
 

 

 انسان سرم  درLH گیری هورمون اندازهکیت 

LH ELISA Kit 96t  
Cat. No: 0224-96 / Rev: 10 (1400/08/15)  

 

 مقدمه:

اسووک  ووس توسوو   ینیپروتئکووویهورمووو     کیوو  LH هورمووو 

ایوو    شود.یسنتز و ترشح م  زیپوفیغده ه  یها در لوب قدام نادوتروپ

 لیآلفا و بتا تشووک دحاو ریزاز دو   hCGو    FSH  ،TSHهمانند    هورمو 

 hCG  و  LH  ،FSH  ،TSH  هووا هورمو   واحوود آلفووا در  ریشده اسک. ز

و  اسووکمتفاوت  هورمو هر ساختار  در  بتا  واحد  ریز  ی، ولاسک  کسا ی

 اهمیووک. نمایدیم فایا هورمو ای   کیولوژیرا در عم کرد ب  ینقش اص 

 قیوو طرز  اافووراد     بووارور  میتنظوو و    یدر بررس  LHهورمو      ری اندازه 

مشوو ش شووده  یخوووببووس یغدد جنسوو  -زیپوفیه -پوتاالموسیمحور ه

 پووا از  ی م اسک ول  اریبس  یدر زما   ود   LHهورمو     زا یم.  اسک

  هورمووو  ایوو سرمی  سطح  بس ای  ترتیب بررسی  .  ابدییم  شیزااف  ب وغ

 کیسووتی یسووندرت ت موودا  پ وو و ب وووغ زودرس دختوورا ،  تشوو یش

در   LH   و می هورم یر   ندازه ا  یکس  اربرد ای   حیط  .اهمیک دارد

   سرت انسا  می باشد. 

 

  :اصول آزمایش

می ساندویچ  االیزا   آزمایش  ای   اباشد.  اساس  -یب  ،آزمایش   یدر 

چاهک   سازحر ک سطح  ب  هادر  وا نش    ن ید یاسترپتاو   یتوس  

  LHمونو  ونال ضد    سینیوت یب  بادیو آنت چاهکدر سطح  تثبیک شده

ه،  شد  س  ی نیوتیمونو  ونال ب   بادیشد  آنت  م  وط . با  ردی یصورت م

آنز    بادیآنت بس  حاو   میمتصل  سرت  بیآنت    و  وا نش  -یآنت   یژ ، 

سیآنت  و  ها باد هت  رژ   م  یرقابت  چ یبدو   و    ردی یصورت 

   یدیاسترپتاو   یب   باال  ار یبس  لیتما  لیدلبس    چیساندو  ها  مپ کا

 اب  ها،شستشو  چاهکپا  د.  نشویمتصل م  ک یبس سطح پ    ،یوتیو ب

آنزیم    ازگرنمح ول     درفس  اضا و   هاچاهکبس  (  HRP)سوبسترا  

متوقف  سپا ت  ،  ننده مح ول  نهایی  در  می  ولیدمحصول  شود  س 

رنگ    میزا   .را داردنور   نانومتر بیشتری  میزا  جذب    450  موجطول

نت  جادیا با غ ظک  نور   جذب  شدت  جسیشده و در   ،LH   ارتباط سرت 

نها  میمستق در  نمون  LHغ ظک    کیدارد.   یمنحن  س توها،  سدر 

  ردد.ی( محاسبس مبراتورهایاستاندارد )نمودار  ال

 

 

