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

 .شیمی تماس حاصل فرمائید فنی زیست

                                                                   :محاسبه 

 Phosphate(mg/dl) =                   ×  St.(or Calibrator) Conc.         :سرم یا پالسما 

                                                                                  

                        ASample/ASt..× St.Conc.×20× 24h Urine Vol.(ml) 

 Urine /24h =                                                             
                                                                               100             

 

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

  
 :مقادیر طبيعي

 

  :در سرم یا پالسما

 mg/dl (4.5-2.6) :بزرگساالن

 mg/dl (7.9-4.8) :نوزادان

 mg/dl (6.2-3.4) :اطفال

 g/24h 1.3-0.4) :ساعته 11ادرار 

 

 :كيفي كنترل
 .استفاده نمود  شيمي زیست  Zitcal U از  كاليبراسيون  جهت  و  Zitrol N&P   كنترلهاي  سرم از  ميتوان  كيفي  كنترل  جهت

 

 :خصوصيات علمي كيت
 mg/dl 20 :ماکزیمم حد سنجش

 mg/dl 0.3 :حساسیت

 r = 0.992      -0.118                ×Y= 0.982نمونه سرم و مقایسه با كيت مشابه  04با استفاده از   : صحت   

 : دقت   

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

1.84 

1.76 
0.07 

0.12 
3.80 

6.80 
Sample l 

Sample ll 
 

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

3.04 
2.23 

0.12 
0.15 

3.95 
6.71 

Sample l 

Sample ll 
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 نمونه کالیبراتور/استاندارد معرف بالنك :دستی گیری اندازه روش

 میکرولیتر 28 میکرولیتر 28 - استاندارد/نمونه

 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888 میکرولیتر 2888  معرف 

 درجه سانتیگراد 15دقیقه در دمای  28و یا  سانتیگراد درجه 63 دمایدقیقه در  5مخلوط کرده، 

نانومتر مقابل   618طول موج  دررا  کالیبراتوراستاندارد یا و  نوری نمونهجذب انکوبه نمایید، سپس 

 .گیری نمایید اندازهبالنك معرف 

Phosphorus Assay kit 
 

 

IVD ISO 13485:2003 REF  12-516 

 اندازه گیری فسفر در سرم، پالسما و ادرار انسان به روش دستی و دستگاهیجهت 

 :اهمیت کلینیکی

 و باقيمانده در مایعات  كلسيم ها به شکل فسفات استخواندرصد فسفات بدن انسان در  88بيش از 

 و در خارج سلولي  ATPنوكلئيک و هاي هاي آلي مانند فسفوليپدها، اسيد بين سلولي و بشکل فسفات

 ارد، افزایش فسفر دیک نسبت عکس با مقدار كلسيم  فسفر بطور معمول. پخش است معدنيبشکل 

 ،Fanconi’s، سندرم  Ricketsبودن فسفر در سرم در بيماري   پائين. گردد باعث كاهش كلسيم مي

تواند مربوط به بيماري كليه  مي آنبودن   باال  و  D   ویتامين  كاهش  و  يتبیا دهيپرپاراتيروئيدیسم وكماي 

 .  باشد Dزیادي ویتامين  مصرفهيپوپاراتيروئيدیسم، بيماري پاژه و  (حاد نفریت)
 

 Molybdate-UV :روش
 

 :اساس روش

جياد كميپلکس   ای  فر معدني موجود در سرم یا سایر مایعات بدن با آمونيوم موليبدات در محيي  اسييدي  فس

ت، كه در طول ميوج  ناسب با مقدار فسفر موجود در نمونه اسمت شدت جذبافزایش . موليبدات ميکند فسفو

 .گيري ميباشد نانومتر قابل اندازه 004
 

 :ها معرف

Storage Content Presentation 
2-8°C 3×100 ml Phosphate Reagent 
2-8°C Included Phosphate Standard 

 

 
 

پایدار  هادرجه سانتيگراد تا تاریخ انقضاء مندرج برروي ویال 2-8ها در دماي  معرف:شرایط نگهداری

 . باشند، مشروط براینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند مي

 .باشدآماده مصرف مي معرف :ها آماده سازي معرف
 

 :یادداشت

بار با آب مقطر  2اسيدواش شده و % 14كليه ظروف قبل از انجام آزمایش با اسيد هيدروكلریک  -1

 .شستشو داده شوند

 .باشد خوانش تناسب تغيير داد تا با هر نوع فتومتر قابلبه ميتوان حجم معرف و نمونه را  -2

 .دهند ایکتریک جوابهاي غل  باال ميميک شدید، هموليز یا پهاي لي نمونه -0

را  آزمایش ،مودهن رقييق  0.9g/Lبا سرم فيزیولوژي  1+1را به نسبت  mg/dl 20هاي بيش از  نمونه -0

 .نمایيد ضرب 2را در عدد تکرار و نتيجه 

 :آزمایش نمونه مورد
ميتوانند  و اگزاالت، سيترات EDTAضد انعقادهاي  :و ادرار  بدون همولیز یا پالسمای هپارینه تازه رمس

  .(پائين تر از سرم است 0.3-0.2 فسفر پالسما ) در تشکيل فسفوموليبدات دخالت داشته باشند

 و روزانه توصيه ميشود زیرا كه تغييرات ساعته 11ادرار  . نمونه تازه ادرار یا ادراري كه اسيدي شده باشد

  .رسانيد 2-1.5به را  pHمول  6 ه از اسيد كلریدریک استفادبا   ادرار را ميبایست.هستندحداقل  در آن غذائي رژیم
 

 در ادرار فسفرپایداری   در سرم و پالسما فسفرپایداری 

 ساعت 8 ساعت 20 دماي آزمایشگاه

 ساعت 08 روز 0 دماي یخچال 

 ماه 6 سال 1 فریز شده 

 .نمودضرب  24و جواب را در عدد   رقيق1:24 نسبت  را بهار راد

 :پارامترها
حجم / ميکروليتر 14: حجم نمونه/ سانت 1:كووت/ نانومتر 004: طول موج/ سانتيگراد  درجه22 -03: دما

 .افزایشي: نوع واكنش/ مقابل بالنک معرف : خوانش/  ميکروليتر 1444: معرف

ASample 

AStandard 

le 

 

 


