
 

 

 سرم درFSH گیری هورمون اندازهکیت 
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 مقدمه:

FSH غده  یاست که در بخش قدام ینیپروتئکویگل یهورمون

 (GnRH)با تحریک هورمون آزاد کننده گنادوتروپین  زیپوفیه

های هدف )بیضه و شده و توسط جریان خون به اندامترشح سنتز و 

های سایر هورمون همانند این هورمونشود. تخمدان( منتقل می

واحد آلفا  ریاز دو ز (hCGو  LH  ،TSH) گلیکوپروتئینی هیپوفیز

 است کسانیر همه آنها واحد آلفا د ریز شده است. لیو بتا تشک

را  یمتفاوت بوده و نقش اصل گریکدیآنها با  در واحد بتا ریز یول

 نیا هاخانمدر  کند.یم فایمولکول ا یکیولوژیدر عملکرد ب

سنتز  کیتحر و تخمدان یهاکولیفول درش هورمون باعث

ترشح   کیباعث تحر FSH، آقایان درشود. یم هااستروئید

Inhibin  ترشح شده کهFSH متصل شونده به آندروژن  نیو پروتئ

 تیباعث تقو میمستق ریروند به صورت غ نی. اکندمیرا مهار 

  گردد.یاسپرماتوژنز م

شود. با فاز فولیکوالر و لوتئال تقسیم میعدگی به دو چرخه قا

ابد. در هنگام یکاهش می FSHپیشرفت فاز فولیکوالر، غلظت 

هر  LHو  FSHچرخه قاعدگی، سطح  اواسطاری، در تخمک گذ

رسد. البته در این یافته و به بیشترین میزان خود می دو افزایش

 بیشتر است. FSHاز  LHفرایند پیک افزایش 

خون، ارزیابی تعادل و تنظیم  FSHگیری سطح ت بالینی اندازهمیاه

–هیپوفیز–چرخه قاعدگی و باروری از طریق محور هیپوتاالموس

 یائسگی اختالالتی نظیر هورمون در نیا یباال ریمقادگناد است. 

 نییپا ریمقاد شود.یم دهید ضهیب ییو نارسا رس، سندرم ترنرزود

کاری هیپوفیز و هیپوتاالموس، کم رینظ اختالالتیهورمون در  نیا

 نیگنادوتروپ یهاییو نارسا ینمیپروالکتپری، هاKallmannسندرم 

 شود.یم دهید

 

 

  :اصول آزمایش

 توسط تیپل هایدر سطح چاهک یحرکت سازیروش ب نیدر ا

کوت شده در سطح  (Streptavidin) نیدیوااسترپت نیبواکنش 

  شده صورت لهینیوتیب FSH کلونال ضدمونو یبادیو آنت تیپل

 . ردیگیم

 یبادیشده، آنت لهینیوتیکلونال بمونو یبادیآنت ا مخلوط شدنب

ژن یآنت نیژن، واکنش بیتآن یو سرم حاو HRP میمتصل به آنز

و کمپلکس  ردیگیصورت می رقابت چیبدون ه هایبادیسرم و آنت

 ،. به موازات واکنش فوقشودیم جادیا یمحلول چیساندو

و  نیدیوااسترپت نیب یباال اریبس لیتما لی، به دلهای ایمنیکمپلکس

و حذف اجزاء  پس از شستشو شودیم متصل تیپلبه سطح  ،نیوتیب

ه شده و اضاف (محلول رنگزا) HRP میآنز یسوبسترا ،متصل نشده

شود که با افزودن محلول متوقف محصول آبی رنگی تشکیل می

نانومتر  054در طول موج  ومی دهد کننده به رنگ زرد تغییر رنگ 

 جهیشده و در نت جادیجذب را دارد. شدت رنگ ا زانیم نیشتریب

 تیدارد. در نها میسرم ارتباط مستق FSHمقدار جذب با غلظت 

( براتورهایاستاندارد )نمودار کال یسرم به کمک منحن FSHغلظت 

 گردد.یمحاسبه م

 

 :محتویات کیت

 یبناد . بساته یتسات  69 نیدیوااساترپت  شده باا  Coat تیپل کروی. م1

 .ریگهمراه با رطوبت یومینیآلوم سهیشده در ک

  144و 54، 25، 14،  5، 4 ریدر مقااااااد FSH یهااااااکالیبراتور. 2

mlU/ml تهیه شده در سرم انسان ، . 

 یهایبادیآنت یکه حاو یتریلیلیم 11 الیو FSH  1 :. کونژوگه3

 در بافر است. HRP میو متصل به آنز نیوتیمتصل به ب

 .یتریلیلیم 24الیو 1(: x54. محلول شستشو )0

 .یتریلیلیم 5/9 الیو A 1: . محلول رنگزا5

 .یتریلیلیم 5/9 الیو B1: . محلول رنگزا 9

 .یتریلیلیم 12  الیو 1. محلول متوقف کننده واکنش: 7

 لیتری.میلی 5/4ویال  1. محلول کنترل: 8

 ق.ور 1 تی. بر چسب مخصوص پل6

گاراد نگهاداری     درجه سانتی 8تا  2دمای  در هاحلولکلیه م  :توجه
 .شوند. محلول متوقف کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است

 

 :احتیاط در استفاده از کیت

 دهیا گرد هیا تعب تیا ک نیاستفاده در هم یبرا تیک نیا اتیمحتو .1

 گریساخت د یاهشماره ایو  ها تیک ریلذا از استفاده مشترک با سا

 .دیینما یجدا خوددار

هایی ها تا زمان انقضاء کیت پایدار هستند. از محلول. کلیه محلول2

 که تاریخ انقضاء آنها گذشته است، استفاده ننمایید.

