
 

ELISA ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY 

Microwell Method 

TESTOSTERON 
 
 

Ref. No. K00234 

Pro in vitro diagnostické použití 

P ř í b a l o v ý  l e t á k  

 

Enzymové kvantitativní imunostanovení celkového 
testosteronu v lidském séru nebo plazmě. 

 
 
 
 
 
 

          
 
 

Microwell Method - 96 jamek 

(12 x 8-jamkové stripy potažené protilátkou) 

Odlamovací



Testosterone 

L:\Dialab návody cz\ELISA\Testosterone-K00234_rev08_Cz.doc Page 2 of 8     Nora Kampitsch, MSc     Rev. 08, 2015-08-28 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Vlnová délka 

Měřící filtr: 450 nm 

 Doba inkubace 

75 minut (60 min v 37°/ 15 min v R.T.)  

 Enzym konjugát 

HRP (Křenová peroxidáza) 

 Substrát 

TMB (3,3´,5,5´-Tetrametylbenzidin) 

 Vzorek 

Sérum nebo plazma 

 Kalibrační rozmezí 

0 – 16 ng/mL 

 Senzitivita 

0.10 ng/mL 

 Doba použitelnosti a stabilita komponent soupravy 

Souprava: 15 měsíců od data výroby. 

Komponenty: viz exspirace na štítku 
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1. REAGENCIE, MATERIÁL A INSTRUMENTACE 

 

1.1 Reagencie a materiál dodávané v soupravě 
Calibrators - Kalibrátory (CA-CB-CC-CD-CE): 1.0 ml. Před použitím promíchávejte 5 min. na 
třepačce. 
Kalibrátory mají následující koncentrace testosteronu: 

                         CA      CB          CC        CD          CE  
         ng/ml        0         0.2      1.0      4.0        16.0 
 
Kontrola - Testosterone Control: 2x 1 mL, koncentrace specifická pro každý LOT je uvedena 
na štítku. 
 
Enzym konjugát - Enzyme Conjugate: 12 mL, Testosteron-HRP konjugát.  
 
Mikrotitrační destička - Microwell plate: 8x12 stripů anti-testosteron IgG navázaný na 
destičce 
 
Substrát - Substrate Solution: 15 mL H2O2-TMB 0.26g/L (zabraňte kontaktu s pokožkou)  
 
Stopovací roztok - Stop Solution: 15 ml 0.15 mol/L kyselina sírová (zabraňte kontaktu s 
pokožkou) 
 
Promývací roztok - Wash Buffer: 50 mL, 10x koncentrovaný, fosfátový pufr 0.2M, Proclin < 
0.00015% 
 
1.2 Další nezbytné reagencie, které nejsou součástí soupravy 

 Destilovaná voda 
 
1.3 Pomocný materiál a přístroje 

 Automatická plnička (promývačka) 

 Reader mikrotitračních destiček (450 nm, 620-630 nm) 
 

1.4 Poznámky 
Všechny reagencie skladujte mezi +2 a + 8C° ve tmě. 
Obal mikrotitrační destičky otevírejte výhradně po vytemperování na laboratorní teplotu a po 
použití ihned uzavřete. 
Mikrotitrační destička je i po otevření obalu stabilní po celou dobu exspirace soupravy. 
Nesnímejte krycí folii z nepoužitých stripů.  
 

