
Reactiv de amoniac Infinity™
Pentru analizoare Beckman Coulter AU® 

pentru chimie clinică

DESTINAŢIE DE uTILIZARE
Reactiv pentru determinarea cantitativă a concentraţiei de amoniac (NH3) din plasma 
umană, destinat utilizării în analizoarele Beckman Coulter AU® pentru chimie clinică.

REZuMAT1,2,3

Amoniacul, rezultat din catabolismul aminoacizilor şi din acţiunea bacteriilor intestinale 
asupra proteinelor alimentare, este convertit în uree în hepatocitele fi catului şi 
devine astfel netoxic. În circumstanţe normale, concentraţia de amoniac din sistemul 
circulator rămâne scăzută, în mod obişnuit mai mică de 50 µmol/l (85 µg/dl). Studiile 
au arătat că excesul de amoniac poate avea un efect toxic asupra sistemului nervos 
central şi manifestările clinice sunt, în mod obişnuit, perturbările neurologice.

Nivelurile crescute de amoniac pot fi : (i) cauzate de erori metabolice înnăscute; 
sau (ii) secundare altor afecţiuni.
Erorile metabolice înnăscute reprezintă principala cauză de creştere a nivelului de 
amoniac la sugari şi, de obicei, rezultatul defi cienţelor enzimatice ale ciclului ureei. 
Tulburările moştenite care afectează metabolismul aminoacizilor dibazici (lizină 
şi ornitină) şi cele implicate în metabolismul acizilor organici pot, de asemenea, 
să genereze niveluri crescute ale amoniacului circulatoriu. Creşterea nivelului de 
amoniac poate fi  observată, de asemenea, în cazul insufi cienţei hepatice severe, 
întrucât poate apărea în sindromul Reye, hepatita virală sau ciroză.

METODOLOGIE1

Au fost dezvoltate o serie de metode pentru estimarea concentraţiei de amoniac din 
sânge şi acestea pot fi  clasifi cate pe larg în metode indirecte sau directe. În procedurile 
indirecte, amoniacul este mai întâi izolat, de exemplu prin adiţia de alcaliu sau utilizarea 
unei răşini cu schimb cationic, după care este măsurat colorimetric prin soluţia Nessler 
sau reacţia Berthelot. Aceste proceduri nu sunt automatizate cu uşurinţă sau necesită 
echipamente dedicate. Procedurile directe, cum ar fi  metodele enzimatice, sunt 
utilizate pe scară mai largă în laboratoarele obişnuite, întrucât acestea nu necesită 
separarea amoniacului de probă înainte de etapa analitică. Procedurile directe sunt, 
prin urmare, automatizate cu mai multă uşurinţă. Reactivul de amoniac Infi nity™ este 
o procedură enzimatică directă, care se bazează pe următoarea secvenţă de reacţii:

        Glutamat dehidrogenază (GLDH)
NH4 + α ketoglutarat + NADH   ——————————————>   glutamat + NAD + H2O

Reactivul conţine LDH în exces pentru a reduce rapid piruvatul endogen, astfel 
încât să nu interfereze cu sistemul de analiză. Reactivul de amoniac Beckman 
Coulter încorporează şi un proces de stabilizare brevetat, care face ca reactivul 
să fi e stabil în faza lichidă.

REACTIV şi COMPOZIŢIA STANDARD
Reactiv de amoniac
α-ketoglutarate 7,5 mmol/l
NADH >0,2 mmol/l
GLDH (microorganism) >4.000 U/l 
LDH (microorganism) >30.000 U/l 
Tampon Tris 100 mmol/l 
Conservant

Amoniac standard
Sare de amoniu 59 µmol/l (100 µg/dl)

AVERTISMENTE ŞI PRECAuŢII
1. Numai pentru diagnosticare in vitro. A nu se ingera. Nociv dacă este înghiţit. 

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. În caz de dispersie, a se spăla zona afectată 
cu apă.

2. Conţine azidă de sodiu (0,1% G/V). Conservantul azidă de sodiu din reactivii de 
diagnostic poate reacţiona cu îmbinările de plumb din ţevile de cupru, formând 
compuşi explozivi. Deşi reactivul conţine cantităţi neînsemnate de azidă de 
sodiu, ţevile de scurgere trebuie spălate bine cu apă la eliminarea reactivului. 
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Fişa tehnică de securitate.

3. Acest produs conţine material de origine animală. Manipulaţi şi eliminaţi acest 
produs ca pe un produs potenţial infecţios.

PREPARAREA REACTIVuLuI
Reactivul şi standardul sunt furnizate gata de utilizare

STAbILITATEA Şi PĂSTRAREA
1. Reactivul şi standardul nedeschise sunt stabile până la data de expirare atunci 

când sunt păstrate la temperaturi de 2 – 8 °C.
2. După deschidere, reactivul şi standardul sunt stabile în fl acoanele furnizate 

până la data de expirare specifi cată, cu condiţia ca acestea să fi e închise cu 
capac atunci când nu se utilizează şi să fi e păstrate la temperaturi de 2 – 8 °C. 
Când se păstrează pe instrument, reactivul este stabil timp de 14 zile.

Indicaţii privind deteriorarea reactivului
Turbiditatea şi/sau incapacitatea de recuperare a valorilor de control în intervalul alocat.

RECOLTAREA şi PREPARAREA PRObELOR1

Se recomandă ca plasma umană să fi e recoltată în eprubete EDTA sau cu heparină (nu 
cu heparină amoniu). În mod ideal, eprubeta de recoltare trebuie să fi e umplută complet 
cu sânge şi aşezată imediat pe gheaţă. Centrifugaţi proba (la rece) cât mai curând 
posibil şi separaţi plasma, apoi păstraţi la temperaturi de 2 – 4 °C până la analizare.

