
 

 

 

 
   

 انسان  در سرم  PRL هورمون یریگاندازه تیک

PRL ELISA Kit 96t  
 Cat. No: 0624-96 / Rev: 10 (1400/08/08) 

 

 مقدمه: 

 حاوی  یاره یزنجتک  دیپپتیپل  کی  (PRL)  نیپروالکتهورمون  

با    198 آمینه  رشد    هیشب  یساختاراسید  هورمون  که    استبه 

سلول ه  فالکتوترو  یهاتوسط  ترشح  سنتز    یقدام  زیپوفیدر  و 

)استروژن در زنان    یجنس  یها هورمون دیتولو در تنظیم    دشومی

تولید شیر    ، رشد پستانFSH ،  LH  ،و تستوسترون در مردان( و 

دارد دوراننقش  در  از    یباال  زانیم  داریربا   .  مانع  پروژسترون 

با  و خروج جفت،    مانی بالفاصله پس از زا  ولی  شودیم  ریترشح ش

آغازیتولپروژسترون    کاهش شیر  بالینی،    گردد.یم  د  نظر  از 

پ  ینمیپرپروالکتیها  صیتشخدر    PRL  یریگاندازه    ی ریگیو 

آن طبیعی  ریمقاددارد.    تیاهم  درمان    ی ماریبدر    PRL  غیر 

Bulimia،  کننده   شیافزا  ،نیدوپام  شیافزا آزاد  هورمون 

به دنبال   ای و    سمیدیروئیپوتیه  هیدر مراحل اول  TRH  نیروتروپیت

 کاربردحیطه    .شودمشاهده میروان درمان    یداروها  ینباثرات جا

 PRL ELISA Kit  سرم  اندازه نمونه  در  پروالکتین  کمی  گیری 

 انسان به روش االیزا است.
 

 : اصول آزمایش

واکنش توسط های ایمنی کمپلکس یحرکت سازیروش ب نیر اد

 یبططادیتآنو  چاهططک  در سطططح    تثبیت شده   نیدیوااسترپت  نیب

بططا قططرار گططرفتن .  ردیگیصورت م  PRLمونوکلونال ضد    لهینیوتیب

 یبططادیآنتطط   متصل بططه بیططوتین و  یبادیآنت  رضه سرم در معنمون

هططا بططدون یبادیژن و آنتیآنت  نیواکنش ب  ،HRP  میمتصل به آنز

بططه سطططح   چیساندو  هایو کمپلکس  ردیگیصورت م  یرقابت  چیه

ه کردن افضابا ، هاچاهکستشوی پس از ش د.نشویم  متصل  تیپل

محلططول  و سططپس (HRPسططترای آنططزیم )سوب اگططزمحلططول رن

 450  موجطولشود که در  می  محصول نهایی تولید  ،کننده متوقف

 جططادیرنططا ا مقططدار .را داردنططوری نانومتر بیشترین میزان جذب 

سططرم  نیبططا غلظططت پططروالکت ،نوری جذب شدت  جهیشده و در نت

سرم بططه کمططک  نیکتالغلظت پرو  تینها. در  ددار  میارتباط مستق

 گردد.یم ( محاسبهبراتورهایاستاندارد )نمودار کال یمنحن

 :تیک اتیمحتو

   .تثبیت شده  ن یدیوااسترپت حاوی یتست 96  تیپلکرویم (1

ویال  :  (PRL Cal A-F)  یهاکالیبراتور  (2 غلظتشش  ،  5،  0  هایبا 

 سان.  نسرم ا از شده  ه یته، ng/mL 100و  50، 25، 10

  11  الیو  یک:  (PRL Enzyme Conjugate)  مییآنز  کونژوگه   (3

ب   یهایدابی آنت  یحاو  یتریلیلیم به  آنز  نیوتیمتصل  به  متصل   میو 

HRP در بافر. 

