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  FSHراهنمای کیت  

 مقدمه:
یااپی  زااش  م  اسایش متینای 89کای اف   α-subunitسااتمما  متماولییما: ه هلرتلایاای کویپال ئیمی یناش تمیزاهی اف هیاالدی  اف رم فاتیای  ئامیاشی یاااپی  زاش  اااش 

لر. ییزح لدی  قشاتش ییزح تش زاف سولییای وافمدی  هیا  FSHتم لل دعاییت ایملالیلژیک رات  سولییمت.  β-subunitرارر م  GH,TSH,LHساتممااش تااوی 
ء رزش موولغ دلییپلل رر فاا  ، ایقا FSHواال م ئائین این هلرتل  رر حقیقت وممگش وی ییمی اسمیمئیشهای رر کیرش وا تپاایم: دیشوک تنفش رارر.دعاییت ویلیلژیک 

ذاری یک میاریلل م ئیمژسمیم  است. تشت کلیاهش قب  اف یخمک کیک ایگلی سیپویک را طش تش کنش کی وممی وی ییمی اس FSHکیاف تش وازش. رر فتا  ئییلر 

ک ایمت مجلر رارر کی ویای رریاوش تیاح  ئییلر م یاخیص اقص کارکیر هیالدی  رمش یاخیصش تناسبش است. رر تیرا  ئیمسی سیپوی FSHاد ایش قاو  یلجی 
  تلیپالیش دا ایش ییمای تلجالر اسات.این هلرتال  کناارم ییمئیاک هیاالدی  قاشاتش واا مفم یلسط اسایتایلژا  ینظی: تیالر،  رر فاا  رر رمرا  ا ریک تنلئالف ا

ل اسایش هاا هاا رر متینا  α-Subunit% کیولئیشرات تش وازش کی زات  دیمکملف،تاالف،کاالکملف،کولک  متین م اسیش سایاییک تاش وازاش.30-15رایمل  زات   30000
تااش کی این رم وا فای میی تمپن است دعاییت ویلیلژیپش کمش رازمی وازش اتا  β-Subunit لژیپش را سبب تش زلر م ای میی زش  دعاییت ویلی α-Subunitتمفامینش.  

های  اساس رمشβ-Subunit ویای ئاسخ ویلیلژیپش حائ  اهمیت است. مامش سیم اتمصاصش ویای  βم  αه: ییکیب تیالاش دعاییت وی حش اکثی تش رسش. حضلر 
 یی تش کنش. ایملالیلژیک را رهب

 کاربرد بالینی :و معرفی آزمایش 
زالر. رر  ریش  تش FSHمالرکیم: )دقشا  ویضی( م وولغ رییرس اد ایش  Agenesisویرازت یخمشاایا مرر تیرا  ویرازت ویضی ها م   (Turnur)رر سنشرم ییای 

 ریش  تش زلر.  FSHزپ  اد ایش  ،یخمشا  سافاش  کیمت، هملکیمتایلف م مامش راسش  PCODحاتوگش ،اقص هیالیاالتلس ،
 واای صاالرت قاواا  تیحظاای ای اداا ایش تااش یاوااش. FSHرر تاااا: هااای یائماای واای نواات دقااشا  اماای تیاااری هلرتلایااای اساامیمئیشی تمیزااهی اف یخمااشا  تقااشار 

FSH  اسایتایلژا  را رر تیرا  یهییک تش کنش. رر اطفال یا قب  اف سن وولغ تی اFSH  ئائین تش وازش.سنتشFSH  رر تاامیا جیت ویرسش م یاخیص نارت
رر مقایا   FSHزاتص تناسبش ویای ویرسش مغاف یائمگش رر تاا: هاست.سنتش  FSHتاهیاای ،متنلر  امییی مماالیی ،هییسلیی م م میییوی م وی کار تش رمر ضمنا 

ویای ویرسش وولغ جنمش فمررس م یا یاتییی  FSHرر کلرکا  سنتش  رر تلارر اا وارمری، ژایپلتاسمیا، هیالکناریم: م ویتش یلتلرها حائ  اهمیت تش وازش،
 وپار ویر  تش زلر.

