
 

 

 

 
   

  (PRL) پروالکتین هورمون یریگاندازه تیک

 انسان در سرم

 
PRL ELISA Kit 96t Cat. No: 0624-96 
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 :مقدمه

 نیا. است اسیدآمینو 022با حدود  یدیهورمون پپت کی نیپروالکت

بهه هورمهون    هیشب یساختاربا  یارهیزنجتک دیپپتیپل کیهورمون 

 یقهدام  زیپهو  یتروپ در هالکتهو  یهاتوسط سلولکه  باشدیرشد م

 گهر ید یهها هورمهون در با هت   نیه ا نی. همچندشوو ترشح میسنتز 

 زانیههم شیشهود. ا ههزا یمهه سهاخته  زیههرحههن ن وارهیه ماننهد پتههتان و د 

 یجنته  یهها هورمهون  دیتول زانیخون منجر به کاهش م نیپروالکت

کههاهش  نی)اسههترو ن در زنههان و تتتوسههترون در مههردان  و همچنهه

 گردد.  یم یقدام زیپو یدر ه LHو  FSH دیتول زانیم

 ریش دیتول ، رشد این غدد ودر غدد پتتان نینقش پروالکت نیمهمتر

و در  ا تهه ی شیا هزا  یدر دوران حهاملگ  نیپهروالکت  زانیه . مباشدمی

. البتهه  شهود یمه  ریشه  دیه تول شیو ا هزا  یریش باعث بلوغ غدد جهینت

شهود.  یم ریدوران، مانع از ترشح ش نیدر اپرو سترون  یباال زانیم

پرو سترون کهاهش  و خروج جفت، مقدار  مانیبال اصله پس از زا

 گردد.یم ریامر منجر به شروع ترشح ش نیکه ا ا تهی

 ینمیپرپروالکتیها صیهورمون، تشخ نیا یریگاندازه ینیبال تیاهم

 باشد.یآن مدرمان  یریگیو پ

  و Blimiaجههوع ) یمههاریط بههه بمربههو نیپههروالکت نییپهها ریمقههاد

در خهون   نیپهروالکت  یباال ریمقاد نیاست.  همچن نیدوپام شیا زا

در  TRH نیروتروپیهورمون آزاد کننده ت شیتواند به دنبال ا زایم

 یداروهها  یبه دنبهال ارهراج جهانب    ایو  تنیدیروئیپوتیه هیمراحل اول

 روان درمان باشد.

 

 

  :اصول آزمایش

، توسهط  تیپل هایدر سطح چاهک یکت سازحریروش ب نیدر ا

کهوج شهده در سهطح     (Streptavidin) نیدیوااسترپت نیبواکنش 

شهده کهه بهه     لهینیوتیب نیپروالکتمونوکلونال ضد  یبادیو آنت تیپل

مخلهوط شهدن    پهس از . ردیه گیشود صورج مه یاضا ه مها چاهک

و  نیزمتصهل بهه آنه    یبهاد یشده، آنت لهینیوتیکلونال بمونو یبادیآنت

 چیبدون هه ها یبادیو آنت  نیآنت نی ن، واکنش بیآنت یسرم حاو

     جههادیا یمحلههول چیو کمههپل س سههاندو ردیههگیصههورج مهه یرقههابت

 لیه تما لیه بهه دل  ایمنی موازاج واکنش  وق، کمپل س به. شودیم

     متصههل  تیههبههه سههطح پل ن،یوتیههو ب نیدیاواسههترپت نیبهه یبههاال اریبتهه

، متصهل نشهده  و شتتشهوی اجهزا     هاچاهک تخلیه شود. پس ازیم

 HRP نیآنز یکه سوبتترا شودمی ختهیمحلول رنگزا درون آنها ر

ا هزودن  پهس از  کنهد کهه   آبی رنگی را ایجاد مهی  است و محصول

د. ایههن دهههیرنهه  مهه رییههمحلههول متوقههن کننههده بههه رنهه  زرد ت 

جهب  را دارد.   زانیه م نیشهتر ینانومتر ب 052موج  ولدر ط محصول

بهها غل ههت  ،مقههدار جههب  جهههیشههده و در نت جههادیرنهه  اشههدج 

 نیغل هت پهروالکت   تیه دارد. در نها نیسرم ارتباط متتق نیپروالکت

    محاسهبه  براتورهها یاسهتاندارد )نمهودار کال   یسرم بهه کمهک منحنه   

 گردد.یم

 