-یلیم  20  الیو  : یک(Wash Solution-50X)  محلول شستشو  (4

 .یتریل

رنا  (5   6/ 5    الیو  یک:  A (Substrate Solution A)  زامحلول 

 .یرتیلیلیم

رنا  (6  6/ 5    الیو   یک:  B (Substrate Solution B)  زامحلول 

 .یتریلیلیم

واکنشوقفمت  حلول م  (7   12  الیو  یک:   (Stop Solution)کننده 

 .یتریلیلیم

با    لیتریمیلی  0/ 5  (ی)هاویال  :(PRL Control)  کنترل   محلول   (8

 .ویال لیبل درج شده بر رویهای غلظت

 ورق. 1:  تیچسب مخصوص پلبر (9

گططراد نگهططداری جططه سططانتیرد 8تططا  2دمططای ها در لتوجه: کلیه محلو

 .یز قابل نگهداری استشوند. محلول متوقف کننده در دمای اتاق ن

 

 مواد و وسایل مورد نیاز تأمین نشده در کیت: 

خوانش1 دستگاه  فیلتر  (  دارای  پلیت  )فیلتر    نانومتر   630و    450گر 

 .  مرجع(

 ( سمپلر کالیبره.2

 ( آب مقطر دیونیزه.3

 

 ت: یاده از کاستف اط درتیحا

برا1 کیت  این  محتویات  گردیده  (  تعبیه  کیت  همین  در  استفاده  ی 

ک سایر  با  مشترک  استفاده  از  لذا  شماره یتاست؛  یا  و  ساخت ها  های 

 دیگر جداً خودداری کنید.

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

 نکنید.ستفاده ه است اتها گذشکه تاریخ انقضاء آن 

 در معرض نور مستقیم قرار نگیرند.ها ( توجه فرمایید محلول3

بودن  (  4 منفی  نظر  از  انسانی  منشاء  با  کیت  ، HBs Agمحتویات 

HIV1/2    وHCV   اند؛ ولی تشخیص قطعی در مورد منفی  بررسی شده

بیماری  عفونی  عوامل  تمام  روشبودن  از  استفاده  با  متداول  زا  های 

ایآزما نیسپذمکان شگاهی  نظرتیر  در  با  بنابراین،  احتمال  گرف  .  تن 

بیماری  و  محتوآلودگی  باید  زایی  آزمایش  مراحل  تمام  کیت،  یات 

 های ایمنی انجام شود.بق با دستورالعملمطا

( استفاده از دستکش و عینک در هنگام کار الزامی است. در هنگام 5

 ر نقاطیا سای  وی صورترکار با کیت دقت فرمایید که محتویات آن بر  

ی  واد با دهان و سایر مخاط جداً جلوگیراس مبدن ریخته نشود. از تم

 کنید. 

ب(  6 استفاده شده   و سر سمپلرهای  هاچاهک   ،هاکنترل  ماران،ینمونه 

پسماندهابه   دیبا شوند  یعفون  یعنوان  گرفته  نظر  با  و    در  مطابق 

 گردند.امحاء  یعفون یدفع پسماندها الزامات

 

