
 

  

 

 

 
 

H.pylori Cassette 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Kit thử chẩn đoán H.pylori 

H.pylori Test Device 
(Huyết thanh / huyết tương) 

Kit  thử chẩn  đoán  H.pylori  dùng  để định tính  phát 
hiện  kháng  thể  H.pylori  trong  huyết   thanh  hoặc 
huyết tương. Là dụng cụ chỉ chuyên  sử dụng cho việc 
xét nghiệm chẩn đoán. 
MỤC ĐÍCH  SỬ DỤNG 
Kit thử chẩn đoán H.pylori là dụng cụ xét nghiệm sắc ký 
miễn dịch định  tính phát hiện sự có mặt của kháng thể 
H.pylori  trong huyết thanh hoặc huyết tương người, hỗ 
trợ chẩn đoán nhiễm H.pylori. 
TỔNG QUAN 
H.pylori là vi trùng nhỏ dạng xoắn, sống trên bề mặt của 
dạ dày và tá tràng. H.pylori được coi như là có liên quan 
đến nguyên nhân của các bệnh dạ dày ruột, gồm loét dạ 
dày – tá tràng, chứng khó tiêu nhưng không loét, viêm 
dạ dày cấp hoặc mãn. 
Cả hai phương pháp xâm lấn và không xâm lấn đều được 
sử dụng để chẩn  đoán nhiễm H.pylori  ở bệnh  nhân có 
triệu chứng bệnh dạ dày ruột. Những phương pháp chẩn 
đoán xâm lấn thì tốn kém và phải phụ thuộc vào máy 
móc,  gồm sinh  thiết  dạ dày,  tá  tràng  làm  xét  nghiệm 
urea, nuôi cấy và hoặc nhuộm tế bào học. Các kỹ thuật 
không xâm lấn gồm xét nghiệm hơi thở tìm urea (đòi hỏi 
thiết bị xét nghiệm mắc tiền), phương pháp   xạ hình và 
huyết thanh học. 
Những người nhiễm  H.pylori  sẽ hình  thành  kháng  thể 
trong huyết thanh tương quan chặt chẽ với tế bào học, 
giúp  khẳng  định  nhiễm  H.pylori.  Kit  thử chẩn  đoán 
H.pylori là xét nghiệm đơn giản sử dụng kết hợp phần tử 
phủ kháng nguyên H.pylori và anti human IgG để định 
tính  và  phát  hiện  chọn  lọc  kháng  thể  H.pylori  trong 
huyết thanh hoặc huyết tương chỉ trong vài phút 
NGUYÊN  LÝ HOẠT ĐỘNG 
Kit thử chẩn đoán H.pylori là dụng cụ xét nghiệm miễn 
dịch màng định tính phát hiện kháng thể kháng H.pylori 
trong huyết thanh hoặc huyết tương. Trong quá trình xét 
nghiệm, anti human IgG đã được bất động ở vùng vạch 

kết quả trên kit thử. Sau khi mẫu huyết thanh hoặc huyết 
tương được nhỏ vào giếng mẫu, nó sẽ phản ứng với phần 
tử phủ kháng nguyên  trên kit. Hỗn hợp này di chuyển 
theo  nguyên  tắc sắc  ký dọc theo  chiều dài của kit và 
phản ứng với anti human IgG. Nếu mấu chứa kháng thể 
H.pylori, một vạch màu sẽ xuất hiện ở vùng kết quả cho 
biết kết quả dương tính. Kết quả là âm tính nếu không có 
xuất hiện vạch  màu  ở  vùng  kết quả. Nhằm  mục đích 
kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm,  một vạch màu 
luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (gọi là vạch chứng) 
để chứng tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã thấm 
tốt. 
THÀNH PHẦN  CHÍNH: 
Kit thử chứa phần tử phủ kháng nguyên H.pylori và anti 
human IgG trên màng. 
CẢNH  BÁO VÀ PHÒNG NGỪA 

• Kit thử chẩn đoán H.pylori là dụng cụ chỉ chuyên 
sử dụng cho việc xét nghiệm chẩn đoán. Không sử 
dụng kit thử đã hết hạn sử dụng. 

• Không ăn, không uống hoặc hút thuốc trong khu 
vực bảo quản, làm xét nghiệm. 

• Thận trọng với tất cả mẫu bệnh phẩm vì chúng có 
thể chứa tác  nhân  lây  nhiễm.  Tuân  thủ mọi lời 
cảnh báo  để tránh  các  rủi ro  nhiễm trùng  trong 
suốt quá trình xét nghiệm. Tuân thủ các quy định 
về tiêu hủy mẫu bệnh phẩm. 

• Mặc đồ bảo hộ y tế như áo choàng,  găng tay sử 
dụng một lần, bảo vệ mắt trong quá trình xét 
nghiệm. 

• Độ ẩm và nhiệt độ có thể ảnh hưởng không tốt đến 
kết quả xét nghiệm. 