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

 دیا تول یبرادارد. مواد مورد استفاده  یمنبع انسان تیک اتی. محتو0

تسات   HCVو  HBsAg ،HIV 1/2باودن   یاز نظار منفا   تیک نیا

باه طاور کامال قاادر باه مشاخ         یروشا  چیاند. در هر حال هشده

آلوده  لقوهالزم است با نی. بنابراستیبودن موارد فوق ن یکردن منف

 یمنا یا یهاا طبق دساتورالعمل  دیدر نظر گرفته شود و کار با آنها با

 انجام شود.  

 است. یدر هنگام کار الزام نکیفاده از دستکش و ع. است5

 ایا باه صاورت    اتیکه محتو دیدقت فرمائ تی. در هنگام کار با ک9

مخاااط جاادا  رینقاااط باادن نپاشااد و از تماااس بااا دهااان و سااا ریسااا

 گردد.   یخوددار

 

  نمونه: سازیو آمادهآوری جمع

 یریا گاساتاندارد خاون    کیا با اساتفاده از تکن  دی. گرفتن خون با1

جادا   یخاون  یهاا انجام شود و به سارعت سارم از سالول    یاهرگیس

 گردد.

هماراه باا کادورت و     کیا پمیل یهانمونه ی. از انجام تست بر رو2

تست   نیاجهت انجام  یپالسما یها. نمونهدینمائ یخوددار زیهمول

 باشند.یمناسب نم

ها را در توان آنیروز م 5کامأل بسته باشد و تا  دیها با. درب نمونه3

 1تر حداکثر تا  یمدت طوالن یگراد و برایدرجه سانت 8تا  2 یدما

 کرد. یگراد نگهداریدرجه سانت -24 یماه در دما

 

  :هاسازی معرفآماده

را با  (x54محلول شستشو ) الیو اتیکل محتومحلول شستشو: 

 .           دیآب مقطر مخلوط کن تریلیلیم 684

از  تار یلیلا یم 1را باا   Aاز محلاول رنگازا    تار یلیلیم 1رنگزا:  محلول

قابال   قاه یدق 14. محلول فوق بعد از دییمخلوط نما Bمحلول رنگزا 

 باشد.یم یکاف فیرد 2 یاستفاده و برا

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

 

  روش انجام آزمایش:

ها، کالیبراتور هیکه کل دیحاصل کن نانیبل از شروع تست، اطمق 

( گرادیدرجه سانت 25تا  24اتاق ) یها به دماها و نمونهمعرف

مخلوط  یها را با سر و ته کردن به آرامکالیبراتور هیکلاند. دهیرس

 .                             دینمائ

را برداشته و  شیانجام آزما یبرا ازیمورد ن یها. تعداد چاهک1

قرار داده  یومینیآلوم سهیدر ک ریها را همراه رطوبت گچاهک هیبق

 .دیگراد نگهداریدرجه سانت  8تا  2 یدرب آن را بسته و در دما

 یهادر چاهک ها و کنترلنمونه کالیبراتوها، از تریلکرویم 54. 2

 به صورت براتورکالی ای. بهتر است که از هر نمونه دیزیمورد نظر بر

(Duplicateدر چاهک )شود. ختهیها ر 

در  عنوان بالنک در نظر گرفته شود.  : حتماً چاهک اول بهتوجه
 ریمراحل با سا هی. بقشودن  ختهیر کالیبراتور ایچاهک  نمونه و  نیا

 باشد.   یم کسانیها چاهک
 (Enzyme Conjugateکونژوگه ) میاز محلول آنز تریلکرویم 144. 3

سطح  یرو هیثان 34مدت  پلیت را به و دییبه هر چاهک اضافه نما

 . دیتکان ده یبه آرام زیم

 94 و به مدت دیبپوشان تیپلها را با برچسب مخصوص . چاهک0

 .دییانکوبه نمااتاق  یدما( در قهدقی 14±) قهیدق

. سپس دیکن تخلیه تیها را با وارونه کردن پلچاهک اتی. محتو5

محلول شستشو  تریلکرویم 344مرتبه و هر مرتبه با  5 را هاچاهک

 . دییبشو



 

 

شستشو به  یدر انتها ،شودیم انجام یاگر شستشو به صورت دست

 .دیبزن ریگدستمال رطوبت یرا بر رو تیپل یآرام

و  دیزیها براز محلول رنگزا درون تمام چاهک تریلکرویم 144. 9

از  .دیکنانکوبه  یکیتارق و اتا یدمادر  قهیدق 15 مدتبه را  تیپل

 تکان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید.