2. KLINICKÝ VÝZNAM  

Testosteron (17β-Hydroxy-4-androsten-3-on) je steroidní hormon ze skupiny androgenů 
produkovaný hlavně Leydigovými buňkami ležícími ve varlatech a v malé míře i vaječníky a 
adrenálním kortexem. Je přítomen i u žen, které, ve srovnání s muži, mají větší tendenci 
tento hormon konvertovat na estrogen. 
U postpubertálních mužů je testosteron primárně produkován varlaty, pouze malé množství 
vzniká periferní konverzí androstenedionu. U člověka je testosteron odpovědný za vývoj 
pohlavních orgánů (diferenciace varlat a celého genitálního aparátu) a sekundárních 
pohlavních znaků, jako jsou vousy, rozmístění vlasů, výška hlasu a svaly. Během puberty, 
testosteron také ovlivňuje vývoj kostry, prodloužení dlouhých kostí a zabraňuje 
nerovnoměrnému růstu končetin. U dospělých má hladina testosteronu důležitou roli v 
sexualitě, pohybovém aparátu, vitalitě a dobrém zdraví (hlavně jako ochrana před 
metabolickým onemocněním jako je hypertenze nebo diabetes mellitus). Také zajišťuje 
fertilitu, stimuluje dozrávání spermií ve varlatech. Testosteron má také vliv na kvalitu a 
množství spermií. Denní produkce testosteronu u mužů kolísá mezi 5 až 7 miligramy, vrcholí 
ve 30 letech, poté klesá asi o 1% ročně. U dospělých žen je přes 50% sérového testosteronu 
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derivováno z periferní konverze androstenedionu uvolňovaného z nadledvinek a vaječníků, 
zbytek je produkován přímo těmito žlázami. Většina cirkulujícího testosteronu je vázána na 
SHBG a menší množství je vázáno na albumin. Jen velmi malé procento (< 1%) cirkuluje 
jako nenavázaný nebo volný testosteron.  
Účinek testosteronu je klasifikován jako virilizující a anabolický, I když tento rozdíl je vytvořen 
uměle, mnoho těchto vlivů je považováno za stejné. Anabolický efekt zahrnuje růst svalové 
hmoty a síly, nárůst hustoty a síly kostí a stimulace lineárního růstu a dozrávání kostí. 
Virilizující efekt zahrnuje především dozrávání pohlavních orgánů, a po narození (většinou v 
pubertě) prohloubení hlasu, růst vousů a rozmístění vlasů (mužské sekundární pohlavní 
znaky).  
Hladina testosteronu u mužů klesá s věkem (andropauza). Příznaky a symptomy jsou 
nespecifické, ale obecně jsou závislé na věku, jako je úbytek svalové hmoty a hustoty kostí, 
pokles fyzické výkonnosti, pokles paměti a ztráta libida.  
U žen ve všech věkových kategoriích mohou být zvýšené hladiny testosteronu doprovázeny 
různými virilizujícími příznaky, včetně tumoru nadledvinek nebo nemocí polycystických ovárií.  
 

3. PRINCIP 

Testosteron je v krvi vázán na SHBG (60%) a v menším množství na jiné proteiny (například 
albumin); nenavázaný testosteron (<1% celkového testosteronu) je znám jako “volný 
testosteron”. Chemická podstata tohoto stanovení spočívá v kompletním uvolnění 
testosteronu vázaného na proteiny; proto Dialab Testosterone souprava měří koncentraci 
celkové ho testosteronu (vázaného i volného) ve vzorku. Pro měření pouze volného 
testosteronu je k dispozici souprava Dialab ELISA “Free Testosterone”. 
Testosteron (antigen) ve vzorku soutěží s antigenem konjugovaným s křenovou peroxidázou 
(HRP) v enzym konjugátu o vazebná místa protilátek anti-testosteronu navázaných na 
mikrotitrační destičce (pevná fáze). 
Po inkubaci se nenavázané molekuly odstraní promýváním pevné fáze. 
Navázaný enzyme-HRP konjugát reaguje se substrátem (H2O2) a TMB-substrátem za vzniku 
modrého zbarvení, které se po přidání stopovacího roztoku (H2SO4) mění na žluté.  
Intenzita vzniklého zbarvení je nepřímo úměrná koncentraci testosteronu ve vzorku.  
Koncentrace testosteronu ve vzorku se vypočítá z kalibrační křivky sestavené ze série 
kalibrátorů. 
 

4. UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ 

 Tento kit je určen pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití. Není určeno pro 
použití nebo užití lidmi nebo zvířaty. 

 Během práce s reagenciemi používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. 

 Při zacházení s krví a jejími složkami dodržujte zásady Správné laboratorní praxe (SLP). 

 Veškerý materiál lidského původu, který byl použit při přípravě reagencií, byl testován a 
shledán negativním na protilátky k HIV 1&2, HBsAg a HCV.  Žádná laboratorní metoda 
ale nemůže zcela vyloučit přítomnost HIV, HBV, HCV nebo jiných infekčních agens. 
Proto je třeba s reagenciemi manipulovat jako s látkami potencionálně infekčními. 