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH 
Kit thử có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc làm lạnh 

(2 – 30
o
C). Kit thử giữ được tính ổn định cho đến ngày 

hết hạn sử dụng in trên túi đựng sản phẩm. Kit thử phải 
được bảo quản  trong túi hàn kín cho đến khi lấy ra sử 
dụng. Không  được làm đông băng sản phẩm 
LẤY VÀ CHUẨN BỊ MẪU BỆNH PHẨM 

• Kit  thử chẩn đoán  H.pylori  sử dụng mẫu huyết 
thanh hoặc huyết tương để làm xét nghiệm. 

• Tách  huyết thanh  hoặc  huyết  tương càng  nhanh 
càng tốt để tránh hiện tượng tan huyết. Chỉ được 

dùng  các  mẫu  bệnh  phẩm  sạch,  không  bị hiện 
tượng tan huyết. 

• Xét nghiệm phải được tiến hành ngay sau khi lấy 
mẫu. Không được để mẫu  bệnh  phẩm  ở nhiệt  độ 
phòng  trong  thời  gian  dài.  Mẫu huyết  thanh  và 

huyết tương có thể bảo quản  ở nhiệt  độ 2 – 8
o
C 

trong vòng 3 ngày. Muốn bảo quản lâu hơn, mẫu 
bệnh  phẩm  phải được giữ ở nhiệt  độ thấp hơn - 
20oC. 

• Để các mẫu bệnh phẩm ở nhiệt độ phòng trước khi 
làm xét nghiệm. Các mẫu đông băng phải được để 
cho tan ra hoàn toàn và được lắc đều trước khi làm 
xét nghiệm. Không lặp lại việc đông băng và làm 
tan đối với các mẫu bệnh phẩm. 

• Nếu mẫu bệnh phẩm cần phải di chuyển,  chúng 
phải  được đóng gói và vận chuyển  phù hợp với 
các quy định  an toàn về vận chuyển  các chất có 
nguy cơ lây nhiễm cao. 

VẬT TƯ 
Vật tư đi kèm 

• Các kit thử 

• Ống nhỏ mẫu sử dụng một lần. 

• Hướng dẫn sử dụng. 

Vật tư không  đi kèm nhưng cần có: 
• Dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm. 

• Máy ly tâm. 

• Thiết bị đo thời gian. 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Để kit thử, mẫu huyết thanh hoặc huyết tương…ở nhiệt 
độ phòng (15 – 30OC) trước khi làm xét nghiệm. 

1.   Lấy kit thử ra khỏi túi kín đựng sản phẩm và sử 
dụng kit thử càng nhanh càng tốt. Để đạt kết quả 
tốt nhất, toàn bộ quá trình xét nghiệm phải được 
hoàn thành trong vòng một giờ kể từ khi mở túi 
đựng sản phẩm. 

2.   Đặt  kit  thử trên  mặt  phẳng  sạch,  nằm  ngang. 
Dùng ống nhỏ giọt nhỏ theo phương thẳng đứng 
3 giọt huyết thanh hoặc huyết tương (~ 100µ l) 
vào giếng mẫu S của kit thử và bắt đầu đếm thời 
gian.  Tránh  tạo bóng khí trong giếng S. (Xem 
hình minh họa). 



 

  

 

 

Phương pháp Sinh thiết Kết 
quả 
tổng 

 

Kit thử 
H.pylo 

ri 

Kết quả Dươn 
g tính 

Âm 
tính 

Dương 
tính 

94 27 121 

Âm tính 0 85 85 
Kết quả tổng 94 98 192 

 

Phương pháp ELISA Kết 
quả Kit Kết quả Dươn Âm 

 

 
 

3.   Đợi vạch đỏ xuất hiện. Kết quả nên đọc  trong 
vòng 10 – 20 phút. Không đọc kết quả sau 20 
phút. 

ĐỌC  VÀ  DIỄN  GIẢI KẾT  QUẢ  (Xem  hình  minh 
họa) 

 

 
 
 
 
 

DƯƠNG  TÍNH:  Xuất hiện hai vạch đỏ rõ rệt: một ở 
vùng chứng gọi là vạch chứng (C), vạch kia ở vùng kết 
quả gọi là vạch kết quả (T). 
Lưu ý: Độ đậm màu của vạch kết quả (T) có thể sẽ khác 
nhau  tùy theo  nồng độ của kháng  thể kháng  HCV  có 
trong mẫu bệnh phẩm. Tuy nhiên, bất kỳ vạch mờ nào ở 
vùng kết quả cũng đều được coi là dương tính. 
ÂM TÍNH:  Chỉ xuất hiện một vạch chứng (C). Không 
thấy xuất hiện vạch kết quả (T) dù đậm hay mờ. 
KẾT  QUẢ  KHÔNG CÓ  GIÁ  TRỊ: Không  thấy xuất 
hiện vạch chứng (C.) Nguyên nhân thường gặp là do 
lượng  mẫu  bệnh  phẩm  không  đủ hoặc  thao  tác  xét 
nghiệm  sai. Đọc lại hướng dẫn  và làm lại xét nghiệm 
bằng kit thử mới khác. Nếu như, tình trạng vẫn như cũ, 
hãy liên lạc với đại lý phân phối để được giải đáp. 
KIỂM  ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
Kit thử có chức năng tự kiểm tra quy trình thao tác xét 
nghiệm. Sự xuất hiện vạch chứng (C) màu đỏ chứng tỏ 
lượng mẫu  bệnh  phẩm  đủ và  quy  trình  thao  tác  xét 
nghiệm đúng. 
Các mẫu chuẩn để kiểm định chất lượng không được cấp 
kèm theo với kit thử này. Tuy nhiên,  có thể tiến hành 
những kiểm định dương tính, âm tính tại các phòng thí 
nghiệm đạt tiêu chuẩn để khẳng định quy trình thao tác 
xét  nghiệm  là đúng và thẩm tra  các  đặc  tính  của sản 
phẩm. 
HẠN CHẾ CỦA KIT THỬ 

