
Kat. č. 7-214

ACCENT-200 ASAT

POUŽITÍ
Fotometrický test na stanovení aspartát aminotransferázy v lidském séru 
nebo krevní plazmě na automatických analyzátorech Cormay Accent 200/ 
Mindray. Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.

ÚVOD
Enzym AST patří  do  skupiny  aminotransferáz,  vyskytuje  se  v  různých 
tkáních největší aktivity lze zjistit v kosterních svalech a játrech. Měření 
enzymu AST je  indikováno při  diagnóze  infakrtu  myokardu,  poškození 
kosterního svalstva. Hladina AST se může zvýšit  při virové hepatitídě a 
jaterní nemoci související s nekrózou jater, kdy dochází až k 50 násobnému 
zvýšení. Hodnocení aktivity enzymu AST ve vztahu k ALT je indikátorem 
poškození jater. Zvýšené hladiny AST lze zjistit u cirhózy, extrahepatické 
cholestázy, gangrény, úrazech svalů a plicní embólii. Malé zvýšení hladiny 
AST je také možné po požití alkoholu nebo podání některých léků.

PRINCIP TESTU
Metoda vychází z doporučení Mezinárodní federace klinické chemie IFCC.
Enzym ALT katalyzuje transaminaci aspartátu a 2-oxoglutarátu za vzniku 
L-glutamátu  a  oxalacetátu.  Oxalacetát  je  redukován  na malát  enzymem 
malát  dehydrogenáza  a  NADH  se  mění  na  NAD+.  Změna  absorbance 
λ=340 nm v čase je úměrná aktivitě AST  ve vzorku.

REAGENCIE

Skladování a stabilita
reagencie R1,  obsah 2 x 35 ml
reagencie R2,  obsah 1 x 17,5 ml
Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného 
na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 8 týdnů při teplotě 2-
10°C. Chraňte před světlem.

Koncentrace reagencie v testu
Tris (pH 7,8) 80 mmol/l
L-aspartát 240 mmol/l
MDH >10 ukat/l
LHD >20 ukat/l
2-oxoglutarát 15 mmol/l
NADH 0,18 mmol/l

Bezpečnostní opatření a upozornění
• Jen pro diagnostické použití IN-VITRO.
• Reagencie je připravena k použití.
• Reagencie obsahuje azid sodný

S veškerým odpadním materiálem zacházejte v souladu s místními 
předpisy.

VZOREK
Sérum bez hemolýzy, heparizovaná nebo EDTA plazma bez hemolýzy.
Sérum okamžitě oddělte od buněk. 
Oddělené sérum je stabilní  4 dny při 2-8°C nebo 12 měsíců při -20°C.
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.

POPIS REAGENCIE
Reagencie  je  určena  k  použití  v  automatickém  analyzátoru  Cormay 
Accent-200/Mindray.
Dvousložková reagencie (R1 a R2).
Pro reagenční blank je doporučená destilovaná voda.

REFERENČNÍ HODNOTY
Sérum/plazma 37°C

Ženy <31 U/l

Muži <37 U/l
Referenční hodnoty se mohou lišit v závislosti na zeměpisné poloze. 

APLIKACE

Parametry nastavení:

KALIBRACE
Pro kalibraci použijte CORMAY
MULTICALIBRATOR  LEVEL  1  (Kat.  č.  5-174,  5-176)  nebo 
LEVEL 2 (Kat.  č.  5-175,  5-177).  Kalibraci  provádějte  každých  8 
týdnů nebo při změně čísla šarže reagencie.
Kalibrační podmínky, nastavení na analyzátoru:

KONTROLA KVALITY
Pro interní kontrolu kvality  lze použít kotrolu CORMAY SERUM 
HN (Kat. č. 5-172) a CORMAY SERUM HP (Kat. č. 5-173) každý 
den, kdy se testují vzorky a po každé kalibraci.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI  SOUPRAVY
Uvedené údaje představují charakteristiku reagencie získané 
měřením na automatickém analyzátoru Accent 200. Údaje získané ve 
vaší laboratoři se mohou lišit.

