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 :دستی گیری روش اندازه

 :پارامترها

 1000: حجم معرف/  میکرولیتر  00: حجم نمونه/ سانت 1:کووت/ نانومتر 504: طول موج/ سانتیگراد  درجه 73: دما

 .افزایشی: نوع واکنش/ مقابل هوا یا آب مقطر : خوانش/ میکرولیتر 

 میکرولیتر 2888 معرف

 میکرولیتر 18 نمونه 

درجه سانتیگراد جذب اولیه را  73دقیقه انکوبه کردن در دمای  1مخلوط نموده پس از 

ها خوانده و  جذب 7و1،0کرونومتر را زده و در دقایق . (A0)خوانده و یادداشت نمائید 

 .را به این ترتیب محاسبه نمائید min /∆Aیادداشت نمائید

     ∆A/min =  
                        

 
 

  پارامترهای این کیت برای آنالیزرهای مختلف موجود است لطفاً جهت دریافت با

 . شیمی تماس حاصل فرمائید بخش فنی زیست

 :محاسبه

                                             ∆ASample/min   

Amylase activity (U/L) =                                          Calibrator Conc. 

                                             ∆ACalib./min   

 :محاسبه با استفاده از فاکتور

Amylase activity (U/L) = ∆ASample/min   3128   

 :مقادیر طبیعی

 L < 90 U/ : یا پالسما سرم

 U/L 500 > :ادرار

 :کیفی کنترل
  Zitcal Uاز  دستگاه و جهـت کالیبراسیـون Zitrol N&P ایـسرم کنترلهجهت کنترل کیفی میتوان از 

 .شیمی استفاده نمود زیست

  :خصوصیات علمی کیت

 
WITHIN - RUN (n=20) 

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

1.93 

1.64 

3.6 

7.8 

187 

475 

Sample l 

 Sample ll 
 

BETWEEN - Day (n=20) 
CV % S.D.( U/L) Mean(U/L)  

2.33 

1.90 

4.2 

9.2 

180 

483 

Sample l 

 Sample ll 
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 U/L 1500 :ماکزیمم حد سنجش

 U/L 5.0 :حساسیت

 r =  0.989     - 4.80         ×  Y = 0.973   معتبر مشابه کیتنمونه و  50در مقایسه با   : صحت

  : دقت

α-Amylase 
(Direct Substrate)  

 
 

IVD ISO 13485:2003 REF  11-504 

 به روش دستی و دستگاهیادرارانسانوفعالیت آمیالز درسرم، پالسماگیریاندازهجهت

های گیری آنزیم  آمیالز در تشخیص و درمان بیماریکاربرد اندازه بیشترین: اهمیت کلینیکی 

های پانکراس و پاروتیدهای با پانکراتیت حاد و دیگر نارسایی باال رفتن سطح آنزیم در. پانکراس است

 . شودو باکتریال مشاهده می یمنشاء ویروس

اکثریت آمیالز سرم از طریق ادراری دفع میشود و با افزایش آمیالز سرم ، آمیالز ادرار نیز  -آمیالز ادرار

در بیماری . جالب است که آمیالز ادرار نسبت به سرم زمان بیشتری را در ادرار باقی میماند. باال میرود

Macroamylasemia  آمیالز  –آلفا نسبت بین . مقدار آنزیم در سرم باال ولی در ادرار طبیعی است /

 acroamylasemiaگفته میشود کمک به تشخیص افتراقی بیماری "کلیرانس  "کراتینین که اصطالحاً 

که در الـتهاب حـاد پانـکراس باشد  می 1:5طبیعی  این نسبـت بطـور. میکنـد( کلیرانس خیـلی پائیـن) 

 . بزاق طبیعی است  Hyperamylasoemiaافزایش و در بیماری 

 

   KINETIC/COLORIMETRIC:روش
 

 :اساس روش

 (chloro-4-nitrophenyl-galactopyranosilmaltodiose-2)    مستقیم  سوبسترای  از  کیت  این  درتولید

آزاد میشود، جذب در   (CNP)کلرونیتروفنل  -5آمیالز هیدرولیز شده و  که توسط. استفاده شده است

 .نانومتر دارد و با فعالیت آنزیم جذب افزایش پیدا میکند 504

Gal-G2-CNP   Amylasea
 Gal-G2 + CNP 

 :ها معرف

Storage Content Presentation 

2-8°C 4×25 ml Amylase Reagent 
 

 :شرایط نگهداری

باشند، مشروط براینکه از تماس با  انقضاء مندرج برروی ویالها پایدار میدرجه سانتیگراد تا تاریخ  0-8ها در دمای  معرف

ویالها پس از باز  .از یخ زدن معرف و قرار دادن آن در معرض نور مستقیم خودداری شود. دست و آلودگی جلوگیری شود

 . جلوگیری نمائیدماه پایدارند، پس از هر استفاده درب آنها خوب بسته و از آلوده کردن آنها  7شدن بیش از 
 

 .دشباآماده مصرف می  معرف : آماده سازی معرف

 :یادداشت

 .(وجود دارد معرف میکروبی آلودگی امکان).شود از مصرف آن خودداری در معرف مشکوك ذرات و مشاهده کدورت درصورت -1

نیز تماس  با دهان ون کردپیپت  ، جهت پیشگیری از آلودگی، ازهستندفراوانی آمیالز  مقادیربزاق و عرق بدن حاوی  -0

 .شود ودداریجنوك سمپلر، معرف با دست و بدن جداً 

مـوده، آزمـایش را   نرقیـق   NaClدرصـد   9/0 سـرم فیزیولـو ی  با   1+5 را به نسبت U/L 1500های بیش از  نمونه -7

 .دییضرب نما 4 عدد تکرار و در

 .فتومتر قابل خوانش باشدمیتوان حجم نمونه و معرف را به تناسب تغییر داد تا با هر نوع  -5

ــا  بیلــی -4 ــین ت ــا  ،اسیدآســکوربیکmg/dl 60>روب ــا  100mg/dl>ت ــوکز ت ــن mg/dl 400>و گل ــایش  در ای  آزم

 .تداخل ندارند

 :آزمایش نمونه مورد
 نمونه های سرم یا پالسما در دمای. دار و ادرار EDTAسرم تازه بدون همولیز یا پالسمای هپارینه یا 

  .باشند روز پایدار می 3درجه سانتیگراد  برای مدت  14 – 04ودردمایماه1سانتیگرادبرای مدتدرجه0 -8

 14 – 04روز در دمای  0درجه سانتیگراد و برای مدت  0 – 8روز در دمای  10نمونه ادرار برای مدت 

باشد و  ایدار نمیدر ادرار اسیدی پ -Amylaseالزم به ذکر است آنزیم . باشد درجه سانتیگراد پایدار می

هایی که دارای رسوب  همچنین نمونه. رساند 3ادرار را به حدود  pHبایست  قبل از ذخیره ادرار می

 .هستند قبل از آزمایش سانتریفیو  نمود


