
 

  

 

 

 

 
 

AFP 
Alpha – Fetoprotein Rapid Test Device 

(Máu toàn phan / Huyet thanh / Huyet tu¤ng) 

 
AFP bình thường được tìm thấy trong 

gan, túi noãn hoàng và một phần nhỏ từ ống 
tiêu hóa tạo ra trong giai đoạn phát triển của 
bào thai và sơ sinh. Vào năm thứ hai đầu đời, 
nồng  độ AFP  giảm  nhanh  chóng  và chỉ còn 
một lượng nhỏ có thể phát hiện trong huyết 
thanh. Bình thường ở người lớn có nồng độ 
AFP trong huyết thanh dưới 10ng/ml. Nồng độ 
AFP gia tăng trong một số bệnh ác tính như 
ung  thư  gan,  ung  thư  tinh  hoàn  và  một  số 
trường  hợp  u có  nguồn  gốc  từ  nội  bì.  AFP 
dùng  để  phát  hiệm  sớm  khối  u  ở  người  có 
nguy cơ cao bị ung thư gan. Nghiên cứu trên 
những bệnh nhân di căn gan hoặc viêm gan do 
virus, giá trị của AFP kéo dài dai dẳng hoặc gia 
tăng nhẹ. Ở những vùng ung thư gan phổ biến, 
sử dụng AFP để chẩn đoán đã phát hiện u ở 
giai đoạn sớm. AFP tăng cũng dùng để phát 
hiện khiếm khuyết ống thần kinh bào thai. 

 

Thanh thử AFP sử dụng phức hợp liên hợp 
vàng keo và kháng thể đơn dòng phát hiện một 
cách chọn lọc sự gia tăng AFP trong máu toàn 
phần,  huyết  thanh,  huyết  tương.  Giá trị 
ngưỡng của xét nghiệm là  10ng/ml. 

 
1.      Mục  đích   sử  dụng:  Thanh  thử  xét 

nghiệm nhanh AFP dùng kỹ thuật miễn dịch 
sắc  ký  để  phát  hiện  AFP  trong  máu  toàn 
phần,  huyết  thanh,  huyết  tương  để  hỗ  trợ 
chẩn đoán ung thư gan hoặc khiếm khuyết 
ống thần kinh bào thai. 

2.      Nguyên  lý:  Màng  thanh  thử  có  phủ 
kháng thể kháng AFP trên vùng xét nghiệm. 
Trong quá trình thử nghiệm, bệnh phẩm sẽ 
phản  ứng  với  phần  tử  có  phủ  kháng  thể 
kháng AFP. Bệnh phẩm sẽ di chuyển trên 
màng bằng lực mao dẫn theo phương pháp 
miễn dịch sắc ký gắn kết với kháng thể AFP 
trên màng để tạo ra vạch màu. Sự hiện diện 
của vạch màu cho biết kết quả dương tính, 
không có vạch màu cho kết quả âm tính. Một 
vạch màu dùng để kiểm tra thanh thử luôn 
xuất hiện cho biết thể tích máu đủ và màng 
hoạt động tốt. 

 
3.      Bảo quản: Kit thử phải được bảo quản 

ở nhiệt độ phòng (2-300C). Kit thử ổn định 
trong  hạn  sử  dụng  in trên  bao  bì  và  phải 
được   sử   dụng   ngay   sau   khi   mở   bao. 
KHÔNG LÀM ĐÔNG và không sử dụng kit 
thử quá hạn 

 
4.  Lấy mẫu: 

a. Bệnh phẩm: máu toàn phần, huyết thanh 
hoặc huyết tương. 

 

b. Lấy máu đầu ngón tay bằng ống mao 
dẫn ~ 50µl, tránh bóng khí hoặc lấy giọt 
máu đầu ngón tay trực tiếp ~ 2 giọt để 
làm thử nghiệm. 

 

c. Hoặc  tách  huyết  thanh,  huyết  tương 
càng sớm càng tốt để tránh tán huyết. Chỉ 
sử dụng mẫu sạch, không tán huyết. 

 

d. Cần thực hiện thử nghiệm ngay sau khi 
lấy mẫu. Không để mẫu ở nhiệt độ phòng 
trong thời gian dài. Huyết thanh và huyết 
tương có thể dự trữ ở 2-80C đến 3 ngày. 
Nếu  dự  trữ  lâu  hơn  phải  để  ở  nhiệt  độ 
dưới -200C. Máu tĩnh mạch nên dự trữ ở 
2-80C  nếu  chưa  làm  thử  nghiệm  ngay 

trong vòng 2 ngày. Không được làm đông 
mẫu máu. Máu toàn phần lấy đầu ngón tay 
phải được làm thử nghiệm ngay. 

