
Тест для визначення вмісту 
фруктози Fructose Test  
Діагностичний набір для визначення фруктози в спермі 

або насіннєвій плазмі людини   

 

Довідковий номер документа: FP09 I29 R01 C.1  

Оновлення: 22/12/2022 

 

Для діагностики in vitro  

Реактиви тільки для професійного використання. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Секрет сім'яних пухирців становить основну фракцію еякуляту. 

Концентрація фруктози у спермі може бути використана як маркер 

функції сім'яних пухирців. Низький вміст фруктози в спермі 

характерний для часткової або повної обструкції сім'явивідної 

протоки, двосторонньої вродженої відсутності сім'явивідної протоки, 

часткової ретроградної еякуляції та дефіциту андрогенів (ВООЗ, 

2021; АSRM, 2015).  

Таким чином, тест для визначення вмісту фруктози Fructose Test 

може бути використаний як допоміжний засіб у діагностиці та 

лікуванні чоловічого безпліддя/недостатності репродуктивної 

функції.  

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ  

Тест для визначення вмісту фруктози Fructose Test є кількісним, 
неавтоматизованим, фотометричним і діагностичним набором для 
вимірювання вмісту фруктози в спермі або насіннєвій плазмі людини 
(у свіжому або замороженому стані). 

Тест для визначення вмісту фруктози Fructose Test може допомогти 
у діагностиці та лікуванні чоловічого безпліддя, оскільки фруктоза в 
спермі відображає секреторну функцію сім'яних пухирців. 

 

За допомогою реагентів, які є у наборі тесту для визначення вмісту 

фруктози Fructose Test, може бути протестовано не більше 44 зразків, 

якщо зразки тестуються з дублюванням за один цикл тестування.  

ПРИНЦИП ТЕСТУВАННЯ 

Під впливом тепла та низького рівня рН фруктоза реагує з індолом і 

утворює забарвлений комплекс, який поглинає світло при довжині 

хвилі 450-492 нм, що можна виміряти за допомогою 

спектрофотометра.   

МАТЕРІАЛ, ЩО ДОДАЄТЬСЯ ДО ТЕСТУ  

• Реагент 1 – 50 мл розчину трихлороцтової кислоти (TCA) 

• Реагент 2 – 25 мл концентрованої HCl (32%) 

• Реагент 3 – 3 мл індолу в метанолі  

• Реагент 4 – 25 мл NaOH (0,5 М) 

• Стандарт фруктози – 10 мл (5 мг/мл) 

Сертифікат аналізу та MSDS (паспорт безпеки речовини 

(матеріалу)) надаються за запитом або їх можна завантажити з 

нашого веб-сайту (www.fertipro.com). 

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО 
НАБОРУ 

Планшетний зчитувач/фотометр (з фільтром 450-492 нм), піпетки та 

нові наконечники піпеток, центрифужні пробірки, мікротитровальний 

планшет, центрифуга (≥ 1000 g), маленькі пробірки з реактивами або 

пробірки Еппендорфа, водяна баня або термоблок, витяжна шафа.  

МЕТОД  

Відскануйте штрих-код (або перейдіть за посиланням 
www.fertipro.com), щоб переглянути демонстраційне відео. 

 

Збір і підготовка зразків  

Стандартні контейнери для збору сперми слід використовувати, коли 

сперма збирається шляхом мастурбації. Вони, як правило, 

виготовлені з поліпропілену і перевірені на виживання/рухливість 

сперматозоїдів. Коли збір сперми шляхом мастурбації неможливий, 

слід використовувати нетоксичні для сперми пластикові 

презервативи. 

 

Проводити тест бажано на (замороженій/розмороженій) плазмі 

сперми замість цілого зразка сперми, особливо у випадках, коли 

зразок аналізується не відразу (тобто не протягом 3 годин після 

еякуляції) або коли кількість сперматозоїдів є високою. Це робиться 

для того, щоб уникнути метаболізації фруктози сперматозоїдами, що 

призводить до заниження концентрації фруктози. Заморозьте 

насіннєву плазму або зразок сперми (за температури -20°С без 

кріоконсервуючого середовища), якщо вони не можуть бути 

досліджені в той самий робочий день.  

