
 

 

 

 
   

 تستوسترونهورمون  گیری اندازهکیت 

 سرم انسان در

Testosterone ELISA Kit 96t Cat. NO: 2424-96 
 

 :مقدمه

این محصول جهت اندازه گیری غلظت تستوسترون توتال طراحی 

 اون(-3-اندروستن-4-هیدروکسی  -71) تستوسترون شده است.

هفته از در مردان  آنسنتز باشد که  کربنه می 71 یک استروئید

می رسد،  به اوج خود هفتم جنینی آغاز شده و در دوران بلوغ

بیشتر تولید آن پس از دهه چهارم زندگی کاهش می یابد.  سپس

( توسط %19خون مردان بالغ )حدود  تستوسترون موجود در

پیش سازهای آن از طریق تبدیل  بیضه و مابقی  سلولهای الیدیگ

توسط  یدیتول ونین دآندروسترون و آندروست یاپ درویه ی)د

، تولید در گردش خون محیطیبه هورمون اصلی  ( هیغده فوق کل

از بدو تولد تا دوران ، در زنانمیزان تستوسترون خون  می شود.

درصد آن از  93 بیش از ست کهمتغیر ا ng/dl  13تا  33پیری بین 

دی هیدرواپی آندروسترون به تستوسترون در بافت چربی تبدیل 

 شود. میساخته  بقی توسط قشر آدرنال و تخمدان هاو ما محیطی

مترشحه از هیپوفیز کنترل  LHتستوسترون توسط هورمون  ترشح

 .هیپوتاالموس می باشد GnRHمی شود که خود تحت کنترل 

تغییرات دیورنال است و بیشترین میزان  ترشح تستوسترون تابع

نمونه  ینبنابراین بهتر صبح می باشد. 8تا  4ترشح آن بین ساعت 

 ، نمونه صبحگاهی است.جهت اندازه گیری تستوسترون

 در خون وجود دارد: تستوسترون به سه فرم

 که فرم فعال تستوسترون است. درصد(3تا  2آزاد ). فرم 7

 SHBGمتصل به گلوبولین اتصالی به هورمونهای جنسی یاا  . فرم 2

 درصد در زنان( 18تا  55درصد در مردان و  59تا  44)

درصاد   33تا  23درصد در مردان و  93تا  33صل به آلبومین )مت. 3

 در زنان(

تستوسترون در اسپرماتوژنز، تکامل و حفظ انادام جنسای مرداناه و    

، فات ثانویاااه جنسااای نظیااار رشاااد موهاااای صاااورتتکامااال صااا

ماوثر   اندر مارد  یزاسیون و  ضخیم شدن تارهاای صاوتی  ماسکوالر

و عقیمای   زودرس تشخیص بلاوغ  معموال این هورمون جهت است.

زناان و باه عناوان توماور ماارکر      ویریلیازان در   در مردان و ساندرم 

تومورهای تخمدان و بیضه اندازه گیری مای شاود.    جهت تشخیص

افزایش میزان تستوسترون در مردان در بلوغ جنسای زودرس، پیناه   

ومور ، تآلوم، هیپرپالزی مادرزادی آدرنال، تومور آدرنوکورتیکال

 .وئیدی و سندرم مقاومت به تستوسترون رخ می دهاد بیضه، هیپرتیر

ندرم کالیاان فلتاار، کریپاات  مقااادیر پالساامایی تستوسااترون در ساا 

ارکیاادکتومی و ساایروز ارکیدیساام، هیپوگنادیساام، سااندرم داون، 

زناان در   در افزایش این هورماون  کبدی در مردان کاهش می یابد.

، درنااالماادرزادی آ  هیپارپالزی  ،سارطان هاای تخمادان و آدرنااال   

 مای شاود.   ان مشااهده تومور تروفوبالستیک و کیست هاای تخماد  

مردنمااایی یااا  تولیااد باایش از حااد تستوسااترون در زنااان من اار بااه 

 ماسکوالریزاسیون می شود که با آمنوره و هیرسوتیسم همراه است.

