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 نمونه مورد آزمایش: 
اى براد جه سانتیگردر15-25ى مادر دنمونهها  EDTA .ینه یا رهپاى پالسما، همولیزون بدزه تام سر
 20ى منهار در فریزده روز و در پانزت مداى براد رـه سانتیگـجدر 2-8ى ماروز و در دهفت ت مد
 د .شوى نمونه ها جلوگیرن شدده لواز آهستند. ار پایدل یک سات مداى جه بردر

سید امیلی لیتر  10رى ادرار آوجمع ف ساعته به ظر 24ادرار نمونه در سنجش فسفر اى بر باید
حل شوند . ت فسفاى کریستالهاو کاهش  2از به کمتر ادرار  pHتا د ضافه شول انرما 6یک رکلرید

جه در8تا  2ىماو در د pH < 2با اد جه سانتیگردر 25تا  15ى اـمروز در د 2ت ین نمونه مدا
جمع از پس ادرار گر امیباشد .  ارپایده ش ماـشاد انتیگرـجه سدر 20ى منهاروز و در  7اد سانتیگر
ارت حراد ه سانتیگرـجدر 56ى اـمدر دقیقه د 15مایش از آزقبل ا نر، آشت ورت داکدآورى، 

 ضافه کنید .ل انرما 6یک رسید کلریدامیلی لیتر  10آن هید یا به د

 
 محصول: سازي مادهآ
 معرفها آماده مصرف میباشد. •

در طول   0.60کدورت یا اجزاء خارجی در این معرف باعث افزایش جذب نورى بالنک بیشتر از  ●
 نانومتر میگردند که از عالئم تخریب معرف میباشد. 340موج 

 
 مواد و وسایل مورد نیاز:

 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 340 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:
وط مشر، می باشندار یالها پایدروى وبررج مندء نقضاایخ رتا تااد جه سانتیگردر 2-8ى مادر د معرفها ●

مجهز به سیستم ى هارناالیزآتووى ابرف معرارى ند. پایددنگرده لوو آیالها بسته درب وینکه ابر 
ن سیواکالیبرت با تغییر هر الو ست اد اجه سانتیگردر 15-25ق تاى اماروز در د1یا روز و  7ه کننددسر

  د.تجدید شو
 د .گی معرفها پرهیز شوزدیخ از  ●
 نمایید .ارى نگهدر نورا دور از  معرفها ●
 
 :روش انجام آزمایش 

 : یک سانتکووت /  نانومتر 340: طول موج /  سانتیگراد درجه 25 یا 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  : مقابل بالنک معرفخوانش/ 

  بالنک  استاندارد  نمونه

 معرف  میکرولیتر 1000 میکرولیتر 1000 میکرولیتر1000

 نمونه / استاندارد - میکرولیتر 10 میکرولیتر 10

درجـه سـانتیگراد  25دقیقـه در دمـاى  10درجه سانتیگراد یـا  37دقیقه در دماى  5پس از مخلوط نمودن 
 60نـانومتر حـداکثر تـا  340انکوبه کرده، سپس جـذب نـورى نمونـه ها را مقابـل بالنـک معـرف در 

 دقیقـه اندازه گیرى نمائید. 

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

 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشبخش فنی شرکت 

 
 Phosphorusسنجش  کیت

   
                                            (Ammonium Molybdate UV) 

REF:  PA34001-400    R 4 x 100 mL               
REF:  PA34001-200    R 2 x 100 mL             
ISO:  13485:2016                         
 

:مقدمه  
 

د عملکراى رـبن بدل در هر سلوز نیارد وـمو ست ورى اضران ستخواتشکیل بافت اى رـب فسفر
نها به شکل اندو دنها استخوآن در اصد در 85تقریبا ن بدد در فسفر موجواز ست. اطبیعی 

همچنین د . فسفاته یافت می شوى سترهااگانیک یا ارفسفر غیر رت صد هم بصودر 15ت و فسفا
ل نتقااکه عامل ت فسفاى ین ترزنوو آدنوکلئیک ى سیدها، افسفولیپید رت سلولها به صودر 

 ست .اخیل دتها راکربوهیدم متابولیزدر فسفر همچنین د . می شوه یددنیز ژى نرا

ست اکلسیم ت پالسما به شکل فسفادر فسفر د و می شوه یدت دبه شکل فسفان بددر  فسفر
متابولیسم کلسیم و ست ابسته واپالسما د در وکلسیم موجان ین سطح فسفر پالسما به میزابنابر، 
 ند .دارتنگاتنگی با هم ط تباارفسفر و 

از ند ناشی امیتوم سرت فسفاان یش میزافزایا  (Hyperphosphatemia)فسفاتمی  هایپر
یهایی مانند رلکلی یا با بیماى انوشیدینی هاف یا مصرزدار گاى نوشابه هاف مانند مصر، تغذیه 
، ئیدیسم وتیرراهیپوپااغ ، ستفرل و اسهاى ، اکبدى یهاربیما، نی استخوى اهارتوموز متاستا
و نسولین ایق ریابتیک با تزى دکمان مال درخال، در Dیتامین ویش افزاز اناشی ز یتامینووهایپر

