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Trousse pour le dosage immunoradiométrique de 
l’alpha-foetoprotéine humaine dans le sérum, le 

plasma ou le liquide amniotique. 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for a direct 
quantitative determination of human alpha-

foetoprotein in serum, plasma or amniotic fluid. 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung von 
humanem Alpha-Fetoprotein inSerum, Plasma oder 

Fruchtwasser. 
Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur  277,5 kBq 1 x 30 mL Tracer  277.5 kBq 1 x 30 mL Tracer  277,5 kBq 1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x 10 mL Calibrator 0 1 x 10 mL Kalibrator 0 1 x 10 mL 
Calibrateurs 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL 
Tampon 1 x 31 mL Buffer 1 x 31 mL Puffer 1 x 31 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture 
de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium 
azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico dell’alfa-
feto-proteina umana 

 nel siero, nel plasma o nel liquido amniotico. 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica de alfafetoproteina humana 

en suero, plasma o líquido amniótico.   
Para uso de diagnóstico In Vitro 

∆οκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό 
της ανθρώπινης αλφα-φετοπρωτεΐνης στον ορό, το 

πλάσμα ή το αμνιακό υγρό. 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνων 
Tracciante  277,5 kBq 1 x 30 mL Trazador  277,5 kBq 1 x 30 mL Ιχνηθέτης  277,5 kBq 1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x 10 mL Calibrador 0 1 x 10 mL Βαθμονομητή 0 1 x 10 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 mL Bαθμονομητές 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Tampone 1 x 31 mL Tampón 1 x 31 mL   Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 31 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones: Algunos reactivos contienen azida 
sódica 

Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο 
νατρίου 
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Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Обяснение на 
символите 

 
Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Европейската 
съответствието 

Европейское 
соответствие 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας номер номер партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Срок на 

валидност 
дата истечения 
срока действия 

 

Consulter la 
notice d’utilisation

Consult operating 
instructions Das Handbuch zu 

Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Консултирайте 
инструкции за 
работа 

Учитывать 
Руководство по 
эксплуатации 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

In Vitro 
диагностическое 

устройство 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Произведено от Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 

Каталожен 
номер 

номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Брой 
определяния 

Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 
Покритите тръби пробирки с 

покрытием 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Индикатор пробирки с 

покрытием 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Калибратор калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Контрол Управление 

BUF Tampon Buffer Puffer Tampone Tampon εξουδετερώτης
 

буфер 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo /1. Ajout de „La trousse est destinée à un usage professionnel“ /7.2 essais en double pour les calibrateurs et 
le contrôle / 9. Information sur le mode de lissage.  
 
 
Changes from the previous version:  
New logo /1.”The kit is intended for professional use” adding / 7.2 assays in duplicate for calibrators and control / 9. 
Information on fitting model. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo /1. „Das Kit ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen“ hinzufügen / 7.2 Tests in Doppelbestimmung für 
Kalibratoren und Kontrolle / 9. Informationen zum Funktionsmodell.  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo /1. Aggiunto "Il kit è destinato all'uso professionale" / 7.2 dosaggi in doppio per calibratori e controlli. / 9. 
Informazioni sul modello di fitting 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo / 1. Se ha añadido “El kit está destinado a uso profesional” / 7.2 ensayos por duplicado para los calibradores y 
el control. / 9. información sobre el modelo de ajuste 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο /1. Προσθήκη "Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση"/  7.2 Προσθήκη βαθμονομητών και ορών 
ελέγχου για τη δοκιμασία εις διπλούν / 9. Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο προσαρμογής  
 
 
Промени от предишната версия : 
ново лого /1.Добавено „Комплектът е предназначен за професионална употреба“ /7.2 дублирани анализи за 
калибраторите, контролите /9. зирана в съответствие с английската версия информация относно апроксимиращия 
модел 
 
   
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип /1. добавлено «Набор предназначен для профессионального использования» / 7.2 анализы в двух 
экземплярах для калибраторов, контрольных образцов / 9. информация о модели подбора  
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ELSA2-AFP 
Биоанализи Cisbio –февруари 2017 г. – 

модел 29 

BUL 

1. ИМЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ELSA2-AFP е имунорадиометричен анализ за директно количествено определяне на човешки алфа-фетопротеин в серум, 
плазма или околоплодна течност. 
Комплектът е предназначен за професионална употреба. 
 
