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Enzymatické kolorimetrické stanovení aktivity 
pankreatické amylázy (AMY-P) v séru a plasmě podle 
doporučení IFCC mod. 
 
REAGENT 1: 1 x 65 mL  - REAGENT 2: 1 x 18 mL 

 

STANDARD/CALIBRATOR:  jedná se o standard / kalibrátor 

 REAGENT:  jedná se o jedno činidlo         CONTROL:  jedná se o kontrolu 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ 
Vedle možných rizik souvisejících s reaktivními 
komponentami může produkt obsahovat nereaktivní 
komponenty, jako jsou konzervační činidla (např. azid sodný 
a další) a detergenty.  Celková koncentrace těchto 
komponent je nižší než limity hlášené směrnicemi 
67/548/EHS a 1999/45/ES a úpravy a doplňky týkající se 
klasifikace, označování a balení nebezpečných přípravků 
(činidel) byly vytvořeny podle nich. Nicméně se doporučuje 
zacházet s tímto výrobkem opatrně, zamezit jeho požití                  
a kontaktu s očima, pokožkou a sliznicemi, a laboratorní 
činidla používat při dodržování zásad správné laboratorní 
praxe. 
 

SOUHRN 
Alfa-amylázy jsou hydrolytické enzymy, které rozkládají škrob 
na maltózu.  Alfa-amylázy v lidském těle pocházejí z různých 
oránů, z nichž vyplývají příslušné názvy enzymů.  
Pankreatická alfa-amyláza je produkována téměř výhradně 
slinovkou břišní a je uvolňována do střevního traktu; slinná 
alfa-amyláza, syntetizovaná převážně ve slinných žlázách, se 
uvolňuje do slin a je přítomna rovněž v slzách, potu                              
a v plodové vodě.   Analýzy pankreatické alfa-amylázy jsou 
vhodné k monitorování akutní pankreatidy a akutních 
záchvatů při chronické pankreatitidě. 
 

PRINCIP 
Enzymatická kolorimetrická analýza pro stanovení 
pankreatické alfa-amylázy se provádí ve dvou po sobě 
následujících krocích. V prvním kroku inkubace je aktivita 
lidské slinné alfa-amylázy inhibována dvěma různými 
monoklonálními protilátkami bez vlivu na pankreatickou alfa-
amylázu.  Ve druhém kroku reakce katalyzuje pankreatická 
alfa-amyláza hydrolýzu substrátu EPS (Ethylidene Protected 
Substrate) p-nitrofenyl-maltoheptaosid 4,6-etyliden-blokovaný 
(etyliden-G7PNP) vytvářející 2 etyliden-G5 + 2 G2PNP            
+ 2 etyliden-G4+2 G3PNP + etyliden-G3 + G4PNP. α-
glucosidáza hydrolyzuje všechny fragmenty G2PNP, G3PNP 
a G4PNP na p-nitrofenol (PNP) a glukózu (G).  Zvýšení 
absorbance vlivem produkce PNP je přímo úměrné aktivitě 
pankreatické alfa-amylázy ve zkoumaném vzorku. 
 

ČINIDLA 
Komponenty soupravy, pokud jsou uchovávány 
v neotevřených lahvičkách při teplotě 2-8 °C, jsou stálé do 
data expirace vyznačeného na obalu.  
Komponenty soupravy a koncentrace reaktivních přísad: 
REAGENT 1 
Pufr HEPES* 52,5 mmol/L  pH 7,15, chlorid sodný 87 mmol/L, 
chlorid hořečnatý 12,6 mmol/L, α-glukosidáza 
≥  4 kU/L, monoklonální protilátky proti slinné alfa-amyláze              
≥  30 mg/L, azid sodný < 0,1% 
REAGENT 2 
Pufr HEPES* 52,5 mmol/L  pH 7,15, 4,6-ethyliden-G7PNP                 
≥ 4 mmol/L, azid sodný < 0,1% 
* HEPES: 2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-etan sulfonová kyselina 
 

PŘÍPRAVA ROZTOKŮ ČINIDEL 
REAGENT 1 a REAGENT 2: Připraveny k použití. 
Nažloutlá barva REAGENT 2 účinek činidla neovlivní. 
 
 

STABILITA  
Zavedeno v přístroji: 28 dní, pokud se předchází znečištění. 
Kalibrace: 14 dní. Opakujte kalibraci při jakékoliv změně               
v šarži činidla. 

 

KALIBRACE 
Ke kalibraci používejte následující materiál: 
Clin Chem Cal REF 16550 4x3 mL 
Multiparametrické lyofilizované kalibrační sérum. Při použití 
se řiďte pokyny přiloženými k soupravě. 

 
 

KONTROLA KVALITY 
K ověření správnosti testu se doporučují tyto kontrolní 
materiály: 
Clin Chem Control 1 REF 16150 6x5 mL 
Multiparametrické lyofilizované kontrolní sérum. Při použití se 
řiďte pokyny přiloženými k soupravě. 
Clin Chem Control 2 REF 16250 6x5 mL 
Multiparametrické lyofilizované kontrolní sérum. Při použití se 
řiďte pokyny přiloženými k soupravě. 