 :تیک اتیمحتو

شده  یبندبتته یتتت 96 نیدیوااسترپتشده با  Coat تیپل رویم. 1

 .ریگهمراه با رطوبت یومینیآلوم تهیدر ک

     122و  52، 05، 12، 5، 2 ریدر مقاد PRL یهاکالیبراتور. 0

ng/ml  ،شده در سرم انتان.  هیته 

 یهایبادیآنت یکه حاو یتریلیلیم 11 الیو PRL :1 کونژوگه. 3

 در با ر است. HRP نیو متصل به آنز نیوتیمتصل به ب

 .یتریلیلیم 02 الیو x)52  : 1محلول شتتشو . 0

 .یتریلیلیم 5/6  الیو A  :1 محلول رنگزا. 5

 .یتریلیلیم 5/6  الیو B  :1 محلول رنگزا. 6

 .یتریلیلیم 10 الیو 1 واکنش:متوقن کننده  محلول. 7

 لیتری.میلی 5/2ویال  1کنترل:  محلول. 8

 ورق. 1: تیچتب مخصوص پل بر. 9

گهراد نگههداری     سهانتی درجه  8تا  0دمای  در هاه محلولتوجه: کلی
 .محلول متوقن کننده در دمای اتاق نیز قابل نگهداری است شوند.

 

 احتیاط در استفاده از کیت:
محتویاج این کیت برای استفاده در همین کیهت تببیهه گردیهده    . 1

های ساخت دیگر ا شمارهو ی هااستفاده مشترک با سایر کیت لبا از

 جدا خودداری نمایید.

هایی ها تا زمان انقضا  کیت پایدار هتتند. از محلولول. کلیه محل0

 که تاریخ انقضا  آنها گبشته است، استفاده ننمایید.

 ها در مجاورج نور و گرما قرار نگیرند.. توجه  رمایید محلول3

مورد استفاده برای تولیهد  محتویاج کیت منبع انتانی دارد. مواد . 0

تتهت   HCVو   HBsAg  ،HIV 1/2از ن ر منفی بودن  این کیت

هیچ روشی به طور کامل قادر به مشخص کردن منفی اند. ولی شده

به صورج بهالقوه آلهوده    الزم است بودن موارد  وق نیتت. بنابراین

های ایمنی انجهام  طبق دستورالبمل ر گر ته شود و کار با آنها در ن

 شود.

 . استفاده از دست ش و عینک در هنگام کار الزامی است.3

. در هنگام کار با کیت دقت  رمائید که محتویاج بهه صهورج یها    0

 سههایر نقههاط بههدن نپاشههد و از تمههاو بهها دهههان و سههایر مخههاط جههدا 

  خودداری گردد.

 

 نمونه:سازی و آمادهآوری جمع

گیهری  اسهتفاده از ت نیهک اسهتاندارد خهون     گر تن خون باید بها . 1

 سیاهرگی انجام شود و به سرعت سرم  جدا گردد.

