
 

 

 

 
   

 در سرم انسان S-DHEA گیریاندازهکیت 

DHEA-S ELISA Kit 96t  
 Cat. No: 2624-96 / Rev: 14 (1400/07/28) 

 

 مقدمه :

کربنه  19 دیاستروئیک ( DHEA-Sندروسترون سولفات )آ  یاپ  درویده

 یکتته از ب تتش   تتر  از سنتز تستوسترون و استتترو ن استت سشیپو  

 ستتنتز در بررستتیستتر     DHEA-S  یریگاندازه   .شود  یآدرنال ترشح م

 ،نتتالغتتده آدر ینومایآدنوما و کارستت  ،سمیپوآدرنالیه و  آندرو ن آدرنال

 یدروکستت هی-بتتتا-3و    الزیدروکستت هی-21  یهامیکمبود آنز  ،مردنمایی

 نیبتت  واکتتنش متطتتا   دبتتا و تتواهمیتت  دارد.  درو نازیتت ده دیاستروئ

DHEA-S،  مواد   نیا  ینسب  یهاغلظ   آندروسترون،و    آندروستن دیون

 یبتتر رو یزیناچ اریاثر بس و نرمال کیپاتو لو  یهااز نمونه یاریدر بس

ایتتن حیطه کاربرد .  خواهد داش   DHEA-Sگیری  نتایج حاصل از انداز

در نمونتته ستتر  یتتا پالستتمای  DHEA-Sگیری کمی سطح  اندازه کی   

   انسان به روش االیزا اس .

 