  محدوده طبیعی:
وازش میي  زیح فیی تش رر سیم ادیار طبیعي کی یلسط یمت هاي تپیر وی رمش االی ا وشست متش  رر واالا  واررار وممی وی هفمی وارراری  وی FSHتقاریی ایتال 

 مفتایاگا  تقاریی ایتال تلر را وشست ممرره ئیانیار تي کیرر یا هی
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 یش :اساس آزما

لاش. املاای تیاا  FSH , Coatاساس این کیت وی رمش سااشمیچ االی ا  تش وازش. رر این رمش چاهپیا یلسط مامش واری تنلکولااال وای نویای یاک ماحاش ماماش ژایاک 
ار یاک کمااوپس ش زلر کی وانث ایتوی چاهپیا اضادی ت HRPزش  رر چاهپیا تتامر تش زلر، ساس مامش واری ماالیی تمص  وی ما ی:   Coatویمارا  وا مامش واری 

ا ریخمای م کیمتلژ  است وی رات  چاهپی H2O2رر املای ها تش وازش. رر اراتی ئس اف زممال ، تهولل راگ ا کی حامی  FSHایمنش تش زلر کی ااااگی غوظت 
فرر  ش  راگ موش ویپیا تش وازش. وا اد مر  تهولل تملقف کننتیالر م یلییش راگ موش تش کنش کی راگ موش یلییش زش  تمناسب وا کمواپس ایمنش  ایتار زش  رر چاه

 ااالتمی رارر. 450یبشی  تیالر کی ویمیین جذب الری را رر طلل تلج 

 جمع آوري و آْماده سازي نمونه :

ی سیپویک ولر  ئایشار است. وخاط -20هفمی رر یخچال م وی تشت ویامی رر  2رمف رر رتای ایاق م  8سیم غیی هملیی  م غیی ییامیک مغیی ایپمییک کی یا 
 میغیییات ئییلریک کلاارمییمئین ،ویمی است رر چنش سیی ااشاف  کییی ااتام زلر.

 واکنش تداخلی:
ش تش تی مفتایش رر امیسایممشین ،کولتیفن دولمرمئا وانث اد ایش م کلرییپلاسمیمئیشها ،تگممیمل ،دنلییافین ها ،اسماالفمیلل م قیص ضش وارراری وانث کاه  

 زلاش.

 محتویات کیت :

 .چاهک 96( رارای Anti -FSH Coated Plate) FSHیک نشر ئویت حامی چاهپیای ئلزش رار  زش  وا مامش واری ضش  -1

 ازش.وتیوش ییمی تش  1کی هی میال تهملی  100، 50، 20، 5،10صفی،  mIu/mlمیال اسمااشارر رارای غوظت های  6ه  (Standard Set)سیی اسمااشارر  -2

 تیوش ییمی سیم کنمیل وا غوظت تاخص الزمی زش  رمی ویچمب میال 1ه یک میال حامی  (Control Serum)سیم کنمیل   -3

سمااشارر کیت را تیوش ییمی ویای رقیق کیر  املای هائش کی غوظت واالییی اف واالییین ا 1ه یک میال حامی  (Sample Diluent)تهولل رقیق کننش  املای ها  -4

 رارا تش وازنش.

 . HRPکنژمکی زش  وا  FSH تیوش ییمی تهولل حامی  12( ه یک میال حامی Enzyme Conjugate (تهولل ما ی: کنژمکی  -5

mIu/ml یا Iu/L  فاا 

1.4-9.9  داف دلییپلالر 

1.1-7.2  داف یلی ال 

6.7-17.2  ئیک یخمک کذاری 

19.2-100.6  ئس اف یائمگش 

1.42-15.4 سال 60تیرا  فیی    

0-4  قب  اف وولغ 

4.3-12 سال( 15-11حین وولغ )   
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  FSHراهنمای کیت  

ار ( کی ویای یییی تهولل زممالی متار  تصیف تقشX 25تیوش ییمی تهولل زممالی غویظ ) 40ه یک میال حامی   (Washing Solution)تهولل زممال  -6

 وا مب تقطی رقیق کنیش. 25/1ظ را وی امبت الفم اف تهولل زممالی غوی

 تیوش ییمی م متار  ویای تصیف. 12ه یک میال تهملی   (Chromogen Substrate)تهولل راگ ا -7

