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 :پارامترها

 1111: حجم معرف/ میکرولیتر  11: حجم نمونه/ سانت 1:کووت/ نانومتر  245:  طول موج/ سانتیگراد  درجه 52 -73: دما  

 .افزایشی: نوع واکنش/  مقابل بالنک معرف : خوانش/ میکرولیتر   

 نمونه کالیبراتور/استاندارد بالنک :دستی گیریاندازهروش 

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - کالیبراتور/ نمونه 

 ا میلی لیتر ا میلی لیتر ا میلی لیتر معرف

درجه سانتیگراد  63دقیقه در  2درجه سانتیگراد یا  18-12دقیقه در دمای  28خوب مخلوط نموده، پس از 

گیری  نانومتر اندازه 213را در برابر بالنک در طول موج  استانداردو  ها نوری نمونهانکوبه نموده و جذب 

 .دقیقه میباشد 68پایداری رنگ . نمایید

   پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با بخش فنی

 .شیمی تماس حاصل فرمائید زیست

 :حاسبهم

 :سرم یا پالسما 

                                      ASample                                                                                             

 Mg (mg/dl) =                            Standard(or Calibrator) Conc.   

                                   AStandard                                                                                                            

                                          

 : ساعته 11ادرار    

                             ASample / AStandard  5Urine Vol.(ml)  

Urine/24h =    

                                                         100                                                                

    0.4114 = (mmol/L)(mg/dl)     :ضریب تبدیل واحد  

 :مقادیر طبیعی

 mg/dl (2.6-1.2) :نوزادان

 mg/dl (2.3- 1.5) : کودکان

 mg/dl (2.5- 1.9) :زنان

 mg/dl (2.6- 1.8) : مردان

  mg/24h (73.122) :ساعته 11ادرار 

CSF: (2.1 -3.3) mg/dl 

 :کیفی کنترل
  Zitcal Uاز  میتوان دستگاهها و جهت کالیبراسیون Zitrol N&Pجهت کنترل کیفی میتوان از سرم کنترلهاي 

 .زیست شیمی استفاده نمود

 :کیتخصوصیات علمی 
 

 
 

 
 

WITHIN - RUN (n=20) 
CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

2.65 

2.40 

0.06 

0.10 

2.26 

4.16 

Sample l 

Sample ll  
 

BETWEEN - Day (n=20) 
CV % S.D.(mg/dl) Mean(mg/dl)  

5.04 
3.46 

0.12 
0.15 

2.38 
4.33 

Sample l 

 Sample ll 
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 mg/dl 5.0 :ماکزیمم حد سنجش
 mg/dl 0.1 :حساسیت

        Y=1.014   r =  0.995   و کنترلهاي معتبر مشابه در مقایسه با کیت  : صحت

 : دقت

Magnesium-XB 
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  10-543 

 ه روش دستی و دستگاهیـان  بـا و ادرار انسـالسمـرم، پـم در سـزیـمنی ريـدازه گیـجهت ان
 :اهمیت کلینیکی

گرم منیزیم است که بیش از نیمی از آن بصورت کمپلکس با  51-52بدن انسان بطور طبیعی داراي 

آن در محلول خارج سلولی است که مانند پتاسیم % 1تنها . ها یافت میشود استخوانفسفر و کلسیم در 

آن چسبیده به پروتئین یا بهتر بگوئیم آلبومین در % 72حدود . میتواند به داخل سلول وارد یا خارج شود

منیزیم یک . سرم است، لذا تغییرات در آلبومین سرم میتواند اثرات شدیدي در مقدار منیزیم ایجاد کند

ماده غـذایـی الزم اسـت کـه در بسـیاري از فعالیتهاي بیـوشیمیایـی نقـش دارد، نقـش سـاخـتـاري در 

کننده انرژي از گروه  هاي تولید ساخـتمـان اسیدهاي نوکلئیک و ذرات ریبوزومال داشته، بعالوه آنزیم

هاي شدید  سلولی را مختل و باعث اسهالکمبود آن فعالیت نرو. اکسیدانها یا فسفریالسیون را فعال میکند

 .و طوالنی میشود و افزایش آن میتواند نشانه از کار افتادن گلومرول کلیوي و یا کماي دیابتیک باشد

   XYLIDYL BLUE  :روش
 :اساس روش

استفاده کرده است که  Xylidyl Blueزیست شیمی در تولید این کیت از روش دایرکت و کروموژن 

استفاده از ترکیبات سیاناید براي )روش تقریبا کالسیک بشمار میرود، ولی نقاط ضعف تکنیک اصلی را 

 .از میان برده است( پیشگیري از دخالت فلزات سنگین و اشکال کالیبره شدن

Xylidyl Blue  
2Mg

 Mg-Complex (Purpule dye) 
 :ها معرف

 

 

Storage Content Presentation 

2-8°C 3100 ml Magnesium Reagent  

2-8°C Included Magnesium Standard 
 

 :شرایط نگهداری

 باشند، مشروط بر درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویالها پایدار می 5-2در دماي ها معرف

 .شود خودداريو نیز قرار دادن آنهامقابل نورمستقیمها زدن معرفاز یخ.آلوده نگردندوویالها بستهدرباینکه

 .باشدآماده مصرف می  معرف :ها آماده سازي معرف

 :یادداشت

بار با آب  5درصد اسیدواش نموده و  11کلیه ظروف را قبل از انجام آزمایش با اسید هیدروکلریک  -1

 .مقطر شستشو دهید

نتیجه  آزمایش را تکرار و ،با آب مقطر رقیق نموده 1+1نسبت به را  mg/dl 5.0بیش از هاي  نمونه -5

 .ییدضرب نما 5را در عدد 

 . میتوان حجم نمونه و معرف را به تناسب تغییر داد تا با هر نوع فتومتر قابل خوانش باشد -7

گیري جذب در  ولی اگر اندازه ، حرارت متغیر است سانتیگراد شدت رنگ حاصل نسبت به درجه -4

 .ثیري نخواهد داشتأدر نتیجه آزمایش ت ،انجام شودحرارت ثابت 

ر ثیأو کووت در جواب آزمایش ت گیري، نوك سمپلر هاي سرم و خون گونه آلودگی منیزیم در لوله هر -2

 . مصرف عاري از منیزیم استفاده شود بنابراین توصیه میشود از وسایل یکباردارد، 

 .موجود در داخل سلول استمنیزیمبااليغلظتمربوط بهایجادکندکهغلط باالهمولیزمیتواندجوابسرم -5

 :آزمایش نمونه مورد
 .( و سیترات استفاده نشود EDTA، از اگزاالت. )و ادرار بدون همولیز و یا پالسماي هپارینه تازهسرم 

 pHساعته که قبال خوب مخلوط شده باشد 54میلی لیتر ادرار  2با افزودن چند قطره اسید کلریدریک به 

میلی لیتر ادرار را  1براي مثال . )با آب مقطر رقیق نمایید 1+4رسانده، سپس  به نسبت  7-4ادرار را به  

 .ضرب نمایید 2پس از انجام آزمایش نتیجه را در عدد .( میلی لیتر آب مقطر مخلوط نمایید 4با 

 درجه سانتیگراد یک هفته و در دماي 5 – 52پایداري منیزیم در سرم و پالسماي هپارینه در دماي 

روز و در  7درجه سانتیگراد   5 – 52پایداري منیزیم ادرار در دماي . درجه سانتیگراد یک سال است -51

 .باشد درجه سانتیگراد یکسال می –51دماي 