• Citlivost: 11 U/l.
• Linearita: až do 650 U/l
• Interferující látky

         Hemoglobin < 2,5 g/dl, 
         askorbát <7,75 mg/l,
         bilirubin <0,625 mg/dl
         triglyceridy <500 mg/dl 
         V udané koncentraci s testem neinterferují.
• Přesnost

Opakovatelnost v rámci cyklu
n=20

Průměr
[U/l]

SD
[U/l]

CV
[%]

Level 1
Level 2

40,40
188,00

3,48
5,50

8,62
2,93

Reprodukovatelnost 
n=80

Průměr
[U/l]

SD
[U/l]

CV
[%]

Level 1
Level 2

119,96
278,59

2,66
4,50

2,22
1,61



• Porovnání metody
Porovnání reagencie CORMAY  na analyzátoru ACCENT 200(y)  s jinou 
reagencií na stanovení přímého bilirubinu  na analyzátoru COBAS 
INTEGRA 400 (x). S použitím 66 vzorků.
Výsledky:
y = 1,0091 x – 0,9778 mg/dl;
• R= 0,995 (R – dovolená korelace vzorku).

SYMBOLY:

              Doba expirace    Obsah 

              Katalogové číslo    Číslo šarže    

              Omezená teplota    Prostudujte návod k použití

              Diagnostický lékařský přístroj In Vitro
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Výrobce: PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki,
                 Poland.
Distributor: LABtechnik s.r.o., Spodní 2, Brno 62500, Česká  
                      Republika

BEZPEČNOSTNÍ LIST
VÝROBCE: DODAVATEL:
PZ CORMAY S.A. LABtechnik s.r.o.
ul. Wiosenna 22 Spodní 2
05-092 Łomianki 62500 Brno
Poland Česká Republika

PRODUKT: ACCENT-200 ASAT
Kat. č.: 7-214
Popis: Reagencie pro stanovení aktivity enzymu AST v séru,    
            krevní plazmě.

Obsah:
reagencie R1,  obsah 2 x 35 ml
reagencie R2  obsah 1 x 17,5 ml

Nebezpečné složky: ASAT reagencie obsahuje azid sodný
koncentrace látek je < 0,1%, což se nepovažuje za koncentraci 
škodlivou.

Složení: Azid sodný (NaN3)
Cas: 26626-22-8 
Koncentrace: 0,09%
Klasifikace: koncentrace látky je < 0,1%, což se nepovažuje

                za koncentraci škodlivou.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:
Skupenství: kapalné
Barva: bezbarvý
Zápach: bez zápachu
Bod varu: 97°C
Bod vzplanutí: nevztahuje se
Hořlavost: nehořlavé
Výbušnost: nevýbušné
Rozpustnost ve vodě: rozpustný 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
Všeobecné pokyny:
V případě zdravotních potíží vždy vyhledat lékaře a poskytnout 
informace z tohoto bezp. Listu.
V případě požití nebo vniknutí do oka zajistěte neprodleně lékařskou 
pomoc
Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít ½ l vody a zajistit 
lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: ihned vymývat široce rozevřené oči min 10min. A 
vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: odstranit kontaminovaný oděv, omýt vodou a 
ošetřit krémem. 

BEZPEČNÁ MANIPULACE A OCHRANA OSOB
Ochrana osob: Používat osobní ochranné prostředky (vhodný oděv, 
ochranné rukavice, brýle). Zamezení požití, styku s kůží a očima.
Skladování: uzavřené v originálním obalu při teplotě 2-10°C 
Likvidace: zbytky reagencie dejte specializované firmě na likvidaci 
nebezpečných odpadů. V případě úniku reagencie aplikovat vhodný 
sorbent např. buničinu, nasáklý sorbční materiál uložit do zvláštního 
kontejneru pro sběr nebezpečného materiálu.