2. ВЪВЕДЕНИЕ 
Алфа-фетопротеинът (AFP) е гликопротеин с тегло 70 000 D, синтезиран от феталния черен дроб и от клетките на плодния 
сак. Той е основният фетален компонент, като максималното му ниво достига 3 mg/mL около 13-та седмица от бременността. 
В околоплодната течност максималното ниво е около 20 - 50 µg/mL в 15-та седмица, а в майчиния серум максимумът е в 34-та 
седмица (200 ng/mL). Нивото на AFP в серума на новороденото бързо намалява през първата година до серумно ниво 
на възрастен (по-малко от 15 ng/mL). Биологичната роля на AFP остава неясна, но изглежда участва в транспортирането 
на мастни киселини (особено ненаситените). 
Понастоящем анализът на AFP е особено полезен в следните случаи: 
- В онкологията AFP е полезен за диагностициране и позволява посттерапевтично проследяване на: 

. хепатоцелуларни карциноми, в частност тези след чернодробна цироза, 

. всички тератокарциноми, в частност на тестисите и яйчниците, 

. чернодробни метастази, произхождащи от различни видове рак, особено тези на храносмилателния тракт. 
- В хепатологията AFP е показател за интензивна чернодробна регенерация при вирусен хепатит. 
- В педиатрията анализът на AFP може да се използва, за да се направи разлика между билиарна атрезия и неонатален 

хепатит и да се потвърди наследствена тирозиноза. 
- В акушерството измерването на AFP може да се използва за диагностициране на дефекти на невралната тръба 

на фетуса (аненцефалия, спина бифида) в проби от майчиния серум и околоплодната течност, взети между 16-18 
седмица от бременността. Освен това повишено ниво на AFP може да покаже фетален дистрес или многоплодна 
бременност, а понижено ниво може да предположи токсемия, бавен растеж на плода или плацентен тумор. Едно 
прецизно разчитане на нивата на AFP трябва да вземе предвид реалната гестационна възраст. 

 
 
3. ПРИНЦИП 
ELSA2-AFP е твърдофазен двустранен имунорадиометричен анализ. Две моноклонални антитела са подготвени на фона 
на пространствено отдалечени имунодоминантни сайтове върху молекулата на AFP. Първото е нанесено върху твърдата 
фаза ELSA, докато второто, радиомаркирано с йод-125, се използва като индикатор. 
Молекулите на AFP, налични в калибраторите или пробите за изследване, са поставени между двете антитела. След 
образуването на „сандвича“ с покритие от антитяло/антиген/йодирано антитяло несвързаният индикатор се отстранява лесно 
чрез стъпка на промиване. 
Радиоактивността, свързана към ELSA, е пропорционална на концентрацията на AFP, наличен в пробата. 
 
 
4. РЕАГЕНТИ 
Всеки комплект съдържа достатъчно реагенти за 96 епруветки. Срокът на годност е отбелязан на външния етикет. 

РЕАГЕНТИ СИМВОЛИ КОЛИЧЕСТВО СЪХРАНЕНИЕ 
ELSA: готов за употреба. 
С покритие от анти-AFP моноклонално 
антитяло върху ELSA, фиксирано на 
дъното на епруветката. 

 
CT 4 опаковки-

тави с 
24 епруветки 

2-8°C до изтичане на срока на годност. 
Епруветките, които са извадени 
от опаковките си, трябва да се съхраняват 
в плика, доставен с комплекта. 

АНТИ-AFP 125I: готов за употреба. 
125I анти-AFP моноклонално антитяло, 
буфер, овчи серум, натриев азид, 
неимунизирани миши имуноглобулини. 
 277,5 kBq ( 7,5 µCi). 

 
 

TRACER 1 
30 mL флакон 

2-8°C до изтичане на срока на годност. 
След отварянето и първата употреба, 
15 дни при температура от 2-8°C. 

