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Enzymatické stanovení amoniaku v plasmě  
 
 
REAGENT 1:  3 x 20 mL   -  STANDARD:  1 x 5 mL 

 

 

STANDARD/CALIBRATOR: Termín se vztahuje k standardu / kalibrátoru 
 REAGENT:  Termín se vztahuje k jednotlivému činidlu          CONTROL: Termín se vztahuje ke kontrole 

 

REF 17660 Ammonia Ultra 1/2 

 

SOUHRN 
Amoniak, pocházející z katabolismu aminokyselin a z působení 
střevních bakterií na proteiny potravin, je konvertován na ureu v 
jaterních hepatocytech a tak se stává netoxickým. Studie 
ukazují, že nadbytek amoniaku může mít toxický efekt na 
centrální nervový systém, manifestující se typickými 
neurologickými poruchami Zvýšená hladina amoniku může být 
také pozorována u těžkých jaterních selhání, které se mohou 
přihodit u Reyova syndromu, virových hepatitid nebo cirrhos.                    
 
 

PRINCIP 
Amoniak se za přítomnosti glutamát dehydrogenasy (GLDH), 
váže s α-ketoglutarátem a NADH za vzniku  glutamátu a NAD+.  
Snížení absorbance (NADH ---> NAD+) při 340 nm je 
proporcionální koncentraci amoniaku ve vyšetřované plasmě.  
Reagent obsahuje laktát dehydrogenásu (LDH) v přebytku                
k rychlé redukci endogenního pyruvátu, který tak neinterferuje 
se systémem  analýzy. 
 
 

REAGENCIE 
Reagencie skladované při  2-8 °C  v neotevřených lahvičkách 
jsou stabilní do data expirace označeného na obalu. 
Reagencie musí být čiré, nepoužívejte zkalené. 
Komponenty   kitu a iniciální koncentrace reaktivních složek : 

- REAGENT 1 
 tris buffer 100 mmol/L  pH 8.7, α-ketoglutarát 7.5 mmol/L, 

NADH > 0.2 mmol/L, GLDH > 4000 U/L, LDH > 30000 U/L 
- STANDARD 
 Amoniak  Standard 500 µg/dL (294 µmol/L) 

 
Čárový kód a  kódovací číslo lahvičky, pokud je vytištěno na 
označení reagentů je určeno pro použití v Hitachi 911/912 
analyzátorech. Podrobné informace o jsou k dispozici na 
vyžádání.   

 
 

UPOZORNĚNÍ A LIMITY  
MIMOŘÁDNÉ INFORMACE O REAGENCÍCH : 

-  Spolehlivost metody je ověřena za použití vnitřních 
standardů získaných užíváním purifikovaných materiálů. 

-  REAGENT 1 musí být čiré, nesmí být zkalené 
- Zdroje  kontaminace zahrnují (ale nejsou omezeny jen na 

tyto okolnosti) : Kouření cigaret u pacinetů a personálu 
odebírajícího vzorky, atmosférické podmínky laboratoře a 
čistota laboratorního skla. 

 
 

PŘÍPRAVA REAGENČNÍCH ROZTOKŮ 
REAGENT 1:   je  připraven k použití. Reagencie v uzavřených 
lahvičkách jsou stabilní do data expirace vyznačeného na 
obalu. Stabilita: 15 dnů po otevření při 2-8 °C, pokud je 
vyloučena kontaminace. 
STANDARD:   je  připraven k použití.  Reagencie v uzavřených 
lahvičkách jsou stabilní do data expirace vyznačeného na 
obalu. Stabilita: 120 dnů po otevření při 2-8 °C, pokud je 
vyloučena kontaminace.  
 
 
 

 

Pokud  lahvičky s  REAGENTEM 1 a STANDARDEM nejsou 
používány doporučuje se je uzavírat. 
 
 

KONTROLA KVALIY 
K ověření přesnosti testu se doporučuje použití následujícího 
kontrolního materiálu – sér s různými hladinami analytu. 
Ammonia Controls  REF  16635 3x(1x5)mL 
Kapalné sérum s 3 hladinami analytu v proteinové matrix. Při 
použití dodržujte instrukce uvedené v kitu. 
 
 

VZOREK 
Plasma (heparinová nebo EDTA). Nepoužívejte ammonium 
heparin. Hemolyzované vzorky nesmí být použity pokud 
erytrocyty obsahují aproximativně 3 x vyšší hladinu amoniaku 
než plasma. Ideální je  odběrovou zkumavku plně naplnit krví a 
okamžitě uložit do ledu. Centrifugujte vzorky (chladné) co 
nejdříve jak je možné a oddělte plasmu. Odebírejte vzorky 
podle NCCLS procedury uvedené v literatuře1. Stabilita vzorku: 
3 hodiny  při  2-8 °C nebo 24 hodin při  -20 °C. 
 