  :اصول آزمایش

  یرقابت یمیآنز یمنیتست سن ش ا

جهت اتصاال   نیوتیب و نیدیاسترپتوآو نیتست، از واکنش ب نیا در

 تیا باه ساطح پل  تستوساترون  ضاد   یبااد  یحرکت کردن آنتا  یو ب

هاا کاه    براتوریسرم، کنترل ها و کاال  یاستفاده شده است. نمونه ها

 تستوسترونکونژوگه هستند به همراه  ریآزاد و غ تستوسترون یحاو

 نیشوند. رقابت ب یم ختهیر هادر چاهک  HRP میکونژوگه با آنز

شده  لهینیوتیب تستوسترونضد  یباد یاتصال به آنت یراژن ب یدو آنت

شود،  یمتصل شده است، باعث م تیکف پل نیدیکه به استرپتوآو

کونژوکااه  هورماون باشاد،   شاتر ینموناه ب  تستوساترون هرچاه مقادار   

چاهک  یو شستشو هیمتصل شود. پس از تخل یباد یبه آنت یکمتر

شادن رناگ    داریا شود که من ار باه پد   یها، محلول رنگزا اضافه م

 رییا رناگ زرد تغ  با افزودن محلول متوقف کننده به شود و یم یآب

جاب    زانیم نیشترینانومتر، ب 493دهد که در طول موج  یرنگ م

جب  با غلظات پروژساترون نموناه و     زانیرا دارد. شدت رنگ و م

 استاندارد ها، نسبت معکوس دارد. 

 

 :محتویات کیت
بسته بنادی    .تستی Streptavidin15  اشده ب Coatمیکرو پلیت . 7

 رطوبت گیر. اشده در کیسه آلومینیومی همراه ب

 9 ، 9/2 ،  7، 9/3،  7/3 ،3در مقاادیر  تستوسترون استانداردهای. 2 

)استانداردهای موجود در  .سرم انسان تهیه شده در،  ng/ml  72و 
 st1  96/670 کاد   WHOاین کیت مطابق با استاندارد بین المللای  

 الیبره شده است.(ک

 که حااوی  .میلی لیتری 5ویال  7:  تستوسترون آنزیمی وگهژون. ک3

    در بافر است. HRP آنزیم متصل به ژنآنتی 

 یکاه حااو   یتار یل یلیم 5 الیو 7: تستوسترون ینیوتیکونزوگه ب. 4

   .در بافر است یباد یمتصل به آنت نیوتیب

 .ریمیلی لیت 23 ویال X)93 ( :7محلول شستشو. 9

 میلی لیتری. 9/5  ویالA  :7محلول رنگزا . 5

 میلی لیتری. 9/5  ویالB  :7محلول رنگزا . 1

 میلی لیتری. 72ویال 7: واکنش محلول متوقف کننده. 8

 بر چسب مخصوص پلیت. 1

درجه سانتیگراد نگهاداری   8ا ت 2کلیه محلول ها در دمای  توجه :
 ز قابل نگهداری است.. محلول متوقف کننده در دمای اتاق نیشوند

 :احتیاط در استفاده از کیت

محتویات این کیت برای استفاده در همین کیات تعبیاه گردیاده    . 7

های ساخت دیگر هاو یا شماره  استفاده مشترک با سایر کیت لبا از

 .جدا خودداری کنید

از نظار   محتویاات ایان کیات   محتویات کیت منبع انساانی دارد.  . 2

در هار  تست شده اناد.   HCVو   HBsAg  ،HIV 1/2  منفی بودن

حال هیچ روشی به طور کامل قادر به مشخص کاردن منفای باودن    

موارد فوق نیست. بنابراین تمام محصوالت تهیه شده از خون انسان  

الزم است  به صورت بالقوه آلوده در نظر گرفته شود و کار با آنها 

 باید طبق دستورالعمل های ایمنی ان ام شود.  

 استفاده از دستکش و عینک در هنگام کار الزامی است.. 3

در هنگام کار با کیت دقت فرمائید که محتویات باه صاورت یاا    . 4

 سااایر نقااان باادن نپاشااد و از تماااس بااا دهااان و سااایر مخااان جاادا 

   خودداری گردد.

  :جمع آوری نمونه و آماده سازی

ون گیاری  گرفتن خون باید با اساتفاده از تکنیاک اساتاندارد خا    . 7

جادا   سالولهای خاونی  و باه سارعت سارم از     شاده سیاهرگی ان ام 

 گردد.