 تیوش ییمی. 12هیک میال تهملی  (Stop Solution)تهولل تملقف کننش   -8

 (Card Board Sealer)وی چمب تخصلص ئویت  -9

 موجود نمی باشد:مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت 

 وی ننلا  دیومی ردیااس. 630ااالتمی مرر صلرت اتپا   450رارای دیومی  (Eliza Reader)رسمگا  تلااش االی ا  -1

 تیپیمییمی رقیق 100م  50سماوی های  -2

 مب تقطی  -3

 نكات قابل ذكر براي مصرف كنندگان :

 تهملیات این كیت ویاي تصیف رر همین كیت تي وازش . -1

 تهملیات كیمیا وازمار  ساتمیاي تخموف جشا" تلرراري امائیش .اف تخولط كیر   -2

اط كنمایل  کیریاش  اااش م داقاش ایان نلاتا  تاي وازانش . جیات احمیا HIV,HCV, HBs AGكویی تلار تلجالر رر كیات كای تناااء سایتي رارااش اف اظای مجالر  -3

 اف یماس تممقی: وا تلار وایهی ر ویمیاست هی کارویي كی وا كیت كار تي كنش 

 توضیحات عمومي:

 قب  اف زیمع تیاح  مفتایش یمام تلار م املای ها را وی ررجی حیارت ایاق رسااش  م وی تلوي یكا  رهیش یا كاتی" یكنلاتت زلاش.  -1

 ویمیاست وی تهض زیمع مفتایش كویی تیاح  وشم  یلقف ااتام ئذییاش . -2

 افالك سماوی یك وار تصیف ویاي هی املای اسمفار  كنیش . -3

 ف اد مر  تهولل تملقف كننش  ، جذب الري چاهكیا حشاكثی یا ای: سانت قاو  قیائت تي وازش .ئس ا -4

 ویاي كمب امایج تطولب وایش زممالي چاهكیا وصلرت كات  صلرت کیدمی ممتیین قطیات ئس اف زممال اف چاهكیا یخویی زلاش . -5

اي لار م تهولییاسب تي وازش ، وناویاین ئیانیار تي کیرر قب  اف زیمع مفتایش یمام تاف تیممیین داكملرها رر حصلل امیتی تطولب ، فتا  ااكل واسیل  تن -6

 یي تیالر.تلرر ایافرا متار  املر  م ررب تهولییاي تلرر ایاف را واف كنیش ، این نم  وا كاهش داصوی فتااي وین تیاح  سماوینگ وانث امایج رقیقم

 رقیقی وی طلل ایااتاتش .5  ریخمن املای ها ئیش افویمی است كی حت: ااتام یمت تهشمر وازش مفتا  -7

 مراحل انجام آزمایش :

 شیش .یعشار چاهكیاي تلرر اظی را اامخاب املر  م واقي چاهكیا را وی همیا  امگیی ررم  كیمی تخصلص اگیشاري ئویت قیار رار  م ررب م  را وبن -1

وی  (Enzyme Conjugate)تیكیمییمی تهولل ما ی: کلا مکی  100تیكیمییمی اف هی اسمااشارر ، سیم كنمیل م املای را وی رات  هی چاهك ویی یش ، ساس  50 -2

ررها م املاای هاا وای اسمااشاماایی یكا  رهیش یا تهملیات م  وخلوي تخولط زلاش ، ئیانیار تي کیرر كی اف  15ئویت را وی مراتي وی تشت  هیچاهك اضادی امائیش.

ار  كنیش بی امایج اسمفصلرت رائویكیت اسمفار  زلر وشین تعني كی هی اسمااشارر م املای را رر رمچاهك ویی یش م رر اامیا اف تیااگین جذب الري مایا ویاي تهاس

 ائیش .ررجی ساامیگیار ( ااكلوی ام 22-28رقیقی رر ررجی حیارت ایاق )  60ساس چاهكیا را وی تشت 

  املر میي وایاش كااایی اسمفار 8وار وا تهولل زممالي متار  تصیف والئیش ) ویاي زممال تي یلا  اف سماوی  5تهملیات چاهكیا را تایي كیر  م چاهكیا را  -3

اال حاشمر (. رر های ردعای زممتلاظب ولر كی تهولل زممال اف یك چاهك وی چاهك ریگی مارر االر فییا تي یلااش تلجب ایتار تطا رر امیتای مفتاایش کایرر

یش یا قطیات تیكیمییمی تهولل زممال رر هی چاهك ریخمی م ساس چاهك ها را ررحایت مارمای م وا ضیوات تیی: وی رمي یك ئارچی یا كاغذ امگیی وكلو 300

 اضادي تهولل زممال تارج زلاش.