به دست  2کمتر از  براتوریجذب کال زانیم نیاگر باالترتوجه: 
 قهیدق 14محلول رنگزا را به مدت  ونیزمان انکوباس دیتوانیآمد، م
 . دیده شیافزا
ها  کچاه هیبه کللول متوقف کننده واکنش از مح تریلکرویم 54. 7

تمام  تا  دیدهتکان  یآرامبه  هیثان 24به مدت پلیت را و  دیاضافه کن

 .شود لیآن به زرد  تبد یرنگ آب

  054هر چاهک در طول موج  یرا برا ی. مقدار جذب نور8

بعد   قهیدق 15 حداکثر تا Point to Pointنانومتر با استفاده از متد 

تا  924رفرانس از طول موج . دیواکنش بخواناز متوقف کردن 

 .  دینانومتر استفاده کن  934

به عنوان نمونه در  تیک نیا یمیزان جذب و نمودار کالیبراتورها

 آورده شده است. ریز

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 به روش االیزا FSH تست مقادیر مورد انتظار برای

 

Reference Intervals 

3 – 12 mIU/ml  Follicular Phase (Female) 

8 – 22 mIU/ml Midcycle Peak (Female) 
2 – 12 mIU/ml Luteal Phase (Female) 

35 – 151 mIU/ml Postmenopausal (Female) 
1 – 14 mIU/ml Male 

 
 

 پارامترهای کنترل کیفی
Assay - Intra 

نوبات   کیا سارم در   نمونه سه یریتکرارپذ یابیبا ارز یدقت داخل

 .  شد انجام تست

 

 

 

 

 
 

Inter - Assay 

نوبات هار    3در  وت سارم نموناه متفاا   سهارزیابی دقت بین تستی با 

 انجام پذیرفت.  بار 5نوبت 

 

 

 

 
 

Recovery 

شده  بیترک گریکدیبا  یتست دو نمونه سرم به نسبت مساو نیدر ا

 . شد یریگدر آن اندازه  FSHغلظت  ،نمونه کیو به عنوان 

 

 

 

 

 

 

   

Linearity 

 یمختلف نموناه سارم بارا    یهادر رقت  FSHتست غلظت  نیدر ا

 .شد یریگاندازه تیبودن ک یخط نییتع

 

 

 

 

 

 
Specificity 

هااای ن آزمااایش بااا کمااک اضااافه کااردن غلظااتاختصاصاایت ایاا 

 .ماورد سانجش قارار گرفات     ،گار باه سارم   همختلفی از مواد مداخل

  گر به دوزاده مداخلهگیری نسبت بین دوز مدازهواکنش متقاطع با ان

FSH  سنجش شد. مورد نیاز برای ایجاد همان مقدار جذب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivity 

صفر و سه برابر  کالیبراتور یجذب نور نیانگیبر اساس جمع م

   2/4 تیک نیدر ا  یحداقل غلظت قابل تشخ اریانحراف مع

mIU/ml   باشد.   یم 

 

  Hook effect 

و اثر هوک  دیگرد یبررس mIU/ml 2044 تا FSH غلظت

 مشاهده نشد.  
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های رگونه مشکل خواهشمند است با شمارهبروز هدر صورت 

 تماس بگیرید. (بخش پشتیبانی)مندرج بر روی جعبه 

 

Calibrators Well Abs Mean Value 
 Number  Abs (mIU/ml) 

Cal A1 0.037 0.036 0 

A B1 0.036   

Cal C1 0.191 0.195 5 

B D1 0.200   

Cal E1 0.359 0.356 10 

C F1 0.353   

Cal G1 0.840 0.840 25 

D H1 0.841   

Cal A2 1.552 1.545 50 

E B2 1.539   

Cal C2 2.718 2.698 100 

F D2 2.678   

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean FSH (mIU/ml) 6.13 35 81 

S.D (mIU/ml) 0.41 1.58 4.2 

C.V (%) 6.7 4.5 5.2 

 

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

      Recovery  %    

1 8.4 98.2 101.3 97.8 99 

2 17.1 102.4 98.6 99.1 97.3 

3 43 97.4 102.2 98.6 98 

4 88.2 97.8 99 98.4 98.7 

 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 20 20 20 

Mean FSH (mIU/ml) 6.8 42.1 79.3 

S.D (mIU/ml) 0.17 1.52 2.7 

C.V (%) 2.5 3.6 3.4 

 

Analyte 

  

Cross  Concentration 

  Reactivity 

FSH 1  

hLH <0.0001 1000 ng/ml 

hCG <0.0001 1000 ng/ml 

TSH <0.0001 1000 ng/ml 

 

NO. 
  

Sample Added Exp. Obs. Rec. 
(mIU/ml) (mIU/ml) (mIU/ml) (mIU/ml) (%) 

1 12.5 22.7 17.6 17.2 97.7 

2 16.8 38.2 27.5 26.85 97.6 

3 65.5 19.9 42.7 42.1 98.6 

4 86.4 78.6 82.5 85.4 103 

 


