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Trousse pour la détermination radioimmunologique de  
l’alphafoetoprotéine (AFP). 

Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological determination of alp ha fetoprotein 
(AFP). 

For In Vitro diagnostic use 

La trousse contient : Kit content : 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50 tubes 
Traceur ≤ 300 kBq  1 x 22 mL Tracer ≤ 300 kBq  1 x 22 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 0,3 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.3 mL 
Sérum de contrôle 2 x 0,3 mL Control serum 2 x 0.3 mL 
Calibrateur 0 / Diluant 1 x 30 mL Calibrator 0 / Diluent 1 x 30 mL 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 

Attention:  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning:  Some reagents contain sodium azide 

Besteck zur radioimmunologischen Bestimmung von Alp ha-
Fetoprotein (AFP). 

Zur In Vitro-Diagnostik 

Kit per il dosaggio radioimmunologico dell’alfa-fet o-proteina (AFP). 

Per uso diagnostico In Vitro 

Inhalt des Kits : Contenuto del kit : 

Teströhrchen beschichtet 2 x 50 Röhrchen Provette coattate 2 x 50 provette 
Tracer ≤ 300 kBq  1 x 22 mL Tracciante ≤ 300 kBq  1 x 22 mL 
Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,3 mL Calibratori 1 – 5 5 x 0,3 mL 
Kontrollserum 2 x 0,3 mL Siero di controllo 2 x 0,3 mL 
Null-Kalirator / Diluent 1 x 30 mL Calibratore 0 / Diluente 1 x 30 mL 
Waschreagenz 1 x 5 Tabletten Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse  
Plastikbeutel 1 Sacchetto di plastica 1 
Gebrauchsinformation 1 Istruzioni per l’uso 1 

Achtung:  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide 
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Modifications par rapport à la version précédente :  
Mise à jour du terme Calibrateur sur page étiquette. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
Calibrator term update on label page. 
 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Aktualisierung der Kalibrierbedingung auf der Labelseite. 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiornamento dei termini del calibratore sulla pagina dell'etichetta. 
 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Aktualizacja terminów kalibratora na stronie etykiety. 
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Zestaw do radioimmunologicznego oznaczania alfa fet oproteiny (AFP). 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
Skład zestawu: 
 

1 fiolka 125I-AFP przeciwciała (monoklonalne, mysie), < 300 kBq, 22 mL ludzkiej surowicy z albuminą wołową, surowica 
szczurza, azydek sodu i czerwony barwnik. 

2 x 50 probówek opłaszczonych przeciwciałem anty-AFP (monoklonalne, mysie). 

5 fiolek kalibratorów  AFP , po 0,3 mL w ludzkiej surowicy z azydkiem sodu, zakres stężeń 4 - 800 IU/mL AFP* 
(kalibratory kalibrowane względem WHO 72/225). 

2 fiolki surowicy kontrolnej  AFP, po 0,3 mL w surowicy ludzkiej z azydkiem sodu, stężenie określone. 

1 fiolka rozcie ńczalnika / kalibratoru zero , roztwór do rozcieńczeń , nie zawiera antygenu, 30 mL, roztwór z buforem, 
albuminą wolową, azydkiem sodu i niebieskim barwnikiem. 

1 odczynnika do płukania, 5 tabletki w opakowaniu blistrowym. 

1 plastikowa torebka. 

1 instrukcja stosowania.  

• Wartości podane powyżej są wartościami docelowymi. Prawdziwe wartości są wskazane na etykiecie. 
Odczynniki – roztwory zawierają azydek sodu jako konserwant. Należy unikać ich połykania, kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. 
Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami, w wyniku czego mogą odkładać się na nich wybuchowe azydki 
metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów dobrze przepłukać rury kanalizacyjne. 
 

1. Wstęp 

Alfa-fetoproteina ( AFP ) jest glikoproteiną o ciężarze cząsteczkowym ok. 70 000, syntetyzowaną w czasie ciąży przez pęcherzyk 
żółtkowy, wątrobę oraz tkanki przewodu pokarmowego płodu. Jest wykrywana w surowicy embrionu w szóstym tygodniu ciąży, jej 
stężenie wzrasta i osiąga maximum w 13-15 tygodniu ciąży, następnie spada i niska wartość utrzymuje się aż do porodu. Po 
porodzie stężenie AFP w surowicy noworodka spada bardzo gwałtownie i gdy dziecko ma 4-6 tygodni ustala się poziom właściwy dla 
dorosłych. Stężenie AFP w płynie owodniowym wykazuje podobne zmiany (max w 14-16 tygodniu ciąży), ale jest 100 razy mniejsze. 
Płodowe AFP przechodzi do krwioobiegu matki z płynu owodniowego i jest metabolizowana w wątrobie. 
Fizjologiczne znaczenie AFP nie jest w pełni wyjaśnione. Przypuszcza się, że AFP może być płodową formą albuminy. 
Stężenie AFP w surowicy matki zwiększa się w czasie ciąży i osiąga szczyt w czasie ostatniego trymestru (w 34-35 tygodniu ciąży). 
 

