
 

 

 

 
   

 DHEA-S هورمون گیریاندازهکیت 

 سرم انسان در

DHEA-S ELISA Kit 96t Cat. NO: 2624-96 
Brochure Rev: 12 (1399/03/24) 

 

 :مقدمه

 استروئید تریناصلی ،(DHEA-S) سولفات ندروسترونآهیدرواپید

 پیشساز و شودمی ترشح آدرنال قشری بخش از که است کربنه 91

 اتهسولف استر ،DHEA-S. باشدمی استروژن و تستوسترون سنتزبیو

DHEA در روی این هورمون بر آنزیمی تغییرات وسطت است که 

 به DHEA. شودمی مشتق آدرنال از خارج هایبافت و آدرنال

 ضعیفی آندروژنی فعالیت، oxo-17 گروه یک حضور واسطه

درصد  91حدود  سولفاته غیر DHEA فعالیت آندروژنی .دارد

 دلیل به تواند می ضعیف فعالیت این همچنین. می باشد تستوسترون

شونده به متصل گلوبولین به آن ضعیف و قدرت اتصال تمایل

 فعالیت با این وجود، .باشد (SHBG) جنسی هایهورمون

 در آن باالی غلظت دلیل به است ممکن DHEA-S بیولوژیک

 تستوسترون یا DHEA از بیش بار 9111 تا 911 حدود ،سرم

 مشخص خوبی به زهنو DHEA-S فیزیولوژیک نقش. یابد افزایش

 باال ،نوزاد و جنین در ترتیب به سرم در موجود مقادیر. است نشده

 افزایش ، مجددابلوغ هنگام در و است پایین کودکی هنگام در و

 قابل کاهش DHEA-S مقدار ،زندگی سوم دهه از پس. یابدمی

 تغییرات DHEA خالف بر  DHEA-S مقدار .یابدمی ایمالحظه

 تغییرات بلکه دهدنمی نشان روزانه صورت هب را واضحی بسیار

  .دهدمی نشان را روز به روز مختصر

 بررسی جهت مفیدی شاخص ،سرم DHEA-S سطح گیریاندازه

این  پایین بسیار مقادیر. باشدمی آدرنال در آندروژن سنتز مقدار

 مقادیر که در حالیکه است شده گزارش یپوآدرنالیسمه در هورمون

 غده کارسینومای و آدنومانظیر  مختلفی ایطشر در آن باالی

 استروئیدهیدروکسی-بتا 3 های آنزیم کمبود، ویریلیزان ،آدرنال

 زائد موهای رویش موارد برخی و هیدروکسیالز–19 و دهیدروژناز

 باعث است ممکن DHEA-S مقدار افزایش .دهدرخ می زنان در

 کمی بسیار ارمقد کهرقم اینعلی .شود جنسی ثانویه موهای افزایش

DHEA-S گیریاندازه، شودمی تولید( گنادها) جنسی غدد توسط 

DHEA-S عالئم بروز شرایط در آندروژن تولید منبع شناسایی در 

 . باشد مفید تواندمی جنسیت تغییر

 