 :محتویات کیت

 .  تثبیک شده  استرپتاویدی  حاو  یتست 96 ک یپ  کرو یم (1

با غ ظک  :(LH Cal A-F)  هالیبراتور ا  (2 ،  25  ، 5  ،0  ا هشش ویال 

   سرت انسا . ازتهیس شده ، mIU/mL 200و  100، 50

 الیو  یک  :(LH Enzyme Conjugate)  آنزیمی   ونژو سمح ول    (3

ب   بادیآنت   حاو   تریلی یم  11 بس  متصل باد   آنتیو     یوتی متصل 

  .HRP میبس آنز

شستشو  (4 -ی یم  20الی و یک:  (Wash Solution-50X)  مح ول 

 . تریل

-ی یم  6/ 5الیو  کی:  A (Substrate Solution A)زا  مح ول رنگ  (5

 . تریل

-ی یم  6/ 5الیو  یک:  B  (Substrate Solution B)زا  گمح ول رن  (6

 . تریل

متوقف  (7   12  الیو  یک  : (Stop Solution)وا نش   ننده مح ول 

 . تریلی یم

با    لیتر می ی  0/ 5  )ها (ویال  (LH Control)ل  مح ول  نتر   (8

 .ها  متفاوتغ ظک

 ورق. یک ک یبر چسب م صوص پ  (9

دمامح ول  سیتوجس:    در  سانت  8تا    2   ها     ارهدنگ   رادیدرجس 

  اسک.  قابل نگهدار  زیاتاق ن   ننده در دماشوند. مح ول متوقف
 

 باشند:مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمي

)فی توور  نووانومتر 630و  450 ر پ یووک دارا  فی توور  ( دستگاه خوانش1

 .  مرجع(

 ( سمپ ر  الیبره.2

 .ر دیونیزه ( آب مقط3
 

 احتیاط در استفاده از کیت:

  استفاده در همووی   یووک ت بیووس  ردیووده برا  ت ای   یکیاتومح(  1

ها  سوواخک ها و یووا شووماره اسک؛ لذا از استفاده مشترک با سایر  یک

 داً خوددار   نید.دیگر ج

هووایی ها تا زما  انقضاء  یک پایدار هسووتند. از مح ول(   یس مح ول2

 ها  ذشتس اسک استفاده نکنید.ضاء آ  س تاریخ انق

 در م رض نور مستقیم قرار نگیرند. هایید مح ولمافرس ( توج3

 ، HBs Agبود     نظر منفی  از   انسانی  با منشاء     یک  ( محتویات4

HIV1/2    وHCV  اند؛ ولی تش یش قط ی در مورد منفی ررسی شده ب

هووا  متووداول روش  زا بووا اسووتفاده ازبود  تمات عوامل عفونی بیمووار 

ت  احتمووال بووا در نظوور  وورف،  ی رانووابپذیر نیسک. بآزمایشگاهی امکا 

زایی محتویووات  یووک، تمووات مراحوول آزمووایش بایوود آلود ی و بیمار 

 شود. ها  ایمنی انجاتمطابق با دستورال مل

( استفاده از دستکش و عینک در هنگات  ار الزامی اسووک. در هنگووات 5

ید  س محتویات آ  بر رو  صورت یا سایر نقاط  ار با  یک دقک فرمای

واد با دها  و سایر م اط جداً ج ووو یر  ود. از تماس منشس   تبد  ری

  نید. 

شووده اسووتفاده    و سر سمپ رها   هاچاهک  ،ها نترل  مارا ،ینمونس ب(  6

مطووابق بووا و  در نظوور  رفتووس شوووند  یعفووون   عنوا  پسووماندهابس  دیبا

  ردند.امحاء  یونعف  دفع پسماندها الزامات
 

 :نهمون سازی و نگهداریآوری، آمادهجمع

ناشتا بود  فوورد د.   نیسرت استفاده     هااز نمونسآزمایش    برا  ای   (1

دسک آمده تأثیر ذار خواهوود  یر  در درستی نتایج بسهنگات نمونس  بس

 یر  سوویاهر ی نمونس خو  با استفاده از تکنیک استاندارد خووو بود.  