 

e. Mang  bệnh  phẩm  về  nhiệt  độ  phòng 
trước khi thử nghiệm. Mẫu phải hết lạnh và 
được lắc đều trước khi thử nghiệm. Không 
nên giữ mẫu làm lạnh nhiều lần 

 

f.  Nếu mẫu được chuyển đi, cần tuân theo 
quy định đóng gói và vận chuyển. 

 
5.  Vật liệu cung cấp: 

a. Thanh thử 
b. Buffer 
c. Ống nhỏ giọt 
d. Hướng dẫn sử dụng. 

 
6.  Cách dùng: 

a. Đem  thanh  thử,  bệnh  phẩm,  buffer  về 

nhiệt độ phòng (15-30
0
C) trước khi thử 

nghiệm. 
 

b. Lấy  thanh  thử ra khỏi  bao  và sử  dụng 
càng sớm càng tốt. Kết quả tốt nhất sẽ đạt 
được nếu làm thử nghiệm trong vòng 1 giờ. 

 

c. Đặt thanh thử trên mặt phẳng ngang và 
sạch. 

 

d. Nhỏ  1  giọt  huyết  thanh  hoặc  huyết 
tương (~25µl) vào giếng S của thanh thử. 
Sau đó nhỏ thêm1 giọt buffer (~40 µl). Chờ 
đọc kết quả. 

 

e. Hoặc:  nhỏ 2 giọt  máu  toàn  phần  đầu 
ngón  tay (~25µl) vào giếng S của thanh 
thử. Sau đó nhỏ thêm 1 giọt buffer (~40 µl). 
Chờ đọc kết quả. 

 

f.  Hoặc dùng ống mao quản lấy máu đầu 
ngón  tay (~25µl) vào giếng S của thanh 
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Âm tính 3 445 448 

Kết quả 306 451 757 

 

 

 
thử. Sau đó nhỏ thêm1 giọt buffer (~40 µl). 
Chờ đọc kết quả. 

 

g. Đọc kết quả ở phút thứ 10. Không đọc 
kết quả sau 20 phút. 

 
7.  Giải thích kết quả (xem hình vẽ) 

 
 
 
 
 
 
 

Dương tính  Âm tính  Không có giá trị 

 
  Đậm độ của vạch Tsẽ thay đổi tùy theo 
nồng  độ AFP trong  mẫu  bệnh  phẩm  . Vì 
vậy, vạch T nhạt cũng nên được xem là kết 
quả dương tính. 

 
8.  Độ nhạy và độ đặc hiệu: 

a. Thanh  thử  AFP  trong  máu  toàn  phần, 
huyết  thanh,  huyết  tương  chỉ  dành  cho 
mục đích chẩn đoán ở phòng xét nghiệm. 
Định lượng hoặc theo dõi sự gia tăng của 
AFP cần phải được làm bằng xét nghiệm 
định lượng khác. 

 

b. Thanh thử AFP chỉ cho thấy có sự hiện 
diện của AFP trong mẫu bệnh phẩm và 
không nên được dùng như là tiêu chuẩn 
chẩn đoán duy nhất cho ung thư gan và 
khiếm khuyết ống thần kinh bào thai. 

 

c. Cũng như những xét nghiệm khác, tất cả 
kết quả phải được giải thích tổng hợp cùng 
với thông tin lâm sàng. 

 

d. Nếu có triệu chứng lâm sàng nhưng kết 
quả xét nghiệm âm tính, cần phải làm thêm 
xét  nghiệm  khác.  Một  kết  quả  âm  tính 
không thể loại trừ ung thư gan hoặc khiếm 
khuyết ống thần kinh. 
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ACON Laboratories, Inc. 
4108 Sorrento Valley Blvd, San Diego, CA 92121, USA 

Tel: 1-858-535-2030  Fax: 1-858-535-2035 
Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Kim Hưng 
Add.86 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 
Tel: +84(4)3941 3887 
Fax: +84(4)3941 3887 
VPĐD : 383B Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Tel :  +84(8)6292 6913 
Fax : +84(8)6292 6913 
 
Email : kimhung.sales@gmail.com 
Website : www.kimhung.vn  

 
 

- Độ nhạy tương đối: 99% (97.2 – 99.8%)* 
- Độ  đặc  hiệu  tương  đối:  98.7%  (97.1  – 

99.5%)* 
- Độ chính xác tương đối: 98.8% (97.8 – 

99.5%)* 
- Độ tin cậy: 95% 

 
9.  Giới hạn: 


