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 نمونه مورد آزمایش:
درجه سانتیگراد براى 15-25ها در دماى  سرم تازه بدون همولیز، پالسماى فقط هپارینه. نمونه

 20درجـه سانتیگـراد براى مدت یک ماه و در فریزر در منهاى  2-8مدت یک هفته و در دماى 
 درجه براى مدت یک سال پایدار هستند

 pHساعته ، به ظرف جمع آورى ادرار ماده نگهدارنده نباید اضافه شود ، ولی  24مونه ادرار ن
نرمال  1تنظیم شود (از چند قطره اسید کلریدریک  4تا   3ادرار قبل از آزمایش باید در محدوده 

تا   15روز در دماى  2) استفاده نمایید ) . این نمونه مدت v/v 50%یا اسید نیتریک رقیق شده (
روز  4درجه سانتیگراد 8تا   2و در دماى 4تا   3تنظیم شده  pHدرجه سانتیگراد  با اسیدیته  25

درجه سانتیگراد یک سال پایدار میباشد. اگر ادرار پس از جمع آورى،  20و در دماى منهاى 
 .زمایش سانتریفوژ کنیدکدورت داشت ، آنرا قبل از آ

 

 محصول: سازي آماده
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر

 

 مواد و وسایل مورد نیاز:
 ترجیحاً اسید واش شده رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 546 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
پارس  شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
می ار یالها پایدروى وبررج مندء نقضاایخ رتا تااد جه سانتیگردر 2-8ى مادر دها فمعر  •

در جی رخااء جزایا ورت کدد جووند. دنگرده لوو آیالها بسته درب وینکه ابر وط مشر، باشند
نانومتر  492ج مول طودر  2/1از بالنک بیشتر رى نوب یش جذافزاباعث ف ین معرا

 ند.ارپایدروز  60ن شدز بااز ها پس یالومیباشد. ف عالئم تخریب معراز ند که دمیگر
 
 :روش انجام آزمایش 

: خوانش/  : یک سانتکووت /  نانومتر546: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  بالنک معرفمقابل 

 
 یزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با بخش پارامترهاي این کیت براي آناال

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشفنی شرکت 

 

  بالنک استاندارد نمونه

 معرف میکرولیتر 1000 میکرولیتر 1000 میکرولیتر 1000

 استانداردنمونه/ --- میکرولیتر 10 میکرولیتر 10

 25دقیقـه در دمـاى  10درجه سانتیگراد یـا  37دقیقه در دماى  5پس از مخلوط نمودن 
 546درجـه سـانتیگراد انکوبه کرده، سپس جذب نورى نمونه ها را مقابل بالنک معرف در 

 دقیقه دور از نور مستقیم میباشد.   60نـانومتر انـدازه گیرى نمائیـد. پایـدارى رنگ 

 

 
 Magnesiumسنجش  کیت

   
                                            (Xylidyl Blue) 

REF:  PA33001-50    R 1 x 50 mL               
              
ISO:  13485:2016                  
        

:مقدمه  
 

ى فعالیتهارى از بسیاو در می باشد ل سلون در ترین کاتیوار کلسیم پر مقداز بعد  منیزیم
چرخه در همچنین و نوکلئیک ى سیدهاو اتئین ها ومانند سنتز پرر کو فاکتوان نزیمی بعنوآ

در منیزیم دارد . ساسی انقش دارد تها رامتابولیسمی سلولی مانند متابولیسم کربوهیدى ها
قابلیت و  RNAو  DNAملکولها مانند و ماکررى از بسیاى بعد سهر ساختاارى پاید

متابولیسم ل و سلوى غشادر  ATPل نتقاو اعضالنی و عصبی ى سلولهاى تحریک پذیر
 شرکت می کند .آن 

ون معموال بدم منیزیم سران یش میزافزایا  (Hypermagnesaemia)منیزیمیا  هایپر
ر نتریکوالویتمی آرقلبی مانند ى یتمی هارآها مانند: رىبیمااز برخی در ما است اعالمت 

رژى لتاو تنفس ان کاهش میزردى ، کاادى کند طپشی قلب یا بر، یتمی بطنیآریا 
(Lethargy)  د.میشوه یددگی دلواب آخوو یا گیجی 

رى از بسیام در منیزیم سران یا کاهش میز (Hypomagnesaemia)منیزیمیا  هیپو
ت ختالالاز ، و اکزى ، سایی کلیورناد ، تیس حااپانکر، یسم ئیدوتیرراها مانند: هیپو پارىبیما

در یا ى هلیزدفلوتر یا پر طپشی ل تریاردى و آرکاادى قلبی مانند پر طپشی قلب یا بر
 د.میشوه یددتپش قلب ح صطالا

