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CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM SAR-CoV-2
PHỔ BIẾN

• Xét nghiệm kháng thể

• Xét nghiệm kháng nguyên

• Xét nghiệm PCR



Xét nghiệm kháng thể

• Phát hiện kháng thể

• Các loại các kháng thể được phát hiện:

IgM, IgG, IgA

• Loại test:

- Phương pháp Test nhanh sắc kí

- Phương pháp hóa phát quang CLIA

- Phương pháp miễn dịch enzyme ELISA

• Mẫu xét nghiệm: mẫu máu

Lời khuyên: Nên phối hợp kết quả IgM và IgG để biện luận



Minh họa test nhanh kháng thể SARS-CoV-2

BioMedomics COVID 19

(Tham khảo Tài liệu của công ty BD-2020)



Independent Evaluations of COVID-19 Serological Tests

• https://open.fda.gov/apis/device/covid19serology

SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab

Manufacturer: Access Bio Inc.

Device: CareStart COVID-19 IgM/IgG Rapid Diagnostic Test for the Detection of SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab

Date Performed: 2020-06-02

Lot Number: C120E68

Panel: Panel 2

Marketing Status: EUA Authorized

Antibody Performance Measure Estimate of Performance 95% Confidence Interval

IgM Sensitivity 90.0% (27/30) (74.4%; 96.5%)

IgM Specificity 98.8% (79/80) (93.3%; 99.8%)

IgG Sensitivity 100% (30/30) (88.7%; 100%)

IgG Specificity 98.8% (79/80) (93.3%; 99.8%)

Combined Sensitivity 100% (30/30) (88.7%; 100%)

Combined Specificity 97.5% (78/80) (91.3%; 99.3%)

Combined PPV at prevalence = 5% 67.8% (34.9%; 88.3%)

Combined NPV at prevalence = 5% 100% (99.4%; 100%)





NỘI DUNG REVIEW TEST KHÁNG THỂ CỦA COCHRANE

- Độ nhạy là khả năng phát hiện ca nhiễm bệnh (true positive)

Độ nhạy các test kháng thể dựa vào thời điểm thử nghiệm

• Mắc bệnh trong 7 ngày đầu: độ nhạy 30%

• Sau mắc bệnh 7-14 ngày: độ nhạy 72%

• Sau mắc bệnh 14-21 ngày: độ nhạy 90%

• Sau mắc bệnh 21-28 ngày: độ nhạy 96%



NỘI DUNG REVIEW TEST KHÁNG THỂ CỦA COCHRANE

- Độ đặc hiệu là khả năng phát hiện ca không nhiễm bệnh (true negative)

- Độ đặc hiệu của các test đang lưu hành: Đa số là cao 98%



NỘI DUNG REVIEW TEST KHÁNG THỂ CỦA COCHRANE

- Độ nhạy là khả năng phát hiện ca nhiễm bệnh (true positive)

- Độ nhạy của các test đang lưu hành:

Phân bố từ > 90% tùy phương pháp



Independent Evaluations of COVID-19 Serological Tests

• https://open.fda.gov/apis/device/covid19serology

SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab

Manufacturer: Access Bio Inc.

Device: CareStart COVID-19 IgM/IgG Rapid Diagnostic Test for the Detection of SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab

Date Performed: 2020-06-02

Lot Number: C120E68

Panel: Panel 2

Marketing Status: EUA Authorized

Antibody Performance Measure
Estimate of 
Performance 95% Confidence Interval

IgM Sensitivity 90.0% (27/30) (74.4%; 96.5%)

IgM Specificity 98.8% (79/80) (93.3%; 99.8%)

IgG Sensitivity 100% (30/30) (88.7%; 100%)

IgG Specificity 98.8% (79/80) (93.3%; 99.8%)

Combined Sensitivity 100% (30/30) (88.7%; 100%)

Combined Specificity 97.5% (78/80) (91.3%; 99.3%)

Combined PPV at prevalence = 5% 67.8% (34.9%; 88.3%)

Combined NPV at prevalence = 5% 100% (99.4%; 100%)