 نمونه:   ریگهدان و  سازیهآماد، آوریعجم

استفاده از   خون بانمونه  نمونه مناسب برای این آزمایش سرم است. (1

گیری سیاهرگی تهیه شود و سرم بعد از لخته  تکنیک استاندارد خون 

( خون  کامل  سلول  60تا    30شدن  از  جددقیقه(  خونی  شود.  های  ا 

   .دیاستفاده نکن زیهمولو  کیمیپل ک،یکتریا یهااز نمونهحتی االمکان 

افراد2 در  باال  ی(  دوز  ب  ییکه  در  (mg/day 5˃)  ن یوتیاز   تفای را 

دوز   نیآخر  افتیساعت پس از در  8حداقل    دیبا  یریگنمونه  کنند،یم

 انجام شود. نیوتیب

تا    2مای  روز در د  5ها تا  ها باید کامالً بسته باشد. نمونه درب نمونه  (3

سانتی  8 حدرجه  و  تا  دگراد  دماکثر  در  ماه  درجه   -20ی  ا یک 

از منجمد  نتیسا قابل نگهداری و استفاده هستند.  ن  و ذوب کردگراد 

 .ها خودداری کنیدمکرر نمونه
 

 ها:سازی و نگهداری معرفآماده

لیتططر از میلی 20حجططم  ( آماده سازی و نگهططداری محلططول شستشططو:1

ضافه و یونیزه ادلیتر آب مقطر میلی  980را به    (50X)محلول شستشو  

گراد نگهططداری کنیططد. درجه سانتی  8تا    2ی در دمای  سازآماده   س ازپ

 37را در بططن مططاری رسوب در محلول شستشططو، آن  رت مشاهده در صو

گراد قرار دهید تا رسوب حططل شططود. در صططورت مشططاهده درجه سانتی

 کدورت در محلول شستشو، از مصرف آن خودداری کنید.

های  را با حجم  Bو    Aگزا  نهای رمحلول  رنگزا:  ل( آماده سازی محلو2

 لیتر  میلی 2ه برای تهی  عنوان مثال،( مخلوط کنید )به1:1مساوی )

مصرف،   رنگزا  میلی  1آماده  محلول  از  به    Aلیتر  از  میلی  1را  لیتر 

رنگزا   به  Bمحلول  و  کنید(  ود  دقیقه  10مدت  اضافه  اتاق  دمای   ر 

د کنید.  انکوبه  ر  رتاریکی  مشاهده  وصورت  آبی  در  دورت  کیا    نا 

 محلول رنگزا، از مصرف آن خودداری فرمایید.

 

 :یشآزمانجام روش ا

ها بططه قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که تمام اجزاء کیت و نمونه

 5ها را با  اند. کالیبراتورگراد( رسیده درجه سانتی  28تا    22دمای اتاق )

 واخت کنید.نبار سر و ته کردن به آرامی یک

برای انجام آزمططایش را برداریططد و بقیططه   ازین  موردی  اهتعداد چاهک  (1

گیر در کیسه آلومینیومی قرار دهید، درب راه رطوبتهمرا به  هاچاهک

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

-هکچا  در  ها و کنترلنمونه  ،هاکالیبراتوراز    تریلکرویم  25  حجم  (2

بر  یها نظر  بهتردیزیمورد  نمونه    .  هر  از  که  به  کالیبراتور    ایاست 

 شود. ختهیها رهکدر چا )دوپلیکیت( دوتاییصورت 

به  :توجه اول  ا  عنوان بالنک در نظر گرفته شود.چاهک  چاهک   ن یدر 

 کسانیها چاهک ریمراحل با سا ه ینشود. بق ختهیرکالیبراتور  ایو  نمونه

  باشد.یم

 هططاچاهططک  مططهبه ه  یمیآنز  وگهنژکومحلول    تریلوکریم  100  حجم  (3

 یبططه آرامطط  زیطط سطططح م یرو هیطط ثان 30مدت  پلیت را بهو   دییاضافه نما

 .دیتکان ده

باچاهک   (4 را  پل  ها  مخصوص  مدت    دیبپوشان  تیبرچسب  به   60و 

 .دییاتاق انکوبه نما یدر دما قهیدق

باهک محتویات چ  (5 را  پلیت  ها  وارونه کردن  تخلیه آسپیراسیویا  ا  ن 

سپ چاهک کنید.  را  س  با    5ها  مرتبه  هر  و  میکرولیتر    300مرتبه 

معرف   شده ده  آما  یمحلول شستشو سازی  آماده  مطالعه  )بخش  را  ها 

شستشو    بفرمایید( اگر  می  صورتبهبشویید.  انجام  در  دستی  شود 

شستشو   روآرامبهانتهای  بر  را  پلیت  رطی  دستمال  بزنید.وبتی    گیر 

ها، مطابق با فیلم  تاندارد چاهکستشوی مناسب و اسر انجام شنظومبه

 ام نمایید.اقد 1سایت شرکت قرار داده شده در وب
 

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



 