  :اصول آزمایش

پا  نیا بر  اس   یتر اباالیزای    هیتس   شده   یسازحرک یب.   راحی 

شده در     یتثب  نیدیاسترپتاو  نیتوسط واکنش ب  یمنیا   یهاکمپلکس

آنت سر  و   یها. نمونهردیپذیصورت م  لهینیوتیب  یباد یکف چاهک و 

غ  ن ی آنت  ی)حاو  براتوریکال و  همراه  (  رکونژوگهیآزاد    DHEA-Sبه 

آنز با  چاهک   HRP  میکونژوگه  م   هابه  آنت  نیا  .شوندیاضافه    نیدو 

 نیدیکه به استرپتاو  لهینیوتیب  DHEA-Sضد    یبادیاتصال به آنت  یبرا

  ه ی. پس از ت لکنندیر اب  م  گریکدیکف چاهک متصل شده اس  با  

(  HRP  میآنز  یراوبستسا افزودن محلول رنگزا )چاهک، ب  ی و شست و

متو ف  و محلول  نهاسپس  محصول  که    شودی م  دیتول  ییکننده، 

نور  زان یم  نی تریب   شدت .  نانومتر دارد  450موج  را در  ول  ی ذب 

چاهک   ذب   هر  غنوری  در    DHEA-S  ظ لبا  نسب   آن  مو ود 

کمک منحنی  ها بهدر نمونه  DHEA-S  غلظ  در نهای   .  معکوس دارد

 گردد.استاندارد )نمودار کالیبراتورها( محاسبه می
 

 :محتویات کیت

 ن تثبی  شده.یدتستی حاوی استرپتاوی 96میکرو پلی     (1

، 0/ 2 ،0 های: شش ویال با غلظ (DHEA-S Cal A-F) کالیبراتور (2

  سر  انسان ازتهیه شده   ،µg/mL  8 و 4  ،2  ،1

 یتتک:   (DHEA-S Enzyme Conjugate)آنزیمی وگهژکونمحلول  (3

 .   در بافر HRP آنزیم متصل به  نآنتی حاوی  لیتریمیلی 6ویال 

 یتتک: (DHEA-S Biotin Conjugate) ینیوتیتت وگتته بژکونمحلتتول  (4

 .   در بافر نیوتیبمتصل به  یبادیآنت یحاوی  تریلیلیم 6 الیو

 20 ویتتتال یتتتک :(Wash Solution-50X) محلتتتول شست تتتو (5

 .لیتریمیلی

 6/ 5 ویتتالیتتک : A (Substrate Solution A) رنگتتزامحلتتول  (6

 لیتری.میلی

 6/ 5 ویتتتال کیتتت : B (Substrate Solution B) رنگتتتزامحلتتتول  (7

 لیتری.میلی

 لیتری.میلی 12ویال  یک:   (Stop Solution)کننده محلول متو ف  (8

با    لیتریمیلی  0/ 5  )های(: ویال(DHEA-S Control)  محلول کنترل   (9

   .درج شده بر روی لیبل ویالغلظ  

 .: یک ورقص پلی م صوچسب  بر  (10

. گهداری شتتوندد نگرادر ه سانتی  8تا    2تو ه: کلیه محلول ها در دمای  

 .کننده در دمای اتاق نیز  ابل نگهداری اس محلول متو ف

 
 مین نشده در کیت: أمواد و وسایل مورد نیاز ت

)فیلتتتر  نتتانومتر 630و  450گر پلیتت  دارای فیلتتتر ( دستتتگاه ختتوانش1

 .  مر  (

 الیبره.پلر ک( سم2

 ( آب مططر دیونیزه.3

 

 احتیاط در استفاده از کیت:

برای استفاده در همین کی  تعبیه گردیده استت     ت این کی ( محتویا1

های ساخ  دیگتتر  تتدا  ماره شها و یا  ترک با سایر کی  لذا از استفاده م

 ودداری نمایید.خ

هتتایی کتته محلول ها تا زمان انطضاء کی  پایدار هستند. از( کلیه محلول2

 نکنید.ها گذشته اس  استفاده تاریخ انطضاء آن

 ها در معرض نور مستطیم  رار نگیرند.لمایید محلو( تو ه فر3

، HBsAg انستتانی از نظتتر منفتتی بتتودن ء( محتویتتات کیتت  بتتا من تتا4

HIV1/2    وHCV   اند  ولی ت  یص  طعتتی در متتورد منفتتی بررسی شده

هتتای متتتداول زا بتتا استتتفاده از روشبودن تمتتا  اوامتتل افتتونی بیمتتاری

 در نظر گرفتن احتمال آلودگیبا    پذیر نیس . بنابراین،آزمای گاهی امکان

زمتتایش بایتتد مطتتاب  بتتا آمحتویتتات کیتت ، تمتتا  مراحتتل   زاییو بیماری

 های ایمنی انجا  شوند.العملردستو

بتتا  ( استفاده از دستکش و اینک در هنگا  کار الزامی اس . در هنگا  کار5

ی ته کی  د   فرمایید که محتویات آن بر روی صورت یا سایر نطاط بدن ر

 از تماس مواد با دهان و سایر م اط  دا   لوگیری نمایید.   ن ود.

 دیتت استتتفاده شتتده با  و سر سمپلرهای  اهچاهک،  هاکنترل  ماران،یب  هنمون(  6

دفتت    اتالزامتت مطتتاب  بتتا  و    در نظر گرفته شوند  یافون  یانوان پسماندهابه

 گردند.امحاء  یافون یپسماندها

 

 مونه: آوری، آماده سازی و نگهداری نجمع

یتتا پالستتما )حتتاوی هپتتارین یتتا  ستتر  مناسب برای ایتتن آزمتتایشنمونه  (  1

EDTA)   یری در درستتتی نتتتایج گهنگتتا  نمونتته هبتت ناشتا بتتودن فتترد  .  اس

تکنیتتک نمونتته ختتون بتتا استتتفاده از  دس  آمده تأثیرگتتذار خواهتتد بتتود.  به

سیاهرگی تهیه شود و سر  بعد از ل تتته شتتدن کامتتل   گیریاستاندارد خون

از . حتتتی االمکتتان های ختتونی  تتدا شتتودد یطه( از ستتلول  60تا    30خون )

  .دیاستفاده نکن زیهمولو  کیمیپل ک،یکتریا یهانمونه

کنند، را دریاف  می (mg/day 5˃)( در افرادی که دوز باالیی از بیوتین 2

از دریاف  آختترین دوز بیتتوتین انجتتا  ساا  پس  8گیری باید حدا ل نمونه

 شود.