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Pro diagnostické použití in vitro. 
• Nepoužívejte komponenty po datu jejich exspirace. 
• Nemíchejte látky ze sad různých šarží. 
• Bezpečnostní listy jsou k dispozici na 

www.sentineldiagnostics.com nebo se obraťte na místního 
zástupce. 
 

•  UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s tímto produktem se 
manipuluje se vzorky odebranými lidem. Doporučujeme, aby 
byl veškerý lidský materiál považován za potenciálně infekční 
a při manipulaci s ním byly důsledně dodržovány předpisy 
BOZP pro práci s krevními patogeny2. V souvislosti 
s materiály, které obsahují nebo které by mohly obsahovat 
infekční agens, dodržujte postupy pro stupeň biologického 
rizika 23 či jiné podobné postupy pro ochranu proti 
biologickým rizikům.4,5 

 
 
 

DALŠÍ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ A MATERIÁLY, 
KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SOUPRAVY 
• Obvyklé  laboratorní vybavení. 
• Filtrační fotometr nebo spektrofotometr. 
 
 

ANALYTICKÝ POSTUP 
Vlnová délka: Hlavní = 340 nm / Reference 600 nm 
Délka průchodu světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/REAGENT 1: 1/11 
Reakce:             fixní čas (pokles)  
 
Před použitím nechejte reagencie vytemperovat na laboratoní 
teplotu.  Částečná proporcionální změna reakčních objemů, 
popsaných v tomto analytickém postupu nezmění výsledek. 
 
 
 
 
 

http://www.sentineldiagnostics.com
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PŘÍKLAD ANALYTICKÉHO POSTUPU 
U  AUTOMATICKÝCH PŘÍSTROJŮ 
 
 

Kalibrátor / Kontroly / Vzorek  =  30 µL 
 
R1 = 330 µL              I° čtení                                       II° čtení 
    l________________l______________________l 
Čas 0 odečti po 60 odečti po 120 
 Vteřinách absorbanci Vteřinách absorbanci 
 vzorku (A1S) a vzorku (A2S) a 
 absorbanci absorbanci 
 standardu (A1ST) standardu (A2ST) 
 
 

VÝPOČET 
[(A2S - A1S) / (A2ST - A1ST)]  x  500  = 
 
=  µg  amoniaku /dL ve vzorku 

 
PŘEPOČÍTÁVACÍ FAKTOR 
Amoniak: [ µg/dL ] x 0.588  =  amoniak [ µmol/L ] 
 
REFERENČNÍ HODNOTY 
Plasma: 31 -  123 µg/dL  (18 -  72 µmol/L) 

 
Doporučuje se stanovení vlastních hodnot v každé laboratoři 
v očekávaném rozmezí. 
 
CHARAKTERISTIKA (stanovená na automatických 
analyzátorech) 
 
Interference: Test není ovlivněn přítomností bilirubinu do             
20 mg/dL, kyseliny askorbové do 40 mg/dL, triglyceridy do 
700 mg/dL, pyruátem do 0,75 mmol/L, ALT do 4000 U/L. 
Hemoglobin: Hemolysované vzorky nesmí být použity, pokud 
erytrocyty vykazují hladinu amoniaku approximativně                       
3 x vyšší než v plasmě. 
 
Rozsah měření: 25 - 1700 mg/dL. Vzorky s koncentrací vyšší 
než 1700 mg/dL, musí být zředěny v poměru 1:10 
destilovanou vodou  a výsledky musí být násobeny 10. 
 
Intra-Assay Přesnost: Po 20 násobném opakování měření 
každé kontroly (3 testované hladiny – L1/L2/L3) bylo 
dosaženo těchto výsledkůl: L1: průměr  62.30 µg/dL, SD 3.08, 
CV% 4.94  /  L2: průměr 262.90 µg/dL, SD 10.61, CV% 4.04 / 
L3: průměr 366.75 µg/dL, SD 7.46, CV% 2.03. 
 
Inter-Assay Přesnost: Po 10 dnech  2 x opakovaného 
měření každé kontroly - 3 různé hladiny (L1/L2/L3) bylo 
dosaženo těchto výsledků : 
 
 Střed DS CV% SD CV% SD CV% 
 µg/dL Uvnitř cyklu Cyklus od cyklu Celkem 
---------------------------------------------------------------------------------- 
L1 57.20 3.79 6.63 2.90 5.07 4.78 8.35 
L2 269.60 3.00 1.11 2.85 1.06 4.14 1.53 
L3 368.63 7.29 1.98 1.79 0.49 7.50 2.04 
 
Sensitivita: 25 µg/dL. Sensitivita byla vypočítána při                      
10 opakováních ve fyziologickém roztoku a označena jako  
“střední nulová hodnota” + 3 SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přesnost:  Tento test byl srovnáván s komerčně dostupnými 
metodami (x). Výsledky byly následující: 
N = 65,  r = 0.999,  y =  0.993 x  + 2.53 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Reagencie musí být likvidovány s souladu s místními předpisy. 
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Poznámka: Změny oproti starší verzi jsou vyznačeny za svislou čarou na 
okraji textu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