КАЛИБРАТОР 0: готов за употреба. 
Телешки серум, натриев азид. 

 
CAL 1 

10 mL флакон 

2-8°C до изтичане на срока на годност. 
След отварянето и първата употреба, 
15 дни при температура от 2-8°C. 
 

КАЛИБРАТОРИ: готови за употреба.  
Високо пречистен AFP (човешки), телешки 
серум, натриев азид. 
3 - 30 - 100 - 250 - 500 - 800 ng/mL.* 

 
CAL 6 

0,5 mL 
флакони 

2-8°C до изтичане на срока на годност. 
След отварянето и първата употреба, 
15 дни при температура от 2-8°C. 

КОНТРОЛА: готова за употреба. 
Високо пречистен AFP (човешки)**, 
телешки серум, натриев азид. 

 
CONTROL 1 

0,5 mL флакон 

 
2-8°C до изтичане на срока на годност. 
 

БУФЕР: готов за употреба. 
Буфер, натриев азид, неимунизирани 
миши имуноглобулини. 

 
BUF 1 

31 mL флакон 

 
2-8°C до изтичане на срока на годност. 
 

НАЙЛОНОВ ПЛИК  1  
 
* Стойностите, показани по-горе, са само целеви стойности: истинската стойност на всеки калибратор е показана върху 

етикета му. 1 ng CIS = 1 IU 1-ви IS 72/225. 
** Действителните стойности на диапазона на приемливите стойности са отпечатани върху етикета на флакона. 
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5. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
5.1. Мерки за безопасност 
Необработени материали от човешки произход, съдържащи се в реагентите на този комплект, са изследвани с лицензирани 
комплекти и е установено, че са отрицателни за анти-HIV 1, анти-HIV 2, анти-HCV антитела и HBs антиген. Въпреки това, тъй 
като е невъзможно строго да се гарантира, че такива продукти не предават хепатит, HIV вирус, или някаква друга вирусна 
инфекция, всички необработени материали от човешки произход, включително пробите, които трябва да се анализират, 
трябва да се разглеждат като потенциално инфекциозни. 
Не пипетирайте с уста. 
Не пушете, яжте или пийте в зони, в които се обработват проби или набори реагенти. 
Носете ръкавици за еднократна употреба по време на работа с комплекти реагенти или проби и старателно измийте ръцете 
си след това. 
Избягвайте разливане. 
Обеззаразете и изхвърлете пробите и всички потенциално заразени материали по начина, по който бихте го направили, ако 
те съдържат инфекциозни агенти. Препоръчваният метод да направите това е автоклавиране в продължение на минимум 
един час при 121,5°С. 
Натриевият азид може да реагира с оловни или медни тръбопроводи и да образува силно експлозивни метални азиди. При 
изхвърлянето на отпадъците промийте старателно канализацията, за да се предотврати натрупване на тези продукти. 
 
5.2. Основни правила на радиозащита 
Този радиоактивен продукт може да се получава, закупува, съхранява или използва само от упълномощени за това лица и от 
лаборатории, включени в такова разрешение. Разтворът не трябва при никакви обстоятелства да се прилага на хора или на животни. 
Покупката, съхранението, употребата или замяната на радиоактивни продукти са предмет на действащите закони в държавата 
на потребителя. 
Изпълнението на основните правила за работа с радиоактивни продукти гарантира необходимата сигурност. 
Тяхното резюме е предоставено по-долу: 
Радиоактивните продукти трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки в подходящ район. 
Протокол за приемане и съхраняване на радиоактивните продукти трябва да се поддържа актуализиран. 
Работата с радиоактивните продукти трябва да се извършва в подходящо оборудвана зона с ограничен достъп (контролирана зона). 
Не яжте, пийте, пушете или нанасяйте козметика в контролирана зона. 
Не пипетирайте с уста радиоактивни разтвори. 
Избягвайте пряк контакт с всички радиоактивни продукти с помощта на лабораторни престилки и предпазни ръкавици. 
Замърсеното лабораторно оборудване и стъклария трябва да се изхвърлят веднага след замърсяването, за да се избегне 
кръстосано замърсяване с различни изотопи. 
За всяко замърсяване или загуба на радиоактивно вещество трябва да се вземат мерки в съответствие с установените 
процедури. 
Цялото изхвърляне на радиоактивни отпадъци трябва да се извършва в съответствие с действащите разпоредби. 
 