اریكي رقیقای رر ررجای حایارت ایااق م رریا 15امائیش م چاهكیا را وی تشت  وی هیچاهك اضادی (Chromogen – Substrate)تیكیمییمی تهولل راگ ا  100 -4

 ااكلوی امائیش .

ذب االري جاوی هیچاهك اراتی ماكنایاي ما یمي را تملقف امائیاش . وایاي سانتش    (Stop Solution )تیكیمییمی تهولل تملقف كننش   100وا اضادی كیر   -5

 یرر.(وی ننلا  دیومی ردیااس اسمفار  ک  nm 630اسمفار  امائیش .) یلصیی تي زلر اف دیومی nm 450  هیچاهك اف رسمگا  االی ا ریشر وا دیومی 

 شرایط نگهداري فرآورده تشخیصی:

 اگیشاري زلر .                    ' 4Cتي وازش م ویمیاست كی رر    'C 8-2رتاي اگیشاري كیت وین  -1

شت كیات تاا  ئایاشار تاي وازاش مرر ایان تا 12این كیت ررصلرت رنایت تلارر  اگیشاري صهیح یا    accelerate , Full Termوا یلجی وی ااتام یمت هاي  -2

                 وا یلجی وی مفتایاات ااتام زش  رر صلرت واف املر  کیت یک تا  ئایشار تش وازش .ررصش كارایي امییی را راراست.   90حاضی واالي 

 یا  وا امگیی اگیشاري امائیش .چاهكیا را رر كیمی تخصلص ئویت هم -3

 ررصلرت وافزش  ررب كیت م تهولل ها یافتااي كی میلرکي تیكیموي م قارچي رخ اشهش كیت ئایشار تلاهنش ولر. توجه : -4

 محاسبه نتایج :

 630nmیومای ردایااس م رر صالرت اتپاا  رر تقاوا  د 450nmرر طالل تالج  Eliza Readerجذب االری اسامااشارر هاا م املاای هاا را وای کماک رسامگا   -1

 وخلاایش.
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  FSHراهنمای کیت  

اررها را رمی رس: کنیش ،وی این صلرت کی جذب الری اسمااش Point To Pointوا اسمفار  اف تیااگین جذب الری اسمااشارر ها م غوظت تعولم مایا املراری  -2

قاط وشست ی اسمااشارر وشست ممریش ،رر اراتی اویر  م اقطی ییقش غوظت م جذب الری را ویای ه  (X)م غوظت مایا را رمی تهلر ادقش (Y)تهلر نملری 

 متش  را وی یپشیگی مص  امائیش یا تنهنش وشست میش.

مائیاش تیااگین جذب الری ویای هی املای را وشست ممرر  م رمی تهلر نملری جای م  را ئیشا کنیش ، ساس اقطی تاذکلر را یلساط تطاش وای تنهناش مصا  ا -3

ایان تاط واا  نملر وازش م رر اراتی اف ته  ییقش تط م تنهنش ،تطش نملر وی تهلر ادقش مارر کنیش ، اقطای ییقاش وطلریپی این تط کاتی وی تهلر نملری

 تهلر ادقش تقشار غوظت را ااا  تلاهش رار.