2. Wyniki kliniczne otrzymane przy wykorzystaniu RI A-gnost ® AFP 

2.1.Znaczenie kliniczne ilo ściowego oznaczania 
 
2.1.1 Diagnoza nowotworów j ądra produkuj ących AFP. 
Zwykle 2 –3 tygodni po chirurgicznym usunięciu nowotworu produkującego AFP można stwierdzić, oznaczając stężenie AFP, czy 
został on całkowicie usunięty czy są przerzuty. Jeżeli nowotwór został całkowicie usunięty, stężenie AFP (czas jego półtrwania 
wynosi 4-5 dni) powraca do normy. 
Po zabiegu chirurgicznym jest wskazane monitorowanie stężenie AFP, by jak najwcześniej wykryć jego wzrost w surowicy i ustalić 
terapię. W tym samym czasie można oznaczać również w surowicy hCG. 
 
2.1.2 Surowicze AFP w chorobach w ątroby 
Wzrost stężenia AFP obserwuje się u pacjentów z zapaleniem i marskością wątroby. Znacznie podwyższone stężenie tego antygenu 
występuje w komórkach raka wątroby. 
 
2.1.3 Skrining w czasie ci ąży 
Pomiar stężenia AFP w surowicy matki między 14 a 21 tygodniem ciąży może być testem przesiewowym uszkodzenia cewy 
nerwowej (otwarte) czy bezmózgowia. Obniżone stężenie AFP może świadczyć o istnieniu u płodu ludzkiego wad genetycznych, 
m.in. trisomia. 
Stężenia AFP przewyższające poziom kalibratorowy właściwy dla danego okresu ciąży wskazują na zagrożenie mogące 
spowodować śmierci płodu wewnątrz macicy, takie jak rozszczep kręgosłupa, bezmózgowie, w niektórych przypadkach wytrzewienie 
(przepuklinę pępowinową) czy wrodzony zespól nerczycowy. 
Przyczyną podwyższonego poziomu AFP mogą być uszkodzenia wątroby matki lub ciąża mnoga. Podwyższony poziom AFP może 
wynikać z błędnego oszacowania wieku ciąży. Ten parametr należy zawsze uwzględnić przy pomiarach poziomu AFP. Jeżeli poziom 
AFP w surowicy przekracza 2,5 krotność mediany odpowiedniej dla danego wieku ciąży, test został powtórzony a badanie 
ultrasonograficzne nie sugeruje żadnych powodów zwiększenia poziomu AFP, wtedy należy zmierzyć poziom AFP w płynie 
owodniowym. Próbki płynu należy przed pomiarem odpowiednio rozcieńczyć. 
 
2.2 Wartości normy  
 
2.2.1 Diagnoza nowotworu 
Określono górną granicę normy po przebadaniu n = 130 próbek surowic zdrowych mężczyzn i n = 168 surowic nieciężarnych kobiet i 
biorąc pod uwagę 95 – ty percentyl. Dla obu grup górna granica wynosi 5 IU AFP/mL. 
Stężenie AFP w surowicy powyżej tej wartości może wskazywać na obecność nowotworu. AFP jest szczególnie użyteczna jako 
marker nowotworowy kontrolowania pacjentów z nowotworami produkującymi AFP. 
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2.2.2 Skrining w czasie ci ąży 
Zakres normy ustalono po oznaczeniu zestawem RIA-gnost® AFP surowic 12 264 kobiet będących między 15 a 21 tygodniem 
prawidłowej ciąży. W tabeli 1 obliczono medianę (50-ty percentyl) i 2,5 krotną mediane. 
 
