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HITACHI 917/MODULAR P 
Chemistry parameters 
 

Analysis   

Test/Type AMY Ser/Pl  

Assay/Time/Point Rate A A 10 A 26 33 0 0  

Wave (2nd/Primary) 700 A 415 A  

S. Vol (Normal) 3 0 0   

S. Vol (Decrease) 2 0 0   

S. Vol (Increase) 6 0 0   

Diluent 00951 99  Timing  

Reagent (R1) T1 160 0 570 0 R1  

Reagent (R2) T2 0 0 570 0 R2  

Reagent (R3) T3 40 0 570 0 R3  

Reagent (R4) T4 0 0 570 0   

Abs. Limit 17000 Increase A   

Prozone Limit 32000 0 Lower A   

Cell Detergent Detergent 1 A   

   
   

Calibration   

Calibration type Linear A  A   

                   Point 2 Span Point 2   

                  Weight 0   

Autocalibration   

Time Out  Change Over  

Blank   Blank A   

Span   Blank A   

2Point     

Full     

SD Limit  0.1   

Duplicate limit  10 % 200 Abs  

Sensitivity limit  -99999 99999   

S1 Abs limit  -32000 32000   

   
   

Range   

Application Code  570 Unit U/l A  

Report Name  Amylase   

Data Mode  On Board A   

Control Interval  1000   

Instrument Factor (Y=aX+b) a= 1.0 b= 0.0   

Technical Limit  0 2000   

Repeat Limit  0 2000   

Expected Value     

   Qualitative  

(Male)  Y A    Cancel  A  

  Y A   (1) 0   

    # # (2) 0   

(Female)  Y A   (3) 0   

  Y A   (4) 0   

      (5) 0   

(Default) Male A Range3 A  (6) 0   

     
     

Others        

<Standard> (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Calib. Code 501 #      

Concentration 0 *      

Position        

        

Sample Volume 3 3      

Diluent S.Vol 0 0      

Diluent Volume 0 0      

        

#) Data entry by the user 

*) Enter calibration or standard value 

 

 

 

 

 تعداد تست 2حجم محلول  1حجم محلول  شماره سفارش

104 052 H917 1 x 41 ml 1 x 11 ml 250 

 

 TruCal U کالیبراتور 

TruLab P TruLab N کنترل ها 
 

 

  EPSG7: روش

. 

 ( 2 , 1 )مه : مقد

ن های هيدروليتيک هستند كه نشاسته را به مالتوز تبديل مي كنند و در بد آنزيمها  آلفا آميالز

آميالز پانكراتيک توسط پانكراس توليد و در . های مختلف منشاء مي گيرند اندام انسان از

ريزد.  گردد. آميالز بزاقي در غدد بزاقي ساخته شده و به بزاق مي مجرای روده آزاد مي

شود. بنابراين افزايش  آميالز توسط كليه از گردش خون حذف شده و از طريق ادرار دفع مي

 گردد. منجر به افزايش آميالز ادراری ميآميالز سرم 

های لوزالمعده و پيشرفت  اندازه گيری آلفا آميالز سرم و ادرار بيشتر برای تشخيص بيماری

چند ساعت پس از شروع ، پانكراتيت حاد ميزان آميالز خون شود. در عوارض آنها انجام مي

ميزان خود مي رسد و پس  ساعت به بيشترين 21گذشت  درد شكم افزايش مي يابد و بعد از

 روز دوباره به ميزان نرمال باز مي گردد.  5از 

اندازه گيری فعاليت آلفا آميالز يک آزمايش اختصاصي برای تشخيص بيماری های 

لوزالمعده نيست، به عنوان مثال در اوريون و نارسايي های كليه ) به دليل عدم دفع آميالز از 

سرم افزايش مي يابد. بنابراين برای تشخيص پانكراتيت حاد  طريق ادرار ( نيز ميزان آميالز 

 الزم  است ميزان ليپاز نيز اندازه گيری  شود.