 

                                                                                                                                              
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 وایش تنهنش جشیشی رس: امایش. جذب های الری م تنهنش تیولط دقط وی ننلا  املای تش وازنش م هی مفتایاگا  رر هی ردعی ااتام مفتایش توجه :

 شاخصهاي اجرائي:
 حشاق  تقشار قاو  ااشاف  کییي ه -1

 تي وازش . IU/L 1.0 قاو  یاخیص رر این كیت FSHحشاق  غوظت  (SD)ویاساس جذب الري اسمااشارر صفی م سی ویاوی ااهیاف تعیار 
 رقت مفتایش ه -2

اساي ) همخالااي غوظات تااخص افیاك املاای رر سایي  -ی رر یاك  سایي مفتاایش ( م اینمایاساي ) همخالااي غوظات تااخص اف یاك املاا -مفتایایاي اینمایا
 متش  است . 2م1ااتام کیریش كی رر جشامل   FSHاسمااشارر وا غوظمیاي تخموف  4مفتایایاي تخموف ( وااسمفار  اف

 
 اسي ( -) اینمیا 1جشمل زمار  

 %IU/L SD IU/L CVتیااگین  یعشار ردعات یكیار املای

1 12 5/0 042/0 5/6 

2 12 5 17/0 3/5 

3 12 10 32/0 4/5 

4 12 40 85/0 9/3 

 
 اسي ( -) اینمی 2جشمل زمار  

  %IU/L SD IU/L CVتیااگین  یعشار ردعات یكیار املای

1 5 5/0 049/0 4/9 

2 5 5 16/0 2/5 

3 5 10 39/0 6/6 

4 5 40 94/0 5/4 

 
 ام زش  است .اات  Duplicateهیسیي مفتایش وصلرت 

 تطي ولر  مفتایش ه -3
یی امایج یییی کیریش م امایج وی اساس ضییب رقت تهاسبی زش كی ررجشمل ف  FSHاملای سیم وا غوظت تاخص اف  4وی كمك اسمااشارر صفی رقمیاي تملایي 

 م  ممرر  زش  است .
 جشمل تطي ولر  ه

 

 املای

تلجلر رر  FSHتقشار 

سیم رقیق ااش  
(IU/L) 

 %(ریكامري )

 %100 %75رقت  %50رقت  %25رقت 

1 10 98 96 100 94 

2 100 100 93 96 96 

3 400 95 96 99 91 

 

 ریكامري مفتایش ه -4
 ت .اد مر  زش م ریكامري مایا تهاسبی کیریش كی امایج م  رر جشمل صفهی وعش متش  اس  FSHسیم وا غوظمیاي تاخص  4وی   FSHتقاریی تعولتي اف

 جذب الری
 اسمااشاررها 

( IU/L ) 

0.034 0 St 1 

0.207 5 St 2 

0.34 10 St 3 

0.65 20 St 4 

1.44 50 St 5 

2.5 100 St 6 
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  FSHراهنمای کیت  

 جشمل ریكامري ه

 املای
 FSHتقشار 

 ((IU/Lتلجلر ررسیم 

تقشار اد مر  زش  
FSH 

(IU/L) 

 تقشار تلرر اامظار

(IU/L) 

 تقشار وشست متش 

(IU/L) 

 ریكامري

(%) 

1 15 25 20 19.3 96.5 

1 15 200 107.5 105 97.6 

1 15 800 407.5 414 101 

2 84 25 54.5 50.3 92 

2 84 200 142 133 93.6 

2 84 800 442 431 97.5 

3 275 25 150 144 96 

3 275 200 237.5 211 88.8 

3 275 800 537.5 545 101 

4 650 25 337.5 320 94.8 

4 650 200 425 440 103 

4 650 800 725 702 96.8 

 

 اتمصاصیت مفتایش ه -5
  HCGت ویرساي ماكناایاي تمقااطا واا جیا  human TSH, human FSH ,human LHاتمصاصیت این مفتایش وی كمك سیتیایي واا غوظمیااي تخمواف 

 ویرسي زش كی امایج م  رر جشمل فیی متش  است .
 

 جشمل اتمصاصیت ) ماكنش تمقاطا ( ه
 

 HCG ( IU/L)غوظت ظاهیي  غوظت مااییت

HCG(IU/L) 
200000 
100000 

1000 

<1 
<1 

<1 

hLH(IU/L) 

500 

100 
50 

<1 

<1 
<1 

hTSH(mIU/L) 
500 
100 

50 

<1 
<1 

<1 

 
 (Hook Effect)ك امیهل -6

 صلرت کیدت كی ئشیش  هلك تااهش  ااش . (IU/L 2500)جیت سیتیایي وا غوظت ومیار واال اف این مااییت   hFSH  مفتایش 
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