تا   2روز در دمای    5ها تا  باید کامال  بسته باشد. نمونه  هاف نمونهب ظر( در3

گراد  ابل  در ه سانتی  -20ماه در دمای    1تا    ر گراد و حداکثدر ه سانتی  8

 خودداری نمایید.ها منجمد و ذوب کردن مکرر نمونه زنگهداری هستند. ا

 

 :هامعرفی و نگهداری سازآماده

نگهدار  سازیآماده (  1 شو  محلول  محلول  میلی  20حجم    ست و:ی  از  لیتر 

به    (50X)شست و   اضافهمیلی  980را  دیونیزه  مططر  آب  از    لیتر  پس  و 

دمای  آماده  در  سانت  8تا    2سازی  کیدر ه  نگهداری  صورت  نگراد  در  ید. 

گراد  در ه سانتی  37در بن ماری    را  آنشست و،    م اهده رسوب در محلول 

شود. حل  رسوب  تا  دهید  محلول    رار  در  کدورت  م اهده  صورت  در 

 کنید. شست و، از مصرف آن خودداری

های مساوی را با حجم   Bو    A  رنگزاهای  لمحلو:  رنگزاسازی محلول  ( آماده 2

)به1:1) کنید  م لوط  تهیه  نا(  برای  مثال،  آماده لیتر  میلی  2وان  محلول 

 B  رنگزا لول  لیتر از محمیلی  1را به    A  رنگزامحلول  لیتر از  میلی  1مصرف  

 تاریکی انکوبه کنید. دمای اتاق و د یطه در 10مدت اضافه کنید( و به

یا کدورت در محلول    گم اهده رنصورت  در   از  رنگزا آبی و  مصرف  ، 

 آن خودداری فرمایید.

 

 :روش انجام آزمایش

ها به  وید که تما  ا زاء کی  و نمونهزمایش مطمئن ش بل از شروع آ

( اتاق  سانتی  28تا    22دمای  رسیده در ه    ، هاکالیبراتوراند.  گراد( 

 نواخ  کنید.ی یکامآربار سر و ته کردن به 5با را  هاکنترلها و ونهنم

چاهک1 تعداد  تس   (  انجا   برای  نیاز  مورد  بطیه  های  و  بردارید  را 

همراچاهک  را  ر وب ها  درب   گیره  دهید،  آلومینیومی  رار  در کیسه 

 گراد نگهداری نمایید.  در ه سانتی 8تا  2آن را بسته و در دمای 

از  10  حجم  (2 و    ،کالیبراتورها  میکرولیتر  در را  ها  مونهنیا  کنترل 

یا  چاهک  نمونه  هر  از  که  اس   بهتر  بریزید.  نظر  مورد   کالیبراتورهای 

 ها ری ته شود.در چاهک  )دوپلیکی ( دوتایی صورتبه

چاهتتک اضتتافه   هربه    کونژوگه آنزیمیکرولیتر محلول  می  50  حجم  (3

 .آرامی تکان دهیدروی سطح میز بهثانیه  30مدت  کنید و پلی  را به

محلول  یکرم  50  حجم  (4 از  چاهک  یبیوتینکونژوگه  ولیتر  هر  به 

تکان    یآرامبه  زیسطح م  ی رو  هیثان  30مدت  به  اضافه کنید و پلی  را

 . دیده

 د یطه 30دتمبه بپوشانید و  پلی   ها را با برچسب م صوصچاهک  (5

 در دمای اتاق انکوبه نمایید.

