
  

QUY TRÌNH PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE 

 

1./ Mô tả công nghệ 

  Virus Dengue và Sốt xuất huyết Dengue Sốt Dengue (SD) và các dạng 

nguy hiểm hơn của nó nhƣ sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và hội chứng sốc 

Dengue (HCSD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi rút Dengue gây nên. 

Bệnh sốt xuất huyết Dengue hiện đang lan truyền ở nhiều nƣớc trên thế giới 

với khoảng 50-100 triệu ngƣời bị nhiễm vi rút Dengue và khoảng 500.000 

trƣờng hợp bị sốt xuất huyết Dengue phải nhập viện mỗi năm, gây tử vong 5-

10%, thậm chí cao hơn nếu không đƣợc chẩn đoán và điều trị thích hợp. Virus 

dengue là một RNA virus thuộc họ Flaviviridae. Hệ gen virus dengue có chứa 

khoảng 11000 nucleodide, mã hóa cho 3 loại phân tử protein khác nhau (C, 

prM và E) và các kiểu protein khác nhƣ NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, 

NS5. Nồng độ virus dengue trong huyết thanh bệnh nhân là khoảng 102 

PFU/ml hoặc cao hơn. 

Nguyên tắc: Phát hiện RNA virus dengue trong huyết thanh dựa trên phản ứng 

đặc hiệu Reverse-Transcription Loopmediated isothermal Amplification (RT-

LAMP). 

Đặc tính: - Nhanh, đơn giản, không đòi hỏi thiết bị hiện đại - Thực hiện tại 

một điều kiện nhiệt độ: 61 oC - Thời gian thực hiện: 1 giờ - Độ nhạy phƣơng 

pháp: 10 PFU/ml 

Phạm vi áp dụng: Quy trình đƣợc sử dụng cho việc phát hiện nhanh RNA 

virus dengue trong mẫu huyết thanh tại các cơ sở xét nghiệm. 

Phƣơng thức phát triển sản phẩm: Nhận đặt hàng sản xuất kít và hƣớng dẫn kỹ 

thuật - Chuyển giao và hƣớng dẫn kỹ thuật phân tích. 

2./ Tính ƣu việt 

  Phát hiện nhanh virus Dengue để kịp thời có phƣơng pháp điều trị. 

3./ Hình thức chuyển giao 

- Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

- Tƣ vấn, Lixang, Dịch vụ kỹ thuật  



  

 

4./ Liên hệ chuyển giao 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  TS.Trƣơng Quốc Phong 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

- Điện thoại (*):  +84-4 4 36231457(808) 

- Email: tqphong@mail.hut.edu.vn  

mailto:tqphong@mail.hut.edu.vn