کادورت و   ان ام تست بر روی نمونه هاای  لیپمیاک هماراه باا     از 
همااولیز خااودداری نمائیااد. نمونااه هااای  پالساامای تهیااه شااده بااا     

EDTAدلیل احتمال ای ااد تاداخل در ایان    ه ب ، هپارین و اگزاالت
      مناسب نمی باشند. تست

می توان آنها روز 9نمونه باید کامأل بسته باشد و تا  ظروف در . 2

 کرد. نگهداری سانتی گراددرجه  8تا  2 دمای را در

اساتاندارد  از  ng/ml72  قیق کردن  نمونه هاای  بااالتر از  برای ر. 3

ه عناوان  با  (Testosterone = 0 ng/ml)زن  نرماال  سارم صافر یاا   

 رقیق کننده استفاده شود.

  :ده سازی معرف هاآما

 183را با  (x93کل محتویات ویال محلول شستشو)محلول شستشو: 

 .یلی لیتر آ  مقطر مخلون کنیدم

میلای لیتار از    7را با     Aمیلی لیتر از محلول رنگزا 7گزا: رن محلول

دقیقاه قابال    73ز محلول فوق بعد ا .مخلون نمایید Bمحلول رنگزا 

 باشد. ردیف کافی می 2استفاده و برای 

  :روش انجام آزمایش

 اساتانداردها،  قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصال کنیدکاه کلیاه   

   رجاه ساانتیگراد(  د 23 – 29نموناه هاا باه دماای اتااق )      معرف ها و

  .رسیده اند

 با سر و ته کردن به آرامی مخلون نمائید. کلیه استانداردهارا

را برداشته و  چاهک های مورد نیاز برای ان ام آزمایش تعداد. 7

رطوبت گیر در کیسه آلومینیومی قرار داده  همراهاهک ها را قیه چب

 .نگهداریددرجه سانتی گراد  8تا  2ی دما و در در  آن را ببندید

 



 

 

 

 
   

 

هک هاای ماورد   در چا ها نمونه وها  استاندارد از میکرولیتر 73.  2

 نظر بریزید. بهتار اسات کاه از هار نموناه یاا اساتاندارد باه صاورت         

.در چاهک ها ریخته شود (Duplicate) دوتایی

در این  حتماً چاهک اول به عنوان بالنک در نظر گرفته شود. :توجه
بقیاه مراحال باا ساایر     . ریختاه نشاود   و یاا اساتاندارد   چاهک نموناه 

  باشد. ها یکسان می چاهک

 Enzyme) کونژوگه آنزیمیاز محلول میکرولیتر  93. 3

Conjugate) 33مدت  بهرا   تیپل به هرچاهک اضافه کنید. را 

.ثانیه روی سطح میز به آرامی تکان دهید

 Biotin Conjugate)) از محلول بیوتین کونژوگه میکرولیتر 93. 4

ثانیه روی سطح میز  33مدت  به را تیپل به هر چاهک اضافه کنید. 

.به آرامی تکان دهید

 53به مدت  بپوشانید و پلیت چاهک ها را با برچسب مخصوص. 9

در دمای اتاق انکوبه نمایید. دقیقه

   آساپیره کاردن    کاردن یاا    واروناه  باا   را   چاهک هاا   محتویات. 5

 333مرتبااه بااا  و هاار مرتبااه 9 خااارج کنیااد. سااپس چاهااک هااا را 

ستشاو باه صاورت دساتی     ش اگار  میکرولیتر محلول شستشو بشویید.

انتهای شستشوبه آرامی پلیت را بارروی دساتمال    ان ام می شود در

 بزنید. رطوبت گیر

و  چاهک هاا بریزیاد   درون تمام رنگزا محلول از یکرولیترم 733. 1

از  .انکوبه کنیاد در دمای اتاق و تاریکی  دقیقه 79دت پلیت را به م

 تکان دادن پلیت در این مرحلیه خودداری کنید.

به دست آمد،  2ز توجه: اگر بیشترین میزان جب  کالیبراتور کمتر ا

دقیقه افزایش  73میتوانید زمان انکوباسیون محلول رنگزا را به مدت 

دهید.