Tabela 1 : Kalibratorowe warto ści AFP w surowicy matek  b ędących mi ędzy 14 a 21 tygodniem ci ąży. ( * ) 

Tydzień ciąży 

Zakończony  14 15 16 17 18 19 20 

Bieżący  15 16 17 18 19 20 21 

n 116 1587 4112 3092 2038 1065 254 

Mediana (IU/mL) 21 27.5 31 37 42 48 56.5 

2.5-krotna mediana (IU/mL) 52.5 69 77.5 92.5 105 120 141 
( *) W różnych krajach inaczej definiuje się wiek ciąży. 
 
W tabeli 2 pokazano zakresy normy stężenia AFP w płynie owodniowym w czasie prawidłowej ciąży, oznaczone po odpowiednim 
rozcieńczeniu zestawem RIA-gnost ®AFP. Jest bardzo istotne, aby próbka płynu owodniowego nie zawierała erytrocytów płodu. 
 
Tabela 2 : St ężenie AFP w płynie owodniowym kobiet b ędących mi ędzy 15 a 21 tygodniem ci ąży ( * ) 

Tydzień ciąży 

 15 16 17 18 19 20 21 

n 61 119 154 88 49 43 38 

Mediana (IU/mL) 10620 9440 8220 7750 5310 5530 4780 

3-krotna  Mediana (IU/mL) 31860 28320 24660 23250 15930 16590 14340 
(*) Każde laboratorium powinno ustalić własne normy stężenia. 
 

3. Zasada oznaczania i dane charakterystyczne zesta wu RIA-gnost AFP 

3.1. Zasada 
Zestaw RIA-gnost® AFP służy do oznaczania in vitro alfa-fetoproteiny w surowicy (lub osoczu) i płynie owodniowym metodą 
immunoradiometyczną typu sandwich, wykorzystującą opłaszczone przeciwciałami probówki. W czasie reakcji tworzy się kompleks : 
przeciwciało anty-AFP (monoklonalne, mysie) związane ze ścianką probówki – AFP z próbki (kalibratoru) – przeciwciało 125I –anty-
AFP (monoklonalne, mysie). Po zakończeniu reakcji mierzy się w liczniku scyntylacyjnym aktywność związanego specyficznie z 
probówkami znacznika. 
Stężenie AFP w badanych próbkach odczytuje się z krzywej kalibratorowej wykonanej równocześnie z oznaczaniem próbek i w tych 
samych warunkach. 
Próbki surowic oraz płynu owodniowego, mające stężenie AFP powyżej zakresu można rozcieńczyć 1 : 100  rozcieńczalnikiem 
wchodzącym w skład  zestawu. 
Przeciwciała monoklonalne używane w teście są specyficzne w stosunku do AFP. Dzięki temu nie występuje ryzyko występowania 
reakcji krzyżowych z innymi białkami surowicy (w stężeniach fizjologicznych). 
 
3.2. Charakterystyka oznaczenia 
 
3.2.1 Niedokładno ść 
Poniższa tabela przedstawia wariację wewnętrzną (międzyseryjną) dla zestawu RIA-gnost® AFP. Określono ją za pomocą 3 próbek 
zmierzonych w 20 różnych seriach potrojonych. Wariację wewnętrzną (wewnątrzseryjną) określono na podstawie 30 pomiarów 3 próbek. 
 
 
                                Zmienność międzyseryjna         Zmienność wewnątrzseryjna 

 
        

                                   
 
 

  
  
  
   

 
 
 
 
 
 

 

AFP stężenia 
średniego 
(IU/mL) 

%CV  

 PRÓBKA 1 9,28 +/- 0,49 5,3% 

PRÓBKA 2 60,60 +/- 1,72 2,8% 

PRÓBKA 3 246,58 +/- 14,42 5,8% 

 AFP stężenia 
średniego 
(IU/mL) 

%CV 

PRÓBKA 4 10,19 +/- 0,43 4,3 % 

PRÓBKA 5 63,03 +/- 1,91 3.0 % 

PRÓBKA 6 273,30 +/- 14,51  5.3 % 
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3.2.2 Granica wykrycia 
Granica wykrycia jest określana jako najmniejsze stężenie różne od 0 o odstępie pewności wynoszącym 95%. Określono ją na 
poziomie 0,3 UI/mL. 
 
3.2.3 Próba rozcie ńczenia 
3 próbki serum o różnym stężeniu rozcieńczono w DIL/CAL0 i poddano próbie w 3 odtworzeniach. Procenty odtworzenia uzyskały 
zakres od 80 do 120%, przy współczynniku rozcieńczenia nie przekraczającym 1/8. 
 