 Materiál zvířecího původu použitý k výrobě soupravy byl odebírán pouze z 
certifikovaných zdravých jedinců a bovinní protein získán ze zemí, které nejsou zasažené 
BSE, přesto by s tímto materiálem mělo být zacházeno jako s potencionálně infekčním.  

 Některé reagencie obsahují malé množství azidu sodného (NaN3) nebo Proclinu 300® 
jako konzervantů. Zabraňte kontaktu s kůží nebo sliznicemi. 

 Azid sodný může být po požití, vniknutí do oka nebo kontaktu s kůží, ale hlavně může 
reagovat s olovem nebo mědí v odpadu za vzniku potencionálně explozivních kovových 
kyselin.  Pokud zbytky reagencií vyléváte do odpadu, zalijte preventivně velkým 
množstvím vody. 

 TMB Substrate obsahuje dráždivou látku, která může být nebezpečná při inhalaci, požití 
nebo absorbci kůží. Zabraňte vylití, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží a očima. 
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 Stopovací roztok obsahuje roztok kyseliny sírové. Kyselina sírová je jedovatá a korozivní 
a po požití toxická. Předejděte kontaktu s ohněm, kůží a očima. 

 Nevystavujte reagent TMB/H2O2 přímému slunečnímu světlu, kovům a oxidantům. Roztok 
nezmrazujte. 

 Tato metoda stanovuje testosteron v rozmezí od 0.2 ng/mL do 16.0 ng/mL. 

 Klinický význam stanovení testosteronu může být neplatný, pokud je pacient léčen 
kortizonem nebo přírodními či syntetickým steroidy. 

 Dodržujete striktně sekvenci pipetování tak, jak je popsaná v pracovním postupu.  
Hodnocení funkce soupravy bylo provedeno s reagenciemi uvedenými v tomto 
příbalovém letáku. 

 Všechny reagencie by měly být skladovány při 2–8°C v originálních obalech. Reagencie 
jsou stabilní po celou dobu použitelnosti, pokud jsou skladovány a používány tak, jak je 
popsáno. 

 Před použitím je nutné všechny komponenty soupravy a vzorky vytemperovat na 
laboratorní teplotu (22-28°C) a dobře promíchat. 

 Nemíchejte složky ze souprav různých šarží. Ověřte si datum použitelnosti natištěný na 
lahvičkách a krabičce. Nepoužívejte žádnou ze složek soupravy po uplynutí její doby 
použitelnosti. 

 Pokud používáte přístroj, je na vaší odpovědnosti, že je souprava použita správně. 

 Nekompletní nebo nepřesné promývání a odstranění tekutiny z jamky může mít vliv  na 
přesnost stanovení a/nebo výšku pozadí. 

 Aby bylo dosaženo konstantní reprodukovatelnosti výsledků, je důležité, aby byl v každé 
jamce stejný reakční čas. Aby se zbytečně test neprotahoval, pipetování vzorků by 
nemělo přesáhnout 10 minut. Pokud je potřeba více než 10 minut, dodržujte stejné 
podmínky i u ostatních reagencií. Pokud najednou používáte více než jednu mikrotitrační 
destičku, doporučujeme vytvořit pro každou z nich kalibrační křivku. 

 Přidáním TMB Substrate solution je iniciována kinetická reakce, která je ukončena 
přidáním Stop Solution. Proto musí být TMB Substrate a Stop Solution přidány ve stejné 
sekvenci, aby byla eliminována odchylka způsobená různou dobou reakce. 

 Prostudujte si návody pro provádění kontroly kvality za použití kontrol nebo poolovaných 
sér. 

 Při rekonstituci a pipetování všech reagencií doporučujeme maximální přesnost. 

 Nepoužívejte vzorky mikrobiologicky kontaminované, vysoce lipemické nebo 
hemolyzované. 

 Readery mikrotitračních destiček odečítají svisle. Nedotýkejte se dna jamek. 
 

5. POSTUP 

 
5.1 Příprava kalibrátorů (CA-CE) 
Kalibrátory jsou připraveny k přímému použití s následujícími koncentracemi testosteronu: 
 CA CB CC CD CE  
ng/ml 0 0.2 1.0 4.0 16.0. 
Stabilita: až do data exspirace uvedeného na obalu. 
Po otevření jsou kalibrátory stabilní 6 měsíců ve +4°C. 
 
