
  
Chloride (LS)  

Mod. Thiocyanate /Endpoint Method (Cat No: BP-334) 
 انسان  CSFگیری کلر در سرم پالسما، ادرار و جهت اندازه

 به روش دستی و دستگاهی

 اهمیت کلینیکی 

خارج سللوی  اسلک کب  ب راراس سل یس وللحوظ فشا فاار اساوتی  و      ترین آنیونکلر فراوان

در نتیجب تنظیس توزیع آب خارج سللوی  اسک  کار  کلر السساا هریوو   تعادظ آنیون/کاتیون و

کلرویا( در شلرایی  وانن  نشریک  اسلی وزوتا ویی   ترشلی زیادس وع س و استشراا راد ش ی  و    

دسللک دادن آب   ن  اسللی وز  یو ونر  نارسللای  فاد کلیود     افزای  کلر هرایور کلرویا(  ا از

د شود  ان ازس گیرالرکارد آدرنوکورتیکاظ  وللاوویک  ا سلاییلیسو و اسلاظ الونن  ایجاد و   

کلر  ب راراس سللل یس و التاسلللیس  راد تعیین آنیون گی سلللرر یا ادرار نیز وورد اسلللتشادس  رار 

 گیرد و 

 اساس روش:
یاناو راد تیوسدر ناونب  ا ورکوری  تیوسیاناو در وحیط اسی د تویی  یون راد کلر ووجودیون

راد فری  تاکیل ی  کاولکس رنگ  کردس و ش و رنگ آن وتناسب  ا کنن  کب  ا یونو 

 نانووتر  ا ل ان ازس گیرد اسک  490 - 510وق ار کلر ووجود در ناونب اسک کب در الوظ ووج
Hg (SCN)2+2Cl-  →  HgCl2+2SCN 
SCN +Fe3 

+  → Fe (SCN) red complex 

 ها:معرف
Storage Content Presentation 

15 − 25℃ 2×50ml  R: Chloride Reagent 

  :شرایط نگهداری
را الای ار و  گراد تا تاریی انقضلللان ون رج  ر رود ویاظدرجب سلللانت 15-25را در دواد وعرف

 و آیودس نگردن  را  لتب  اشن   اشن   واروط  ر اینکب درب ویاظ

 آماده سازی معرف:

 وعرف آوادس وصرف و   اشن   

 نکات ضروری:
 استشادس شود  %11جلک اسی  واش کردن یویب را از اسی  نیتری   -1

وعرف کلر  ب رنگ نارنج  روشن و ششاف اسک در صورو واار س رر نوع ک ورو یا تغییر  -2

 رنگ از آن استشادس ناود 

  ا دسک تااس الی ا نکن   د ک شود نوک ساولر -3

 ا آب وقیر ر یق ناودس آزوای  را تکرار  1:1را  ب نلبک  mEq/L 130ناونب رای   ی  از -4

 ضرب ناایی   2و نتیجب را در ع د 

  . راد این آزوای  از یویب و سر ساولر یکبار وصرف تایز استشادس شود -5

 نمونه مورد آزمایش:
  CSFنب ادرار و سرر   ون راوییز  السسااد رواری

 -21گراد ی  رشتب و در دواد درجب سانت  15-25 کلر ناونب در دواد اتاق ی  روز  در دواد 

 درجب سب واس الای ار اسک 

ساعتب را در ظرف عارد از کلرای  و   ون وادس وحافا جاع آورد ناایی   ادرار را وخلوط  24ادرار 

د یقب سانتریشیوژ ناایی    11 ب و و  rpm3111 ویل  ییتر از آن را ج ا و  ا دور  21ناودس و 

ی  را در  ا آب وقیر ر یق ناودس و نتیجب آزوا 1:2 جلک انجار آزوای  ادرار  ادرار را  ب نلبک

 ضرب ناایی   3ع د 

CSF   از ناونب سانتریشیوژ ش س استشادس ناایی 

 گیری:روش اندازه
 الاراوتررا:

: فجس ناونب  وتر سانت 1 کووو:  نانووتر 491-511الوظ ووج :  گراددرجب سانت  25-33دوا : 

 واکن : افزایا نوع   خوان : وقا ل  سن  وعرف  ویکروییتر  1111: فجس وعرف   ویکروییتر 11

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه:
 سرر یا السسااد روارینب:

Chloride (mEq/L) = 
A Sample

A Calibrator
× Cal.Conc. 

 ساعتب: 24 ادرار 
Urine Chloride (mEq/L) = Urine Chloride (mEq/L) × Urine Vol. (L) 

   

  ضریب تبدیل واحد:

mEq /L =1mmol = 0.282×mg/dl 
 مقادیر طبیعی:

 mEq/L      (110-98)سرر:                                  

 mEq/L           8>                          :ادرار نرواظ

 mEq/24h     (250-110)ساعتب:                  24ادرار 

CSF                      :(118-132)     mEq/L           

 

 کنترل کیفی: 
راد وعتبر و جلک کاییبراسیون از کاییبراتور وعتبر استشادس توان از کنترظجلک کنترظ کیش  و 

 ناود 

 خصوصیات علمی کیت:
 mEq/L      130واکزیاس ف  سنج :                                

 mEq/L       75                                           فلاسیک:    

 r = 0.997     راد تجارت   را و کنترظصحک: دروقایلب  ا کیک

 دقت: 
WITHIN – RUN (n = 20) 

 Mean (mEq/L) S.D. (mEq/L)  CV% 

Sample I 

Sample II 
95 

125 

2.1   
   2.2 

2.21  
   1.76 

Between – Day (n = 20) 

 Mean (mEq/L) S.D. (Eq/L) CV% 

Sample I 

Sample II 
93  
130 

2.4 
2.8 

2.58 
2.15 
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 ناونب کاییبراتور  سن 

 ویکروییتر 1111  ویکروییتر 1111 ویکروییتر 1111  ناونب / کاییبراتور

 ویکروییتر 01 ویکروییتر 01 - وعرف

د یقب در دواد وورد نظر انکو ب ناودس و جذب  11 الس از وخلوط ناودن ناونب و وعرف   ب و و

 491 -511را وقا ل  سن  وعرف در الوظ (A Calibrator) و کاییبراتور ( A sampleهناونب 

 .د یقب و   اش  31نانووتر ان ازس گیرد ناایی   الای ارد رنگ 

 