دقیقووس( از  60تووا  30شد   امل خووو  )و سرت ب د از ل تس تهیس شود  

 ک،یوو کتریا   هااز نمونووسا شووود. حتووی االمکووا   ها  خونی جوودلس و

  .دیننکاستفاده   زیهمولو  کیمیپل

افراد2 در  باال   (  دوز  ب  یی س  در  (mg/day 5˃)    یوتیاز   کفای را 

دوز    یآخر  افکیساعک پا از در  8حداقل    دیبا   ری نمونس   نند،یم

 انجات شود.  یوتیب

روز در   5ها تووا  ها باید  ووام ً بسووتس باشوود. نمونووسنمونس  ظرف  درب  (3

 -20   موواد  یووک موواه درا ثر تووا   راد و حددرجس سانتی  8تا    2ما   د

جموود و بوب قابل نگهدار  و استفاده هسووتند. از من   راددرجس سانتی

 .ها خوددار   نید  مکرر نمونس رد
 

 ها:معرف  داریسازی و نگهآماده

شستشو: آماده (  1 مح ول  نگهدار   و  از می ی  20حجم    ساز   لیتر 

لیتر آب مقطر دیونیزه اضافس و  می ی 980را بس  (50X)مح ول شستشو 

گهدار   نید.  راد ندرجس سانتی  8تا    2ساز  در دما   آماده ز  ا  پا

آ   ر صورت مشاهده د   37مار   ب  را در    رسوب در مح ول شستشو، 

دهیتیسان  درجس قرار  مشاهده  راد  صورت  در  شود.  حل  رسوب  تا  د 

  دورت در مح ول شستشو، از مصرف آ  خوددار   نید.

 

ها  را با حجم Bو   Aا نگزر ا همح ولساز  مح ول رنگزا: ( آماده 2

لیتر  می ی  2س  ثال، برا  تهیعنوا  م ( م  وط  نید )بس1:1مساو  )

مصرف، آماده  ملیتر  می ی  1  مح ول  رنگزا  از  بس    Aح ول    1را 

رنگزا  می ی مح ول  از  بس  Bلیتر  و    در  دقیقس  10مدت  اضافس  نید( 

آبی و یا تاریکی انکوبس  نید. در صورت مشاهده رنگ    دما  اتاق و

 آ  خوددار  فرمایید. دورت در مح ول رنگزا، از مصرف 
 

   جام آزمایش:ان روش

هووا  یک و نمونسزاء  قبل از شروع آزمایش مطمئ  شوید  س تمات اج

 ،هووااند.  الیبراتور راد( رسیده انتیدرجس س  28تا    22بس دما  اتاق )

نواخووک ی یکموو آرابار سر و تووس  وورد  بووس  5را با    هاو نمونس  هارل نت

  نید.

 سیوو و بقریوود رداتسووک را ب انجات  برا ازیمورد ن   هاچاهک  ت داد  (1

درب  دهید،قرار  یومینیآلوم سسیدر   ری همراه رطوبکرا  ها  چاهک

 . نید  دار راد نگهیدرجس سانت 8تا  2  آ  را بستس و در دما

و  نترلنمونس  ها، الیبراتوراز    تریلکرویم  50  حجم  (2 در    ها 

 الیبراتور    یا  نمونس   هر  از    س  اسک  بهتر .  دیزیمورد نظر بر   ها چاهک 

 .شود ری تس اهچاهک  در )دوپ یکیک( دوتایی صورت سب

اولتوجس چاهک  دربس  :  ب نک  شود.    عنوا   انظر  رفتس      یدر  

و    ک،چاه بقنشود   تس یر   الیبراتور  اینمونس  سا  سی .  با    ر یمراحل 

 باشد.   یم کسا یها چاهک 

بس هر چاهک   آنزیمی  از مح ول  ونژو س   تر یلکرویم  100  حجم  (3

نمااض بس  و  دییافس  را  م   رو   س یثان  30مدت  پ یک    یآرامبس  ز یسطح 

 .  دیدهتکا  

پ چاهک  (4 م صوص  برچسب  با  را    60  مدتبسو    دیبپوشان  ک یها 

 .دییاتاق انکوبس نما  در دما قسیدق

و    دی ن  ت  یس  یراسیو یا آسپ  را با وارونس  رد   پ یک  اتیمحتو  (5

مح ول شستشو    تریلکرویم   300س با  هر مرتب  و  سمرتب  5  ها راچاهک 

. دییبشو  ل س بفرمایید(ها را مطا ساز  م رفشده )ب ش آماده آماده  

انتیانجات م  یصورت دستو بسا ر شستش  -شستشو بس   هاشود در 

رو  کیپ   یآرام بر  رطوبک   را  انجات بس  .دیبزن  ر ی دستمال    منظور 

چاهک  استاندارد  و  مناسب  مطاهشستشو   فی م  ق  با،  دادبا  ه  قرار 

 . نیداقدات  1سایک شر کشده در وب

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

 