  :اصول آزمایش

 نیی ا در باشید. میی  سنجش ایمنی آنزیمیی رقیابتی   ،تستاساس این 

 نیوتیییب و (Streptavidin) نیدیواسییترپتا نیبیی واکیینش از تسییت،

 بیه  DHEA-S ضید  یبیاد یآنتی  کیردن  حرکیت یبی  و اتصال جهت

 کیه  براتورهیا یکال وسیرم   یهیا نمونه. است شده استفاده تیپل سطح

 DHEA-S همراه به هستند کونژوگه ریغ و آزاد DHEA-S یحاو

 نیبی  رقابیت . شوندریخته می هاچاهک در HRP میآنز با کونژوگه

 شیده  لهینیوتیب DHEA-S ضد یبادیآنت به اتصال یراب ژنیآنت دو

 شیود، یمی  باعیث  اسیت،  شده متصل تیپل کف نیدیتاواسترپ به که

 کونژوکیه  DHEA-S باشید،  شیتر یب نمونیه  DHEA-S مقدار هرچه

 یشستشییو و هیییتخل از پییس. شییود متصییل یبییادیآنتیی بییه یکمتییر

گی تولید محصول آبی رن به منجر رنگزا محلولافزودن  ها،چاهک

 رییی تغ زرد رنی    بیه  کننیده  متوقیف  محلیول  افزودن با شود کهمی

 نیشیتر یب نیانومتر،  051 میوج  طیول  در. این محصول دهد یم رن 

 غلظییت بییا جیی   زانیییم و رنیی  شییدت. دارد را جیی   زانیییم

DHEA-S در  .دارد معکییوس  نسییبت  هییا، کالیبراتور و مونییه در ن

تاندارد هیا توسییط منحنییی اسیی مونییهدر ن DHEA-S غلظییت نهاییت، 

 گردد.)نمودار کالیبراتورها( محاسبه می

 

 :محتویات کیت

بنیدی  بسیته   .تسیتی  19 نیدیواسیترپتا  اشده ب Coatمیکرو پلیت . 9

 گیر.رطوبت اشده در کیسه آلومینیومی همراه ب

  8 و 0، 1 ،9، 1/1 ،1 در مقیییییادیر DHEA-S هیییییای. کالیبراتور1

µg/ml . های موجیود در ایین   تور)کالیبرا .سرم انسان تهیه شده در

کالیبره  st1 96/670کد   WHOکیت مطابق با استاندارد بین المللی 
 .(اندهشد
 که حیاوی  .لیتریمیلی 9ویال  DHEA-S   :9 آنزیمی وگهژکون. 3

 .   در بافر است HRP آنزیم متصل به ژنآنتی

 یکیه حیاو  ی تیر یلیلیم 9 الیو DHEA-S  :9 ینیوتیوگه بژکون. 3

 .  در بافر است نیوتیبمتصل به  یبادیآنت

 .لیتریمیلی 11 ویال X)51 (: 9 محلول شستشو. 0

 لیتری.میلی 5/9  ویالA  :9 محلول رنگزا. 5

 لیتری.میلی 5/9  ویالB  :9 رنگزا. محلول 9

 لیتری.میلی 91ویال  9: واکنش محلول متوقف کننده. 7

 .بر چسب مخصوص پلیت. 8

گیراد نگهیداری   درجه سانتی 8تا  1ای کلیه محلول ها در دم توجه:
 . محلول متوقف کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است.شوند
 

 :احتیاط در استفاده از کیت

محتویات این کیت برای استفاده در همین کییت تعبییه گردییده    . 9

های ساخت دیگر و یا شماره هااستفاده مشترک با سایر کیت ل ا از

 .جدا خودداری نمایید

هایی ها تا زمان انقضاء کیت پایدار هستند. از محلول. کلیه محلول1

 که تاریخ انقضاء آنها گ شته است، استفاده ننمایید.

 ها در مجاورت نور و گرما قرار نگیرند.. توجه فرمایید محلول3

محتویات کیت منبع انسانی دارد. مواد مورد استفاده برای تولیید  . 0

تست  HCVو   HBsAg  ،HIV 1/2بودن  این کیت  از نظر منفی

در هر حال هیچ روشیی بیه طیور کامیل قیادر بیه مشیخص         اند.شده

م محصیوالت  کردن منفی بودن موارد فوق نیسیت. بنیابراین در تمیا   

الزم است  به صورت بالقوه آلیوده در نظیر    تهیه شده از خون انسان

انجیام  هیای ایمنیی   کار با آنها باید طبیق دسیتورالعمل  گرفته شود و 

 شود.  

 استفاده از دستکش و عینک در هنگام کار الزامی است.. 5

در هنگام کار با کیت دقت فرمائید که محتویات بیه صیورت ییا    . 9

 سییایر نقییان بییدن نپاشیید و از تمییاس بییا دهییان و سییایر مخییان جییدا 

   خودداری گردد.

 

  :نمونه سازیو آمادهآوری جمع

گییری  تکنییک اسیتاندارد خیون   اسیتفاده از   گرفتن خون باید بیا . 9

جیدا   هیای خیونی  سیلول و به سیرعت سیرم از    شدهسیاهرگی انجام 

 گردد.

