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Iso-Amylas  

Bakgrund, indikation och tolkning 

Amylas katalyserar spjälkning av polysackarider och produceras framför allt av pankreas och 

spottkörtlar, men även i ringa mängd av en del andra organ, t.ex. ovarier, testiklar och fettväv. 

Normalt bidrar pankreas respektive spottkörtlarna med 50 % vardera av den totala 

amylasaktiviteten i blodet [1]. P/S-Pankreasamylas mäter specifikt aktiviteten som 

pankreasamylaset bidrar med. Förhöjd nivå av detta kan t.ex. ses vid akuta sjukdomar i 

pankreas såsom pankreatit, men även vid s.k. makroamylasemi. Vid makroamylasemi bildas 

ett komplex mellan amylas och något annat plasmaprotein, vanligen ett immunoglobulin. 

Komplexbildningen medför att den renala eliminationen reduceras och en nivå upp till tio 

gånger normalnivå kan erhållas i blodet [2]. 

Isoamylas-analysen innebär att halten av pankreasamylas bestäms med separat specifik assay 

(se metodbeskrivning P-Pankreasamylas) och att serum sedan appliceras på en agarosgel för 

separation av pankreas- och salivamylas med hjälp av elektrofores [3]. Isoamylas-analysen 

kan vara av värde vid misstanke om makroamylasemi då agarosgelelektroforesmönstret kan 

ge stöd för detta tillstånd. Isoamlyas-analysen kan också grovt skatta salivamylasaktiviteten i 

blodet och vara till hjälp vid misstanke om exempelvis parotit eller malignitet i spottkörtlarna.  

 

Analysprincip 

Amylas i serum kan uppdelas i isoenzymer, härstammande från spottkörtlar resp pankreas. 

Vid analysen separeras isoenzymerna i agarosgelen, varefter de påvisas genom inkubation 

med en kommersiellt tillgänglig, färgad stärkelsepolymer (Phadebas Amylas Test). Resultatet 

bedöms visuellt.  

 

Referensintervall 

S-Salivamylas  1 µkat/L 

 

Pancreasamylas: Se separat metodbeskrivning för S/P-Pancreasamylas.  
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Metodkarakteristika 

Interferenser och felkällor 

Analystillbehör kontaminerade av saliv. 

Detektionsgräns 

Ej fastställd. 

Mätosäkerhet 

Ej fastställd. 

Spårbarhet 

Saknas 

Övrig information 

Metoden är inte ackrediterad. 
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