 

 

رنگ  تریلکرویم  100  حجم  (6 مح ول  ب ش  )  مصرفآماده زا  از 

م رفآماده  بفرماییدساز   مطال س  را  ت(  ها  چاهکدرو     ها مات 

انکوبس   یکیاتاق و تار  در دما قسیدق 15مدت بسرا  کی پ  و دیزیرب

   از تکا  داد  پ یک در ای  مرح س خوددار   نید. .دین 

باالتتوجس:   از    براتوریجذب  ال  زا یم   یرا ر  دسک  بس  2 متر 

م انکوب  دیتوانیآمد،  رنگ  و یاسزما   بسمح ول  را    10مدت  زا 

 . دیده شیافزا قسیدق

بس  از مح ول متوقف  تریلوکر یم  50  حجم  (7  تمات ننده وا نش 

تکا   ی  آرامبس  سیثان  20مدت  بسپ یک را  و    دی نها  اضافس  چاهک 

 شود. لی  بس زرد تبدآ یتا تمات  رنگ آب دیده

جذب    (8 برا    نورمقدار  طول    را  در  چاهک    450موج  هر 

  قس یدق  15حدا ثر تا    Point to Pointنانومتر با استفاده از متد  

تا    620موج رفرانا  از طول  .دیز متوقف  رد  وا نش ب وانا  ب د

  میزا  جذب و نمودار  الیبراتورها  .  دینانومتر استفاده  ن  630

 اسک. آورده شده  ریعنوا  نمونس در زبس کی   یا

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 به روش االیزا  LH تست مقادیر مورد انتظار برای

 مقادیر مورد انتظار برا  ای  تسک را  ،  ننده  یکشر ک تولید 

 

مورد    آنالیکس، ای  مقادیر برا   بس قرار زیر مش ش  رده اسک. ا رچ

 ایشگاه مصرف  ننده ت یی   ردد.  باید توس  آزم نظر 

 

 

 

 

 

 

 کنترل کیفي ی هاپارامتر

 (Within-Run)دور ت درونآزمون دق-( بررسي دقت1

پذیر  نتایج حاصل از سس نمونس سرت با اری تکریابدور با ارزدقک درو 

متفاوغ ظک یک  ت  ها   برا    20 ار  )کوبندر  تکرار  نمونس(    بار  هر 

 ک.اس CV˂11.5%ای  آزمایش  بررسی شد. م یار پذیرش در

 
 
 
 

 

 

 (Between-Run)دور ن دقت بینموآز-( بررسي دقت2
نس سرت بووا نموسس پذیر  نتایج حاصل از دور با ارزیابی تجدیدبی دقک  

س در هوور ونم  هر نبرابار تکرار   5 ار  )نوبک  4ها  متفاوت در  غ ظک

 CV˂11.5%شد. م یار پووذیرش در ایوو  آزمووایش   ت ار ( انجانوبک

 اسک.

 
 

 

 

 

 (Recovery)بازیابي آزمون -يدرست ي( بررس3

دو نمونس سرت بس نسووبک مسوواو  بووا   آزمو ،آزمایش بس ازاء هر  در ای   

  یر  شد.در آ  اندازه  LHعنوا  یک نمونس غ ظک بس  ب ور ییکدیگر ت

نسووبک بووس نتیجووس مووورد   Bias˂10%    آزمایشای  یرش درپذ  م یار

 انتظار اسک.

 

 

 

 

 

 

 (Linearity)آزمون خطي بودن -بررسي درستي( 4
  م ت ف نمونس سرت برا  ت یی  خطی هادر رقک  LHدر ای  تسک، غ ظک  

 Bias˂10%  شیآزمووا   یوو در ا  رشیپووذ  اریم   یر  شد. بود   یک اندازه 

 اسک.