Próbki Współczynnik 
rozcieńczenia 

Zmierzony Oczekiwany % odzyskania 
rozcieńczenia (IU/mL) (IU/mL) 

Próbka 1 
(730,21IU/mL) 

1 730,2 730,2 100.0% 

1/2 390,7 365,1 107.0% 

1/4 186,4 182,5 102.1% 

1/8 101,3 91,3 111.0% 

Próbki Współczynnik 
rozcieńczenia 

Zmierzony Oczekiwany % odzyskania 
rozcieńczenia (IU/mL) (IU/mL) 

Próbka 2 
(2873,1IU/mL) 

1 (po pierwszym 
rozcieńczeniu 1/10) 

287,3 287,3 100,0% 

1/2 140,5 143,6 97,8% 

1/4 74,3 71,8 103,5% 

1/8 42,3 35,9 117,9% 

Próbki Współczynnik 
rozcieńczenia 

Zmierzony Oczekiwany % odzyskania 
rozcieńczenia (IU/mL) (IU/mL) 

Próbka 3 
(8144,6IU/mL) 

1 (po pierwszym 
rozcieńczeniu 1/20) 407,2 407,2 100,0% 

1/2 184,9 203,6 90,8% 

1/4 95,7 101,8 94,0% 

1/8 57,5 50,9 112,9% 

 
 
 
3.2.4 Próba odzyskania 
Kalibratory 0 do 5 zmieszano z próbkami surowicy różnych wstępnych alfa fotoprotein (poziom 1 i 2) o różnych stężeniach wstępnych w 
stosunku 1:1 do 2. Każdą próbkę (szczytową i nieszczytową) przetworzono potrójnie w jednym przebiegu. Zmierzono stężenia alfa 
fotoprotein, procentowe zakresy odzyskania głównego antygenu wahają się między 90-110% oczekiwanych wartości. 
 
 
3.2.5. Zakłócenia 
Obecność bilirubiny w stężeniach do 500 mg/:, hemoglobiny do 5 g/L i triglycerydów do 20 g/L nie mają wpływu na wyniki analizy. 
Analiza immunologiczna jest chroniona przed przeciwciałami heterofilycznymi. Jednakże, nie możemy zagwarantować, że ta ochrona 
jest wyczerpująca.  
     
4. Procedura oznaczania 
 
4. 1. Wymagane wyposa żenie 
Dokładne mikropipety z wymiennymi plastikowymi końcówkami do dozowania 50 µL i 200 µL, cylinder miarowy, wytrząsarka 
horyzontalna, scyntylacyjny licznik promieniowania gamma wykalibrowany do pomiaru 125I. 
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4. 2. Przygotowanie odczynników 
Nie miesza ć odczynników z ró żnych partii. 
Odczynniki zestawu, przechowywane w temp. 2 - 80C, należy doprowadzić do temperatury pokojowej 18 - 25°C. 5 tabletek buforu 
należy rozpuścić w 500 mL destylowanej wody. Odczynniki nie używane muszą być przechowywane w lodówce w temp. 2-80C do 
upływu terminu ważności. 
Opłaszczone probówki po otwarciu opakowania powinny być przechowywane w dołączonej do zestawu torebce. 
 
4. 3. Przygotowanie próbek surowicy 
Po pobraniu krwi, surowice lub osocze otrzymuje się kalibratorowymi metodami. Hormon oznacza się w nich bezpośrednio. Jeśli 
pomiar będzie wykonany w ciągu 3 dni, próbki należy przechowywać w temperaturze 2-80C. Dłuższe przechowywanie próbek 
wymaga zamrożenia do -200C, najlepiej w porcjach do jednorazowego użycia. Należy unikać powtórnego zamrożenia / odmrożenia 
próbek. Po odmrożeniu próbki surowicy powinny być dokładnie wymieszane. 
 
4.4. Ostrze żenia i środki ostro żności 
Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i wykluczono 
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty-HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak pełnej gwarancji, że takie składniki nie 
mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba 
traktować jako potencjalne źródło zakażenia. 
 