 ( Ca/Mg Ratio ) :کلسیم به منیزیم  نسبت

ن کادکودر  1به  4ن و گساالربزدر  1به  2ل حالت نرمادر کلسیم به منیزیم  نسبت
ى نسبت باالرد . ین نسبت بهم میخواقلبی ت حماله در قلبی بویژى یهاربیمادر میباشد . 
یم در رژمنیزیم کافی د جود . ومیشوه یدت دینگونه حمالدر ابر کلسیم ابردر منیزیم 

 ست .ورى ارکافی کلسیم ضان میزب جذاى یی براغذ

 Xylidyl Blueروش : 
 

 :اصول آزمایش
)  یک کمپلکس رنگی Xylidyl Blueمنیزیم در محیط قلیایی و با معرف زایلیدیل بلو (

) تشکیل میدهد. رنگ حاصل متناسب با غلظت منیزیم  RED COMPLEX(    قرمز 

کلسیم بر ) از اثرات تداخلی EGTAمیباشد . بوسیله اتیلن گلیکول تترااستیک اسید (

 آزمایش جلوگیرى بعمل می آید.

  TRIS Buffer pH 11.3 
Magnesium+Xylidyl Blue       Magnesium-Xylidyl Blue Red colored complex  

 EGTA 
 محتویات کیت:

Reagent Bottle  Description  Content  

 R 
DMSO 3000 mmol/L 
EGTA*  0.7 mmol/L  
Xylidyl Blue  0. 1 mmol/L  

 
*Ethylene Glycol Tetra Acetic Acid 
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 mg/Lبھ  mg/dlساده شده نسبت ضریب تبدیل طل
 غلظت كلسیم در ادرار و ضریب تبدیل میلی لیتر

 بھ لیتر حجم ادرار
 

 
 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:

 : سرم

       ASample     

Serum Magnesium (mg/dl) In Serum = ------------------ × St. Conc. 
         AStandard 

 

با آب مقطر  4به   1ساعته باید نمونه ادرار را به نسبت  24جهت اندازه گیرى منیزیم در ادرار راندم یا در ادرار 
 ضرب نمایید پس فرمول محاسبه بصورت زیر براى . 5رقیـق نموده و مقدار بدست آمده را در 

 ادرار راندم : 
ASample فاکتور رقت              

Urine Magnesium (mg/dl)In random Urine = ------------------ ×5 × St. Conc.  

AStandard 
 ساعته : 24ادرار 

                                                       Urine Mg (mg/dl) × Urine Volume (ml)  
Urine 24hr Magnesium (mg/24hr)In 24hr Urine = ----------------------------------------- 

100                                  
         mg/Lبھ  mg/dlساده شده نسبت ضریب تبدیل 

 در ادرار و ضریب تبدیل میلی لیتر  منیزیمغلظت 
 بھ لیتر حجم ادرار

 مقادیر طبیعی:
 mg/dl (2.5 - 1.6)سرم                  

 mg/24h (244 – 24)ادرار                  

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

 
 : در هنگام کاراحتیاط 

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
 

 ت :خالاتد
    گلیسرید تا ى تر،  mg/dl 100هموگلوبین تا  mg/dl 40، بین تا روبیلی 

 1000 mg/dl ،30 بیک تا رکوـساسیدا mg/dl 52و کلسیم تا mg/dl نتیجهبر  تاثیري 
 ند.ارمایش ندآز
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 کنترل کیفی:
یوند پارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 : بلعکس و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
    1 mg/dl = 0.4114 mmol/L                         1 mmol/L = 2.4305 mg/dl 

 
 

 خصوصیات علمی کیت:
 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dl 5  کزیمم حد سنجش:  ام

  mg/dl  0.05    حساسیت:              
 

 توجه:

 NaClدرصد  9/0با سرم فیزیولوژى  1+ 4را به نسبت mg/dl 5هاى بیش از  نمونه •

 ضرب نمایید.   5راتکرار و نتیجه را در عدد  رقیق نموده  ، آزمایـش
از آنجا که منیزیم یک یون بسیار پراکنده در محیط است ، باید مراقبت شود تا از 

یز و مجهت انجام این آزمایش از پیپتهاى شیشه اى ت آلودگی جلوگیرى شود. به همین 
 نوك سمپلر نو و اسید واش شده استفاده شود.  

نرمال استفاده  1/0یا  %1براى اسید واش کردن وسایل شیشه اى از اسید کلریدریک 
ساعت در این محلول قرار دهید و سپس با آب  1نمایید و وسایل شیشه اى را به مدت 
 دیونیزه چند بار بخوبی آبکشی نمایید .

هاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر نو استفاده  از پیپتجهت انجام این آزمایش  •
  شود.

 

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

318=0.92R                               0905X + 0.4759.0y= 
 

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

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

Conventional unit mg/dL 
SI unit mmol/L 

CV% S.D. (mg/dL) Mean 
(mg/dL) 

 

2.1 0.05 2.37 Sample I 
1.5 0.07 4.64 Sample II 

CV% S.D. (mg/dL) Mean 
(mg/dL) 

 

3.03 0.08 2.64 Sample I 
1.89 0.09 4.74 Sample II 

 