کیدورت و   های  لیپمییک همیراه بیا   ازانجام تست بر روی نمونه. 1

 ایین تسیت   دداری نمائید. نمونه های پالسما جهت انجام مولیز خوه

 باشند.     مناسب نمی

تیوان آنهیا را    میی روز 5شد و تا در  نمونه ها باید کامأل بسته با. 1

اکثر تا تر حدگراد و برای مدت طوالنیسانتی درجه 8تا  1در دمای 

 نگهداری کرد. گرادسانتی  -11ماه در دمای  9

 

  :هاسازی معرفآماده

را بیا   ( x51محلیول شستشیو)   کل محتویات وییال  محلول شستشو: 

 .لیتر آ  مقطر مخلون کنیدیلیم 181

از  تیر یلیلی یم 9را بیا     Aاز محلول رنگیزا   تریلیلیم 9 رنگزا: محلول

قابیل   قیه یدق 91. محلول فوق بعد از دییمخلون نما Bمحلول رنگزا 

 باشد.یم یکاف فیرد 1 یاستفاده و برا

توجه: در صورت مشاهده رن  آبی در محلول رنگزا و یا کدورت 
 و رشد باکتری، از این محلول استفاده نشود.

 

  :روش انجام آزمایش

 هیا، کالیبراتور قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصل کنیدکیه کلییه  

گیراد(  درجیه سیانتی   11-15هیا بیه دمیای اتیاق )     نمونیه ها و معرف

  .اندرسیده

 با سر و ته کردن به آرامی مخلون نمائید. را هاکلیه کالیبراتور

و  رداشیته ب های مورد نیاز بیرای انجیام آزمیایش را   چاهک تعداد. 9

همییراه  و بییا چسییب مخصییوص پلیییت بپوشییانید هییا رابقیییه چاهییک



 

 

 

 
   

 و در را بسیته مینییومی قیرار داده در  آن   وگیر در کیسه آلرطوبت

. نگهداریدگراد درجه سانتی 8تا  1 دمای

های مورد نظر ها در چاهکنمونهو  کالیبراتورها از میکرولیتر 91. 1

 به صورت کالیبراتور بریزید. بهتر است که از هر نمونه یا

(Duplicate) ها ریخته شوددر چاهک.

در این  حتماً چاهک اول به عنوان بالنک در نظر گرفته شود. :توجه
بقییه مراحیل بیا سیایر      .ریختیه نشیود   کیالیبراتور و یا  نمونه ،چاهک
 باشد.ها یکسان میچاهک
 (Enzyme Conjugate) کونژوگه آنزیمیمحلول کرولیتر می 51. 3

روی سیطح  ثانییه   31چاهک اضافه کنید و پلیت را بیه میدت    هربه 

 .میز به آرامی تکان دهید

  (Biotin Conjugate) یبیوتینکونژوگه از محلول  یکرولیترم 51. 0

سطح  یرو هیثان 31مدت  به هر چاهک اضافه کنید و پلیت را به

. دیتکان ده یبه آرام زیم

       بییه شییانید وبپو پلیییت هییا را بییا برچسییب مخصییوص   چاهییک. 5

دمای اتاق انکوبه نمایید. در دقیقه 31مدت

پلییت خیارج کنیید.    کیردن   وارونیه  بیا   را   هیا چاهک محتویات. 9

میکرولیتیر محلیول    311مرتبیه بیا    و هیر  مرتبه 5ها را سپس چاهک

 شیود در شستشو بیه صیورت دسیتی انجیام میی      اگر شستشو بشویید.

 بزنید. گیررطوبتروی دستمال  به آرامی پلیت را بر انتهای شستشو

از  .ها بریزیید چاهکدرون تمام  رنگزا ازمحلول  میکرولیتر 911. 7

تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید.

 .انکوبیه کنیید  در دمای اتیاق و تیاریکی    دقیقه 95مدت را  پلیت. 8

ت بیه دسی   1ها کمتیر از     کالیبراتوراگر باالترین میزان جتوجه: 
دقیقه افزایش دهید. 91توانید زمان انکوباسیون را به مدت یآمد، م

هیا  کنش به کلییه چاهیک  محلول متوقف کننده وا میکرولیتر 51. 1

مام تکان دهید تا ت به آرامی ثانیه 11به مدت اضافه کنید و پلیت را 

 .رن  آبی آن به زرد تبدیل شود

 051در طیول میوج    را بیرای هیر چاهیک    نیوری  مقدار جی   . 91

دقیقه بعد  95تا  حداکثر  Point to Pointاستفاده از متد  با  نانومتر

تیا   911رفیرانس  از طیول میوج    .بخوانیید از متوقف کردن واکنش 

 .کنیدنانومتر استفاده   931

کیت بیه عنیوان نمونیه در     نیا میزان ج   و نمودار کالیبراتورهای

  زیر آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DHEA-S مقادیر مورد انتظاربرای تست االیزای
 