Ứng dụng Giá trị tiên đoán dương
của test kháng thể SARS-CoV- 2 

Tỷ lệ hiện mắc COVID-19 trong

cộng đồng

Giá trị tiên đoán dương

PPV(SE=90%, SP=99.8%)

2% 90.2%

5% 95.9%

10% 98.0%

30% 99.5%

Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing | CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html


MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH SỬ DỤNG TEST KHÁNG THỂ SARS-CoV-2

- Đánh giá miễn dịch cộng đồng

* Đánh giá tỷ lệ người dân đã/ đang bị nhiễm trong cộng đồng

* Mục tiêu cho các chính sách cộng đồng.

- Tiên đoán khả năng mắc bệnh TRONG NHÓM BỆNH SAU 14
NGÀY → nếu test kháng thể dương → phải khẳng định lại bằng test
PCR SAR-CoV-2 để xem còn đang mắc bệnh hay đã khỏi

- Đánh giá khả năng sản xuất kháng thể của người bệnh COVID-19



CÁCH DÙNG KẾT QUẢ TEST KHÁNG THỂ

Xn tiếp theo/ phiên giải

TEST KHÁNG THỂ DƯƠNG

- BN có triệu chứng và nguy cơ

PCR SAR-Cov 2

- Dương: đang bệnh

- Âm: đã bệnh

TEST KHÁNG THỂ ÂM

- Bệnh nhân không triệu chứng và

không nguy cơ.

Chưa cần làm PCR

- Bệnh nhân có triệu chứng và

không nguy cơ

Thực hiện PCR

(áp dụng trong giai đoạn BYT khuyến cáo tầm soát các

ca bệnh hô hấp trong BV)

Bệnh nhân không triệu chứng và có

nguy cơ

Test PCR/ test kháng nguyên

(theo QĐ-4042/BYT)



XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN

• Là xét nghiệm phát hiện thành phần protein vỏ của virus SAR-Co-2

• Mẫu: phết mũi/ họng

• Phương pháp: 

- Test nhanh: sandwich immunodetection

( tương tự tìm kháng nguyên của Dengue virus, HIV, sốt rét…) trên thẻ XN

- Test miễn dịch hóa phát quang: trên máy XN



Tương quan pp antigen bằng hóa phát quang với qRT-PCR
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qRT-PCR (RNA copies/test)

Mẫu tỵ hầu Mẫu nước bọt

Tương quan xuất sắc giữa nồng độ N protein (CLEIA) và RNA copies (qRT-PCR) 

cho cả hai loại mẫu dịch tỵ hầu và mẫu nước bọt

Lumipulse
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63%

8%

8%

7%

5%

8%

76/76

(100%)

86/86

(100%)

96/96

(100%)

105/105

(100%)

110/111

(99.1%)

117/121

(96.7%)

Ct < 26

28 ≦ Ct < 30

30 ≦ Ct < 32

32 ≦ Ct < 34

34 ≦ Ct

26 ≦ Ct < 28

Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag cho thấy tỉ lệ tương quan cao với qRT-PCR với Ct32 hoặc thấp hơn

Tỉ lệ dương tính của Lumipulse cho dịch tỵ hầu được xét nghiệm dương tính bởi qRT-PCR

Tương quan pp antigen bằng hóa phát quang với qRT-PCR

Lumipulse



THỜI ĐIỂM XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN (antigen)

- Trên nhóm bệnh nhân đang có tải lượng virus cao

(Ct value < 25 hay > 106 copies/ml)

* Nhóm ủ bệnh: giai đoạn 1-3 ngày trước khi phát bệnh

* Nhóm mới phát bệnh: N1-N7 của bệnh

→Ứng dụng cho tầm soát bệnh ở nhóm nguy cơ hay nhóm mới phát bệnh

Lưu ý: Nếu bệnh từ ngày N5-N7 trở đi: viral load thường thấp→ XN antigen ít có ý nghĩa chẩn đoán

bệnh→ không dùng test antigen

Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays: Interim guidance (WHO) 



CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG TEST ANTIGEN SARS-CoV-2

- Chẩn đoán ban đầu ca bệnh Covid-19 nếu đơn vị y tế chưa triển khai

được PCR

- Tầm soát ca bệnh, ca ủ bệnh trong cộng đồng phục vụ các mục đích

dịch tễ, cách ly, …

- Ở cộng đồng có tỷ lệ Covid-19 cao, test antigen âm tính không có nghĩa

là khẳng định không nhiễm bệnh → phải thử PCR để khẳng định



BN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN NGHI NGỜ CA 

BỆNH COVID-19 CỦA WHO

Lấy mẫu hô hấp

TEST NHANH COVID-19 ANTIGEN

ÂM TÍNH DƯƠNG TÍNH

- PCR khẳng định chẩn đoán (nếu được)

- Ca nhẹ: cách ly, theo dõi

- Ca trung bình, nặng :cách ly, điều trị

Nếu cộng đồng có NHIỀU ca bệnh

- Cách ly

- Lập lại test antigen nếu triệu chứng

kéo dài

- Viêm phổi → lấy mẫu từ đường hô

hấp dưới

- PCR ( nếu được)

Nếu cộng đồng có ÍT ca bệnh

-Vẫn áp dụng các biện pháp

phòng ngừa chuẩn

-Tìm các tác nhân gây bệnh

khác.

Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays: Interim guidance (WHO) 



QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM

2.1. Công văn 4995 ngày 20.09.2020 v/v Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập

cảnh vào Việt Nam: Thực hiện xét nghiệm nhanh sử dụng kỹ thuật xét nghiệm phát

hiện RNA hoặc phát hiện kháng nguyên (ưu tiên sử dụng sinh phẩm có độ

nhạy cao và mẫu nước bọt)

2.2. Quyết định 4042:

- Sinh phẩm RT-PCR hoặc kháng nguyên của vi rút để khẳng định nhiễm

SARS-CoV-2

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên có độ nhạy cao có thể

được sử dụng để sàng lọc tại các điểm xét nghiệm lưu động hoặc cơ sở xét

nghiệm cố định

- Huyết thanh học phát hiện kháng thể không dùng cho trường hợp sàng lọc phát

hiện ca nhiễm



MINH HỌA CÁCH ÁP DỤNG TEST ANTIGEN TẠI NHẬT BẢN

-

Dương tính

Test antigen

SARS-CoV-19

Lumipulse

Không triệu chứng:
- Cách ly khách sạn 14 ngày

- PCR mỗi 2 ngày

Có triệu chứng:

- Điều trị tại BV gần

sân bay

Âm tính

- Không cần làm thêm XN

- Tự cách ly tại nơi lưu trú 14 ngày, 

kiểm soát bằng App.

- Định kì kiểm tra của chính phủ
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BD Veritor™ Plus System

Phương pháp miễn dịch phân tích bằng

phần mềm kĩ thuật số:

✓Phát hiện Kháng nguyên (antigen) 

SARS-CoV-2 Antigen trong 15 phút

Minh họa test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Rất thích hợp để sử dụng tại BV và ICU

(Tham khảo Tài liệu của công ty BD-2020)
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Fujirebio SARS-CoV-2 antigen test kits

Espline SARS-CoV-2 Lumipulse SARS-Cov-2 Ag

• Sắc kí miễn dịch (ICA) với miễn dịch Enzyme

• Mẫu bệnh phẩm: Dịch tỵ hầu

• Thể tích mẫu: 20uL

• Thời gian trả kết quả: ~30 phút

• Japan PMDA chấp thuận vào 13/5/2020

• Giá thu bảo hiểm vào 13/5/2020

• Đề xuất vào Guideline Nhật Bản vào 13/5, và 16/6/2020

• Xét nghiễm miễn dịch enzyme hóa phát quang (CLEIA)

• Phương pháp sanwich

• Mẫu bệnh phẩm: dịch tỵ hầu và nước bọt

• Thể tích mẫu: 100uL

• Khoảng đo: 0.60~5,000.00pg/ml

• LoD: 0.19pg/mL, LoQ: 0.60pg/mL

• Thời gian trả kết quả: 25 phút

• Công suất:  60 XN/giờ (trên G600II) - 120 XN/giờ (trên G1200)

• Japan PMDA chấp thuận vào 19/6/2020

G600II

G1200



XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ
TÌM SAR-CoV-2

• Là xét nghiệm phát hiện thành phần acid nucleic của virus SAR-Co-2

• Mẫu: phết mũi/ họng, dịch hút khí quản, BAL, phân, nước tiểu ….