 

STANDARDIZACE 
IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine) mod. 

 

VZOREK 
Sérum nebo plasma (heparin, EDTA). Vzorky se odebírají 
postupem NCCLS (viz literatura (1)). 

 
 

STABILITA VZORKU 
Sérum / plasma: 7 dní při 2-8 °C nebo 12 měsíců při -20 °C.   
 

NÁSTROJE A MATERIÁLY 
POTŘEBNÉ, AVŠAK NEDODANÉ 
 Běžné laboratorní vybavení. 

 

ANALYTICKÝ POSTUP 
Vlnová délka: 415 nm (hlavní) 
 700 nm (referenční) 
Délka dráhy: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/REAGENT 1/REAGENT 2: 1/25/6.25 
Reakce: Kinetika (nárůst) 
  
Před použitím nechejte činidla dosáhnout pracovní teploty. 
Proporcionální změnou uvedených reakčních objemů se výsledek 
nezmění. 

 

PŘÍKLAD ANALYTICKÉHO POSTUPU 
NA AUTOMATICKÝCH PŘÍSTROJÍCH 
  
Čas 0 
Kalibrátor / kontroly /vzorek = 8 μl 
REAGENT 1 = 200 µl 
  
Po 300 vteřinách 
Přidání činidla REAGENT 2 = 50 μl 
  
Po 120 vteřinách 
Odečet 1 
  
Po 180 vteřinách 
Odečet 2 
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VÝPOČET 
1. Zaznamenejte kalibrační křivku na registrační papír 
sledováním absorbance (osa y) proti odpovídající aktivitě 
U/L (osa x) pro každý kalibrátor. 
2. Označte na kalibrační křivce hodnotu absorbance 
získanou ze vzorků a kontrol. 
3. Extrapolujte hodnotu U/L pro vzorky a kontroly                  
z kalibrační křivky. 
 

PŘEVODNÍ KOEFICIENT 
AMY-P [ U/L ] x 0, 01667  =  AMY-P [ µkat/L ] 
 
REFERENČNÍ HODNOTY 
 

Sérum / plasma 
Dospělí: 8 – 53 U/L 
 

Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila své očekávané 
rozmezí. Pro diagnostické účely by měly být získané výsledky vždy 
hodnoceny s přihlédnutím k anamnéze a veškerým ostatním 
klinickým nálezům. 
 

VÝKONNOSTNÍ HODNOTY 
AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR 

 
CITLIVOST: 
4,0 U/L. Citlivost byla vypočtena pro 20násobně 
opakovanou analýzu normálního fyziologického roztoku                 
a vyjadřuje se jako “průměrná nulová hodnota + trojnásobek 
směrodatné odchylky”. 
 

VNITROLABORATORNÍ PŘESNOST: 
byla stanovena z testů 1x1x20 (den x běh x rep) na 2 
komerčně dostupných kontrolách (L1/L2). Byly získány tyto 
výsledky: 
 

U/L L1 L2 
střední hodnota 31,0 240,7 
směrod. odch. 0,22 0,66 
var. koef. % 0,7 0,3 

 

MEZILEHLÁ PŘESNOST: 
byla stanovena z testů 5x2x4 (den x běh x rep) ze 2 
komerčně dostupných kontrol (L1/L2) a z poolu lidského 
séra (L3). Byly získány tyto výsledky: 
 

 střední 
hodnota 

Celková 
nepřesnost 

Mezi 
dny 

Opakovatelnost 

 U/L směrod. 
odch. 

var. 
koef. 

% 

směrod. 
odch. 

var. 
koef. 

% 

směrod. 
odch. 

var. 
koef. 

% 

L1 37,3 1,80 4,8 0,00 0,00 1,24 3,3 

L2 102,3 3,05 3,0 0,74 0,7 2,54 2,5 

L3 27,1 1,56 5,7 0,00 0,00 1,21 4,5 

 
SPRÁVNOST: 
tento test (y) byl porovnán s komerčně dostupnou metodou 
(x). 
Byly získány tyto výsledky: 
N = 60,  r = 0,999,  y = 1,00x – 1,09 
 
INTERFERENCE: 
test není rušen přítomností hemoglobinu při koncentraci do 
200 mg/dL, bilirubinu při koncentraci do 60 mg/dL a lipidů 
(intralipid) do 1500 mg/dL. 

 
ANALYTICKÝ ROZSAH: 
4,0 – 2000 U/L. 
Pokud jsou hodnoty vyšší než 2000 U/L, je třeba vzorek 
zředit fyziologickým roztokem v poměru 1:10 a výsledek 
vynásobit deseti. 
 
LIKVIDACE ODPADŮ 
Činidla je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy. 
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  Vysvětlení symbolů 
 

  In vitro diagnostické zdravotnické prostředky 
 

  Katalogové číslo 
 

  Kód šarže 
 

  Obsah soupravy 
 

  Pozor, prostudujte si průvodní dokumentaci 
 

  Viz návod k použití 
 

  Spotřebujte do (poslední den v měsíci) 
 

 XXX Obsahuje materiál na <n> testů 
 

  Teplotní omezení 
 

  Výrobce 

 
 
 

 