و  لیپمیهک همهراه بها کهدورج    ههای  انجام تتت بهر روی نمونهه   از 

 ایهن تتهت   جهت انجام های  پالسماهمولیز خودداری نمائید. نمونه

 باشند.مناسب نمی

 توان آنها را دریروز م 3کامال بتته باشد و تا  دیها بادر  نمونه. 0

 1ا تر حد اکثر تیمدج طوالن یگراد و برایدرجه سانت 8تا  0 دمای

 کرد. یگراد نگهداریجه سانترد -02 یماه در دما

 

  :آماده سازی معرف ها

 982را بها   x52کل محتویاج ویال محلول شتتشو): محلول شتتشو

 لیتر آ  مقطر مخلوط کنید.میلی

لیتهر از  میلهی  1را بها    Aلیتر از محلول رنگهزا  میلی 1:  رنگزا محلول

دقیقهه قابهل    12وق ببد از محلول   .مخلوط نمایید Bمحلول رنگزا 

 باشد.ردین کا ی می 0فاده و برای است

توجه: در صورج مشاهده رن  آبی در محلول رنگزا و یا کدورج 
 .و رشد باکتری، از این محلول استفاده نشود

 

  :روش انجام آزمایش

ها، کالیبراتور هیکه کل دیحاصل کن نانیاطم شیقبل از شروع آزما

  گرادیسانتدرجه  05 تا 02) اتاق یدما ها بهها و نمونهمبرف

 اند. دهیرس

 .                             دیمخلوط نمائ یرا با سر و ته کردن به آرام هاکالیبراتور هیکل

را برداشته و  شیانجام آزما یبرا ازیمورد ن یهاچاهک تبداد. 1

ار داده قر یومینیآلوم تهیدر ک ریگها را همراه رطوبتچاهک هیبق

 .دیدار گراد نگهیدرجه سانت 8تا  0 یو در دمادر  آن را بتته 

 یهادر چاهک ها و کنترلنمونه ،هاکالیبراتوراز  تریل رویم 05. 0

به صورج کالیبراتور  ای. بهتر است که از هر نمونه دیزیمورد ن ر بر

(Duplicateشود. ختهیها ر  در چاهک 

 نیدر ا ک در ن ر گر ته شود.بالن: حتماً چاهک اول به عنوان توجه
 ریمراحل با سا هینشود. بق ختهیرکالیبراتور  ایو  چاهک نمونه
 باشد.   یم  تانیها چاهک
  Enzyme Conjugate)کونژوگه  نیمحلول آنز تریل رویم 122. 3

 یرو هیران 32مدج  پلیت را بهو  دییاضا ه نما هاچاهک مهبه ه

  .دیت ان ده یبه آرام زیسطح م



 

 

 

 
   

 62 و به مدج دیبپوشان تیپلبرچتب مخصوص  ها را باچاهک. 0

 .دییان وبه نمااتاق  یدما  در قهدقی 12±) قهیدق

مرتبه و  5 . سپسدیکن تخلیهرا با وارونه کردن  پلیت اجیمحتو. 5

. اگر شتتشو به دییمحلول شتتشو بشو تریل رویم 322هر مرتبه با 

را بر  تیپل یتتشو به آرامش یشود در انتهایانجام م یصورج دست

 .دیبزن ریگدستمال رطوبت یرو

د و یزیها براز محلول رنگزا درون تمام چاهک تریل رویم 122. 6

 . دیکن ان وبه ی یتاراتاق و  یدمادر  قهیدق 15 مدجپلیت را به 

 از ت ان دادن پلیت در این مرحله خودداری کنید 

دست  به 0کمتر از  براتوریجب  کال زانیم نیاگر باالتر توجه:
 قهیدق 12محلول رنگزا را به  مدج  ونیزمان ان وباس دیتوانیآمد، م
 . دیده شیا زا
ها چاهک  هیبه کلاز محلول متوقن کننده واکنش  تریل رویم 52. 7

 تا تمام دیده ت ان یآرام به هیران 02به مدج  پلیت را و دیاضا ه کن

 .شود لیتبد آن به زرد یرن  آب

نانومتر  052هر چاهک در طول موج  یرا برا یجب  نور مقدار. 8

 ببد از قهیدق 15 حداکثر تا Point to Pointبا استفاده از متد 

 632تا  602از طول موج ر رانس  .دیواکنش بخوان متوقن کردن

 .  دینانومتر استفاده کن

به عنوان نمونه در  تیک نیا میزان جب  و نمودار کالیبراتورهای

 شده است.آورده  ریز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 به روش االیزا PRLمقادیر مورد انتظار برای تست 