 

 

 
   

رنگزا  تریکرولیم  100حجم    (6 آماده    آماده شده )بخش  یاز محلول 

بفرمامعرف  یساز مطالعه  را  چاهکدییها  تمام  درون  و   دی زیبر  ها¬( 

از تکان  . دیانکوبه کن یکیاتاق و تار یدر دما قه یدق 51مدت را به تیپل

 .دیکن یمرحله خوددار نیا در تیدادن پل

باالتر  توجه: کال  زانیم  نیاگر  از    براتوریجذب  آمد،   به  2کمتر  دست 

انکوباس  دیتوانیم رنا  ونیزمان  مدت  محلول  به   را   قهیدق  10زا 

 .  دیده شیافزا

متوق  تر یلکرویم  50  حجم   (7 محلول  به  ف از  واکنش   تمامکننده 

 دیتکان ده  یبه آرام  هینثا  20به مدت    پلیت را  و  دیها اضافه کنچاهک 

 شود. لی آن به زرد تبد یتا تمام رنا آب

نانومتر با    450موج  هر چاهک در طول  یرا برا  یجذب نور  مقدار  (8

  توقف م  بعد از  قه یدق  15حداکثر تا    Point to Pointاستفاده از متد  

واکنش طول  .دیبخوان  کردن  رفرانس  از  نانومتر    630تا    620موج 

به عنوان    تیک  نیا  ان جذب و نمودار کالیبراتورهایمیز.  دیاستفاده کن

 آورده شده است. رینمونه در ز

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به روش االیزا  PRLمقادیر مورد انتظار برای تست 
 

ین تست را به قرار رد انتظار برای امقادیر مو  ،شرکت تولید کننده کیت

مورد نظر  برای آنالیت  باید  این مقادیر    اگرچه،زیر مشخص کرده است.  

 توسط آزمایشگاه مصرف کننده تعیین گردد.  

 

 

 

 

 

 

 

 پارامترهای کنترل کیفی 
 

 (Within-Run)دقت درون دور آزمون  -بررسی دقت ( 1

بططا سرم  حاصل از سه نمونهبا ارزیابی تکرارپذیری نتایج   دوردروندقت  

بار تکرار بططرای هططر نمونططه(   20کاری )در یک نوبتهای متفاوت  غلظت

 است. CV˂11.5%معیار پذیرش در این آزمایش   بررسی شد.
 
 
 
 

 
 

 (Between-Run)دقت بین دور  آزمون -دقت  یبررس ( 2

بین ارزیاب  دوردقت  از  با  حاصل  نتایج  تجدیدپذیری  با  ی  سرم  نمونه  سه 

متفاوتتغلظ )نوبت  4در    های  هر    5کاری  در  نمونه  هر  برای  تکرار  بار 

 است. CV˂11.5%معیار پذیرش در این آزمایش  کاری( انجام شد.نوبت
 
 
 

 
 

 

 (Recovery)بازیابی آزمون  - یدرست ی( بررس3

این    آزمون،  تستدر  هر  ازاء  نمونه    به  مساودو  نسبت  به  با   یسرم 

   .دگیری شاندازه در آن  PRLغلظت   ، نمونه کی عنوانبهو  بیترک گریکدی

نسبت به نتیجه  درصد  10کمتر از  تغییرمعیار پذیرش در این آزمایش 

 است. مورد انتظار

 

 

 

 