5.2 Příprava konjugátu 
K přímému použití. Opatrně promíchávejte po dobu 5 minut na vortexu. 
Po otevření je konjugát stabilní 6 měsíců při 2-8°C. 
 
5.3 Příprava vzorku 
Ke stanovení testosteronu lze použít plazma, stejně tak i sérum pacientů, odebrané na 
lačno. 
Pokud nebude test proveden v den odběru, je třeba vzorky skladovat při –20°C. Vzorky 
opakovaně nezmrazujte a nerozmrazujte. 
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Kontrola je připravena k přímému použití. 
 
5.4 Příprava Promývacího roztoku 
Rozpusťte před použitím obsah každé z lahviček "10x Conc. Wash Solution" v destilované 
vodě na konečný objem 500 mL. Při ředění menších objemů dodržujte ředící poměr 1:10. 
Naředění promývací roztok je stabilní 30 dní při 2-8°C. 
V koncentrovaném promývacím roztoku se mohou objevit krystaly, míchejte roztok při 
laboratorní teplotě až do úplného rozpuštění krystalů, pro vyšší přesnost doporučujeme 
rozpouštět vždy celou lahvičku koncentrovaného roztoku na 500 ml při kompletním přelití 
krystalů a následném míchání do úplného rozpuštění krystalů. 
 
5.5 Postup 
Přeneste všechny reagencie do laboratorní teploty (22–28°C) minimálně 30 minut před 
zahájením testu. Po ukončení testování ihned reagencie uložte do 2-8°C, vyhněte se dlouhé 
expozici laboratorní teplotě.  
Nepoužité potažené stripy mikrotitrační destičky by měly být bezpečně uloženy v sáčku se 
sušidlem a skladovány při 2–8°C. 
Abyste se vyhnuli mikrobiální a/nebo chemické kontaminaci, nikdy použité reagencie 
nevracejte do původních lahviček. 
Je nezbytné provádět testování duplicitně, tedy použít vždy dvě jamky pro každý z pěti bodů 
kalibrační křivky (CA-CE), dvě pro  Testosterone Control a pro každý vzorek, jednu pro blank. 

Důležitá poznámka: během každého promývacího kroku jemně promíchejte obsah destičky 
potřesením po dobu 5 sekund a odstraňte veškerý roztok poklepem destičkou na savý papír. 
Automatické promývání: v případě použití automatické promývačky doporučujeme provést 
6 promývacích kroků. 
 

Pipetujte: 

 Calibrator Vzorek/Control Blank 
Vzorek/Control ---  25 µl --- 
Calibrators CA –CE   25 µl --- --- 
Conjugate 100 µl 100 µl --- 

 

Dobře promíchejte. Inkubujte při 37°C po dobu 1 hodiny. 
Odstraňte obsah jamek, promyjte každou jamku 300 µl naředěného promývacího roztoku. 
Promývání opakujte, vždy dobře odstraňte veškerou kapalinu. 
Pipetujte: 

 Calibrator Vzorek/Control Blank 
TMB-Substrate 100µl 100µl 100µl 

  

Inkubujte při laboratorní teplotě (22–28°C) 15 minut ve tmě. 
Pipetujte: 

 Calibrator Vzorek/Control Blank 
Stop solution 100µl 100µl 100µl 

    

Jemně promíchejte. Během 5 minut odečtěte absorbanci (E) při 450 nm proti referenční 
vlnové délce 620-630 nm nebo proti blanku. 

 
 

6. KONTROLA KVALITY 

Každá laboratoř by měla v rámci monitorování funkčnosti soupravy Testosterone používat 
kontroly v normální, vysoké a nízké hladině. Tyto kontroly by měly být testovány jako 
neznámé vzorky a jejich hodnota stanovena při každém testu.  Kontrola kvality by měla být 
prováděna, aby byla kontrolována funkčnost dodávaných reagencií. Za použití relevantních 
statistických metod lze pak sledovat trendy. Každá laboratoř si pak také musí stanovit vlastní 
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přijatelné limity pro výsledky těchto testů. Další parametry, které je třeba sledovat zahrnují 
80, 50 and 20% interval kalibrační křivky pro reprodukovatelnost mezi stanoveními. Také 
maximální absorbance musí být konzistentní se zkušenostmi z minulosti. Významná 
odchylka ze stanovené charakteristiky může indikovat nezaznamenané změny v podmínkách 
testu nebo degradaci reagencií. Za pomoci čerstvých reagencií lze odhalit příčinu těchto 
změn.  

