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Hořčík  
 

Xylidilová modř s ATCS 
(Advanced Turbidity Clearing Systém- minumalizuje terbiditu způsobenou lipemií) 
 
Jednosložková souprava, kapalné činidlo ke kvantitativnímu stanovení hořčíku v lidském séru, plazmě, 
moči a mozkomíšním moku. 
 
 

REF  Cont  

D01243 5x100 ml  

D01245 

D01246 

5x 50 ml 

5x10 ml 

  

Parametry měření 
Metoda: kolorimetrie, endpoint měření, vzrůst absorbance 
Vlnová délka: 520 nm, (500-550 nm), Hg 546 nm 
Teplota: 20-25, 37 °C 
Vzorek: Sérum, heparinová plazma, moč 
Linearita: do 2,06 mmol /l  
Mez detekce: 0,007 mmol/l 
Mez stanovitelnosti: 0,02 mmol/l 

 

Princip 
Hořečnaté ionty reagují s xylidylovou modří v alkalickém prostředí za vzniku barevného komplexu. Jeho 
absorbance je přímo úměrná koncentraci hořečnatých iontů ve vzorku. Interference vápníku a proteinů je 
potlačena přídavkem GEDTA. 
 
Složení a koncentrace činidla 
Xylidylová modř 0,11 mmol/l 
Etanolamin pH 11,0 1 mol/l 
GEDTA 60 μmol/l 

 

Příprava činidla 
Pracovní činidlo je připraveno k přímému použití. 

 

Stabilita a skladování činidla 
Činidlo skladujeme při teplotě 2-8 oC. Činidlo je stabilní po celou dobu exspirace, vyznačené na obalu, 
zabrání-li se kontaminaci po otevření originálního balení. Činidlo chráníme před světlem! Nedodržení 
uvedených doporučení zbavuje DIALAB jakýchkoliv závazků. 
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Vzorek 
Čiré sérum nebo plasma, bez hemolýzy. Krevní elementy je nutné oddělit do 30 minut po odběru. 
Stanovení ruší hemolýza, ikterus, lipémie. Může se použít heparinát lithný nebo amonný. Moč, stanovuje 
se ve sbírané moči. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez 
konzervačních přísad. Vzorek moče je nutné okyselit HCl na pH 3 – 4 a poté zředit 1+4 destilovanou 
vodou.  
Mozkomíšní mok. 
 
Odběr doporučujeme provést do zkumavky "VACUETTE" pro sérum červené nebo "VACUETTE" s 
heparinem zelené. 
 
Stabilita hořčíku ve vzorku: 
Sérum/plazma  20-25°C 7 dní 

4-8°C  7 dní 
-20°C  1 rok 

Moč   20-25°C 3 dny 
   2-8°C  3 dny 
   -20°C  1 rok  
Kontaminované vzorky zlikvidujte.  
 

Provedení testu 
Činidla preinkubujeme na 20-25, 37°C  
 
Pipetujeme: Reag. 

blank 
Standard Vzorek 

Činidlo 1 ml 1 ml 1 ml 
Standard - 0,01 ml - 
Vzorek - - 0,01 ml 
Promícháme a inkubujeme 5 minut. Měříme absorbance standardu a vzorku proti reagenčnímu blanku do 
60 minut. 

 

Kalkulace 
 Abs. Vzorku   
Hořčík v mmol/l = ---------------- x C Standardu v mmol/l 
  Abs. Standardu   

 
Vzorky moče ředíme před stanovením 1+4 destilovanou vodou, výsledek násobíme 5krát. 

 
 

Kalibrace 
Je možné použít různých komerčních standardů nebo kalibrátorů. Doporučujeme používat:  

     REF  

 DIACAL AUTO    D05485  
Hořčík standard  (0,82mmol/l)  D95339 
 
 

Analytické parametry stanovení 
Linearita 
Metoda je lineární do 2,05 mmol/l. Vzorky o hodnotě koncentrace vyšší než 2,05 mmol/l ředíme 
redestilovanou vodou a opakovaný výsledek násobíme dilučním faktorem. 
 

Přesnost 
Reprodukovatelnost v sérii: 
Hodnota 0,81 mmol/l 1,04 mmol/l 1,64 mmol/l 
SD 0,008 0,008 0,012 
VK v % 1,01 0,83 0,80 
n 20 20 20 
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Reprodukovatelnost mezi sériemi: 
Hodnota 0,77 mmol/l 1,02 mmol/l 1,66 mmol/l 
SD 0,008 0,012 0,025 
VK v % 1,06 1,13 1,36 
n 20 20 20 
 

Porovnání metod 
Při porovnání Dialab Hořčíku (y) s komerčně dostupným testem (x) (101 vzorků) byly získány následující 
výsledky: 
 y = 1.01 x – 0.01mmol/l; r= 0.997. 

 

Interferující látky 
Stanovení ruší všechny látky, které tvoří s hořčíkem cheláty, nebo obsahují hořčík. Kyselina askorbová do 
koncentrace 0,3 mmol/l a bilirubin do hodnoty 420 μmol/l  neinterferují. Young a spol. (8) uvádějí vliv léků 
a ostatních látek na výsledky stanovení hořčíku.  
 

Referenční rozmezí 
Sérum, plasma mmol/l 
novorozenci 0,49 – 1,07 
děti 0,62 – 0,95 
muži 0,74 – 1,07 
ženy 0,78 – 1,03 
Mozkomíšní mok 0,86 – 1,36 
Moč 30,0 – 50,2 mmol/24h 

 

Kontrola kvality 
Všechny komerční kontrolní séra, kde je uvedena hodnota pro tuto metodu stanovení.  
Doporučujeme používat 

REF   

DIACON N   D98481 
DIACON P   D98482 

 

Automatizace 
Na požádání jsou k disposici aplikační listy pro běžné typy automatických analyzátorů. 
 

Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
 

Literatura  
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Skladujte při 2-8 °C, nezamrazujte. 
 

Určeno pro "in vitro" diagnostické použití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 

Tel./Fax:257 910 255 
            257 910 260 
            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz 
IČO: 14889200 
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