1.   Kit thử chẩn đoán H.pylori chỉ sử dụng cho mục 
đích chẩn đoán bệnh. Kit thử chỉ dùng để phát 
hiện sự hiện diện của kháng thể kháng H.pylori 
trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Kit thử 
này  không  thể sử dụng  để  định  lượng  giá  trị 

cũng như tốc độ gia tăng của nồng độ kháng thể 
H.pylori.. 

2.   Kit thử chẩn đoán H.pylori  chỉ phát hiện sự có 
mặt của kháng thể kháng H.pylori và không nên 
dùng như là phương pháp duy nhất để chẩn đoán 
bệnh. 

3.   Cũng như tất cả các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, 
kết quả xét nghiệm cần phải được xem xét cũng 
với những thông tin khác của bác sĩ lâm sàng. 

4.   Nếu như kết quả xét  nghiệm  âm  tính  mà  các 
triệu chứng lâm sàng khác vẫn còn, cần phải làm 
thêm  xét nghiệm  bằng các phương pháp  khác. 
Vì vậy, kết quả xét nghiệm âm tính ở bất kỳ thời 
điểm nào  cũng không  loại trừ được khả  năng 
nhiễm H.pylori. 

GIÁ TRỊ MONG  ĐỢI 
Kit thử chẩn đoán H.pylori  được so sánh kỹ thuật nuôi 
cấy/tế bào học cho thấy kết quả chính xác đạt 93.2%. 
CÁC ĐẶC TÍNH 
Kit thử chẩn đoán H.pylori trong huyết thanh hoặc huyết 
tương được đánh giá với các mẫu của bệnh nhân khám 
nội soi, có triệu chứng và không triệu chứng. 
Sinh thiết (nuôi cấy / tế bào học) được chọn là phương 
pháp  tham  khảo  với kit  thử chẩn đoán H.pylori  trong 
huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu dương tính nếu 
phương  pháp  nuôi  cấy  hoặc  tế bào  học  hoặc  cả hai 
phương pháp đều dương tính. Mẫu âm tính nếu cả hai 
phương pháp âm tính. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Độ nhạy tương đối: 95.9% (89.9 – 98.9%) 
Độ đặc hiệu tương đối: 75.9% (66.9 – 83.4%) 
Độ chính xác: 85.2% 
Các mẫu không  đồng nhất kết quả sẽ được giải quyết 
bằng cách so sánh thêm kháng thể H.pylori IgG bằng 
phương pháp ELISA 

 

 

thử 
H.pylo 

ri 

 g tính tính tổng 

Dương 
tính 

94 13 107 

Âm tính 0 85 85 

Kết quả tổng 94 98 192 

Độ nhạy  tương đối: >99% (96.2 – 100%) 
Độ đặc hiệu tương đối: 86.7% (78.4 – 92.8%) 
Độ chính xác: 93.2% (khoảng tin cậy 95%) 
Sự chính  xác: 
Intra – Assay: 
Kiểm tra các kit thử của cùng một lô sản xuất bằng cách 
lặp  lại 9  lần  trên  3  mẫu  âm  tính,  dương  tính  yếu  và 
dương tính. Các kết quả đúng chiếm >99%. 
Inter – Assay: 
Kiểm tra các kit thử được lấy từ 3 lô sản xuất khác nhau 
bằng cách lặp lại 27 lần trên 3 mẫu âm tính, dương tính 
yếu và dương tính. Các kết quả đúng chiếm >99%. 
Phản ứng chéo: 
Huyết  thanh  chứa  kháng  thể  H.pylori  đã  được  kiểm 
chứng với C.jejuni,  C. fetus, C.coli và E. coli. Kết quả 
quan sát không có phản ứng chéo, cho thấy kit thử chẩn 
đoán H.pylori có độ đặc hiệu cao với kháng thể H.pylori. 
Nghiên cứu yếu tố gây nhiễu: 
Kit  thử chẩn  đoán    H.pylori  trong  huyết  thanh  hoặc 
huyết  tương được kiểm chứng các yếu tố gây nhiễu có 
thể có như mẫu máu bị tán huyết hoặc có hạt mỡ cũng 
như mẫu có chứa nồng độ bilirubin  cao. Thêm vào đó, 
không có sự gây nhiễu quan sát được trên các mẫu chứa 
>  1000mg/dl  Hb,  >  1000  mg/dl  bilirubin  và  >  2000 
mg/dl albumin/huyết thanh người. 
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