 

  

 

 

 

 

 

 پارامترهای کنترل کیفی
Assay - Intra 

در یهک  نوبهت    نمونه سرم سهبا ارزیابی ت رارپبیری  دقت داخلی

 گردید. تتت انجام

 

 

 

 

 

 

 
Inter - Assay 

نوبت هر   3در  نمونه متفاوج سرم سهبا  تتتیینارزیابی دقت ب

انجام شد. بار 5نوبت   

 

 

 

 

 

 

Recovery 
 بیه ترک گری هد یبها   یتتت دو نمونه سرم به نتبت متهاو  نیدر ا 

 .دگیری شاندازهدر آن   PRLغل ت  ،نمونه کیو به عنوان  شد

 

 

 

 

 

 

Linearity 

بهرای   منهه سهر  وهای مختلن نمرقت در  PRLغل ت در این تتت 

 د.گیری شیین خطی بودن کیت اندازهتب

 

 

 

 

 

 
Specificity 

های مختلفی از ن تتت توسط اضا ه کردن غل تاختصاصیت ای 

تقاطع واکنش م .گر به سرم مورد سنجش قرار گر تهمواد مداخل

مورد   PRL گر به دوزاده مداخلهگیری نتبت بین دوز مبا اندازه

 سنجش شد.جب   نیاز برای ایجاد همان مقدار

 
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) 
 

 

 

ySensitivit 

ابر صفر و سه بر کالیبراتور یجب  نور نیانگیبر اساو جمع م

 ng/mL تیک نیدر ا صیحداقل غل ت قابل تشخ ،اریانحراف مب

 .باشدمی 0/2

 

Hook effect 
مشاهده  و ارر هوک گردید یبررس ng/ml 0322 تا PRL غل ت

 نشد.
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های هرگونه مش ل خواهشمند است با شمارهبروز در صورج 

 تماو بگیرید.  بخش پشتیبانی)مندرج بر روی جببه 
Calibrator 

 
Well  Abs 

 
Mean  Value 

Number Abs (ng/ml) 

Cal A1 0.049 
0.05 0 

A B1 0.051 

Cal C1 0.231 
0.234 5 

B D1 0.237 

Cal E1 0.409 
0.416 10 

C F1 0.423 

Cal G1 0.857 
0.866 25 

D H1 0.875 

Cal A2 1.448 
1.454 50 

E B2 1.460 

Cal C2 2.219 
2.231 100 

F D2 2.243 

 

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

1 9.4 7.2 8.3 8.6 103.6 

2 12.7 18.3 15.5 16.1 103.8 

3 25.9 19.4 22.6 21.4 94.7 

4 59.7 38.7 49.2 48.3 98.1 

57.9 

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

      recovery  %    

1 19.3 99.3 98.4 98 97.6 

2 26.8 98.5 97.2 98.6 99.3 

 37.9 97.4 102.4 98 98 

3 49.7 101.2 98.1 102.2 97.1 

 

Serum sample 1 2 3 

No. of Repeats 20 20 20 

Mean PRL (ng/ml) 5.3 11.8 23.4 

S.D (ng/ml) 0.22 0.57 0.85 

C.V (%) 4.1 4.8 3.6 

 

Serum sample 1 2 3 

No. of Repeats 12 12 12 

Mean PRL (ng/ml) 4.9 14.5 29.4 

S.D (ng/ml) 0.23 0.75 1.58 

C.V (%) 4.7 5.2 5.4 

 

Reference Interval ng/ml 

Premenopausal 

Female 
1.2 – 19.5 

Postmenopausal 
Female 

1.5 – 18.5 

Adult 
Male 

1.8 – 17 

 


