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 تقدير مستويات العناصر النزرة في دم و ادرار المرضى المصابين بحصاة الكلى

الياة بعاث العناصار م ا  تهدف هذه الدراسة الى إيجااد القةاة ماا  باين الادد مان المتايارات الكيموحياتياض ومرضاى حصاى الكلاى ودراساة فع 

إذ تم جمع العينات من مركز تفتيت الحصاى فاي مستىافى  GPx)الزنك,النحاس,الكالسيوم,المانيسيوم,السلينيوم( وانزيم الكلوتا يونبيروكسيديز

 60من االناث ( ويبلغ الدد االصاحا   14من الذكور و 22( سنة )36-41ما بين )تتراوح أالمارهم  401البصرة العام وكان الدد المرضى 

مان االنااث ( تام تصانيف المرضاى الاى  اقث فياات المرياة :المجموالاة ا ولاى  00مان الاذكور و 10( سنة )32-46تتراوح أالمارهم بين )

:وجود فاارم معنااول الااا س فااي مسااتون النصاار الزنااك  و كاناات النتااايال كاااالتي (˃20(,ال ال ااة)20-12(ساانة ,المجموالااة ال انيااة ماان )˂12)

p˂0.01  بين المرضى المصابين بحصى الكلى واالصحا , أينقصان في تركيز النصر الزنك في المرضاى مقارناة با صاحا , وجاود فارم

باين  p˂0.01بين المرضى و االصحا , وجود فرم معنول الاٍ  في مستون النصر الكالسيوم  p˂0.05معنول في مستون النصر النحاس 

وجااود فاارم معنااول الاااٍ  فااي مسااتون النصاار  ,p˂0.01المرضااى واالصااحا , وجااود فاارم معنااول الاااٍ  فااي مسااتون النصاار المانيساايوم 

 .p˂0.01, وجود فرم معنول الاٍ  في مستون انزيم الكلوتا يونبيروكسيديزp˂0.01السلينيوم 

 

 

Estimate Levels Of  Trace Elements In The Blood And Urine Of Patients With Kidney Stones  

 

The current study aimed to find relationship between some of biochemical variables with kidney stone 

patients and study the effectiveness of antioxidants (Zinc Zn,SeleniumSe,Glutathion peroxidase GPx) and 

Calcium Ca ,Magnesium Mg and Cupper Cu. The samples were collected from Lithotripsy center in 

Basrah General Hospital and samples were selected from 104 patients with stones (55male and 49 

female) their age (12-67) and 70 healthy people (40 male and 30 female) their age (17-65). Highly 

significant decrease in patients in the level of zinc (p˂0.01) compared with healthy people, Significant 

was observed in level of Cu, Highly significant in patients in the level of calcium p˂0.01, Highly significant 

decreased in level of Mg p˂0.01 in patient compared with healthy, -highly significant decrease was 

observed in (Se and GPx) in patients compared with healthy people, 

 

 