 (Linearity) آزمون خطی بودن - یدرست( بررسی  4

یین برای تع  ه سرمنهای مختلف نمورقت  در  PRLدر این تست غلظت  

 شیآزمططا  نیطط در ا  رشیپططذ  اریطط مع  د.گیططری شطط خطی بودن کیت اندازه 

Bias˂10 % .است 

 

 

 

 

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

آزمایشای  ویژگی غلظت  با  ن  کردن  مواد  اضافه  از  مختلفی  در های  مندرج 

زیر اندازه .  ارزیابی شده استسرم  های  نمونهبه    جدول  با  -واکنش متقاطع 

ماده   دوز  بین  نسبت  دوز    افه شده اضگیری  ایجاد   PRLبه  برای  نیاز  مورد 

جذب   مقدار  استهمان  گردیده  متقاطع   .تعیین  واکنش  پذیرش  معیار 

  100±10فه شده( برای آنالیت در محدوده  )بسته به نوع آنالیت و ماده اضا

 .د استدرص  25درصد و برای ماده اضافه شده حداکثر تا 
 

Concentration 
(ng/mL) 

Cross 
Reactivity 

Analyte 

- 1 PRL 

1000 <0.0001 TSH 

1000 <0.0001 LH 

1000 <0.0001 FSH 

1000 <0.0001 GH 

1000 <0.0001 Chorionic Gonadotropin (CG) 

 

 (Sensitivity)  ( بررسی حساسیت6

اساس   بر  کیت   Limit ofو  Limit of Detection  (LOD)حساسیت 

Blank  (LOB)  شد و برابر با  فرمول زیر محاسبه  با استفاده از  ng/mL  2 /0  

 .تعیین گردید
LOD = LOB + 1.645 SDs 

 

LOB = Meanb + 1.645 SDb 
 

(s: Diluted sample & b: Blank) 
 

 (Hook Effect) ( بررسی اثر هوک7

اثر هوک مشاهده   گردید  یبررس  ng/mL  2300تا    PRL  غلظت و 

 نشد.

 عالئم استفاده شده در برچسب کاالها
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های مندرج  هرگونه مشکل خواهشمند است با شماره در صورت بروز 

 تماس بگیرید. (نیبخش پشتیبا) بر روی جعبه 

Calibrator 
Well 

Number 
OD 

Mean 
OD 

Conc. 
(ng/mL) 

Cal. A 
A1 0.049 

0.05 0 
B1 0.051 

Cal. B 
C1 0.231 

0.234 5 
D1 0.237 

Cal. C 
E1 0.409 

0.416 10 
F1 0.423 

Cal. D 
G1 0.857 

0.866 25 
H1 0.875 

Cal. E 
A2 1.448 

1.454 50 
B2 1.460 

Cal. F 
C2 2.219 

2.231 100 
D2 2.243 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

Added 
(ng/mL) 

Exp. 
(ng/mL) 

Obs. 
(ng/mL) 

% Rec. 

1 3.42 19.20 11.31 11.96 105.7 

2 8.73 19.20 13.96 13.74 98.4 

3 3.42 8.73 6.07 6.15 101.3 

 

No. 
Sample 
(ng/mL) 

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

% Bias 

1 19.3 99.3 98.4 98 97.6 

2 26.8 98.5 97.2 98.6 99.3 

3 37.9 97.4 102.4 98 98 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean PRL (ng/mL) 5.33 11.82 23.40 

SD (ng/mL) 0.29 0.57 0.87 

CV (%) 5.4 4.8 3.7 

 

Serum Sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean PRL (ng/mL) 4.91 14.56 29.47 

SD (ng/mL) 0.29 0.75 1.28 

CV (%) 5.9 5.1 4.3 

 

Sexuality Age 
Normal Range 

(ng/mL) 

Females <13 0 - 10   

Females (13 – 18) 0 - 51 

Females >18 1.2 - 28.5 

Postmenopausal 
Females 

- 1.5 – 18.5 

Males (13 – 18) 5 - 25 

Males >18 1.8 - 20 
 


