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NGUYÊN LÝ CỦA XÉT NGHIỆM 

Salmonella typhi (S. typhi) là một loại vi khuẩn gram 

âm, tác nhân gây bệnh sốt thương hàn, một bệnh 

nhiễm trùng nghiêm trọng đặc trưng ở người. Hàng 

năm, ước tính có khoảng 16,6 triệu ca nhiễm mới 

và xảy ra 600.000 ca tử vong. Sốt thương hàn có thể 

được chẩn đoán bằng cách phân lập S. typhi từ máu, 

nước tiểu, hoặc phân nhưng phương pháp này đòi hỏi 

phải đươc tiến hành trong phòng thí nghiệm, cần các 

thiết bị nghiên cứu chuyên sâu, thao tác kỹ thuật và 

quy trình nên mất nhiều thời gian.  

Test nhanh Salmonella typhi Ag chỉ cần thực hiện 

trong 10 – 20 phút và cần một lượng mẫu phân nhỏ 

hoặc một giọt huyết thanh. Đây là phương pháp dễ 

dàng thực hiện và đặc hiệu cho chẩn đoán nhiễm S. 

Typhi. 

NGUYÊN LÝ CỦA TEST 

Bioland Nanosign Salmonella Typhi Ag là một kit 

xét nghiệm nhanh và định tính phát hiện kháng 

nguyên vi khuẩn Salmonella typhi (gây bệnh sốt 

thương hàn)   trong huyết thanh/ mẫu phân bằng kỹ 

thuật miễn dịch sắc ký.  

Trên vùng xét nghiệm của test nhanh, một màng 

nitrocellulose được gắn với kháng thể đa dòng có khả 

năng bắt kháng kháng nguyên S. typhi (vạch T). Một 

kháng thể da dòng S.typhi khác được cộng hợp với 

nhiều hạt vàng (hạt nano vàng). Cộng hợp này được 

gắn kết trên miếng polyester hay miếng đệm như 

đệm cộng hợp. Mục đích của xét nghiệm này là phát 

hiện kháng nguyên của vi khuẩn Salmonella typhi 

trong huyết thanh hoặc mẫu phân. Khi mẫu được nhỏ 

vào giếng S, chất cộng hợp hạt vàng kháng thể sẽ 

được hòa tan và di chuyển cùng với mẫu dọc theo 

màng và được bắt giữ bởi kháng thể kháng S.typhi 

(kháng thể này đã được cố định trên bề mặt màng 

nitrocellulose 

Kết quả được đọc sau 10 - 15 phút với vạch màu 

hồng/tím xuất hiện trên test (vạch T), vạch hồng/ tím 

này là phức hợp của các hạt vàng kháng thể - kháng 

nguyên – kháng thể (Nếu mẫu không có kháng 

nguyên Salmonella typhi thì không có hình thành 

vạch trong khu vực vạch xét nghiệm). Phức hơp này 

tiếp tục di chuyển và được bắt giữ bởi chất phản ứng 

đối chứng và vì vậy sẽ tạo ra vạch hồng/ tím thứ hai - 

vạch đối chứng (vạch C) trên test thử xét nghiệm. 

 

 

CÁC VẬT LIỆU CUNG CẤP THEO KIT: 

Kit Bioland Nanosign Salmonella Typhi Ag device 

bao gồm: 

1. Các test xét nghiệm với chất hút ẩm. 

2. Hướng dẫn sử dụng. 

3. Dung dịch buffer phản ứng 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI 

a. Dạng que (Strip): 100 tests/kit. 

b. Dạng khay (Device): 30 tests/kit. 

 

LIỀU DÙNG 

 1 test thử cho một xét nghiệm 

 

CHỈ ĐỊNH 

 Dùng cho sàng lọc và chẩn đoán nhanh virus 

viêm gan B thông qua phát hiện kháng nguyên 

bề mặt. 

 

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 thử đã 

sử dụng theo yêu cầu của GLP. 

