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S-Alfafetoprotein 
AFP  
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

 

  

 Serumrör utan gel   

Provtagningsetikett RÖD4mL   

Fyllnadsvolym (mL) 4   

Art.nr. (Inköpsportalen) 5023092   

Remiss 

Beställs elektroniskt i Cosmic. 
Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Generella remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i Provtagning – Allmänna anvisningar.  
Provtagning 

4 mL Röd propp (Z Serum Clot Activator) 
3,5 mL Guldgul propp med gel (Z Serum Sep Clot Sep Activator) 
Även heparinplasma och EDTA-plasma kan användas. 

Vid samtidig amniocentes ska blodprovet tas först. 
Lämnas till laboratoriet inom 2 timmar, se Provhantering i Provtagning – Allmänna anvisningar. 

Provhantering 

Normal centrifugering. Serum pipetteras över i sekundärrör 5mL 75x13mm. 
Analys utförs på Laboratoriet klinisk kemi Centralsjukhuset Karlstad. 

Förvaring och transport 

Serum hållbart 5 dygn i kyl. Frys (-20C) vid längre tids förvaring. 

Förväntad svarstid 

Analyseras dagligen, vardagar. 

Tolkningsstöd 

Referensintervall:  
Män <7,5 µg/L 

Kvinnor, icke gravida <7,5 µg/L 

Barn, pojkar, 1–12 månader  <30 µg/L 

Barn, flickor, 1–12 månader <80 µg/L 

Barn, pojkar och flickor >1 år <7,5 µg/L 

Källa: Vuxna, Ortho Clinical Diagnostics. Barn 1 månad - 12 månader, Pediatric Reference Intervals. 6th edition, 
AACC Press 2007. Barn >1 år antas ha nivåer som vuxna, Laurells Klinisk kemi, nionde upplagan. 

Förhöjda nivåer i plasma ses vid följande tillstånd:  
• Ospecifik ökning under första levnadsåret (50 - 100 µg/L)  
• Graviditet på grund av läckage från fostret över placenta till modern (max vecka 14–21: 25 - 75 µg/L)  
• Maligniteter, framförallt i lever, testiklar och ovarier samt vid embryonala tumörer  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-kemi/
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• Vid cellregeneration i levern, exempelvis vid cirrhos eller hepatiter  
• Hos gravida vid neuralrörsdefekter hos fostret 

AFP är den bästa tumörmarkören vid primär levercellscancer, och anses också att vara av värde när det gäller att 
bedöma risken för utveckling av primär levercellscancer vid levercirrhos. Om snabb lever-regeneration är 
osannolik, talar nivåerna över 200 µg/L för primär levercancer eller teratom. 
I olika studier har cirka 70-90 % av patienter med primär levercancer och cirka 60-80 % av dem med teratom 
förhöjda AFP-koncentrationer vid diagnostillfället. 

Felkällor: 
Prov ska ej tas på patienter som behandlas med höga biotindoser (>5 mg/dag). Biotinnivåer i serum är förhöjda 
upp till 24 timmar efter senaste dos. 
Heterofila antikroppar, till exempel hos individer som regelbundet exponerats för djur eller som behandlats med 
produkter som innehåller djurserum, kan orsaka felaktiga resultat (interferens). 

Indikation och medicinsk bakgrund 

Används som tumörmarkör (främst lever, testiklar, ovarier).  

Α-Fetoprotein är ett glykoprotein med molekylmassa cirka 70 kDa som i plasma främst förekommer under 
fosterlivet. Maximala nivåer nås under 10:e - 12:e fosterveckan. Funktionen är till största del okänd, men en 
immunregulatorisk funktion anses föreligga. 

Endast spårmängder AFP finns normalt i plasma hos vuxna och koncentrationen stiger främst vid cellregeneration 
i levern, där högsta nivåer erhålls vid primär levercancer och vid embryonala tumörer. 

Vid missbildningar hos foster som till exempel neuralrörsdefekter och vissa kromosomrubbningar ses onormala 
nivåer av AFP i såväl amnionvätska som moderns plasma. Analys av AFP kan därför användas som screeningmetod 
för att indikera sådana defekter. 

NPU-kod 

NPU19766 Plasma-alfa-1-fetoprotein; masskoncentration 

Övrigt 

Metod: Vitros 

Endast för laboratoriet 

Beställs med analyskod: AFP 
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