
 النزرةالعناصر  ايض
(Metabolism of Trace Elements) 



 (Potassium Metabolism) البوتاسيوم ايض

1.Potassium is an electrolyte (salt) K+ and mineral K at the same time 

2.plasma Potassium =(3.5-5)m.m/l 

3.disordar of Potassium metabolism 

a.Hyperkalemia:removing of  Potassium out of the cell into the blood 
circulation caused Hyperkalemia  

b.Hypokalemia:removing of  Potassium out of the body 

4.factors influence plasma Potassium levels 

a.Increasing activity of adrenalcortexglang decrease the level of Potassium 
occording to increasing the level of Aldosterone 

b.In sever of Diarrhoea, vomiting and dehydration caused potassium 
deficiency 

c.Ketoacidosis increased the level of potassium  

d.The low Magenesium levels in plasma lead to Hypokalemia 



 الرئيسي في السائل خارج الخلية الكاتيونهو ( (+K البوتاسيوم.1

 (Normal Range in plasma =20mg/100ml)مستوياته االعتيادية .2

 االدرارمعظمة يفرز بواسطة .3

 الجسم يحصل في الحاالت انسجةمن  البوتاسيومفقدان .4

 (Diarrhoea) االسهال.أ

 ( Vomiting) التقيو.ب

 ( Dehydration)الجفاف.ج

 البوتاسيوميقلل من مستويات  االدرينالينيةزيادة نشاط قشرة الغدة .5

والفشل الكلوي يزيد من مستويات  االدرينالينيةنقصان نشاط قشرة الغدة . 6
 البوتاسيوم

يتسبب في استهالك ( Tissue protein) البروتينية االنسجة اوتخليق البروتينات .7
 لكل غرام واحد بروتين بوتاسيومملغم  2بمعدل  البوتاسيوم

 Hyperkalemiaيسمى  البوتاسيومزيادة مستوى .8

 Hypokalemiaيسمى البوتاسيومنقص مستوى 

 

 

 

 

 



 (Chlorine Metabolism) الكلورين ايض

 في الدم ويلعب دورا فسيولوجيا مهما في NaClيوجد بشكل  الكلورين.1

 (Water blance)توازن الماء.1

 (Osmotic pressure regulation) االوزموزيتنظيم الضغط .2

 ( regulation PH)الحامضية الدالهتنظيم .3

 HCl (Formation on HCl by gastric mucosa)تكوين .4

2.Chlorine is taken as Sodium Chloride mainly and deficiency or  

surplus of Sodium and Chloride occure together 

وان حصول  NaCl الصوديوم  كلوريدبشكل ملح  الكلورينيتم الحصول الجسم على .2
 يوثران بالمحصلة سويه الكلورين اونقصان في الصوديوم  اوزيادة 

3.The Conc. In different body fluids are as follows: 

In whole blood =250mg/100ml 

In plasma=365mg/100ml  

 في مختلف سوائل الجسم الكلورينتركيز .3

 250mg/100ml=في الجسم 

 350mg/100ml=في مصل الدم 



 (Selenium Mtabolism) السلينيوم ايض
وتركيزه في بالزما  لالكسدهمن العناصر الغذائية المهمة في الجسم وهو عنصر قوي  السلينيوم
 احتشاءيسبب تراكم الجذور الحرة في العضالت القلبية مسببا  ونقصة(  30mg/l)الدم 

موجود ( Heamolysis)تحلل كريات الدم الحمراء الىيقود  نقصةالعضلة القلبية وكذلك 

 والفستق التونافي سمك  السلينيوم

1.Metabolic functions                                                                      السلينيوم ايض  

a.Selenium is apart of some protein called “Selenoprotein'' like Seleno Cystein , 

Selenoprotein play important role as tranfering proteins 

 نواقلوهي ”  ”Seleno Cysteinمثل  ‘'Selenoprotein“يدخل في تركيب البروتينات مكونا 

 مهمة  ايضيةبروتينية تودي وظائف 

b.Selenium is apart of Glutathione peroxidase ,Glutathione peroxidase as 

antioxidant prevent the conversion of lipid peroxdase to free radical in human 

body 

وهو مضاد قوي (  Glutathione peroxidase) بيروكسيديز كلوتاثايون انزيميدخل في تركيب 

 جذور حرة  الىالدهون  بيروكسيداتيمنع تحول  لالكسدة



c.the low conc. of Selenium in human body caused the accumlation of free 
radicals in heart muscles which leads to mycardial infraction 

الجسم  انسجةالدهون غير المشبعة في  اكسدة لالكسدةكعنصر مضاد  السيلينيوميمنع 
 احتشاءيسبب تراكم الجذور الحرة في العضلة القلبية مسببا  للسلينيومالواطئة  والتراكيز

 العضلة القلبية

d.the low conc. of Selenium in R.B.C lead to Heamolysis 

 يسبب تكسر كريات الدم الحمراء للسلينيومالواطئة  والتراكيز

2. secreation                                                       

a.breath as dimethyl selenide 

(dimethyl selenide) يتم طرحه عن طريق التنفس بشكل   

b.urine as trimethyl selenite 

 (trimethyl selenite)بشكل  االدرارعن طريق  او

3.Toxicity:the high conc of Se in human body caused Selenosis 

 (Selenosis)المرضية تسمى  الحالهفي الجسم يسبب  السيلينيومزيادة تركيز 

4.Absorption 

ويرتبط ببروتين حامل لنقلة بواسطة الدم  االمعاءبواسطة جدار  السيلينيوميتم امتصاص 
 الجسم انسجةمختلف  الى


