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Pankreatická α -amyláza 
 

EPS-G7 

 

Dvousložková souprava, kapalná činidla ke stanovení pankreatické α-amylázy v lidském séru, plazmě nebo moči. 

 

REF   Cont  

D94577 4x50 ml R1 

 1x50 ml R2 

 

Parametry měření 

Metoda: kinetické měření, nárůst absorbance 

Vlnová délka: 405 nm  

Měření: proti destilované vodě  

Teplota: 37°C 

Linearita: do 33,08 µkat/l  

Mez detekce: 0,027 µkat/l 

Mez stanovitelnosti: 0,083 µkat/l 

 

Princip 

 α -amyláza  

5 EPS-G7 + 5 H2O ------------>  2 etyliden-G5 + 2 G2PNP +  

  + 2 etyliden-G4 + 2 G3PNP +  

  + etyliden-G3 + G4PNP 

 α -glukosidáza  

2 G2PNP + 2 G3PNP   -------------->  5 PNP + 14 G 

+ G4PNP + 14 H2O   

 

Amyláza štěpí substrát (EPS-G7) na oligosacharidy, 

α-glukosidáza přidaná do reakční směsi hydrolyzuje oligosacharidy p-nitrofenolu. Postupnou hydrolýzou vzniká 

volný p-nitrofenol, jehož absorbance se měří při 405 nm. Vznikající množství  je přímo úměrné katalytické 

koncentraci pankreatické α-amylázy ve vzorku. Slinný izoenzym je blokován monoklonální protilátkou obsaženou v 

činidle R1. 

Použité zkratky: 

 

EPS-G7 4,6-etyliden-4-nitrofenylmaltoheptaosid 

PNP p-nitrofenol 

G glukóza 

 

Složení a výsledná koncentrace  

R1  Goodův pufr, pH 7,1 100 mmol/l 

 NaCl 50 mmol/l 

 Mg Cl2 10 mmol/l 

 α -glukosidáza > 2 kU/l 

 monoklonální protilátka > 25 mg/l 

R2 Goodův pufr, pH 7,1 100 mmol/l 

 EPS-G7 1,6 mmol/l 

 

Příprava činidel 

Činidla jsou připravena k přímému použití.  

Absorbance 4 dílů činidla R1 a 1 dílu R2 proti destilované vodě nesmí být při 405 nm vyšší než 0,300.   
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Stabilita a skladování činidel 

Činidla skladujeme při teplotě 2-8°C. Činidla jsou stabilní po celou dobu exspirace, vyznačené na obalu, pokud se 

zabrání kontaminaci po otevření originálního balení. Činidla uchováváme ve tmě! Nedodržení uvedených 

doporučení zbavuje firmu DIALAB jakékoliv zodpovědnosti. 

 

Vzorek 

Sérum, heparinová  plazma, moč. 

Sérum nebo plazma jsou stabilní minimálně 1 týden při teplotě 2 - 8°C nebo při laboratorní teplotě, při –20°C 1 rok. 

Moč je stabilní 2 dny při laboratorní teplotě a 10 dnů při teplotě 2 - 8°C, 3 týdny při –20°C. 

(Moč - pokud možno čerstvá ranní.) 

Odběr doporučujeme provést do zkumavky:  

"VACUETTE" pro sérum (červené), 

"VACUETTE" s heparinem (zelené). 

 

Provedení testu 
Činidla inkubujeme na teplotu stanovení. Do zkumavky pipetujeme: 

 

činidlo R1 1,00 ml 

vzorek  

sérum/plazma 

0,02 ml 

vzorek moč  0,01 ml 

 

Promícháme, inkubujeme asi 3 minuty při 37°C přidáme: 

 

činidlo R2 0,25 ml 

 

Promícháme a změříme počáteční absorbanci 2 minuty (37°C) po přidání substrátu a spustíme stopky. Měříme 

absorbance přesně po 1, 2 a 3 minutách. Z lineární části křivky stanovíme ΔA/min. 

 

Kalkulace 

ΔA/min x faktor = µkat/l pankreatické α-amylázy 

 

Faktor  

Sérum / plazma 94,52 

Moč  187,5 

 

Analytické parametry stanovení 
Linearita 
Metoda je lineární do hodnoty 33,08 µkat/l . Při vyšší katalytické koncentraci pankreatické α-amylázy vyšetření 

opakujeme se vzorkem ředěným roztokem NaCl o koncentraci 0,154 mol/l. Změřený výsledek násobíme příslušným 

faktorem . 

 

Přesnost (při 37°C) 
 

Intra-assay  

n = 20 

Průměr  

[µkat/l] 

SD  

[µkat/l] 

CV  

[%] 

Vzorek 1 1,164 0,036 3,16 

Vzorek 2 3,457 0,044 1,26 

Vzorek 3 6,179 0,056 0,91 

 

Inter-assay  

n = 20 

Průměr 

[µkat/l] 

SD  

[µkat/l] 

CV  

[%] 

Vzorek 1 1,141 0,025 2,17 

Vzorek 2 3,407 0,027 0,79 

Vzorek 3 6,196 0,052 0,85 
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Porovnání metod 
Při porovnání Dialab Pankreatické Amylázy (y) s komerčně dostupným testem (x) (58 vzorků) byly získány 

následující výsledky: 

 y = 0.97 x –0,028 µkat/l; r= 0.994. 

 

Interferující látky 
Interferují zejména chemikálie obsahující antikoagulační látky, protože jejich chelátový efekt na vápník inhibuje 

amylázu. Rovněž slinná amyláza může být zdrojem kontaminace. Léky a jiné substance, které mohou interferovat při 

stanovení amylázy jsou souhrnně uvedeny v práci Younga  a spol. (3 ) 

 

Referenční rozmezí 
Bez konverze 

µkat/l 37 °C 

sérum/plazma < 0,885 

moč (ženy)  < 5,327 

moč (muži) < 5,945 

 

Kalibrace 
Doporučujeme použít vhodný komerční kalibrátor pro automatické systémy, kde je uvedena hodnota pro tuto 

metodu. 

Doporučujeme používat: 

REF   

DIACAL AUTO   D98485 

 

Kontrola kvality 

Všechna 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. 
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Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 

 

 

 
Seznam použitých symbolů 

Symbol Význam Symbol Význam 

 

 

 

 

Pozor, sledujte průvodní dokumentaci 

(příbalový leták) 

  

Použít do ... - poslední den 

vyznačeného měsíce (exspirace) 

 

 

 

 

Katalogové číslo 

  

Výrobce 

 

 

 

 

Číslo šarže 

  

Recyklovatelný materiál 

 

 

 

 

Teplotní omezení (skladujte při ...) 

  

Zlikvidujte v souladu s lokálními 

předpisy pro odpady 

 

 

 

 

Složení soupravy 

  

Biologická rizika 

 

 

 

 

Diagnostický zdravotnický prostředek 

in vitro 

  

Symboly chemického rizika 

 

Obsah postačující k provedení <n> 

zkoušek 
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IČO: 14889200 
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