5.3. Предпазни мерки при работа 
Не използвайте компоненти от комплект с изтекъл срок на годност. Не смесвайте реагенти от различни партиди. Избягвайте 
всякакво микробно замърсяване на реагентите или на водата, използвана за промиване. Спазвайте напълно посочените 
условията на инкубиране и инструкции за промиване. 
 
 
6. ВЗИМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ 
Анализът се извършва директно върху серум, плазма или амниотична течност. Ако тестът трябва се извърши в рамките 
на 4 часа, пробите трябва да се съхраняват при температура от 28°C. В противен случай, те трябва да бъдат разделени 
на аликвоти и да се съхраняват дълбоко замразени (20°C). 
Разреждане 
В случайна съмнение за повишени нива на AFP, разреждането се извършва с калибратор 0, намиращ се в комплекта. 
Препоръчително е при извършване на разрежданията да се използват пластмасови епруветки за еднократна употреба. 
 
 
7. ПРОЦЕДУРА НА АНАЛИЗА 
7.1. Необходими материали 
Прецизни микропипети или подобни, с връхчета за еднократна употреба, които могат да пипетират 50 L и 300 L. 
Калибрирането им трябва да се проверява редовно. 
Дестилирана вода. Пластмасови епруветки за еднократна употреба. Миксер тип вортекс. Циркулярен хоризонтален шейкър. 
Гамма сцинтилационен брояч калибриран за измерване на 125-йод. 

7.2. Протокол 
Всички реагенти трябва да бъдат затоплени до стайна температура (18-25°С) най-малко 30 минути преди употребата им. 
Разпределянето на реагентите в ELSA епруветките също се извършва при стайна температура (18-25°С).  
Анализът изисква следните групи епруветки: О калибраторна група за определянето на неспецифичното свързване, 
калибраторни групи, за да се установи калибраторната крива, контролна група за контрола, Sx групи за пробите, които ще бъдат 
анализирани. Препоръчително е да извършите анализа два пъти за калибраторите, контролите и пробите.   
Спазвайте реда, в който трябва да се добавят реагентите: 
Разпределете 300 L буферен разтвор във всички ELSA епруветки. 
Добавете 50 L калибратори, контроли или проби в съответните групи епруветки. 
Внимателно смесете всяка епруветка с миксер тип вортекс. 
Инкубирайте в продължение на 30 минути при стайна температура (18-25°С) при разклащане (400 об./мин).  
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Промийте ELSA епруветките, както следва: 
Аспирирайте съдържанието на епруветките колкото е възможно по-пълно.  
Добавете 3,0 mL дестилирана вода във всяка епруветка преди да я изпразните отново. 
Повторете процеса веднъж. 
За да се получат надеждни и възпроизводими резултати, различните стъпки на промиване трябва да бъдат изпълнени 
правилно. Трябва да се отстрани колкото е възможно повече от разтворите за инкубиране и промиване. Ако промиването 
се извършва ръчно, върхът на устройството за аспириране трябва да бъде поставен точно на дъното на ELSA епруветката. 
Разпределете 300 L 125I анти-AFP моноклонално антитяло във всяка ELSA епруветка. 
Инкубирайте в продължение на 30 минути при стайна температура (18-25°С) при разклащане (400 об./мин). 
Промийте ELSA епруветките, както е описано по-горе. 
Измерете оставащата радиоактивност, свързана с ELSA епруветките, с гама сцинтилационен брояч. 
 
 
8. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
Добрата лабораторна практика изисква да се използват проби за контрол на качеството във всяка серия от анализи за проверка 
на качеството на получените резултати. Всички проби трябва да бъдат третирани по еднакъв начин и се препоръчва анализ 
на резултатите с помощта на подходящите статистически методи. 
 
