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  نانومتر 600 منهدا در ىگیر ازهندا قابلیت با کالریمتر یا فتومتروسپکترا -2
 ) ادسانتیگر جهدر 1/0(  ادسانتیگر جهدر 37 رىما بن -3
  هشد هکالیبر و قیقد سمپلر -4
  بیآ و زرد تمیز و نو سمپلر كنو -5
 همایشگاآز عمومی ىستگاههاد -6
 شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پارس پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
 شوند تا نگهداري مستقیم نور از دور به C°8 - 2 دماي در صورتیکه در معرفها •

 اهنداستفاده خو قابل و پایدار کیت برچسب روي بر شده درج انقضاء تاریخ پایان
 نور در معرض یا انجماد دماي در آنها نگهداري و معرفها شدن آلوده از. ماند

 .شود خودداري مستقیم
 
 :روش انجام آزمایش 

/  : یک سانتکووت /  نانومتر 600: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرف: مقابل خوانش
 میکرولیتر 80                                                                          نمونه

 میکرولیتر R1                                                                1000معرف 
 اضافه شود: R2انکوبه نمایید سپس  Co 37دقیقه در دماي  5مخلوط کرده، براي مدت 

 میکرولیتر R2250                                                                  معرف 
 25دقیقه در دماي  10درجه سانتیگراد یا  37دقیقه در دماي  5پس از مخلوط نمودن 

 600مقابل بالنک معرف در درجه سانتیگراد انکوبه کرده، سپس جذب نوري نمونه ها را 
 دقیقه دور از نور مستقیم میباشد. 60نانومتر اندازه گیري نمائید. پایداري رنگ 

 یزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با پارامترهاي این کیت براي آناال
 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشبخش فنی شرکت 

 
 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

 

Serum IRON (µg/dl) IN SERUM = ∆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
∆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

 x St.Conc. 

 
 مقادیر طبیعی:

 

 µg/dl 150 - 40 زنان

 µg/dl 175 – 65 مردان

* توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین 
 کند.*

 
 : احتیاط در هنگام کار

سایل دد و از وعایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه
 د.شوده ستفادى احفاظت فر

 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 
 
 
 

 
  IRON   سنجش کیت

   
                                            (Ferrozine) 

REF:  PA29001-400    R1 4 x 80 mL / R2 1 x 80 mL               
              

ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

 ییغذا مواد در موجود آهن. شود می بندي طبقه کمیاب عنصر یک عنوان به بدن در آهن
 تقلمن کبد و استخوان مغز جمله از مصرف، هاي محل به ترانسفرین توسط جذب، از بعد
 در ،مختلف هاي پروتئین ساختمان از بخشی عنوان به اغلب آهن. برسد مصرف به تا شده

 يتعداد ها سیتوکروم میوگلوبین، هموگلوبین، در آهن. دارد نقش ها آن بیولوژیکی فعالیت
 هموکروماتوز، در سرم آهن باالي سطوح. باشد می موجود پراکسیداز مانند ها آنزیم از

 مزمن، خونریزي تغذیه، سوء. شود می دیده هپاتیت و آهن با مسمومیت همولتیک، آنمی
 این با. شود می بدن آهن سطح کاهش باعث روده از آهن ناکافی جذب و آهن فقر آنمی
 آزمایشگاهی ايه داده بایست می و باشد تست یک اساس بر تنها نباید بالینی تفسیر وجود

 .شوند تفسیر باهم بالینی مشاهدات و
 Ferrozineروش : 

 
 :اصول آزمایش

 دهش آزاد آهن. میشود جدا آهن-ترانسفرین کمپلکس از ضعیف اسیدي محیط در آهن
احیاء می شود. آهن فروس  Fe)+2(ظرفیتی  دو یا فروس شکل به اسید آسکوربیک توسط

 -Nitro-(3 -2)با 
(5-nitro-2-pyridyl-azo)-5-(n-propyl-n-(3-sulfopropyl-amino-phenol)Pars 

غلظت آهن موجود  شدت رنگ کمپلکس با واکنش داده و کمپلکس رنگی تولید می شود.
 در نمونه متناسب است.

                                  Reducing agent              Peroxidas 
Transferrine-Fe                                     Fe++  
 

 محتویات کیت:
 
 
 
 
 
 
 

 
 نمونه مورد آزمایش:

درجه  15-25. نمونه ها در دماي EDTAسرم تازه بدون همولیز، پالسماي هپارینه یا 
روز و در  5درجه سانتیگراد براي مدت  2-8سانتیگراد براي مدت سه روز و در دملی 

 سال پایدار است.2براي مدت  -20فریزر در دماي 
 

 :محصول سازي آماده
 آماده مصرف می باشند.  R2و  R1معرف هاي 

 
 مواد و وسایل مورد نیاز:

 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1

Reagent Bottle Description Content 

R1 
Acetate buffer 

(pH=4.8) 
50 mmol/L 

DCPS 4.0 mmol/L 

R2 

Guanidine 0.5 mmol/L 
Triton X 100 0.5 mmol/L 

Thiourea  >0.5 KU/L 
Ferrozine  >0.5 KU/L 

Ascorbate Oxidase      200 U/L 
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 ت :خالاتد

 mg/dL 1000، تري گلیسرید تا mg/dL 100، هموگلوبین تا  mg/dL 30بیلی روبین تا 
 تاثیري بر نتیجه آزمایش ندارند. µg/dL 400و روي تا   µg/dL 200و مس تا 

 
 

REFERENCES: 
 

1. Perrotta G. Iron and iron-binding capacity. Kaplan A et al. 
Clin Chem The 
2. C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1063-
1065. 
3. Itano M M D. Cap Serum Iron Survey 1978 (70): 516-522. 
4. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed 
AACC Press, 
5. 1995. 
6. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed 
AACC 2001. 
7. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed 
AACC 1999. 
8. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed 
AACC 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کنترل کیفی:

یوند پارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 

 خصوصیات علمی کیت:
 محدوده اندازه گیري: -1
 µg/dl 500  کزیمم حد سنجش:  ام

 µg/dl 5.0حساسیت:                 
 

 توجه:
درصد  9/0با سرم فیزیولوژي  1+1را به نسبت   µg/dl 500نمونه هاي بیش از  •

Nacl  ضرب کنید. 2رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 

جهت انجام این آزمایش از پیپتهاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر نو استفاده  ●
  شود.

 در مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابه  صحت: -2

9299=0.2R                               0.01 -X 0024.1y= 
 

 دقت: -3
INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20) 

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

CV% S.D. (µg/dL) Mean (µg/dL)  
1.59 1.69 106 Sample I 
0.79 1.85 232 Sample II 

CV% S.D. (µg/dL) Mean (µg/dL)  
3.09 3.56 115 Sample I 
2.49 5.37 215 Sample II 

 


