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SERUM  IRON                                  

Ferrozine  Method 

       (Automated&Manual)        
 

 مقدمه:

كاهش آهن سرم درعوارض متعددد  ازبيلدخ نويريهييدا  ددديديآي   

توم  عفويتيا  مهمني آرتريت روماتوئلديمتعابب گاسترك ,ياد  از فقرآهن

 ACTHوجراحددد  هدددا  وسدددل  ومعدددد از درمدددا  درازمدددد  مدددا

مدوارد  وكورتلكواستروئلدها مشاهده ملشود.افهايش غلظت آهن سرم در

ازبيلددخ جددير غلددر يرمددان آهددني آي دد  ه وتلتلددو يه اتلددت حدداد و 

 ه وكروماتوز اكتسام  و يا مادرزاد  ديده م  دود.

 اصول متد:    

ده مصور  آزاد در آم  pH =  4.5 رآهن متصخ دده مه پروتئلنيا در ماف

اء در حاتلكه پروتئلن ها رسور ي   كنند.آهن آزاد دده مصددددور  احل

آيددد و سدد   مدا فددروزين ايلدداد ك د لك  ارغددواي  ريدد  مدد  در مد  

ي ايد.دد  ري  ايلاد دده متناسب ما غلظدت آهدن سدرم مد  ماددد.ما 

تغللرات  كه دراساس متد داده دده اثدر عوامدخ مدهاحر در واكدنش مده 

 حدابخ رسلده است و متد ارائه دده مسلار حساسي دبلق و سري  است.
 ها: معرف       

  ml  50× 2                          احلا كننده -محلون مافر.              1

                   ml×2  10                                        معرف ريگها  .  2

  10  ml   ×                1                 (dl/µg 200استايدارد آهن)      3 .  

 اشرایط نگهداری و پایداری محلوله
         معرفيا  ميكور آماده مصرف موده و در صورت  كه دور از آتودگ  و تامش 

 داريد.دها پاي مستقلر يور در يخچان يگيدار  دويد تا تاريخ مندرج رو  آ 
  فريه ي ود  محلوتيا نوددار  دود. از 

 هشدارها:
 لد  وها از يود محلون مدتلخ استفاده از سدير آزيد جيت پايدار ي ود 

 ا آرت اس محلوتيا ما پوست نوددار  دود و در صور  ت اس مالفاصله م

ر دفراوا  دستشو داده دود ه چنلن رعايت كلله موارد اي ن  مع ون 

 ها اتهام  است. ر ما محلوناك مآزمايشگاه در هنگا

 ایمنی دفع مواد زائد: و بهداشت
و  باي در مورد دف  مواد زائد در صور  وجود بوايلن تدوين دده طيق

 موجود ع خ دود.

 ها: آماده سازی محلول

 محلوتيا مصور  آماده مصرف مليادند. 

 ها:ل كالیبراتورها و كنتر

جيت  وكاتليراتورها  معتير و يا  آهن از استايدارد اسلو جيت كاتلير

 استفاده گردد. تلار  كنترن از سرم كنترتيا  معتير

 . سرم تازه تيله دود نمونه ها:

. 

 

 :كار طرز     

           جداگايه : پارامترها  دستگاهيا  مختلف در دفترچهروش دستگاهی(1   

 موجود است.    

 امقعالمت مهيلد ومط  Bو    Sو   T سه توته آزمايش را ما: وش دستیر (2  

 جدون زير ع خ ي ائلد:      

      

 T(ml) S(ml) B(ml) 

 مافر احلا كننده

 سرم

 استايدارد آهن

1 

0.250 

- 

1 

- 
0.250 

1 
- 
- 

در  B را در مقابل لوله  ) Tمدخلوط ي وده و جير تدوته

 بخوانيد.  nm 562طول موج 
 

 0.2 0.2 0.2 معرف ريگها
  برار  دبلقه در حرار  اطاق 10س    محتو  هر توته را مخلوط ي وده ي    

    جدر طون مو Bتوته  مرامر   در را ) (Sو  )(  Tوته ها وجير ت دهلد   

   562 nm مخوايلد . 

 محاسبات :      

 سرم را مدست آوريد: آهنما استفاده از رامطه زير غلظت 

 

 Serum Iron (µg/dl) =  

 
   

 :ویژگی های آنالیتیک كیت    
 اندازه گیری: محدوده

 در دس گرم  ملكرو 800تا  5در محدوده  آهناين كلت جيت ايدازه گلر  

ليادد م گرم ملكرو 800ملش از  آهنتلتر طراح  دده و در موارد  كه مقدار 

 آرحلر  دوحلر ي ويه معالوه  1) 1:3مه يسيت  آر مقطري ويه مايد ما 

 ضرر گردد. 3ربلق و يتلله در عدد  (مقطر

  ت :سیحسا

 م  مادد. µg/dl 5 بامخ ايدازه گلر  آهنحدابخ مقدار 

 عوامل مداخله گر:

و  mg/dl 250تا غلظت  وسكورملآاسلد , mg/dl  80تا غلظت  ه وگلوملن

 ي   دود. آهنماعث تدانخ در آزمايش  mg/dl  35ملللروملن تا غلظت 

 
 

 

 

 



 

 
 

  (:   precisionدقت )
   .ايلام گرفته است C   37° حرار  درما سرم مل ارآزمايشا  

 
 

Sample3 Sample2 Sample1 Within run, n=20 
184.3 113.9 64.5 Mean (µg/ dl ) 

2.53 1.86 1.63 SD) (µg/ dl ) 

1.37 1.63 2.52 CV% 

 

 
 

 

Sample3 Sample2 Sample1 Between run, n=18 
209.8 135.7 75.1 Mean (µg/dl) 

4.12 2.23 2.32 SD (µg/dl) 

1.96 1.64 3.08 CV% 

 

 مقایسه روشها :
ا ما متد رم مل ار ي ويه  سر 52مه منظور مقايسه ما متدها  معتير تعداد  

ر داده مورد آياتله برا (X)و يو متد معتير نارج  ) (Y كاودرما  فراز

 مدست آمد.زير  كه يتلله 

  
0.995 Y =  0.993(X) + 0.579    ; r = 

 

 :مقادیر نرمال

     µg/dl  200 – 60     يوزادا  

 µg/dl  155 – 30    كودكا  

ا  دزي        40 – 160  µg/dl  

 µg/dl  170 – 45      مردا  
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 ت اس حاصخ فرمائلد. 031-52374707ي  52374132  ها : تطفادر صور  يلاز ما د اره تلفن

 درما  فراز كاويدركت ي 7فاز چيارم ي نلاما  دهر ي پالک    مياركه ي سه راه ديرک صنعت  يآدرس : اصفيا  

031-52374254د اره فاك  :  
WWW.darmanfarazkave.com 

Info@darmanfarazkave.comE.mail :  
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