Підготовка реагентів 

Не використовуйте продукт, якщо пломба флаконів розкрита або 
пошкоджена під час доставки набору.  
Всі реагенти готові до використання. Перед застосуванням 

витримайте за кімнатної температури. 

Підготовка зразків 

1. Дайте зразку сперми розрідитися за кімнатної температури 

2. Виміряйте загальний об'єм сперми (плазми) (наприклад, за 

допомогою шприца) 

Метод тесту для визначення вмісту фруктози Fructose 
Test  

Рекомендації: 

1. Приготуйте стандартну криву та зразки з дублюванням.  

2. Підготуйте стандартну криву (графік) з діапазоном концентрацій 

фруктози від 0 до 5 мг/мл, використовуючи стандарт фруктози (5 

мг/мл) та очищену (наприклад, дистильовану) воду: 

 

Стандарт 
(стандартний 
розчин) 

Стандарт фруктози Вода 

5 мг/мл 250 мкл 0 мкл 

2,5 мг/мл 125 мкл 125 мкл 

1 мг/мл 50 мкл 200 мкл 

Холостий зразок -  250 мкл 

 

Графічна презентація протоколу: 

 

 



Пояснення: 

1. Піпетуйте 100 мкл зразка сперми/насіннєвої плазми і 100 мкл 

стандартів фруктози, підготовлених на етапі 2, в окремі пробірки 

(бажано проводити аналіз з дублюванням зразків).  

2. Додайте 500 мкл реагенту 1 (розчин ТСА) до зразків і стандартів 

і перемішайте. 

3. Центрифугуйте зразки протягом 10 хвилин при ≥ 1000 g. 

4. Обережно піпетуйте 20 мкл супернатанту/стандарту в порожню 

пробірку. Не допускайте контакту наконечника піпетки з осадом! 

5. Додайте 200 мкл реагенту 2 (HCl) в кожну пробірку. 

 

 

 

З цього етапу виконуйте роботу у витяжній шафі (реагент 3 
токсичний при вдиханні) 

6. Додайте 20 мкл реагенту 3 (індол) у кожну пробірку і перемішайте. 

7. Закрийте або закоркуйте пробірки та інкубуйте протягом 30 

хвилин за температури 37°C у водяній бані або відповідному 

термоблоці (рекомендується), або протягом 60 хвилин за 

температури 37°C в сухоповітряному інкубаторі). 

8. Додайте 200 мкл реагенту 4, щоб зупинити кольорову реакцію. 

9. Піпетуйте 200 мкл зразка/стандарту в порожню лунку 

мікротитрувального планшету і зчитайте результати при 450-492 

нм в планшетному зчитувачі/фотометрі.  

10. Після кожного окремого тесту утилізуйте всі використані реагенти 

та матеріали. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

1. Усередніть значення показань дублювання для кожного 

стандарту та зразка. 

2. Відніміть середнє значення поглинання холостого зразка з усіх 

показань стандарту і зразка. Це і є скоригованим поглинанням. 

3. Побудуйте графік скоригованих значень поглинання для 

кожного стандарту залежно від концентрації фруктози в стандартах. 

4. Розрахуйте лінійну регресію на основі даних вашої стандартної 

кривої; коефіцієнт детермінації (R2) має бути ≥ 0,98. 

5. Екстраполюйте показники зразка зі стандартної кривої, 

побудованої за допомогою наступного рівняння: 

 

Концентрація фруктози у зразках (
мг

мл 
)

=
𝑂𝐷 зразок виправлено − перехоплення

нахил
 

 

6. Для отримання загальної кількості фруктози (мг/еякулят) слід 

помножити отриманий результат на загальний об'єм зразка 

сперми або насіннєвої плазми.  

7. Значення ≥ 3,0 мг фруктози/еякуляту, отримане за допомогою 

тесту для визначення вмісту фруктози Fructose Test, 

вважається нормальним значенням. 

