µl, 10 µl oraz ko/cówki do pipet,
1 Kuweta polistyrenowa (poj. 800 µl) do pomiarów spektrofotometrycznych (d = 10
mm),

Wytrz&sarka typu Vortex,
Spektrofotometr UV-Vis

Wykonanie wiczenia:
1. Próba zerowa: do probówki typu eppendorf doda 1 ml odczynnika 1-MG. Pozostawi do
osi&gni cia temperatury pokojowej (oko o 10 min). Nast pnie doda 10 µl roztworu wody
dejonizowanej. Wymiesza i przenie

800 µl roztworu do kuwetki.

2. Próba wzorcowa: do probówki typu eppendorf doda 1 ml odczynnika 1-MG. Pozostawi
do osi&gni cia temperatury pokojowej. Pozostawi do osi&gni cia temperatury pokojowej.
Nast pnie doda 10µl roztworu wzorcowego. Wymiesza i pozostawi na 5 min. Przenie
800 µl roztworu do kuwetki. Wykona

pomiar absorbancji przy d ugo ci fali 520 nm

wzgl dem próby zerowej jako próby odniesienia. Pomiar wykona czterokrotnie.
3. Próba badana: do probówki typu eppendorf doda 1 ml odczynnika 1-MG. Pozostawi do
osi&gni cia temperatury pokojowej. Nast pnie doda
Wymiesza i pozostawi na 5 min. Przenie

10µl surowicy krwi ludzkiej.

800 µl roztworu do kuwetki. Wykona pomiar

absorbancji przy d ugo ci fali 520 nm wzgl dem próby zerowej jako próby odniesienia.
Pomiar wykona czterokrotnie.

Próba

Próba

Próba

badana

wzorcowa

zerowa

1000 µL

1000 µL

1000 µL

10 µL

-

-

Wzorzec

-

10 µL

-

H2O destylowana

-

-

10 µL

Sk adniki
Odczynnik roboczy 1-MG
Surowica krwi ludzkiej

Dok adnie wymiesza . Po 5minutach

µ

! "dczyta absorbancj przy

=520 nm dla próby

badanej (APB) i wzorcowej (APW) wobec próby zerowej. Pomiar powtórzy
czterokrotnie.
Opracowanie wyników:
Obliczy st .enie magnezu w badanej próbie korzystaj&c ze wzoru:
St .enie magnezu = APB) / APW x st .enie wzorca
Przeprowadzi

analiz

statystyczn& wyników, obliczaj&c

redni& zawarto

cholesterolu w próbce, odchylenie standardowe oraz procentowy b &d oznaczenia.

WARTO%CI PRAWID)OWE (surowica/osocze)
Noworodki

2 – 4 dni

1,5 – 2,2 mg/dl (0,62 – 0,91 mmol)

Dzieci

5 m-cy – 6 lat

1,7 – 2,3 mg/dl (0,70 – 0,95 mmol)

6 – 12 lat

1,7 – 2,1 mg/dl (0,70 – 0,86 mmol/l)

12 – 20 lat

1,7 – 2,2 mg/dl (0,70 – 0,91 mmol/l)

powy.ej 20 lat

1,7 – 2,3 mg/dl (0,66 – 1,07 mmol/l)

Doro li

Zalecane jest opracowanie przez ka.de laboratorium w asnych zakresów warto ci
prawid owych charakterystycznych dla lokalnej populacji.
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Zagadnienia:
1. Magnez (znaczeniu jonów magnezu dla organizmu ludzkiego, poznanie zagro.e/
wynikaj&cych z zachwiania równowagi magnezu w organizmie, metody oznaczania magnezu
we krwi).
2. Spektrofotometria UV-Vis (prawa absorpcji i odchylenia od tych praw, aparatura).
3. Opracowanie wyników i ich ocena statystyczna.
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