 

 آزمايش : ساس ا

5 EPS-G7 + 5 HO   Amylaseα
  2 Ethylidene-G  +  2 GPNP 

                                                               + 2 Ethylidene-G  + 2 GPNP 

                                                               + Ethylidene-G + GPNP 
 

2 G2PNP + 2 G3PNP + G4PNP + 14 HO    eGlucosidasα
5 PNP + 14 G 

(PNP = P-Nitrophenol , G = Glucose) 

 

 : معرفها
 و مقادير  محتويات

 برای كار مي باشد.  بر حسب محلول آماده شده زير مقادير:  توجه

 : 2 شماره معرف
0.1 mol/l PH 7.1   Good's buffer     

50 mmol/l  NaCl 

10 mmol/l  MgCl2 

 2 KU/l  - Glucosidase 

 : 1 شماره معرف
0.1 mol/l PH 7.1 Good's buffer 

1.6 mmol/l  EPS-G7 
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 : سيتحسا
 .باشد مي ليتر واحد بين المللي در 3اندازه گيری  قابل آلفا آميالز مقدار حداقل

 مداخله گر عوامل
ميلي گرم   40 غلظتبيلي روبين تا  ميلي گرم در دسي ليتر، 30آسكوربيک تا غلظت  اسيد

تداخل در  باعثميلي گرم در دسي ليتر  2000تری گليسيريد تا غلظت و در دسي ليتر 

 يش نمي شوند.آزما

 آزمايش مي شود. هموگلوبين حتي با غلظت های پايين نيز باعث تداخل در

 

 

 درجه سانتيگراد ( 61) در  دقت

CV 
(%) 
 

SD  

(U/l) 

Mean 

(U/l) 

Intra-assay precision 
n=20  

1.08 

0.67 

0.59 

2.00 

2.67 

4.96 

184 

398 

841 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 
 

CV 
(%) 
 

SD  

(U/l) 

Mean 

(U/l) 

Inter-assay precision 

n= 20 

1.01 

0.97 

0.92 

1.82 

3.74 

7.48 

180 

383 

817 

Sample 1 

Sample 2 

Sample 3 

 

 ( 4 )( : ناشتا) ا منه مرجع د
   < U/l     100       در سرم                                                                                         

    

 U/l          < 410ساعته                                                                            14در ادرار 
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 نگهداري محلولها شرايط
درجه سانتيگراد نگهداری شوند و تا تاريخ مندرج بر روی  8تا  1در دمای  بايد ها محلول

 باشند. مصرف مي قابل  ويالها

 دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود. توجه : از فريز نمودن و قرار

 

 محلولها يساز آماده
 به  صورت آماده مصرف مي باشند. 1و  2ی معرف محلول ها

 25ماه و در دمای   2 درجه سانتيگراد  8تا  1مخلوط شدن در دمای دوام محلول ها پس از 

 هفته مي باشد. يک درجه سانتيگراد 15تا 

 .محلول مخلوط شده بايد دور از نور نگهداري شود

 

 هشدارها

يا بزاق و پوست داراي آنزيم آلفا آميالز مي باشند. از پيپت نمودن با دهان و 

 خودداري شود. ها با پوست دست جداً تماس محلول

برای پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعيدن و تماس مستقيم 

محلول ها با دهان، دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس بالفاصله با آب 

 فراوان شستشو داده شود.

 رعايت گردد.  ها محلول كلي كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با بطور

 

 : ها نمونه
 و ادرار هپارين يا  EDTA، پالسما همراه باسرم

 سرم يا پالسما : رآلفا آميالز د پايداری

   روز 7درجه سانتيگراد  15تا  10 دمای در

 روز 7درجه سانتيگراد  8تا  4در دمای 

 سال 2درجه سانتيگراد  10در دمای منهای 

 درار :    آميالز در ا پايداری آلفا

 روز 1درجه سانتيگراد  15تا  10در دمای

 روز 20درجه سانتيگراد  8تا  4در دمای 

 هفته 3درجه  10در دمای منهای

 .آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شوداز 

 

 كيت : كارآيي  و ويژگيها

 اندازه گيري محدوده
طراحي شده  دقيقهدر  240.تا تغييرات جذب نوری  آلفا آميالز كيت جهت اندازه گيری اين

بايد نمونه  باشد U/l 2500در دقيقه و يا  0.24تغييرات جذب نوری بيش از در مواردی كه 

 .    شود ضرب 22با سرم فيزيولوژی رقيق و جواب آزمايش در عدد  20بعالوه  2به نسبت 

 

 