 

Примітка.Для швидкого аналізу даних завантажте 
таблицю розрахунку в форматі Excel з нашого веб-сайту 
та внесіть дані в таблицю для підрахунку результатів:  

 

ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ  

Тест для визначення вмісту фруктози Fructose Test є допоміжним 
засобом у діагностиці чоловічого безпліддя і, як і для інших 
біологічних тестів, інтерпретація результатів повинна проводитися в 
рамках клінічної картини та даних збору анамнезу. Тест для 
визначення вмісту фруктози Fructose Test дозволяє визначити рівень 
фруктози в межах 0,5-5 мг/мл.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

Повторюваність і відтворюваність: CVintra < 15%,  CVinter < 15% 

Діапазон вимірювання: 0,5-5 мг/мл 

Відсічення: 3,0 мг фруктози / еякуляту  

ЗБЕРІГАННЯ/УТИЛІЗАЦІЯ  

• Тест для визначення вмісту фруктози Fructose Test стабільний 

протягом 12 місяців з дати виготовлення (навіть після відкриття).  

• Не застосовуйте виріб після закінчення терміну придатності.  

• Зберігайте реагенти за температури від 2°C до 8°C.  

• Тримайте подалі від (сонячного) світла.  

• Підходить для транспортування або короткочасного впливу за 

підвищених температур (протягом не довше 5 днів за температури 

25°C)  

• Не заморожуйте.  

• Реагенти необхідно утилізувати відповідно до місцевих правил 

утилізації медичних виробів.  

Флакон з реагентом 2 (HCl) може мати незначну зміну кольору на 

помаранчевий або рожевий (рідина залишається безбарвною), це не 

впливає на результати тесту. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Реагент 1 (розчин TCA): викликає сильні опіки. Дуже токсичний для 

водних організмів, може спричиняти довготривалі несприятливі 

наслідки у водному середовищі. У разі потрапляння в очі негайно 

промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря. У разі 

нещасного випадку або при поганому самопочутті негайно зверніться 

до лікаря. 

Реагент 2 (32% розчин HCl): викликає опіки. Подразнює органи 

дихання. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою 

кількістю води та зверніться до лікаря. У разі нещасного випадку або 

при поганому самопочутті негайно зверніться до лікаря. Ніколи не 

додавайте воду до концентрованого розчину HCl. 

Реагент 3 (індол в метанолі): шкідливий при ковтанні. Не допускайте 

контакту зі шкірою та очима. Легкозаймистий. Токсичний при вдиханні 

та при ковтанні. Завжди працюйте під витяжною шафою під час 

використання цього реагенту.  

Реагент 4 (NaOH): викликає опіки. У разі потрапляння в очі негайно 

промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря. У разі 

нещасного випадку або при поганому самопочутті негайно зверніться 

до лікаря. 

Стандарт фруктози містить 0,09% Na-азиду. 

Усі людські органічні матеріали слід розглядати як потенційно 
інфекційні. Поводьтеся з усіма зразками як з такими, що здатні 
передавати ВІЛ або гепатит. Під час роботи зі зразками та реагентом 
завжди використовуйте захисний одяг (рукавички, лабораторний 
жилет, засоби захисту очей/обличчя). 

Про будь-який серйозний інцидент, що стався (як визначено в 
«Європейському регламенті щодо медичних виробів для діагностики 
in vitro 2017/746»), слід повідомити компанію FertiPro NV та, за 
необхідності, компетентний орган держави-члена ЄС, в якій 
зареєстрований користувач та/або пацієнт. 
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СЛОВНИК СИМВОЛІВ 

 

 

 

 

Символи, визначені стандартом ISO 15223. 

 

Номер за каталогом 
 

Код партії 

 
Тримайте подалі від (сонячного) світла 

 

Виробник 

 

Див. інструкцію із застосування 
 

Термін придатності  

 

Діагностика in vitro 

 

Температурні обмеження 

Символ, визначений стандартом IVDR 2017/746 

 
2797 

СЕ маркування Нотифікованим 
органом 2797 

  

Символ, визначений Регламентом (ЄС) № 1272/2008 [CLP] 

 

GHS08  

Серйозна небезпека для здоров'я  

 

 

GHS07 

Небезпека для здоров'я  

 

GHS02  

Легкозаймиста рідина  

 

GHS05  

Корозія/подразнення шкіри 

 

GHS06 

Гостра токсичність  

 

GHS09 

Небезпечний для водного середовища 

2797 
FRUCTO 