Păstrarea şi stabilitatea probei
Probele de amoniu sunt stabile timp de 3 ore la temperaturi de 2 – 4 °C sau de 
24 de ore la temperaturi de –20 °C.1

LIMITE
Substanţe interferente
1. Nu trebuie să se utilizeze probe hemolizate, întrucât eritrocitele conţin niveluri 

de amoniac aproximativ de 3 ori mai mari decât plasma.1

2. Nu s-a observat nicio interferenţă a piruvatului la un nivel de 0,01 mg/dl 
(0,75 mmol/l).

3. Nu s-a observat nicio interferenţă a ALT la un nivel de 2400 U/l.
4. Bilirubină: Nicio interferenţă semnifi cativă până la 1,8 mg/dl bilirubină neconjugată.
5. Lipemie: Nicio interferenţă semnifi cativă până la 100 mg/dl trigliceride.
6. Estimările fi abile ale amoniacului pot fi  obţinute numai dacă se iau măsuri pentru 

evitarea contaminării cu amoniac. Sursele de contaminare includ, dar nu se limitează 
la, fumul de ţigară (pacient şi personal de recoltare), atmosfera de laborator, 
recipientele de laborator din sticlă sau alţi reactivi de pe bandă care conţin amoniac. 
În cazul celor din urmă, evitaţi folosirea de reactivi care conţin amoniac împreună cu 
OSR61154 pentru a reduce riscul de transfer atmosferic al amoniacului. Contactaţi 
reprezentantul Beckman Coulter local pentru informaţii suplimentare.

Interval dinamic
Procedura Beckman Coulter de determinare a amoniacului este liniară de la 10 la 
600 μmol/l (17 - 1020 μg/dl).
Probele cu concentraţii de amoniac mai mari de 600 μmol/l (1020 μg/dl) trebuie să fi e 
diluate cu apă fără amoniac şi reanalizate. Înmulţiţi rezultatele cu factorul de diluţie.

PROCEDuRA DE ANALIZĂ
Materiale furnizate
• Reactiv de amoniac Infi nity™
• Standard de amoniac Infi nity™
Parametrii analitici sugeraţi
Consultaţi Ghidul de utilizare care însoţeşte instrumentul

Calibrarea
Frecvenţa de calibrare pentru această procedură este de 7 zile. Calibrarea acestei 
proceduri de determinare a amoniacului este realizată utilizând standardul de 
amoniac Infi nity™ furnizat în trusă. Standardul a fost fabricat gravimetric, folosind 
un material trasabil la un material certifi cat intern.

Recalibrarea acestei proceduri este necesară atunci când numărul de lot al 
reactivului s-a modifi cat sau se observă o modifi care a valorilor de control, dacă 
o piesă esenţială a analizorului este înlocuită sau dacă o procedură de întreţinere 
preventivă a fost efectuată asupra analizorului.
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Controlul calităţii
În timpul operării analizorului Beckman Coulter AU, trebuie testate cel puţin două 
niveluri ale unui material adecvat pentru controlul calităţii, cel puţin o dată pe zi. În 
plus, controalele trebuie să se efectueze după calibrare, cu fiecare nou lot de reactivi 
şi după întreţinerea specifică sau etapele de depanare descrise în Ghidul de utilizare 
Beckman Coulter AU. Testarea pentru controlul calităţii trebuie să se efectueze în 
conformitate cu cerinţele de reglementare şi fiecare procedură standard a laboratorului.

Rezultate
Rezultatele exprimate în µmol/l vor fi imprimate automat pentru fiecare probă 
analizată. Pentru a lucra cu (µg/dl), rezultatul trebuie înmulţit cu 1,7.

VALORI ESTIMATE5

16 - 53 µmol/l (27 - 90 µg/dl)

Valorile indicate au fost derivate de la o populaţie normală şi trebuie să servească 
exclusiv pentru îndrumare. Se recomandă ca fiecare laborator să verifice acest interval 
sau să elaboreze un interval de referinţă pentru populaţia pe care o deserveşte.

CARACTERISTICI SPECIFICE DE PERFORMANŢĂ
Precizia7

Estimările preciziei, bazate pe recomandările CLSI6, sunt mai mici de 5% în cadrul 
aceleiaşi analize şi precizia totală este mai mică de 5%. S-au efectuat analize ale 
produselor serice de control şi datele au fost generate urmând îndrumările CLSI 
de mai sus.

N= 20  ÎN CADRUL ACELEIAŞI ANALIZE  TOTAL 
Medie (μmol/l)  AS  CV% AS  CV%
42,4  1,772    3,7 2,365    5,0
192 1,867    0,9 5,569     2,8

Comparaţia metodelor7,8

S-a efectuat o comparaţie între metoda determinării amoniacului Beckman Coulter 
(Metoda 1) şi o metodă disponibilă pe piaţă (Metoda 2) conform CLSI EP09-A2, 
folosind un eşantion de 61 de pacienţi. Datele rezultate sunt după cum urmează:
Coeficient de corelaţie: r = 0,973
Ecuaţia regresiei: Metoda 1 = 0,903X + 2,42
Interval de pacienţi: 100 - 600 μmol/l

Limita inferioară de detecţie
Limita inferioară de detecţie a fost stabilită folosind formula CLSI EP17-A28:
unde:
LOD = LOB + 2SDWR
LOB = Limita blankului
SDWR = abaterea standard în cadrul ciclului a unei probe cu nivel scăzut
La analizarea conform recomandărilor, limita cea mai joasă de detecţie este 
7,1 μmol/l. 
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