ت لیتته پلی  یا آسپیراستتیون  کردن    را با وارونه  اهمحتویات چاهک  (6

 میکرولیتتتر 300مرتبتته و هتتر مرتبتته بتتا   5هتتا را  کنید. ستتپس چاهک

 را مطالعتتههتتا  ستتازی معرفآماده    شب)  شده آماده    یمحلول شست و

شتتود در انجتتا  میدستتتی    صتتورتبهاگتتر شست تتو    .ب ویید  بفرمایید(

 .بزنیتتدگیر ا بتتر روی دستتتمال ر وبتت پلی  ر  یآرامبهانتهای شست و  

ها، مطاب  با فیلم  وی مناسب و استاندارد چاهکمنظور انجا  شستبه

 .ا دا  نمایید  1سای  شرک وب رار داده شده در 

سازی ب ش آماده ) شده آماده  ای  زرنگ  محلول  میکرولیتر  100  حجم  (7

پلیتت  را  و هتتا بریزیتتددرون تمتتا  چاهک  (مطالعه بفرماییدها را  معرف

از تکتتان دادن  .دیینماه  انکوب  اتاق و تاریکی  ر دماید  د یطه  15  مدتبه

 پلی  در این مرحله خودداری کنید.

 

 
1. http://www.idealdiag.com/Training.aspx 

 



 

 

 

 
   

باالترین میزان  تو ه:   از  ذب کالیبراتوراگر     دسبه  2ها کمتر 

می انکوباسیون  آمد،  زمان  به  رنگزامحلول  توانید    10مدت  را 

 فزایش دهید.د یطه ا

م  50  حجم  (8 متو فمیکرولیتر  واحلول  به  کننده    ما  تکنش 

را  چاهک  پلی   و  کنید  اضافه  تکان   آرامیبه  ثانیه  20مدت  بهها 

 .ما  رنگ آبی آن به زرد تبدیل شودت دهید تا 

چاهک  نوری  مطدار  ذب  (9   نانومتر   450موج  در  ولرا    هر 

واکنش  15  تا حداکثر   کردن  متو ف  از  بعد  گیری اندازه   د یطه 

  .(استفاده کنید  ترنانوم  630تا    620موج رفرانس  از  ول  )  نمایید

 ابل    Point to Pointمحاسبه غلظ  به روش    شیآزما  نیدر ا

میزان  د.  دار   ی( ار حLogic-log  ای)  4PLا را اس   اما روش  

کالیبراتوره  نمودار  و  زانوبه   یک  نیا  ای ذب  در  نمونه   ریان 

 آورده شده اس .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DHEA-Sورد انتظاربرای تست االیزای مقادیر م
 

تولید را    ، کننده کی  شرک   این تس   برای  انتظار  مورد  مطادیر 

اس .   به کرده  م  ص  زیر  مطادیر  اگرچه،رار  برای   باید  این 

 ردد. مصرف کننده تعیین گ توسط آزمای گاه  آنالی  مورد نظر
 

 

 

 

 

 های کنترل کیفی پارامتر

 

 )Run-Within(دور  درون دقتآزمون  –بررسی دقت ( 1

با با ارزیابی تکرارپذیری نتایج حاصل از سه نمونه سر     دورروندد    

نوب متفاوت    هایغلظ  یک  )در  نمونه(    20کاری  هر  برای  تکرار  بار 

 اس . CV˂10%آزمایش معیار پذیرش در این  بررسی شد.
 

 

 
 

 
 

 (Between-Run)دور دقت بینآزمون  –بررسی دقت ( 2

با ی نتایج حاصل از سه نمونه سر   با ارزیابی تجدید پذیر  دوریند   ب

ر تکرار برای هر نمونه در هتتر با  5کاری )نوب   4در  های متفاوت  غلظ 

 CV˂10%کاری( انجا  شتتد. معیتتار پتتذیرش در ایتتن آزمتتایش  نوب 

 اس .

