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SIGNIFICADO CLÍNICO
A amilase, produzida principalmente no pâncreas e nas 
glândulas salivares, divide as uniões α 1-4 glucosídicos dos 
polissacarídeos (amido e glicógeno).
Encontra-se aumentada no soro de pacientes com pancrea-
tite aguda, chegando a valores mais elevados entre as 24 e 
30 horas após o ataque, descendendo até voltar aos níveis 
normais entre as 24 e 48 horas seguintes.
Também aumenta nestes casos a excreção urinaria da 
enzima, mantendo-se a hiperamilasúria 3 a 5 dias, após a 
atividade sérica chegou aos níveis normais.
Também é possível encontrar valores aumentados em 
qualquer caso de "abdômen agudo" ou cirurgia em regiões 
próximas ao pâncreas.
As parotidites bacterianas e caxumba associam-se também 
com elevações nos níveis de amilase sérica.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Neste método o substrato, amido tamponado, incuba-se com 
a amostra, produzindo-se a hidrólise enzimática. Detendo-
se por adicionar reagente de iodo, que produz cor com o 
sobrante de amido não hidrolisado. 
A diminuição de cor em referência de um substrato colorido 
(sem amostra) é a medida da atividade enzimática, ex-
pressada nas Unidades Amilolíticas (Smith & Roe)/decilitro 
(UA/dl), comparáveis com as Unidades Sacarogênicas 
(Somogyi)/decilitro.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solução de amido 500 mg/l, tamponada 
a pH 7 com tampão fosfatos 0,1 mol/l em CINa 0,15 mol/l.
B. Reagente B: solução 0,01 eq/l de iodo em ácido clorídrico 
0,02 mol/l.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: prontos para uso.
Antes de utilizar o Reagente A, agite-se suavemente por uns 
segundos para homogeneizar qualquer provável depósito de 
amido no fundo do frasco.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: estáveis a temperatura ambiente 
(< 25ºC), até a data do vencimento indicada na embalagem. 
Uma vez abertos, são estáveis durante 1 ano sob refrige-
ração (2-10oC).

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
A leitura do controle (C) não deve  ter variações maiores do 
10%. Toda caída repentina dos valores indicará contamina-
ção do substrato com saliva.

AMOSTRA
Soro ou urina
a) Coleta: obter soro da maneira habitual.
A urina deve obter-se da seguinte forma: o paciente deve 
urinar uma primeira vez, sendo esta rejeitada. Duas horas 
depois urina novamente e coleta toda a urina. Esta amostra, 
que equivale a 2 horas de diurese, deve diluir-se em 200 ml 
de água. A determinação deve realizar-se com 20 ul da 
diluição, obtendo-se o resultado diretamente em Unidades 
Amilolíticas/hora.
Por causa das grandes variações da diurese nos sintomas 
agudos compatíveis com diagnóstico de pancreatite, a de-
terminação da amilasuria da amostra simples da urina não 
tem valor, pelo que deve determinar-se a excreção horária.
b) Aditivos: não são necessários.
c) Substâncias interferentes conhecidas: os citratos e 
oxalatos inibem a atividade enzimática. Referência bibliográ-
fica de Young para efeitos de drogas neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: se a 
determinação não pode ser realizada no momento, a amostra 
pode ser conservada até uma semana sob refrigeração (2-
10oC) sem perda de atividade.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas para medir os volumes indicados.
- Banho-maria a 37oC.
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 640 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro com filtro vermelho (610-660 nm).
- Temperatura de reação: 37oC

Amilokit 
Para a determinação de amilase em soro e urina
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Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Como a atividade amilásica da saliva é 700 vezes maior que 
a do soro, devem evitar-se contaminações com ela.
O substrato deve medir-se com pipeta de 5 ml ou 1 ml de 
duplo aforo. Não deve sopra-se pela pipeta: a mínima con-
taminação com saliva deteriora definitivamente o substrato. 
A cor da reação de Amilokit não é azul, devido ao excesso 
de iodo que, com o CIH do Reagente B, são necessários 
para assegurar a completa inibição da reação enzimática, a 
estabilidade da cor e para eliminar a influência das proteínas 
nessa reação.

PERFORMANCE
a) Faixa dinâmica: quando a atividade de amilase é superior 
a 600 UA/dl deve ser repetido o ensaio diluindo a amostra 
1/10 com água destilada ou solução fisiológica.
b) Limite de detecção: depende do fotômetro utilizado. Em 
espectrofotômetro a 640 nm, (com cubas de faces paralelas 
de 1 cm de espessura, reprodutibilidade ± 2 nm, luz espúria 
≤ 0,5 %, e banda de passagem ≤ 8 nm), para 0,001 D.O. a 
mínima mudança de atividade detectável será de 2 UA/dl.
c) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mes-
mas amostras num mesmo dia, obtiveram-se os seguintes 
resultados:

Nível D.P. C.V.
Soro 85 UA/dl ± 1,1 UA/dl 1,2 %

240 UA/dl ± 2,5 UA/dl 1,1 %

Urina 160 UA/dl ± 0,9 UA/dl 0,6 %
930 UA/dl ± 3,2 UA/dl 0,3 %

APRESENTAÇÃO
- 25-40 determinações (Cód. 1021001).
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- Tempo de reação: 7 minutos e 30 segundos
- Volume de amostra: 20 ul
- Volume final da reação: 10 ml

PROCEDIMENTO
Em 2 tubos marcados C (Controle) e D (Desconhecido) 
colocar:
 C D
Reagente A 1 ml 1 ml
Deixar uns minutos em banho-maria a 37oC e acrescentar:
Amostra - 20 ul
Incubar a 37oC. Aos 7 minutos e meio em ponto, acres-
centar:
Reagente B 1 ml 1 ml
Misturar por agitação suave. Retirar os tubos do banho 
e acrescentar:
Água destilada 8 ml 8 ml
Misturar por inversão. Ler em fotocolorímetro com filtro 
vermelho o em espectrofotômetro perto de 640 nm, le-
vando o aparelho a zero com água destilada.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação é estável durante 1 hora pelo que a ab-
sorbância deve ser lida nesse intervalo. Se a temperatura 
ambiente é superior a 25oC, a leitura deverá realizar-se 
dentro dos 20 minutos.

CÁLCULOS DOS RESULTADOS
 C - D
Amilase (UA/dl) = x 1000
 C
Unidades: uma Unidade Amilolítica (UA) é a quantidade de 
enzima contida em 100 ml de amostra, que pode hidrolisar 
10 mg de amido em 30 minutos, nas condições da reação. 
Nesta técnica se incubam 20 ul de amostra com 0,5 mg de 
amido contido em 1 ml de Substrato 1 durante 7 minutos e meio, 
o que equivale a incubar 100 ml de soro com 10.000 mg de 
amido durante 30 minutos. Se tudo o amido fora hidrolisado, a 
atividade amilásica da amostra seria 1000 UA/dl. Para obter as 
unidades de atividade amilásica, a fração de amido digerido 
é multiplicado por 1000.

VALORES DE REFERÊNCIA

Condição clínica Soro Urina
 (UA/dl) (UA/hora)
Normal < 120 < 260
Pancreatite aguda 300 a 12.000 mais de 900
Pancreatite crônica até 200 mais de 300
Parotidite 200 a 350 350 a 750
Parotidite c/ complicação
pancreática mais de 350 mais de 750
Processos abdominais
agudos (sem pancreatite) normal normal
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Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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