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ALFAFETOPROTEÍN (AFP) 
 
Biologická charakteristika: 
Alfa fetoproteín (AFP) je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou 70 kDa. 

 
Fyziologické funkcie: 
AFP je syntetizovaný bunkami žĺtkového vaku a fetálnymi pečeňovými bunkami. Ide 
o hlavný fetálny komponent, ktorý dosahuje maximálnu hladinu 3 mg/mL zhruba okolo 13. 
týždňa tehotenstva. 

Biologická rola AFP zostáva nejasná, zdá sa však, že sa podieľa na transporte mastných 
kyselín, hlavne nenasýtených. 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky sa môžu uchovávať po dobu 24 hod v chladničke pri 2-8 °C. 
Ak sa analýza nevykoná v deň odberu krvi, oddelené séra sa uchovávajú pri -20 °C a do 
laboratória sa transportujú v chladiacom boxe. 

 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív)  
 

Ref. hodnoty: 0 - 15 ng/ml 

 
Klinické využitie: 
Diagnostika, monitorovanie liečby a ďalšieho priebehu ochorenia: 
- hepatocelulárnych karcinómov 
- všetkých teratokarcinómov, najčastejšie semenníkov a vaječníkov, 
- pečeňových metastáz pocházajúcich z rôznych karcinómov, najčastejšie tráviaceho 

traktu. 
 
V hepatologii je AFP indikátorom intenzívnej regenerácie pečene pri vírusovej hepatitíde. 
 
V pediatrii možno analýzu AFP použiť k rozlíšeniu medzi biliárnou artréziou a 
novorodeneckou hepatitídou a k potvrdeniu vrodenej tyrosinózy. 
 
V pôrodníctve možno stanovenie koncentrácie AFP použiť k diagnostike rázštepov 
neurálnej trubice u plodu (anencefalia, spina bifida) v materskomm sére a vo vzorkách 
plodovej vody odobratých v 16. až 18. týždni tehotenstva. 
 
Hlavné indikácie: 

a) skríning: len symptomatickí pacienti s cirhózou pečene, s podozrením na  
postihnutie testes (retencia semeníka, nádor semeníka u dvojčaťa) 
 

b) stanovenie diagnózy: určenie neznámeho primárneho tumoru 
 

c) monitorovanie priebehu ochorenia: hepatocelulárne ca, germinatívne nádory 
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Produkcia pri malígnych ochoreniach: 
- hepatocelulárny karcinóm (najmä málo diferencovaný) 
- karcinómy testes a ovárií 
- karcinómy žĺtkového vaku, embryonálne karcinómy, teratokarcinómy 
- germinatívne karcinómy ovária 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 
- hepatititídy, cirhózy a nekrózy pečene 
- fyziologicky v gravidite 
- zlyhanie obličiek 
 
Interferencie a obmedzenia metódy: 
Vzorky silne hemolyzované alebo lipemické interferujú pri stanovení a sú príčinou chybných 
výsledkov! 

 

 

 

 

 

 