 
9. РЕЗУЛТАТИ 
За всяка група епруветки изчислете средния брой след изваждането на фона. Начертайте калибровъчната крива чрез 
графично изобразяване на cpm на калибраторите спрямо техните концентрации. 
Разчетете примерните стойности директно от кривата, като коригирате отчетната стойност за коефициента на разреждане, 
ако е необходимо. 
За калибраторната крива се препоръчва математическият апроксимиращ сплайн модел. С друг апроксимиращ модел могат 
да се получат малко по-различни резултати. 
 
Типична калибраторна крива (само като пример): тези данни не трябва да се заменят с резултатите, получени в лабораторията. 
            Нормален мащаб       По-широк мащаб 

 
Групи 

епруветки 
Средно  

cpm 
Концентрация

ng/mL 

AFP ng/ml
7505002500

cp
m

75 000

60 000

45 000

30 000

15 000

 
AFP     ng/ml

1007550250

cp
m

20 000

15 000

10 000

5 000

0

 

 
Калибратор 0    110 

 
  0 

Калибратор 1 603   3 
Калибратор 2 5 112 30 
Калибратор 3 17 281 100 
Калибратор 4 37 504 250 
Калибратор 5  54 872 500 
Калибратор 6 64 852 800 
Контрола 1 754  10 

 
 
10. ПРОЦЕДУРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Пробите, които показват мътност, хемолиза, хиперлипидемия или съдържат фибрин, може да дават подвеждащи резултати. 
Не екстраполирайте примерни стойности извън последния калибратор. Разредете съответните проби и изследвайте повторно. 
 
 
11. ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ 
Стойностите, посочени по-долу, са само индикативни и се препоръчва за всяка лаборатория да установи свой собствен 
диапазон. 
Разпределение на нормалните стойности 
Тези стойности са получени от предполагаемо здрави пациенти от двата пола 
 

  Брой случаи      

   
12. СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИЗА 

Обичайни стойности на AFP
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n = 220 
x = 2,55 ng/mL 

D.S = 1,58 ng/mL 
96,4 % ≤ 6 ng/mL 
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12.1. Неточност 
Тя е оценена с помощта на 3 проби с различни концентрации. Те са изследвани или 30 пъти при едни и същи серии 
от анализи, или два пъти при 15 различни серии. 
 

Проби X ng/mL Вътресериен КВ%  Проби X ng/mL Междусериен 
КВ% 

1  26,9 4,0  4  27,0  4,9 
2  222 4,8  5  244  4,2 
3  437 5,3  6  460  6,5 

 
12.2. Тест за възстановимост 
Известни количества AFP са добавени към човешки серуми. Процентите на възстановяване на AFP в пробите са варирали 
от 97,7 до 101,7%. 
 
12.3. Специфичност 
Антителата, използвани в този анализ, гарантират измерване, което е напълно специфично за AFP. 
 
12.4. Граница на откриване 
Границата на откриване се определя като най-малката откриваема концентрация различна от нула с вероятност 95%. Тя 
е била оценена като 0,5 ng/ml. 
 
12.5. Интерференция  
Не е наблюдавана интерференция с билирубин, хемоглобин и триглицериди, измерена до съответните концентрации 
от 250 mg/L,  
10 g/L и 20 g/L. 
Имуноанализът е защитен срещу всякаква интерференция на човешки анти-миши антитела (HAMA) чрез прибавянето 
на протектор към маркера (неспецифични миши имуноглобулини). Въпреки това ние не можем да гарантираме, че това покритие 
е пълно. 
 

 
СХЕМА НА АНАЛИЗА 

 

Епруветки 

 
Буфер 

 
L 

Калибратори
Контрола 
Проби 
L 

Инкубирайте 
в продължение  
на 30 минути 
при 18-25°C 

при 
разклащане 

 
Промийте два 

пъти 
с дестилирана 

вода 

 

125I 
анти-AFP

L 

Инкубирайте 
в продължение 
на 30 минути 
при 18-25°C 

при 
разклащане 

 
Промийте два 

пъти 
с дестилирана 

вода 

Бройте 
Калибратори 

 300 50 300 

Контрола 
 300 50 300 

Проби 
 300 50 300 
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