محلول متوقف کننده واکنش به کلیاه چاهاک هاا     یکرولیترم 93. 8

تکان دهید تا تمام  ثانیه به آرامی 23کنید و پلیت را به مدت  اضافه

 .رنگ آبی آن به زرد تبدیل شود

    نانومتر 493موج در طول  رای هر چاهکرا ب نوری مقدار جب . 1

دقیقاه بعاد از    79تاا   حاداکرر  Point to Pointاساتفاده از متاد   باا  

 523 -533از طول ماوج رفارانس   ) .بخوانیدمتوقف کردن واکنش 

 (.نانومتر استفاده  کنید

جب  نوری و منحنی استاندارد این کیت باه عناوان نموناه در زیار     

  آورده شده است.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 تستوسترون برای تست االیزای مقادیر مورد انتظار

 

 
 

 

 

 پارامتر های کنترل کیفی

Intra- Assay 

نوبات تسات     نمونه سرمی در یاک  سه پبیری تکراربا ارزیابی  دقت داخلی

 د.یان ام گرد

 

 

 

Inter- Assay 

 9بات  نوبت هار نو   3نمونه متفاوت سرمی در  سهارزیابی دقت بین تستی با 

 ان ام پبیرفت. تغییرات بین تستی به صورت زیر ارائه می شود. بار

 

 

 

 
 

Recovery 

در این تست دو نمونه سرمی به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شاده و باه   

  غلظت تستوسترون در آن اندازه گیری شد.  عنوان یک نمونه

 

 

 

 
 

 

 

Linearity 
بارای  رقت های مختلاف نموناه سارمی    غلظت تستوسترون در در این تست 

 تعیین خطی بودن کیت خوانش اندازه گیری می شود.

 

 

 

 

 

 

  :اختصاصیت آزمایش
غلظاات هااای اختصاصاایت ایاان آزمااایش بااا کمااک اضااافه کااردن 

 .ه گار باه سارم ماورد سان ش قارار گرفات       مختلفی از مواد مداخل

مداخلاه گار باه     واکنش متقاطع با اندازه گیری نسبت بین دوز مااده 

 ،نیاااز  بارای ای اااد هماان مقاادار جااب    مقادار تستوسااترون ماورد  

   .شد سن ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :حساسیت آزمایش

ر و ساه برابار   بر اسااس جماع معادل جاب  ناوری اساتاندارد صاف        

 ng/mlکیات  انحراف معیار حداقل غلظت قابال تشاخیص در ایان    

 باشد. می 35/3
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بروز هرگونه مشکل خواهشمند است با تلفن های در صورت 

 مندرج بر روی جعبه بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

Sample Well  Abs Mean  Value 
  Number   Abs (ng/ml) 

Cal A1 2.417 2.420 0 

A B1 2.423    

Cal C1 2.352 2.341 0.1 

B D1 2.331    

Cal E1 1.795 1.802 0.5 

C F1 1.810    

Cal G1 1.313 1.317 1 

D H1 1.321    

Cal A2 0.830 0.827 2.5 

E B2 0.825    

Cal C2 0.566 0.561 5 

 F D2 0.557    

Cal 
 G 

 E 2  0.333 
0.330 12 

 F 2  0.328 

 

       Reference  Interval 

غپسران قبل از بلو  1/3 – 7/3  ng/ml 

 ng/ml    9/2-73 مردان بالغ

 ng/ml  2/3 – 19/3 زنان بالغ

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 20 20 20 

Mean Testosterone ng/ml 0.9 7.41 11.06 

S.D.(ng/ml) 0.03 0.23 0.25 

C.V(%) 3.3 3.11 2.3 

 

Serum sample 1 2 3 

No.of Repeats 15 15 15 

Mean Testosterone ng/ml 8.17 5.82 1.45 

S.D.(ng/ml) 0.33 0.32 0.06 

C.V(%) 3.99 5.5 4.1 

 

NO. Sample Added Exp. Obs. Rec. 
  ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml % 

1 2.5 8.1 5.3 5.5 103.7 

2 3.3 9.1 6.2 6 96.7 

3 0.8 10.7 5.8 5.6 96.5 

4 4.1 9.3 6.7 7 104.4 

 

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

   Recovery %  

1 4.2 98.2 102 101.6 103 

2 7.3 99.6 98 102.7 101.3 

3 9.8 100.4 99.3 101.5 107 

4 11.3 99.7 98.8 102.7 103.3 

    

Substance Cross   
  Reactivity 

Testosterone 1 
Androstenedione 0.0009 

Dihydotestosterone 0.0178 
Cortisone <0.0001 

Corticosterone <0.0001 
Cortisol <0.0001 

Spirolactone <0.0001 
Progesterone <0.0001 

17α-OH Progesterone <0.0001 

DHEA sulfate 
Estradiol 
Estrone 
Estriol 

Hemolysis 
Rubella 
Lipemia 

<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

 

 

 


