AFP (Alpha-Fetoprotein) Test
AFP is a test used to check for birth defects in your baby. AFP is a
protein made by your baby during pregnancy. It passes into your blood.
To test AFP levels, a blood sample is taken from you. If the AFP level is
high or low, your baby may have a birth defect.
The test causes no harm to you or to your baby. It can only test for some
birth defects. Talk to your doctor about having this test. You can choose
to not have this test.

What do the test results mean?
If your due date has changed or you are carrying twins, your result may
be high or low. If your AFP level is high or low, there will be more tests.
These tests may include:
• A repeat of the AFP test
• A picture of your baby using sound waves called an ultrasound
• A test to check the fluid around your baby called amniocentesis
• Genetic counseling to review your test results
Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results
with you.
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Альфа-фетопротеїнове
обстеження (Обстеження AFP)
Обстеження AFP використовується для виявлення вроджених вад
Вашої дитини. AFP - це білок, що виробляє Ваша дитина під час
Вашої вагітності. Він потрапляє у Вашу кров. Для визначення
рівнів AFP береться аналіз крові. Якщо рівень AFP високий або
низький, можливо, Ваша дитина має вроджену ваду.
Це обстеження не завдасть шкоди Вам або Вашій дитині. Воно
може виявити лише деякі вроджені вади. Порадьтеся зі своїм
лікарем щодо проведення цього обстеження. Можливо, Ви від
нього відмовитесь.

Що означають результати обстеження?
Якщо очікуваний термін Вашої вагітності змінився, або Ви вагітні
близнюками, Ваші результати можуть бути високими або низькими.
Якщо Ваш рівень AFP високий або низький, будуть проведені
додаткові обстеження. Ці обстеження можуть включати:


Повторне обстеження AFP



Зображення Вашої дитини із застосуванням звукових хвиль, яке
називається ультразвуковим дослідженням.



Обстеження з метою перевірки навколоплідної рідини, яке
називається амніоцентезом.



Генетична консультація для аналізу результатів обстеження.

Результати обстеження будуть відправлені Вашому лікарю. Ваш
лікар пояснить Вам ці результати.
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Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря
або медичної сестри.
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