
AFP v séru 
 
Abstrakt 
Alfa–fetoprotein (AFP) je důležitý sérový onkofetální protein časného vývoje savců a 
zároveň jeden z významných nádorových markerů. Funkce tohoto proteinu není 
dosud zcela jasná, i když jeho role je podle in vitro experimentů zřejmě významná 
nejen v oblasti transportu různých látek, ale i při růstu, diferenciaci atd. AFP je 
onkofetální protein, exprimovaný ve vysoké hladině v embryonálním žloutkovém vaku 
a ve fetálních játrech. Syntéza AFP výrazně klesá po porodu. V dospělých játrech se 
tvoří jen jeho stopové množství. Exprese AFP genu je však reaktivována v 
regenerujících dospělých játrech a při hepatokarcinogenezi. Zvýšená exprese AFP je 
charakteristická pro většinu hepatocelulárních karcinomů a hepatoblastomů. Druhou 
oblastí, kde je AFP jako nádorový marker využíván, jsou nádory zárodečných buněk, 
především embryonální karcinom, tumory žloutkového vaku a teratomy. Fyziologické 
zvýšení koncentrací v amniové tekutině i plazmě matky je během gravidity, stanovení 
koncentrace v séru matky se využívá k screeningu vrozených vývojových vad. 
   
Fyziologická variabilita 
V séru dospělých zdravých osob se koncentrace sérového AFP obvykle pohybuje pod 
koncentrací 10 µg/l. Koncentrace u novorozenců postupně klesá, až ve druhém roce 
dosahuje hodnot dospělých osob. Cirkulující ”volný AFP” je hlavní imunoreaktivní 
formou AFP. Je známa i forma vázaná, která však není imunochemicky 
detekovatelná z důvodu zamaskování antigenních determinant vysokomolekulárními 
proteiny cytoskeletárního typu a dalších proteinů.  
  
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci 
V průběhu maligního procesu je produkován AFP nádorovou tkání, jeho hladiny se 
výrazně zvyšují především ve vztahu k celkové hmotě nádoru. Vzhledem 
k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena u nemaligních 
postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.). 
 
Role v metabolismu 
Hladina  AFP v séru  vyvíjejícího se plodu se zvyšuje až do 14.týdne gravidity, kdy 
dosahuje koncentrace až 3 g/l. Od 21.týdne jeho syntéza postupně slábne, 
bezprostředně po porodu dosahuje sérová koncentrace poměrně širokého rozmezí 
mezi 5–2000 mg/l, v průměru 80 mg/l. Přibližně do dvou let je jeho hladina ustálena 
na hodnotách zdravých dospělých jedinců. V pupečníkové krvi se nachází obvykle 
90–100 mg/l. 
  
AFP v séru matky, kam přechází přes placentu, je důležitým ukazatelem 
fyziologického vývoje těhotenství. Prenatální diagnóza rozštěpu neurální trubice, 
jehož incidence ve střední Evropě je 1–2 případů na 1000 novorozenců, se provádí 
screeningovým vyšetřením hladiny AFP v séru matky v období mezi 16.–20. týdnem 
gravidity. Hladiny zvýšené nad 2,5 MOM (násobky mediánu) pro daný gestační týden 
umožňují detekovat např. fetální malformaci spina bifida se senzitivitou 70 % a 
specificitou 97 %.  



  
AFP je rovněž užíván pro screening Downova syndromu (trisomie 21). Tato 
autozomální chromozomová aberace výrazně roste po 35. roce věku matky. Je 
známo, že ve druhém trimestru gravidity je u této poruchy signifikantně snížen v séru 
matky AFP a nekonjugovaný estriol, zatímco hCG je signifikantně vyšší.   
  
 Významná je především jeho role transportní (vazba steroidů, některých těžkých 
kovů, bilirubinu, mastných kyselin, retinoidů, drog, antibiotik apod.) a úloha 
v imunitních procesech. In vitro studie na zvířecím modelu však prokázaly jeho funkci 
i v mnoha dalších klíčových metabolických cestách. AFP je považován za důležitý 
přímý či nepřímý faktor spojený s regulací růstu (synergistická činnost s růstovými 
faktory, role v apoptóze), s diferenciací, s transformací v ontogenetickém i 
onkogenním procesu, s antioxidačními procesy apod.  
 
   
Použití ve výpočtech a odvozených parametrech 
Využívá se k počítačem podporovanému screeningu vrozených vývojových vad 
(zejména pro defekt neurální trubice). Počítačové programy vyžadují znalost mediánů 
AFP (a dále hCG, volného estriolu a případně dalších analytů) pro jednotlivé týdny 
těhotenství (2.trimestr). 
  
Znaky analytické metody 
Standard imunochemických metod je obvykle vztažen na WHO preparát č. 72/225, 
pak 1 µg/l=0,83 kIU/l. Při stanovení mohou interferovat HAMA (lidské anti-myší 
protilátky). 
  
Způsob vylučování nebo metabolismus 
Degradace játry a vylučování ledvinami.  
  
Biologický poločas 
Biologický poločas AFP v séru se pohybuje obvykle mezi 3–7 dny.  
 

Použití pro klinické účely 
  
Maligní onemocnění 
Screening AFP v séru: pouze u symptomatických nemocných, a to s jaterní cirhózou, 
u nemocných s podezřením na germinativní nádory varlat (nesestouplé varle, nádor 
testes u sourozence–dvojčete). 
Stanovení diagnózy: při určení neznámého primárního nádoru (spolu s dalšími 
markery).  
Odhad závažnosti onemocnění: neužívá se. 
Monitorování průběhu onemocnění patří k základním využitím AFP. Pro  
hepatocelulární karcinom  a hepatoblastom je AFP markerem první volby. Jeho 
senzitivita u neléčeného onemocnění patří k nejvyšším ve srovnání s dalšími markery 
u různých lokalizací tumorů – pohybuje se až kolem 80 % při 90 % specificitě. 
Senzitivita je poměrně vysoká i u  germinativních nádorů  ovariálních i testikulárních. 



Senzitivita pro čisté embryonální nádory dosahuje hodnot až 80 %, u teratomů 
20 %. 
  
 
Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity AFP v séru 

Nespecifické zvýšení pozorujeme u akutní virové i chronické hepatitidy, u cirhózy i 
nekrózy jater. Při dlouhodobém sledování jaterních cirhóz, kde je pravděpodobnost 
vzniku karcinomu jater až 40 x vyšší, lze nalézt hodnoty až do 200 µg/l (zcela 
výjimečně až 500 µg/l. Nad 200 µg/l je již podezření na malignitu, důležitý je však 
trend hodnot. 
  
Screening vrozených vývojových vad 

Zvýšení AFP je ve fyziologickém a patologickém těhotenství. Spolu s dalšími analyty 
(hCG, volný estriol a další) se využívá pro průkaz defektů neurální trubice, Downova 
syndromu a dalších vrozených vývojových poruch. 
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