4.5. Procedura (patrz Tabela 3) 
1. Ustawić i opisać, jak pokazano w tabeli 3, odpowiednią ilość opłaszczonych probówek (dla kalibratorów, surowicy kontrolnej, 

badanych próbek) 
2. Odpipetować na dno odpowiednich probówek po 50 µL kalibratoru (lub próbki pacjenta). Do każdej próbki powinna być użyta nowa 

końcówka mikropipety. 
3. Dodać do każdej probówki po 200 µL rozcieńczalnika. Etapy 2 i 3 można wykonać używając układu do dozowania i rozcieńczania. 
4. Wytrząsać probówki na wytrząsarce horyzontalnej przez 15 min. (300 ± 50 obr./min.) w temp 18 – 25°C. 
5. Dodać po 1 mL buforu do płukania do każdej probówki, zdekantować (odciągnąć) płyn i przepłukać powtórnie 1 mL. 
6. Dodać po 200 µL L 125I-anty-AFP blisko dna do każdej probówki. 
7. Wytrząsać przez 15 minut (300 ± 50 obr./min.) w temp 18 – 25°C. 
8. Przepłukać jak opisano w p.5. 
9. Zmierzyć aktywność każdej probówki przez 1 minutę. 
Uwaga 
Jest istotne, by oznaczenia wykonywać możliwie szybko. Ilość probówek w jednym oznaczeniu nie powinna przekraczać 200. 
 
Wysoka czułość oznaczenia może być osiągnięta przy uwzględnieniu następujących punktów: 
a) zapobiegać zanieczyszczeniu probówek 
b) upewnić się, że frakcja znacznika została całkowicie i dokładnie usunięta - po dekantacji czy odciągnięciu płynu wystukać na  

bibule ewentualną pozostałość. 
c) sprawdzić urządzenia pomiarowe, upewnić się, by tło miało wartość stałą, usunąć ewentualne zanieczyszczenia. 
d) wykluczyć wpływ zewnętrznych źródeł promieniowania 
 
4. 6. Obliczanie wyników 
Dla każdej grupy probówek należy obliczyć średnie wartości. 
Narysować krzywą wzorcową, nanosząc liczbę zliczeń co minutę (cpm) dla kalibratorów w funkcji ich stężenia. 
Wartości dla próbki należy odczytać bezpośrednio z krzywej w razie konieczności korygując wartość o współczynnik rozcieńczenia. 
Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest model dopasowywania matematycznego krzywej składanej. Inny model dopasowywania może 
dać nieco odmienne wyniki. 
 
 Przykład krzywej kalibratorowej 
 
 

Grupa 
probówek 

Średnia 
cpm 

Stężenie 
IU/mL 

 

UI/ml     AFP
8006004002000

cp
m

60 000

40 000

20 000

0

 

 

UI/ml     AFP
2520151050

cp
m

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

 

Kalibrator 0 128 0 
Kalibrator 1 1060 4,1 
Kalibrator 2 5181 21,8 
Kalibrator 3 18640 81,0 
Kalibrator 4 52155 400,0 
Kalibrator 5  68716 800,0 

Kontrola 1 2540 10,5 

Kontrola 2 22122 101,0 
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5. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem 
 
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w 
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani zwierzętom. 
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju. 
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo. 
Poniżej podano te zasady : 
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu. 
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych.  
Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach (strefa 
kontrolowana). 
Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie. 
Nie pipetować ustami radioaktywnych roztworów. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami-należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki. 
Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom. 
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej. 
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
Tabela 3 : Procedura oznaczania AFP  
 

 Kalibratory 
µL 

Surowice 
kontrolne µL 

Próbki 
µL 

Oznaczenia probówek CAL0 

 

CAL1 CAL2 CAL4 CAL5 C1 C2 1 2 itd. 

Kalibrator CAL0 
=Rozcieńczalnik 

50/50          

 CAL1  50/50         
 CAL2   50/50        
 CAL3    50/50       
 CAL4     50/50      
 CAL5           
Surowice kontrolne                                       

C1 
C2 

      
50/50 

 
 

50/50
 

   

Próbki        50  
50 

 
etc. 

Rozcieńczalnik ◄----------------------------------------- 200 µL ------------------------------------------► 

 Wytrząsanie przez 15 minut (300 ± 50 obr./min.) 

Bufor do płukania  ◄------------------------------------------ 1 mL -------------------------------------------► 

Dekantacja (odciągnięcie) ; przepłukanie 1 mL 

Znacznik anty-AFP  ◄----------------------------------------- 200 µL ------------------------------------------► 

 Wytrząsanie  przez 15 minut (300 ± 50 obr./min.) 

Bufor do płukania ◄------------------------------------------ 1 mL -------------------------------------------► 

Dekantacja (odciągnięcie) ; przepłukanie 1 mL 

 Pomiar aktywności 
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