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Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type PHOS Ser/Pl  

Assay/Time/Point 2 Point End A 10 A 15 33 0 0  

Wave (2nd/Primary) 660 A 340 A  

S. Vol (Normal) 2 0 0   

S. Vol (Decrease) 1 0 0   

S. Vol (Increase) 4 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 714 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 714 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 714 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 714 0   

Abs. Limit 0 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Upper A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Linear A  A   

                   Point 2 Span Point 2   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank   Blank A   

Span   Blank A   

2Point     

Full     

SD Limit  0.1   

Duplicate limit  10 % 200 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  714 Unit mg/dl A  

Report Name  Phosphate   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

Instrument Factor (Y=aX+b) a= 1.0 b= 0.0   

Technical Limit  0.2 40.0   

Repeat Limit  0.2 40.0   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    2.6 4.5 (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

    1.8 2.6 (5) 0   

(Default) Male A Range3 A  (6) 0   

     
     

Others        

<Standard> (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Calib. Code 501 #      

Concentration 0.0 *      

Position        

        

Sample Volume 2 2      

Diluent S. Vol 0 0      

Diluent Volume 0 0      

        

#) Data entry by the user 

*) Enter calibration or standard value 

 
 

 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

127 395 H917 5 x 62 ml 5 x 17 ml 1900 

 
 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 
    

 :  روش
UV test فتومتريک    

 ( 2 , 1 )مه :  مقد

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

آدنوزين  اسيدهای نوكلئيک و ،ها به صورت فسفوليپيد سلول درها است و همچنين  استخوان

پالسما به شکل فسفات  فسفر در د.وديده مي شنيز كه عامل انتقال انرژی است  فسفات تری

وابسته  موجود در پالسما كلسيم ميزانبه  بنابراين سطح فسفر پالسما شديداً است وكلسيم 

 است . 

 غدد و ياستخوان وی،كلي تتشخيص اختالال در ادرار، ودر سرم  اندازه گيری فسفركاربرد 

 هيپو، يسمپاراتيروئيد هيپو، های كليوی  ر فسفر در آسيباديافزايش مق است. یپاراتيروئيد

 ديده مي شود.ها و سلولها  استخوان در فسفات كلسيم كمبودو  كاذب يسمپاراتيروئيد

 مشاهده مي شود. Dويتامين  وكمبود پر پاراتيروئيديسميهاسوء جذب،  كاهش فسفر در

 در كنار فسفركلسيم غلظت انداره گيری در اكثر بيماری های فوق اطالعات برای تکميل 

 است. ضروری
 

 آزمايش : ساس ا
Ammonium molybdate + Sulphuric acid + Phosphate   
 

                                                 inorg. phosphorus molybdate complex 

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 بر حسب محلول آماده شده برای كار 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 

 

 نگهداري محلولها شرايط
 درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی 8تا  2در دمای  بايد ها محلول

 .باشند صرف ميم قابلها  ويال

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

 شود.
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 عوامل مداخله گر
ميلي  2000غلظت  تا گليسيريدتری ميلي گرم در دسي ليتر،  30آسکوربيک تا غلظت  اسيد

هموگلوبين تا غلظت  و ميلي گرم در دسي ليتر 60 غلظتبيلي روبين تا  ،دسي ليتر گرم در

 تداخل در آزمايش نمي شوند باعثميلي گرم در دسي ليتر   0000

 

                         Hitachi 917(درجه سانتيگراد  61دقت ) 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 

 

 ( 3 , 1 ):   )ناشتا(د ا منه مرجع

 ر سرم يا پالسما :                                                 د

                                                             mg/dl   7.7 – 3.9روزه 30تا  0نوزاد 

  mg/dl   6.6 – 3.5                        ماهه                                              02تا  0نوزاد 

 mg/dl   6 – 3.1      ساله                                                                        3تا  0كودک 

       mg/dl   5.6 – 3.3    ساله                                                                6تا  4كودک 

   mg/dl 3 – 5.4                                                                ساله            9تا  7كودک 

  mg/dl   5.7 – 3.2  ساله                                                                   02تا  00كودک 

  mg/dl   5.1 – 2.9              ساله                                                      01تا  03كودک 

     mg/dl   4.9 – 2.7ساله                                                                  08تا  06كودک 

      mg/dl   4.5 – 2.6                  بزرگساالن                                                                

                                mg/24h (0.4 – 1.3 g/24h)   1300 – 400ساعته : 24رار در اد
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 هشدارها
خودداری شود و در صورت ها  و چشم ها با دهان و دست از بلعيدن و تماس مستقيم محلول

كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در  شود.داده تماس بالفاصله با آب فراوان شستشو 

 رعايت گردد. ها محلولبا   نگام كاره

 

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

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

 .شود

 

 نمونه ها :
 و ادرار سرم، پالسما همراه با هپارين

 :هپارينه سرم يا پالسما  در فسفر پايداری

 روز 7درجه سانتيگراد   22تا  4در دمای 

 ماه  3درجه سانتيگراد  22در دمای منهای 

 ادرار : در فسفر  پايداري

  روز PH = 5، 2با  درجه سانتيگراد 22تا  22در دمای 

ميکرو ليتر ادرار بعالوه  122با آب مقطر رقيق شود.)برای مثال  22 + 1ادرار بايد به نسبت 

 ضرب شود.  21و عدد به دست آمده در  ميلي ليتر آب مقطر( 2

به % 12ميلي ليتر محلول اسيد كلريدريک  12، بهتر است رسوب فسفاتبرای جلوگيری از 

 .نماييد ساعته اضافه 24ادرار 

% را با 37ميلي ليتر اسيد كلريدريک  2% كافي است 12اسيد كلريدريک رای آماده سازی ب

 ميلي ليتر آب مقطر رقيق نماييد. 12

 از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود. 

 

 : محاسبات

 در ادرار

Urine Phosphorus (mg/dl) = 

Std/CalΔA 

SampleΔA × Conc.Std/Cal (mg/dl) × 21 

 ساعته  24 در ادرار

Urine Phosphorus (mg/24h)  = 

100

(ml) Volume  Urine× (mg/dl) Phos Urine 

 : ضريب تبديل واحد
Phosphorus (mg/dl) × 0.3229 = Phosphorus (mmol/l) 
 

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

 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها
 محدوده اندازه گيري

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

بايد نمونه به نسبت  باشدگرم در دسي ليتر  ميلي 30از  بيش فسفردر مواردی كه مقدار  وشده 

 . شود ضرب 2با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  0بعالوه  0


