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 نمونه مورد آزمایش: 
سرم: سرم تازه بدون همولیز یا پالسماى هپارینه. مواد ضد انعقاد: سیترات ،اگزاالت، فـلوراید یا 

EDTA  باعث مهار آنزیم میشوند و نباید مورد استفاده قرار بگیرند. پایدارى آمیالز در سرم در
ماه  6درجه سانتیگراد براى مدت  -20ماه و در دماى  1درجه سانتیگراد بمدت  2-8دماى 

 میباشد. 

 تنظیم کرد و در صورت داشتن کدورت آنرا 7آنرا بر روى  pHادرار: درنمونه ادرار ابتدا باید 
درجه سانتیگراد  2-8سانتریفوژ نموده و مایع شفاف رویی را نگهدارى نمود ، این مایع در دماى  

 ماه پایدار می باشد.   1بمدت 

 محصول: سازي آماده
 میباشد.ف مصرده ماف آمعر

 0.5کدورت یا اجزاء خارجی در این معرف باعث افـزایش جـذب نـورى بالنـک بیشـتر از   ●
 دند که از عالئم تخریب معرف میباشنانومتر میگرد 405 در طـول مـوج

 مواد و وسایل مورد نیاز:
 رسانتیمت یک قطر با مناسب وتکو-1
 نانومتر 405 منهدا در ىگیر ازهندا قابلیت با کالریمتر یا فتومتروسپکترا -2
 ) ادسانتیگر جهدر 1/0(  ادسانتیگر جهدر 37 رىما بن -3 
  هشد هکالیبر و قیقد سمپلر -4 
  بیآ و زرد تمیز و نو سمپلر كنو -5
 همایشگاآز عمومی ىستگاههاد -6
پارس  شرکت توسط هشد عرضه رتواکالیبر مولتی از انمیتو(  معتبر رتواکالیبر یا اردستاندا-7

 .)دنمو دهستفاا پیوند پویش
 

 نگهداري و پایداري:
 ویال پایدار مـی باشـد، درجه سانتیگراد  تا تاریخ انقضاء مندرج برروى 2-8معرف در دماى   •

مشـروط بـر اینکه درب ویال بسته و آلوده نگردد. پایدارى معرف بروى اتوآناالیزرهاى مجهز 
درجه سانتیگراد  15-25روز در دماى اتاق  2روز و یا  15 بـه سیسـتم سـردکننده یـا یخچال

 است.

 از یخ زدگی معرفها پرهیز شود .  •

 نمایید .معرف را دور از نور نگهدارى   •
 
 :روش انجام آزمایش 

: خوانش/  : یک سانتکووت /  نانومتر 405: طول موج /  سانتیگراد درجه 73: دما: پارامترها
 افزایشینوع واکنش: /  هوا یا آب مقطرمقابل 

 نمونه میکرولیتر 20

 معرف میکرولیتر 1000

دقیقه اندازه گیرى نمایید،  1نانومتر بعد از  405پس از مخلوط نمودن مقدار جذب نورى را در 
دقیقه اختالف جذب نورى را از دقیقه قبل تعیین  3و 2،1کرونومتر را بکار انداخته و دقیقاً پس از

   A/min∆ نمایید.

 یزرهاي مختلف موجود است لطفاٌ جهت دریافت با بخش پارامترهاي این کیت براي آناال
 تماس حاصل فرمائید. پارس پیوند پویشفنی شرکت 

 محاسبه با استفاده از کالیبراتور:
∆ASample/min.  

 α-Amylase (U/L) =        × Calib. Conc.  
∆ACailb./min. 

 
 Amylaseسنجش  کیت

   
                                            (CNPG3/Kinetic) 

REF:  PA15001-50    R 1 x 50 mL              
              
ISO:  13485:2016                  
        

:مقدمه  
 

ه و دـلمعزالون اـا همـی (exocrine)اس یز پانکرون رتوسط بخش برز میالآلفا آنزیم آ
و زــیاپ ــتیدو کل ــه شــب بــین ترتیــه همــه بــکد وــح میشـی ترشـقابزد دـغ
د دارد. جووقی ایا بز S(Salivary)و ک ــتیاا پانکرــی P(Pancreatic)لی ــصازیم ــنآ
ى یدزیکوگل 4و1ا ـلفآد ـپیونو د ـریع میکنـتسژن را گلیکوو لیز نشاسته رونزیم هیدآین ا

د ـث تولیـلیز میکند که باعروهیدو مشابهه شکسته ى یدهارپلی ساکات و ین ترکیبارا در ا
 د .ید می شورلیگوساز و امالتو

و ـکت، تیک اپانکراى مجراد نسداس ، اپانکره غدى یهاربیمادر نزیم آین ایش فعالیت افزا
گی رپا، قی ابزد غدب لتهاو ایها ربیما، سنگ کلیه د ، نفریت حاوگلومر، ک ـیابتیوز دیدـسا

فعالیت د . میشوه یدد دپاندیسیت حاو آ (mumps)ن وـیردارى ، اوراـبن در وـمنیآکیسه 
ساعت به  72تا  12طی و یش یافته ازـفااعت ـس 12ا ـت 2بین د تیت حااپانکردر نزیم آ

 سد .رمی د خوار بیشترین مقد

 CNPG3/Kineticروش : 
 

 :اصول آزمایش
 CNPG3فعالیت مستقیم آنزیم آمـیالز بـا هیـدرولیز مـاده کرومـوژن  اندازه گیرى

نیتروفنل با گاالکتومالتوزید  -4-کلرو  -2کـه در واقـع از اتصـال   
(Galactomaltoside) درصد  59این هیدرولیز  ساخته شده است انجام مـی شـود در