 باشد .اه مانند نفریت مزمن همرى سایی کلیورنا
ناشی ز یتامینووهیپور م دسرت فسفاان یا کاهش میز (Hypophosphatemia)فسفاتمی  هیپو

نتی ف آمصران ، ستخواستئوماالسیا یا نرمی ، الیه اوئیدیسم وتیرراهایپرپا،  Dیتامین وکاهش از 
 د.میشوه یددتغذیه ء سوو سید ا

 ( Ca/Ph Ratio ) :کلسیم به فسفر  نسبت

 تا 3/1ن و گساالربزدر بر ابر 3/3تا  3/2یا  4به  10ل حالت نرمادر کلسیم به فسفر  نسبت
ئید وتیرراپاد غدل در ختاله ابویژد غدى یهاربیمادر میباشد . ن کادکودر فسفر ار بر مقدابر 3/3
و حساسیتی ى یهاربیماف بر کلسیم معرابردر فسفر ى نسبت باالرد . ین نسبت بهم میخوا

 .یش می یابند افزافسفر به نسبت عکس یکدیگر کاهش یا و لتهابی میباشد. معموالً کلسیم ا
 Ammonium Molybdate UVروش : 

 
 :اصول آزمایش

م مونیوف آیک با معررسید سولفوامانند ى سید قوامحیط ت در فسفاى یونهارت بصو فسفر
 340 (UV)یوله اولتراوناحیه در ین کمپلکس ب ایک کمپلکس تشکیل میدهد . جذات مولیبد

 متناسب با غلظت فسفر میباشد .و ست ى اگیرازه ندانانومتر قابل 
                         Sulphuric Acid   3-   +                
PO4 +H +(NH4)6Mo7O24                  Phospho-Inorganic Molybdate Complex  

pH < 1.0                                            
 محتویات کیت:

 
Reagent Bottle  Description  Content  

R 

Ammonium molybdate 0.40 mmol/L 
 Sulphuric acid 210 mmol/L  
Brij 35  

 
 
 
 



          021-66596388پشتیبانی فنی:                    1، واحد  3تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، بن بست آزادي ، پالك           

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

 

قسمت   1ساعته باید نمونه ادرار را به نسبت  24جهت اندازه گیرى فسفر در ادرار راندم یا در ادرار 
ضرب نمایید پس فرمول  10قسمت بـا آب مقطر رقیق نموده و مقدار بدست آمده را در  9با 

 محاسبه بصورت زیر براى .
 ادرار راندم : 
    

ASample رقت           فاکتور 

Urine phosphorus (mg/dl)In random Urine = ----------------- ×10 × St. Conc.  

   AStandard 
 ساعته : 24ادرار 

Urine Phos (mg/dl) × Urine Volume (ml)  
Urine 24hr phosphorus (mg/24hr)In 24hr Urine = ---------------------------------------- 

100                                   
  mg/Lبھ  mg/dlساده شده نسبت ضریب تبدیل 

 فسفر در ادرار و ضریب تبدیل میلی لیترغلظت                                                                  
 بھ لیتر حجم ادرار                                                                   

 
 مقادیر طبیعی:

 mg/dl (6.0 – 3.0) کودکان

 mg/dl (4.5 – 2.7) بزرگساالن

 mg/24h (1300 – 400) ساعته 24ادرار 

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

 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 .عمل شوپزشکی زش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 ت :خالاتد
 اـرید تـگلیسى رـت،  mg/dl 1000ا ـوبین تـهموگل،  mg/dl 50ا ـین تـبروی ـبیل

 1500 mg/dl 30بیک تا رسکواسید و ا mg/dl ند .ارمایش ندآزبر نتیجه ى تاثیر 
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 کنترل کیفی:

رس پیوند پا 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 mmol/L = 3.1 mg/dL        mg/dL = 0.3226 mmol/L 1 

     
Conventional unit mg/dl 
SI unit mmol/L 

 Phosphorous (mg/dl) × 3.06619 = Phosphate (mg/dl)ت : تبدیل فسفر به فسفا ضریب
 خصوصیات علمی کیت:

 محدوده اندازه گیري: -1
 mg/dl 15.0  کزیمم حد سنجش:  ام

 mg/dl 0.05حساسیت:                 
 

 توجه:
 NaClدرصد  9/0با سرم فیزیولوژى  1+1را به نسبت  mg/dl 15هاى بیش از نمونه •

 ضرب نمایید.  2رقیق نموده  ، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 
لودگی آآنجا که فسفر یک یون بسیار پراکنده درمحیط است ، باید مراقبت شود تا از  از ●

جهت انجام این آزمایش از پیپتهاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر  جلوگیرى شود. به همین

 نو و اسید واش شده استفاده شود.  
نرمال استفاده نمایید و  1/0یا  %1براى اسید واش کردن وسایل شیشه اى از اسید کلریدریک 

سپس با آب دیونیزه چند بار ساعت در این محلول قرار دهید و  1مدت  شیشه اى را وسایل
 .بخوبی آبکشی نمایید

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

624=0.92R                               510.03 -X 0108.1y= 
 

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

 
INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 
 

 

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

 

1.55 0.07 4.5 Sample I 
1.60 0.14 8.7 Sample II 

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

 

2.44 0.11 4.5 Sample I 
1.34 0.12 8.9 Sample II 

 


