
 شرکت پارس آزمون

کبا روش فتومتريو ادرار  پالسما، سرم در  PHOSPHORUS کميتشخيص  کيت
 

 عات سفارش : اطال

 1  500  027          سفارش شماره

 1 ميلي ليتري معرف شماره 100ويال  4 محلولها حجم

 2معرف شماره  ليتريميلي  100ويال  1 

                   استاندارد ليتري يميل 2 ويال 2                  

 

 ( 2 , 1 )مه :  مقد

 درل غير آلي اشکابه بيشترين تجمع آن  ديده مي شود.به شکل فسفات  تنهابدن  در فسفر

 اسيدهاي نوکلئيک و ،ها به صورت فسفوليپيد سلول درها است و همچنين  استخوان

پالسما به  فسفر در د.وديده مي شنيز که عامل انتقال انرژي است  فسفات آدنوزين تري

موجود در  کلسيم ميزانبه  بنابراين سطح فسفر پالسما شديداً است وشکل فسفات کلسيم 

 وابسته است .  پالسما

 و ياستخوان وي،کلي تتشخيص اختالال در ادرار، ودر سرم  اندازه گيري فسفرکاربرد 

، يسمپاراتيروئيد هيپو، هاي کليوي  ر فسفر در آسيباديافزايش مق است. يپاراتيروئيد غدد

 ديده مي شود.ها و سلولها  استخوان در فسفات کلسيم کمبودو  کاذب يسمپاراتيروئيد هيپو

 مشاهده مي شود. Dويتامين  وکمبود پر پاراتيروئيديسميهاسوء جذب،  کاهش فسفر در

 در کنار فسفرکلسيم غلظت انداره گيري در اکثر بيماري هاي فوق اطالعات براي تکميل 

 است. ضروري
 

 :  روش
UV test فتومتريک    

 

 آزمايش : ساس ا
Ammonium molybdate + Sulphuric acid + Phosphate   
 

                                                 inorg. phosphorus molybdate complex 

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 بر حسب محلول آماده شده براي کار مي باشد. زير مقادير:  توجه

 : 1 شماره معرف
Glycine buffer               50 mmol/l 

Sulphuric acid 
Detergent 

 

 : 2 شماره معرف
Glycine buffer             50 mmol/l 

Ammonium molybdate            0.4 mmol/l 

                                                                              استاندارد : 
                     5 mg/dl   Standard                                          

 

 نگهداري محلولها شرايط
 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي 8تا  2در دماي  بايد ها محلول

.باشند صرف ميم قابلها  ويال

  خودداري نور  مجاورت در ها محلول  دادن فريز نمودن و قرار از : توجه

 شود.
 

 هشدارها
خودداري شود و در ها  و چشم ها با دهان و دست از بلعيدن و تماس مستقيم محلول

کليه موارد ايمني معمول در  شود.داده صورت تماس بالفاصله با آب فراوان شستشو 

 رعايت گردد. ها محلولبا   نگام کارآزمايشگاه در ه

 

 زائدايمني دفع مواد  و بهداشت
  صورت وجود قوانين تدوين شده طبق قانون موجود درمورد چگونگي دور ريز مواد  در

 شود.     عمل
 

 محلولها يساز آماده
 به صورت آماده مصرف مي باشند.  و استاندارد 2 ، 1هاي معرف  محلول

 بعالوه 4به نسبت  بايد 2 و 1هاي شماره  محلول ،تک محلول جهت انجام تست به صورت

 (. 2محلول  ميلي ليتر 5 و 1محلول  ميلي ليتر 20براي مثال  مخلوط شوند.) يکديگر با 1

 در مورد نسبت مخلوط نمودن محلول ها بايد کامالً با دقت عمل شود.

 مجاورت نور در ادن آنهاد قرار و ها آلوده شدن محلول از توجه:

 .خودداري شود

 
 نياز  موردو مواد   لوازم
 معمول آزمايشگاه پزشکي تجهيزات

  (   گرم در ليتر 9غلظت  با   Naclفيزيولوژي ) محلول سرم

 
 : کاليبراتور و کنترلها

از و جهت کنترل  ،TruCal Uيا کاليبراتور  فسفراستاندارد  مي توانيد از جهت کاليبر

TruLab N  وTruLab P  استفاده نماييدس آزمون  شرکت پار. 

 
 نمونه ها :

 و ادرار سرم، پالسما همراه با هپارين

 :هپارينه سرم يا پالسما  در فسفر پايداري

 روز 7درجه سانتيگراد   25تا  4در دماي 

 ماه  3درجه سانتيگراد  20در دماي منهاي 

 ادرار : در فسفر  پايداري

  روز PH = 5، 2با  درجه سانتيگراد 25تا  20در دماي 

 2ميکرو ليتر ادرار بعالوه  100با آب مقطر رقيق شود.)براي مثال  20 + 1ادرار بايد به نسبت 

 ضرب شود.  21و عدد به دست آمده در  ميلي ليتر آب مقطر(

به  %12ميلي ليتر محلول اسيد کلريدريک  10، بهتر است رسوب فسفاتبراي جلوگيري از 

 .نماييد ساعته اضافه 24ادرار 

را با  %37ميلي ليتر اسيد کلريدريک  5کافي است  %12اسيد کلريدريک راي آماده سازي ب

 ميلي ليتر آب مقطر رقيق نماييد. 10

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 

 