6. Không dùng với háo 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: 

Kit Salmonella typhi Ag có thể thực hiện trên phân 

hoặc huyết thanh mẫu. Test cho kết quả tốt nhất trên 

các mẫu tươi. Nếu việc xét nghiệm không thể được 

thực hiện ngay lập tức, các mẫu thu thập phải được 

bảo quản ở 2-8oC sau khi thu thập đến 3 ngày. Nếu 

việc xét nghiệm không thể được thực hiện trong 

vòng 3 ngày, huyết thanh có thể được lưu trữ đông 

lạnh tại – 20oC hoặc lạnh hơn. Việc vận chuyển mẫu 

phải tuân thủ qui định về việc vận chuyển. 
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ĐIỀU KIỆN LƯU GIỮ & HẠN DÙNG: 

1.Test xét nghiệm Typhoid Ag nên đựơc 

lưu giữ ở nhiệt độ từ 2 đến 300C (36 – 

860F).  

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

xuất. 

 

THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM: 

1. Tháo test ra từ các túi nhôm và đặt trên một mặt 

phẳng sạch sẽ.  

* Đối với các mẫu phân (không sử dụng 

BUFFER): Thêm khoảng 1g mẫu phân vào ống 

chứa khoảng 1 ml dung dịch tách chiết PBS 

(Phosphate Buffered Saline). Trộn đều và để yên 

trong 5 phút hoặc lâu hơn để cho phép các hạt lớn 

lắng xuống. Sau đó, thêm 4 giọt từ các lớp trên của 

mẫu chiết xuất vào giếng trên test xét nghiệm bằng 

ống nhỏ giọt cung cấp. 

 
* Đối với các mẫu huyết thanh (sử dụng BUFFER): 

Sử dụng ống nhỏ giọt cung cấp, thêm một giọt huyết 

thanh vào giếng mẫu trên test và thêm tiếp 3 giọt dung 

dịch buffer. Bởi vì số lượng S. typhi trong huyết thanh 

là ít hơn so với phân cho nên kết quả của kháng nguyên 

cũng thấp hơn. Điều này làm giảm độ nhạy của các xét 

nghiệm trên các mẫu huyết thanh so với những mẫu 

phân. 

 

Để có kết quả tốt nhất, việc sự dụng mẫu phân nên 

được khuyến cáo sử dụng. Nếu mẫu huyết thanh sử 

dụng và kết quả âm tính thu được, và sốt thương 

hàng vẫn còn được nghi ngờ, một test thứ hai nên 

thực hiện trên mẫu phân. 

2. Đọc kết quả  trong 15 phút. 

* Lưu ý: Nhiều hơn một giọt mẫu tách chiết/ dung 

dịch buffer hoặc mẫu phân được thêm vào nếu trên 

test không thật sự có vạch rõ ràng trong 10 phút. 

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ: 

Đọc kết quả 15 phút sau khi đã thực hiện. Vạch xét 

nghiệm (T) có thể trở thành đậm lên sau thời gian 

này gây ra sẽ tăng nguy cơ cho kết quả dương tính 

giả yếu. Một số mẫu có thể rất nhớt và trong những 

trường hợp này thì kết quả chỉ có thể được đọc khi 

nền cửa sổ phản ứng đã xuất hiện rõ ràng. 

 

1. Âm tính: Chỉ xuất hiện vach màu hồng/tím tại 

vạch đối chứng (C).  

2. Dương tính: Xuất hiện vạch màu tím/hòng tại 

vạch xét nghiệm T và vạch đối chứng C.  

3. Không có giá trị: Nếu chỉ xuất hiện băng tại vạch 

xét nhiệm T hoặc không có xuất hiện bất kì vạch nào 

tại vạch xét nghiệm T và vạch đối chứng C. Thực 

hiện lại xét nghiệm với device  

 

GIỚI HẠN: 

Test xét nghiệm nhanh Salmonella Typhoid Ag được 

thiết kế cho phép sàng lọc nhanh kháng nguyên  vi 

khuẩn samonella typhi trong phân người. Kit cho kết 

quả nhanh và dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, có khả 

năng xảy ra dương tính hay âm tính giả do nhiều yếu 

tố tác động khác. Do đó, dựa vào kết quả xét nghiệm 

của test, cần đưa ra quyết định cuối cùng với triệu 

chứng lâm sàng, các kết quả kiểm tra khác và tham 

vấn ý kiến của bác sĩ. 