 

 

 

 
 

 (Cross Reactivity)واکنش متقاطع  آزمون-گيیژوبررسي ( 5

اضافس  رد     ویژ ی با  آزمایش  م تغ ظکای   در ها   مندرج  مواد  از   فی 

قج سنجش  مورد  سرت،  نمونس  بس  زیر  با دول  متقاطع  وا نش  رار  رفک. 

مورد نیاز برا  ایجاد  LHشده بس دوز س اده اضاف یر  نسبک بی  دوز ماندازه 

قاطع )بستس بس نوع  تم یار پذیرش وا نش م  ابی شد.زیر جذب ا  ارهما  مقد

برا     درصد و  100±10محدوده    ا  آنالیک درآنالیک و ماده اضافس شده( بر

 درصد اسک. 25ماده اضافس شده حدا ثر تا 
 

Concentration 
Cross 

Reactivity 
Analyte 

- 1 LH 

- 1.08 β - LH subunit 

1000 ng/mL 0.0001> FSH 

1000 ng/mL 0.0001> TSH 

1000 ng/mL 0.0001> hCG 

 

  (Sensitivity)بررسي حساسیت  ( 6

اساس  حسا بر   Limit ofو  Limit of Detection  (LOD)سیک  یک 

Blank  (LOB)  محاسب  استفاده   با زیر  فرمول  با   ساز  برابر  و        شد 

mIU/mL  1 /0 دید ری  ت ی. 
 

s5 SDLOD = LOB + 1.64 

b.645 SD1+ b LOB = Mean 
 

(s: Diluted sample & b: Blank) 
 

 

 

 (Hook Effect) بررسي اثر هوک( 7

و اثر هوک مشاهده   دی رد  یبررس  mIU/mL  2300تا    LH  غ ظک

 نشد.  

 

 الئم استفاده شده در برچسب کاالهاع
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ه بروز  صورت  خواهشمدر  مشکل  شماره ر ونس  با  اسک  ها  ند 

 تماس بگیرید. (ب ش پشتیبانی)مندرج بر رو  ج بس 

Calibrator 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(mIU/mL) 

Cal. A 
A1 0.042 

0.043 0 
B1 0.044 

Cal. B 
C1 0.164 

0.165 5 
D1 0.166 

Cal. C 
E1 0.602 

0.604 25 
F1 0.606 

Cal. D 
G1 1.102 

1.098 50 
H1 1.095 

Cal. E 
A2 1.825 

1.811 100 
B2 1.798 

Cal. F 
C2 2.565 

2.574 200 
D2 2.584 

 
Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean LH (mIU/mL) 11.08 24.63 58.13 

SD (mIU/mL) 0.74 1.34 2.82 

CV (%) 6.7 5.4 4.8 

 

No. 
Sample 

(mIU/mL) 

1/2 1/4 1/8 1/16 

% Bias 

1 1.81 -1.8 0.3 -1.2 -1.6 

2 12.90 -2.6 -0.4 -2.9 -2.1 

3 23.13 -0.6 -2.8 -1.8 -2.5 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean LH (mIU/mL) 8.16 26.81 65.34 

SD (mIU/mL) 0.41 1.31 3.1 

CV (%) 5 4.9 4.7 

 

No. 
Sample 

(mIU/mL) 
Added 

(mIU/mL) 
Exp. 

(mIU/mL) 
Obs. 

(mIU/mL) 
%Rec. 

1 12.41 4.23 8.32 8.50 102.2 

2 8.90 14.33 11.61 11.46 98.7 

3 27.54 19.91 23.72 22.81 96.2 

 
Normal Range (mIU/mL) 

0.5 – 10.5 Follicular Phase (Females) 
18.4 – 61.2 Midcycle Peak (Females) 
0.5 – 10.5 Luteal Phase (Females) 
8.2 – 40.8 Postmenopausal (Females)  

0.7 – 7.4 Males 

 


