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 NGUYÊN LÝ CỦA XÉT NGHIỆM 

Rotavirus ở người (HRV) là một trong những virus 

gây bệnh chính gây ra nghiêm trọng, tiêu chảy mất 

nước ở trẻ em trên thế giới. Cho đến bây giờ, có 

bảy nhóm trong Rotavirus (A tới G). Trong số các 

nhóm này, chỉ có nhóm A, B, và C của Rotavirus 

có thể lây nhiễm sang con người, đặc biệt là nhóm 

A, gây ra phần lớn các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em 

(3-24 tháng tuổi cho đại đa số các bệnh nhiễm trùng 

nghiêm trọng). 

Bioland NanoSign Rota là một kit xét nghiệm sắc 

ký miễn dịch để phát hiện nhanh và định tính 

nhóm kháng nguyên A của Rotavirus trong mẫu 

phân người. Các kháng thể đặc hiệu HRV được cố 

định vào màng nitrocellulose. Và sau đó, các 

kháng thể đặc hiệu HRV được cộng hợp với 40 

nm của các phần hạt vàng. Các cộng hợp này được 

đặt trên một miếng polytester hay miếng đệm như 

đệm cộng hợp. Khi mẫu được nhỏ vào giếng của 

test, cộng hợp được hòa tan di chuyển cùng với 

mẫu bằng cách khuếch tán thụ động; cả cộng hợp 

và mẫu phản ứng với các kháng thể đã được cố 

định vào màng nitrocellulose. Nếu mẫu chứa 

kháng nguyên Rotavirus, kết quả là có thể nhìn 

thấy trong vòng 15 phút tạo ra một vạch màu đỏ 

trên màng. Dung dịch này tiếp tục di chuyển và 

được bắt giữ bởi chất phản ứng đối chứng, và vì 

vậy sẽ tạo ra vạch đỏ thứ hai (vạch đối chứng) trên 

test xét nghiệm. 

         CÁC VẬT LIỆU CUNG CẤP THEO KIT: 

Kit phát hiện Bioland Nanosign Rota bao gồm: 

1. Các test xét nghiệm đựng trong bao có chất hút 

ẩm. 

2. Hướng dẫn sử dụng. 

3. Dung dịch buffer đựng trong từng eppendorf. 

 

 

LƯU Ý 

1. Tính ổn định của hóa chất xét nghiệm có thể bị 

ảnh hưởng bởi độ ẩm, do đó nên thực hiện xét 

nghiệm ngay sau khi mở test. 

2. Không dùng kit quá hạn, không để kit trong tủ 

đông. 

3. Dùng cho chẩn đoán trong phòng thí nghiệm. 

4. Đeo găng tay khi thao tác, rửa tay sau khi xét 

nghiệm. 

5. Loại bỏ găng tay, swab, ống nghiệm và test đã 

sử dụng theo yêu cầu của GLP. 

6. Không dùng với hóa chất của các loại kit khác. 

7. Loại bỏ dung dịch xét nghiệm nếu phát hiện 

nhiễm khuẩn hay nấm. 

 

     THU NHẬN VÀ LƯU GIỮ MẪU 

1. Thu nhận và thao tác theo tiêu chuẩn PTN. Với 

test này, mẫu nên phân của trẻ em nên được sử 

dụng. 

2. Nên xét nghiệm mẫu ngay khi tách. Nếu phải 

lưu giữ, nên giữ ở 2 – 80C trong khoảng 24 giờ 

hay ở -20oC nếu muốn giữ lâu hơn. 

 

        THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM 

1. Đặt tất cả các mẫu, test về  nhiệt độ phòng 

trước khi thực hiện (15 ~ 30 phút). 

2. Chuẩn bị test  và sau đó đánh dấu mã của bệnh 

nhân vào test. 

3. Lấy mẫu phân (khoảng 12,5 mg) từ 4 ~ 5  vị 

trí, sử dụng tăm bông. 

4. Mở nắp eppendorf cho miếng tăm bông vào và 

xoay mạnh cho đến khi mẫu phân đã được hòa 

tan vào ống. Sau đó, loại bỏ miếng tăm bông.  

5. Đậy nắp lại và trộn đều một lần nữa. 

6. Mở nắp eppendorf và dùng micropipet hút 100 

µl mẫu cho vào test. 

7. Đọc kết quả trong 10 -15 phút. 

* Không đọc kết quả sau thời gian 25 phút 
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GIẢI THÍCH KẾT QUẢ 

1. Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch đối chứng (C) 

2. Dương tính: Xuất hiện vạch xét nghiệm (T) và 

vạch đối chứng (C).  

3. Sau 25 phút, không đọc kết quả đối với các 

test không xuất hiện vạch đối chứng (C) dù có 

thể có màu từ hồng nhạt đến đỏ ở vạch xét 

nghiệm (T). Thực hiện lại xét nghiệm với test 

mới . 

   ĐIỀU KIỆN LƯU GIỮ & HẠN DÙNG 

1. Test xét nghiệm NanoSign Rota device nên 

được lưu giữ ở nhiệt độ từ 4 đến 30oC (40 – 

86oF). 

2. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC 

HIỆU 

Theo báo cáo đánh giá của FDA Hàn Quốc, 

NanoSign Rota được xác định 100%  tại thời điểm 

thử nghiệm trên 3 lô khác nhau với 12 loại mẫu 

chuẩn (9 dương và 3 âm). 

NanoSign Rota cho thấy không có phản ứng chéo 

với mẫu virus có nồng độ  <1 mg/ml và mẫu chứa 

vi khuẩn  có ngưỡng <1x10 CFU/ml được liệt kê 

dưới. Các virus được thử nghiệm là, Adenovirus 

loại 5,7,10,18, Coronavirus 229E, Coxsackievirus 

A9 & B5, echovirus 2,3,6, Herpes simplex virus 1 

& 2, quai bị, virus sởi, Norovirus GI & GII, sốt bại 

liệt, parainfluenza 1,2,3, Virus hô hấp hợp bào 1 & 

2, Rhinovirus loại 14 & 16, cúm A & B, và 

Varicella- Zoster. Và, các vi khuẩn thử nghiệm là, 

Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis, 

Corynebactgerium diphtheriae, Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, 

Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus plantarum, 

Listeria monocytogenes, Proteus vulgaris, 

Pseudomanas aeruginosa, Serratia 