 

 

 

 

 های کنترل کیفیپارامتر

Intra - Assay 

نوبیت   در ییک  نمونه سیرم  سه تکرارپ یریبا ارزیابی  دقت داخلی

 د.یتست  انجام گرد

 

 

 

 

 

Inter - Assay 

نوبیت هیر    3در  ت سیرم نمونیه متفیاو   سیه تستی با ارزیابی دقت بین

 انجام پ یرفت. بار  5نوبت 

 

 

 

 

 

 

Recovery 

 ه نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شدب در این تست دو نمونه سرم

 . دش گیریر آن اندازهد  DHEA-Sغلظت ،و به عنوان یک نمونه

 

 

 

 

 

 

Linearity 
 هیای مختلیف نمونیه سیرم    رقتدر   DHEA-Sمقداردر این تست 

 .دری شگیعیین خطی بودن کیت اندازهبرای ت

 

 

 

 

 

 
Specificity 

هییای اختصاصیییت اییین آزمییایش بییه کمییک اضییافه کییردن غلظییت

 .میورد سینجش قیرار گرفیت     ،گیر بیه سیرم   همختلفی از مواد مداخل

گیر بیه   گیری نسبت بیین دوز میاده مداخلیه   با اندازه واکنش متقاطع

 ،میورد نییاز  بییرای ایجیاد همیان مقیدار جیی         DHEA-Sمقیدار 

   .شد سنجش
Analyte 

  
Cross   

Reactivity 

DHEA-S 1.0000 
DHEA 0.0004 

Androstenedione 0.0003 
Dihydrotestosterone 0.0008 

Cortisone <0.0001 
Corticosterone <0.0001 

Cortisol 0.0004 
Spirolactone <0.0001 

Estriol <0.0001 

Estradiol 
Estrone 

Testosterone 
 

<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

 

 

ySensitivit 

صیفر و سیه برابیر     کیالیبراتور ج   نیوری   میانگینبر اساس جمع  

 15/1 کییت  ایین  تشیخیص در  غلظیت قابیل   حداقل ،انحراف معیار

µg/ml شد.بامی 
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های گونه مشکل خواهشمند است با شماره بروز هردر صورت 

 تماس بگیرید. (بخش پشتیبانی)مندرج بر روی جعبه 

Calibrators 
 

Well  Abs 
  

Mean  Value 
Number Abs (µg/ml) 

Cal A1 2.478 2.494 0 

A B1 2.510   

Cal C1 1.756 1.763 0.2 

B D1 1.771   

Cal E1 1.143 1.147 1 

C F1 1.152   

Cal G1 0.768 0.771 2 

D H1 0.774   

Cal A2 0.532 0.536 4 

E B2 0.541   

Cal C2 0.312 0.308 8 

 F D2 0.304   

 

       Reference    Interval 

Male 0.06 – 4.58 µg/ml 

Female 0.03 – 5.88 µg/ml 

 

Serum sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean DHEA-S (µg/ml) 0.73 2.33 6.26 

S.D ( µg/ml) 0.04 0.11 0.31 

C.V (%) 5.4 4.7 4.9 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean DHEA-S (µg/ml) 0.68 3.49 5.39 

S.D ( µg/ml) 0.05 0.22 0.32 

C.V (%) 6.85 6.3 5.97 

 

NO. Sample Added Exp. Obs. Rec. 
  (µg/ml) (µg/ml) (µg/ml) (µg/ml) (%) 

1 0.7 2.5 1.6 1.5 94 

2 3.6 4.1 3.8 3.7 96 

3 1.7 4.9 3.3 3.5 106 

4 2.4 5.5 3.9 3.7 95 

 

NO. Sample 
1/2 1/4 1/8 1/16 

 Recovery %  

1 4.3 102.5 99.1 97.8 98.9 

2 6.5 101 98 99 96.7 

3 2.6 97.3 103.4 98.4 97 

4 3.7 99 102 100.2 98.3 

    


