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Thử Nghiệm Máu về Bệnh Ho Lao 
(QuantiFERON™-TB Gold In-Tube) 
Người ta mắc bệnh ho lao như thế nào?
Bệnh Ho Lao (TB) được truyền nhiễm qua không khí 
từ người này sang người khác. Vi trùng ho lao (TB) vào 
không khí khi một người mắc bệnh ho lao trong phổi ho 
hoặc nhảy mũi. Những người ở gần có thể hít thở vào 
những vi trùng này và trở nên mắc bệnh. 

Sự khác biệt giữa nhiễm bệnh ho lao âm ỉ và 
bệnh ho lao?
Những người nhiễm bệnh ho lao âm ỉ (cũng được gọi là 
LTBI) là đã bị nhiễm vi trùng ho lao, nhưng không cảm 
thấy đau yếu hoặc có triệu chứng gì. Những người này 
không thể truyền nhiễm bệnh ho lao cho người khác vì 
vi trùng ho lao đang ngủ và không hoạt động. Chỉ có 
dấu hiệu phản ứng dương tính của LTBI khi được thử 
nghiệm ho lao dưới da hoặc thử nghiệm máu về ho lao, 
như QuantiFERON.

Không được điều trị, LTBI đôi khi có thể trở thành 
bệnh Ho Lao. Điều này xảy ra khi vi trùng lao “đang 
ngủ” thức dậy, tăng trưởng mạnh và sinh sôi nảy nở. 
Điều này có thể làm cho người ta cảm thấy đau yếu và có 
thể nghiêm trọng. Bệnh có những triệu chứng như ho, 
nóng sốt và sụt cân. Một số người mắc bệnh ho lao bị lây 
và có thể truyền vi trùng lao cho những người khác.

Nếu tôi đã tiếp cận với bệnh ho lao trước đây, tôi có 
thể xác định cách nào?
Thử nghiệm ho lao dưới da hoặc thử máu về bệnh ho lao 
(QuantiFERON hoặc QFT) được sử dụng để phát hiện 
quý vị có nhiễm vi trùng lao không. 

Tốt hơn hết hãy liên lạc với chẩn y viện hoặc sở y tế quận 
hạt để biết thêm tin tức.

Thử Nghiệm QuantiFERON là gì?
QuantiFERON (cũng được gọi là 
QFT) là một thử nghiệm máu để sự 
nhiễm bệnh ho lao. Để thử nghiệm, 
một nhân viên y tế sẽ lấy máu (ít hơn 
một muỗng càphê) trong tĩnh mạch 
của quý vị. Sau đó máu sẽ được đem 
đi thử nghiệm.

Bao lâu tôi sẽ có kết quả?
Kết quả thử nghiệm sẽ có từ 5 đến 
7 ngày.

Kết quả thử nghiệm được giải 
thích như thế nào?
Nếu thử nghiệm có dương tính, có 
thể quý vị đã tiếp cận với bệnh ho 
lao và quý vị đã bị nhiễm ho lao âm ỉ 
(LTBI).

Chụp hình phổi sẽ được thực 
hiện để chắc chắn rằng quý vị 
không có bệnh ho lao trong phổi. 
QuantiFERON, giống như thử ho 
lao dưới da, đôi khi không cho kết 
quả chính xác. Tuy nhiên, không 
giống như thử nghiệm ho lao dưới 
da, nó sẽ không có dương tính do 
những lần chích BCG trước đây 
thông thường được thực hiện tại 
các quốc gia khác. Cách tốt nhất là 
thảo luận kết quả thử nghiệm với 
các nhân viên săn sóc y tế chuyên 
nghiệp, họ sẽ giúp quý vị hiểu 
rõ ý nghĩa kết quả thử nghiệm 
QuantiFERON trong trường hợp 
riêng biệt của quý vị.
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