• Gene đích: protein vỏ (E), RNA polymerase (RdRp), và nucleocapsid
protein (N)

• Phương pháp:

- Realtime PCR

- NAAT

- LAMP test



Các gene đích của XN SHPT SAR-CoV-2

• Gene E (vỏ): mục đích tầm soát:

- Âm tính: Trả KQ âm tính

- Dương tính: Cần làm thêm Gene RdRp (IP2 và IP 4)  hay gene N, …. để

khẳng định

- Các combo (Gene E và RdRp), (gene E và gene N) …. dương tính → tăng

độ nhạy phát hiện bệnh

Kalita D, Deka S (2020) Effectiveness of Different Gene-Target Strategies for SARS-CoV-2 Screening by RT-PCR and

Other Modalities: A Scoping Review. J Med Diagn Meth 9:298. doi: 10.35248/2168-9784.2020.9.298



Ứng dụng xét nghiệm sinh học phân tử tìm Sar-CoV-2

• Là xét nghiệm phát hiện thành phần acid nucleic của virus SAR-Co-2

• Mẫu: phết mũi/ họng, dịch hút khí quản, BAL, phân, nước tiểu ….

• Gene đích: protein vỏ (E), RNA polymerase (RdRp), và nucleocapsid protein (N)

• Phương pháp: 

- Realtime PCR

- NAAT

- LAMP test

• Mục đích : 

- Chẩn đoán bệnh

- Theo dõi hiệu quả điều trị của các thuốc chống virus

- Chẩn đoán thời điểm hết bệnh



SƠ ĐỒ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

Người cần XN SAR-CoV-2

Phết mũi, họng

PCR gene E

PCR Gene E: (-)

PCR Gene RdRp

-Gene RdRp (+): khẳng định nhiễm

SARS-CoV-2

-Gene Rdrp (-) → làm gene N

PCR Gene E: (+)

Trả kết quả PCR SARS-

CoV-2 : Âm tính

Bn viêm phổi :

- Tìm tác nhân khác: cúm, vi trùng

- Lập lại PCR



• Tỷ lệ PCR dương giả: 0.4-4% tùy cộng đồng.

• Tỷ lệ PCR âm giả: 2% - 33% tùy kĩ thuật, gene đích, cộng đồng

→ Cách khắc phục: lập lại mẫu, gửi mẫu đơn vị tham chiếu

False-positive COVID-19 results: hidden 

problems and costs. Lancet Respir Med, 

published online September 29, 2020

LƯU Ý 



Xét nghiệm theo dõi bệnh nhân COVID
tại BV Bệnh Nhiệt đới

• Sau khi chẩn đoán nhiễm Covid 19, BN được lấy 4 mẫu làm PCR Covid-19 mỗi ngày:

- 1 phết mũi

- 1 phết họng/ đàm/ dịch hút khí quản

- 1 mẫu phân

- 1 mẫu nước tiểu

Thời điểm xác định sạch virus:

- Các mẫu cùng cho kết quả RT-PCR âm tính 2 ngày liên tiếp ***



Minh họa giải pháp XN PCR nhanh
cho BN viêm phổi mùa Covid

Quy trình đơn giản, thời gian 60 phút, kết quả khảo sát 23 loại virus

(cúm, Coronavirus, SARS-CoV-2...), vi khuẩn không điển hình...
( Tham khảo Tài liệu của BioMerieux - 2020)

BioFire FilmArray



NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM  PCR SARS-CoV-2

VIỆT NAM

• Số phòng được triển khai XN: 137

• Số XN đã thực hiện: 1.076.811 mẫu

https://ncov.moh.gov.vn/web/