7. VÝSLEDKY 

 
7.1 Průměrná absorbance  
Vypočítejte průměrnou absorbanci (Em) pro každý bod kalibrační křivky (CA-CE, pro každý 
vzorek a kontrolu. 
 
7.2 Kalibrační křivka 
Vyneste průměrné hodnoty absorbance (Em) kalibrátorů (CA-CE) proti koncentraci. Body 
proložte nejlepší křivku. (např: Four Parameter Logistic).  
 
7.3 Výpočet výsledků 
Interpolujte hodnoty vzorků z kalibrační křivky a tím získejte odpovídající hodnoty 
koncentrace vyjádřené v ng/mL. 

 

8. REFERENČNÍ HODNOTY 

Referenční hodnoty testosterone v séru nebo plazmě:  

 Vzorků Medián ng/mL Rozmezí ng/mL 

Muži (věk) 

< 12 16 < 0.10 < 0.10 - 1.01 

12 – 18 16 5.02 0.56 – 8.63 

19 – 55 16 3.54 2.12 – 6.01 

> 55 16 1.51 0.11 – 7.25 

Ženy (věk) 

< 12 16 < 0.10 < 0.10 – 0.16 

12 – 18  15 0.23 < 0.10 – 0.63 

19 – 55 16 0.20 < 0.10 – 0.63 

> 55 16 0.13 < 0.10 – 0.32 

 
Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že stanovení rozmezí očekávaných hodnot v 
“normální” populaci danou metodou závislá na mnoha faktorech, jako je senzitivita a 
specificita použité metody a typ vyšetřované populace. Proto by si každá laboratoř měla 
rozmezí stanovené výrobcem upravit podle charakteristických hodnot vlastní populace. 
 

9. HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI 

 
9.1 Přesnost 
9.1.1 Intra Assay odchylka 
Odchylka během stanovení byla stanovena násobným měřením (16x) tří různých kontrolních 
sér v jednom stanovení. Odchylka v rámci stanovení byla ≤ 7.0%. 
 
9.1.2 Inter Assay odchylka 
Odchylka mezi stanoveními byla stanovena opakovaným měřením (9x) tří různých 
kontrolních sér různými loty. Odchylka mezi stanoveními byla ≤ 8.3%. 
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9.2 Specificita 
Kros reaktivita protilátky byla spočítána podle Abrahama a je shrnuta v tabulce: 
 

Testosterone  100% 

Dihydrotestosterone 2.03% 

Androstenedione   0.01% 

Androsterone  0.05% 

DHEA-S 0% 

Cortisol  0.01% 

Cortisone 0% 

17-β-Estradiol 0.16% 

Estrone 0% 

Prednisone 0.01% 

9.3 Výtěžnost 
Výtěžnost 0.4 – 0.8 – 4.0 – 14 ng/mL testosteronu přidaného do vzorku poskytla průměrně 
98,9 % shodu mezi referenční a původní koncentrací. 
9.4 Senzitivita 
Nejnižší detekovatelná koncentrace testosteronu byla stanovena z nulového kalibrátoru na 
0.10 ng/mL v 95% intervalu pravděpodobnosti. 

9.5 Korelace 
Nový Dialab Testosterone ELISA kit byl porovnán se starším typem Dialab Testosterone 
ELISA kit. Byly testovány vzorky séra 24 žen a 28 mužů. 
Byla vypočtena tato regresní křivka: 
y = 1.13x + 0.06 
r2 = 0.92 
 
Dialab Testosterone ELISA byla také porovnána s jiným komerčně dostupným testem na 
stanovení testosteronu. Byly testovány vzorky séra 24 žen a 29 mužů. 
Byla vypočtena tato regresní křivka: 
y = 0.89x + 0.24 
r2 = 0.93 
 

11. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

Reagencie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. 
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