از ترکیـب جـدا  henol)PitroN-4-hloroC-(CNP: 2نیتروفنـل  -4-کلـرو-2
 :CNPG2)مالتوزیـد    -دى  -آلفـا   -نیتروفنیل   - 4 -کلرو  - 2میشود ، همچنین 

2-Chloro-4-NitroPhenyl-α-D-maltoside)-مالتوتریوز (G3: 

Maltotriose)  و گلوکز(G: Glucose)  نیـز ایجاد میشود . با اندازه گیرى مقدار
CNP د الیـت آنـزیم دارد و تغییـرات جذب در واحتولید شده که نسبت مستقیم بـا فع

 نانومتر امکان محاسبه فعالیت آنزیم فراهم می شود .  405-410زمان در طول موج 
α-Amylase 

10 CNPG3  9CNP + CNPG2 + 9G3 + G 
MES Buffer pH 6.0 

 CNPG3 (2-Chloro-4-Nitrophenyl-a-D-Maltotrioside ) 
 CNPG2 ( 2-Chloro-4-Nitrophenyl-a-D-Maltoside  
 CNP ( 2-Chloro-4-Nitrophenol ) 
 G3 (Maltotriose ) 
 G ( Glucose)  

 محتویات کیت:
Content Description Reagent 

Bottle 
 100 mmol/L MES Buffer * pH 6.0  

R 

  2.25 mmol/L CNPG3**  
       6 mmol/L Calcium Acetate  
   350 mmol/L Sodium Chloride  
   900 mmol/L Potassium Thiocyanate  
0.095 mmol/L Sodium Azide  

       * 2-N-Morpholino ethanesulfonic acid monohydrate 
       ** 2-Chloro-4-Nitrophenyl-α-D-Maltotrioside  
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α-Amylase (U/L) =  ∆A/min ×2520    : پالسما یا  فاکتور براى نمونه سرم محاسبه  

گاه مقدار خطاى سیستمیک دست با توجه به دستگاه اسپکتروفتومتر در هر آزمایشگاه و
 فاکتور تغییر کند.  مقدار است  ممکن

 مقادیر طبیعی:
  
  
 

 * توصیه می شود هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی مربوط به محدوده جمعیتی خود را تعیین کند.*

 
 : احتیاط در هنگام کار

سایل دد و از وعایت گرربا محلولها ر کام هنگاه در مایشگال در آزیمنی معموارد امو کلیه
 د.شوده ستفادى احفاظت فر

 
 فع پسماند :د
 د .پزشکی عمل شوزش مون و آما، درشت ابهدى وزارت لعمل هاراستوس دساابر
 

 ت :خالاتد
    گلیسرید تا ى تر،  mg/dl 200هموگلوبین تا  mg/dl 25، بین تا روبیلی 

 1000 mg/dl ،30 بیک تا رکوـساسیدا mg/dlند.ارمایش ندآز نتیجهبر ى تاثیر 
 

REFERENCES: 
Ying Foo A et al. Amylase measurement with 2-chloro-4nitrophenyl . 
. maltrotrioside as substrate. Clin Chim 272, 1998; 137-147 
McNeely M. Amylase. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St . 
. Louis. Toronto. Princeton 1984; 1112-116 
, Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press . 
. 1995 
. Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001 . 
. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999 . 
.Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U/L (up to 96)   م :سر
 U/L (up to 480) م :ندادرار را

 U/24h (up to 410) ساعته : 24ادرار 

 
 کنترل کیفی:

یوند پارس پ شرکت توسط که معتبر هاي کنترل سرم از میتوان کیفی کنترل جهت
 نمود. استفاده شود می عرضه پویش

 : بلعکس و) SI(المللی بین واحد به) conventional( معمول واحد تبدیل ضریب
   1U/L = 0.0167 µkat/L    1 µkat/L = 60 U/L 

/liter)*SI unit µkat/L (micro katal  Conventional unit U/L 
 

Katal* اد: (نم:(kat واحد فعالیت کاتالیزورى در سیستم بین المللی واحدها  کاتال
)SI است. این یک واحد (SI   مشتق شده براى تعیین کمیت فعالیت کاتالیزورى آنزیم ها

(یعنی اندازه گیرى سـطح فعالیـت آنزیمـی درهنگـام فعالیـت تجزیـه سوبسترا) و سایر 
 است. کاتالیزورها

 
 خصوصیات علمی کیت:

 دازه گیري:محدوده ان -1
 U/L 1500  کزیمم حد سنجش:  ام

  U/L   ( 0.006 ΔmA/min per U/L ) 2.0حساسیت:                 
 

 توجه:
 9/0با سرم فیزیولوژى  10+  1را به نسبتU/L  1500هاى بیش از   نمونه •

ضرب  11رقیق نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد NaClدرصد 
 نمایید. 

هاى شیشه اى تمیز و نوك سمپلر نو استفاده  این آزمایش از پیپتجهت انجام  •
  شود.

 

 در مقایسه با کیت و کنترلهاي معتبر مشابه  صحت: -2

04=0.982R                               7143X + 0.9894.0y= 
 

 دقت: -3
INTRA ASSAY (WITHIN-RUN) (n=20) 

 
 
 

INTER ASSAY (Between RUN) (n=20) 

 
 
 

CV% S.D. (U/L) Mean (U/L)  
0.87 1.51 174 Sample I 
0.68 2.98 443 Sample II 

CV% S.D. (U/L) Mean (U/L)  
1.62 2.74 169 Sample I 
1.16 4.97 428 Sample II 

 