 روش انجام آزمايش :
 نانومتر 340              طول موج :

               يک سانتيمتر       :     قطر کووت

  درجه سانتيگراد 37و يا  25تا  20                   دما :

 فتومتر با بالنک معرف روي صفر تنظيم شود        اندازه گيري :
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 تک محلوله

 استاندارد بالنک                نمونه يا                                                              

 ميکروليتر 10                            -                                       استاندارد نمونه يا

 -                             ميکروليتر 10                                            آب مقطر

   ميکروليتر 1000                ميکروليتر 1000            2و  1 مخلوط شده محلول

دقيقه جذب نوري  00دقيقه انکوبه نموده و حداکثر طي  5پس از مخلوط نمودن، 

 يد.ياستاندارد و نمونه ها را در برابر بالنک اندازه گيري نما

 

 دو محلوله

 استاندارد بالنک                  نمونه يا                                                       

 ميکروليتر 10                               -                                    داستاندار نمونه يا

 -                                ميکروليتر 10                                         آب مقطر

 ليترميکرو  800           ميکروليتر          800                 1محلول معرف شماره 

 .بگيريداستاندارد و نمونه ها را اندازه  اوليه مخلوط نمودن جذب نوري پس ازدقيقه  5

 ميکروليتر  200          ميکروليتر           200                2محلول معرف شماره 

 ثانويه دقيقه جذب نوري 00دقيقه انکوبه نموده و حداکثر طي  5پس از مخلوط نمودن، 

 يد.يو نمونه ها را در برابر بالنک اندازه گيري نما استاندارد

 
 : محاسبات

 در سرم

Phosphorus (mg/dl) = 
Std/CalΔA 

SampleΔA ×  Conc.Std/Cal (mg/dl) 

 

 در ادرار

Urine Phosphorus (mg/dl) = 

Std/CalΔA 

SampleΔA × Conc.Std/Cal (mg/dl) × 21 

 
 ساعته  24 در ادرار

100

(ml) Volume  Urine× (mg/dl) Phos Urine=   g/24h)m( horusUrine Phosp 

 
 : ضريب تبديل واحد

Phosphorus (mg/dl) × 0.3229 = Phosphorus (mmol/l) 
 

Phosphorus (mg/dl) × 3.06619 = Phosphate (mg/dl) 

 
 کيت : کارآيي  و ويژگيها

 محدوده اندازه گيري

گرم در دسي ليتر طراحي لي مي 30 تا 3/0 محدوده در فسفر کيت جهت اندازه گيري اين

بايد نمونه به  باشدگرم در دسي ليتر  ميلي 30از  بيش فسفردر مواردي که مقدار  وشده 

 . شود ضرب 2با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد  1بعالوه  1نسبت 

 

 عوامل مداخله گر
 2000غلظت  تا گليسيريدتري ميلي گرم در دسي ليتر،  30آسکوربيک تا غلظت  اسيد

هموگلوبين تا  و ميلي گرم در دسي ليتر 00 غلظتبيلي روبين تا  ،دسي ليتر ميلي گرم در

 تداخل در آزمايش نمي شوند. باعثميلي گرم در دسي ليتر   1000غلظت 

 

 حساسيت
 باشد. ميميلي گرم در دسي ليتر  3/0اندازه گيري  قابل فسفر مقدار حداقل

 (درجه سانتيگراد  73دقت ) در 
CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Intra-assay 

precision  
n=20 

1.61 

1.12 

0.86 

0.033 

0.044 

0.050 

2.02 

3.90 

5.82 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD 

(mg/dl) 

Mean 

(mg/dl) 

Inter-assay 

precision 

n= 20 

2.22 

1.31 

1.07 

0.047 

0.061 

0.064 

2.12 

4.66 

5.91 

Sample 1 

Sample 2 
Sample 3 

 
 مقايسه روشها

يکي از  با  (Y) شرکت پارس آزمون فسفردر مقايسه انجام شده جهت ارزيابي کيت 

 .نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد 75بر روي   (X)در جهان  فسفرهاي  ترين کيت متداول

Y = 1.016 (X) - 0.150 ; r = 1.000 

 
 ( 3 , 1 ):   )ناشتا(د ا منه مرجع

 ر سرم يا پالسما :                                                 د

                                                             mg/dl   7.7 – 3.9روزه 30تا  1نوزاد 

  mg/dl   6.6 – 3.5                        ماهه                                              12تا  1نوزاد 

 mg/dl   6 – 3.1      ساله                                                                        3تا  1کودک 

       mg/dl   5.6 – 3.3    ساله                                                                0تا  4کودک 

   mg/dl 3 – 5.4                                                                ساله            9تا  7کودک 

  mg/dl   5.7 – 3.2  ساله                                                                   12تا  10کودک 

  mg/dl   5.1 – 2.9              ساله                                                      15تا  13کودک 

     mg/dl   4.9 – 2.7ساله                                                                  18تا  10کودک 

      mg/dl   4.5 – 2.6بزرگساالن                                                                                 

                               mg/24h (0.4 – 1.3 g/24h)   1300 – 400ساعته : 24رار در اد
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