 
 

 

 
 

 (Recovery) بازیابیآزمون  - یدرست ی( بررس3

وی بتتا نستتب  مستتاهب  دو نمونتته ستتر ،  ونبه ازاء هر آزمتت   تس در این  

ر آن د  DHEA-Sغلظتت  ،انوان یتتک نمونتتهو بتته یکدیگر ترکیب شد

نستتب    Bias˂10%  ،شیآزمتتا  نیدر ا  رشیپذ  اریمع.  دش  گیریاندازه 

 اس . به نتیجه مورد انتظار

 

 

 

 
 (Linearity) زمون خطی بودنآ - یدرست( بررسی 4

عیتتین برای ت های م تلف نمونه سر ر  در   DHEA-Sمطداردر این تس  

معیتتار پتتذیرش در ایتتن آزمتتایش  .دری شتت گیتت خطتتی بتتودن کیتت  انتتدازه 

Bias˂10% . اس 

 

 

 

 

  (Cross Reactivity)آزمون واکنش متقاطع -( بررسی ویژگی 5

منتتدرج در تلفتتی از متتواد هتتای م اضافه کتتردن غلظتت   با  تس   این  ویژگی

گیتتری نستتب  واکنش متطا   با اندازه ی شد.  بررس  سر نمونه  به     دول زیر

برای ایجاد همتتان  مورد نیاز  DHEA-Sمطداربه  اضافه شده ماده  غلظ  ینب

معیار پتتذیرش واکتتنش متطتتا   )بستتته بتته نتتوع   .شد  ر  ذب سنجشمطدا

درصد و بتترای   100±10  افه شده( برای آنالی  در محدوده آنالی  و ماده اض

 درصد اس . 25ماده اضافه شده حداکثر تا 

 

Analyte Cross Reactivity 

DHEA-S 
DHEA 

Androstenedione 
Dihydrotestosterone 

Cortisone 
Corticosterone 

Cortisol 
Spirolactone 

Estriol 
Estradiol 
Estrone 

Testosterone 

1.0000 
0.0004 
0.0003 
0.0008 

<0.0001 
<0.0001 
0.0004 

<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 

 

 (Sensitivity)  ( بررسی حساسیت6

 Limit ofو Limit of Detection (LOD)استتی  کیتت  بتتر استتاس حس

Blank  (LOB)  کیتت  فرمول زیر محاستتبه شتتد و برابتتر بتتا   از  استفاده  با

µg/mL 05 /0  عیین گردیدت. 

 
   

LOD = LOB + 1.645 SDs 

LOB = Meanb + 1.645 SDb 

 

(s: Diluted sample & b: Blank) 

 

 الهاعالئم استفاده شده در برچسب کا
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هر بروز  صورت  م ک  در  اس   گونه  خواه مند  شماره ل  های  با 

 تماس بگیرید. (ب ش پ تیبانی)مندرج بر روی  عبه 

Calibrators 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(µg/mL) 

Cal. A 
A1 2.478 

2.494 0 
B1 2.510 

Cal. B 
C1 1.756 

1.763 0.2 
D1 1.771 

Cal. C 
E1 1.143 

1.147 1 
F1 1.152 

Cal. D 
G1 0.768 

0.771 2 
H1 0.774 

Cal. E 
A2 0.532 

0.536 4 
B2 0.541 

Cal.  F 
C2 0.312 

0.308 8 
D2 0.304 

 

Normal Range (µg/mL) 

Males 0.06 – 4.58 

Females 0.03 – 5.88 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean DHEA-S (µg/mL) 0.73 2.33 6.26 

SD (µg/mL) 0.04 0.11 0.31 

CV (%) 5.4 4.7 4.9 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean DHEA-S (µg/mL) 0.68 3.49 5.39 

SD (µg/mL) 0.05 0.22 0.27 

CV (%) 7.3 6.3 5 

 

No. 
Sample 
(µg/mL) 

Added 
(µg/mL) 

Exp. 
(µg/mL) 

Obs. 
(µg/mL) 

% Rec. 

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 

 

No. 
Sample 

(µg/mL) 
1/2 1/4 1/8 1/16 

% Bias 

1 0.9 1.6 -2.5 -2.9 3.8 

2 2.7 0.8 -2.1 2.4 3.4 

3 4.9 1.6 2.4 2.7 -3 

    


