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В   ТОЗИ  БРОЙ:

Можете да се абонирате безплатно за това издание. 
изпратете електронно писМо с текст “абонаМент“ на 
адрес: spisanie@aquachim.bg 
на същия адрес Можете да изпращате своите 
въпроси, коМентари и препоръки.

 

ФОТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
 В СЕРУМ ИЛИ ПЛАЗМА НА “ДИАСИС”

НОВИ ПРОДУКТИ ЗА ПОТОЧНА ЦИТОМЕТРИЯ ОТ 
“БЕКМАН КУЛТЪР” 

НОВА СИСТЕМА НА “ЦИТОШУЪР” ЗА БЪРЗА 
ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ 
И ДРУГИ МАЛИГНЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИИ НА СЪВРЕМЕННО ЛАБОРАТОРНО 
ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР НА ЩАНДА НА “АКВАХИМ” 
ПО ВРЕМЕ НА “БУЛКОНТРОЛА” (28-30 МАЙ 2014 г.)

Многофункционална платфорМа 
за четене на МеМбрани “уестърн блот” 

от “Молекюлар Дивайсис” 

“Spectra
     Max® i3”

Scan
   Later



Уважаеми колеги, 
Честито възкресение Христово! нека всеки носи истинността му в душата си! 
и дано скоро преминем от режим на оцеляване в режим на напредък!

броят, който е пред вас, започва с фотометричното определяне на натриевите, калиевите и хлоридните йони 
в серум и плазма. то е познато, разбира се, отдавна, но новите инструментални разработки на “диасис” са на-
деждна алтернатива както на йонно-селективните електроди и модули, така и на оптико-емисионните техники.

едва ли някой ще се учуди и от новите продукти на “бекман култър” за поточна цитометрия. Много от моно-
клоналните антитела, които доскоро се предлагаха само за научни цели, вече имат знака “CE/IVD” и са напълно 
съвместими с изискванията на директива 98/79/ес за ин-витро диагностичните изделия. във връзка с това 
изтъкваме и предимствата на набора за оцветяване “PerFix-nc”, който е най-добрият в своя клас.

като продължение от миналия брой можем да посочим и системата “ScanLater” за четене на мембрани тип 
“уестърн блот”. тук отново се използва взаимодействието лъчение-вещество в инструменталната система на  
“Молекюлар дивайсис” “спектраМакс и3”. потребителят лесно инсталира системата “ScanLater Western Blot” 
към  многофункционалния четец и така получава още един модерен метод за отчитане, свързан със забавената 
във времето флуоресценция. наборът със същото име съдържа белязани с европий вторични антитела, разра-
ботени за свързване с първични антитела без допълнително оптимизиране.

системата “Цитошуър” на компанията “оксфорд джийн текнолоджи” и по-специално днк чиповете “CytoSure 
Cancer +SNP Arrays” позволяват надеждното откриване на промени в броя копия на дезоксирибонуклеиновата 
киселина и загуба на хетерозиготност при малигнени хематологични заболявания и туморни образования. при 
четене на материала може да имате предвид, че под “днк аберация” често се разбира отклонение от нормалния 
брой или морфология на хромозомите, докато “делецията” по-скоро е свързвана със загуба на участък от хромо-
зомата!

накрая ви подсещаме и за наближаващата специализирана изложба “булконтрола/бултерм”. акваХиМ е тради-
ционен участник и от 28 до 30 май т.г. отново ще представи най-нови апарати и лабораторно оборудване. 

Приятно пролетно настроение при четенето!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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представяне на нови продукти от “DiaSys GmbH” – 
фотометрично определяне на йоните на к+, Na+ и Cl- 
в серум или плазма

Анализът с йон-селективни електроди (ISE) е най-често 
използваният метод в клиничнолабораторната практи-
ка за определяне на К+, Na+ и Cl- в серум или плазма. 

Определянето на тези йони  има нужда от допълнително 
закупуване на отделен йон-селективен анализатор или 
добавянето на йон-селективен модул към автоматич-
ния биохимичен анализатор. 

Недостатък на този метод е високата цена на електро-
дите и тяхната поддръжка предимно за лаборатории с 
малко или средно натоварване. 
Скъпото обслужване и краткият живот на електродите 
е довело до разработката на фотометрично определяне 
на йоните на К+, Na+ и Cl-. 

Немската компания “DiaSys GmbH” предлага надеждни 
висококачествени фотометрични тестове за отворена 
система автоматични биохимични анализатори. Тесто-
вете са течни и готови за употреба с минимално влия-
ние от билирубин, липемия, аскорбинова киселина и др.

DiaSys GmbHХарактеристики на тестовете, преДлагани от “Диасис”



DiaSys GmbH
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(М.Мар.)

определяне на йони на Na + (100 пациента) и к+ (140 пациента) чрез ензимен метод и пламъкова 
фотометрия, сравнени с предварително определени стойности**.

SRM 909, SRM 909a-1 и SRM 909a-2 са серумни референтни материали
** Стойностите са получени чрез пламъкова емисионна спектрометрия за Na+ и массспектрометрия за K+ от NIST 
(National Institute of Science and Technology)

Анализът на двете техники показва малки статистически отклонения и високо ниво на точност. В заключение може да 
се добави, че йоните на К+, Na+ и Cl- могат надеждно да бъдат определени  чрез ензимните / колориметрични техники, 
като методът е подходящ за клинични лаборатории с малко или със средно натоварване.
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През следващите месеци АКВАХИМ АД ще има удоволствието и възможността да предложи на клиничните специалисти много нови продукти за 
поточна цитометрия от портфолиото  на американската фирма-производител “Beckman Coulter”, които се надяваме да са в помощ на клиницисти 
и пациенти за подобряване качеството на диагностичния процес. 

Това са моноклонални антитела, които досега се предлагаха само за научни разработки или лабораторна работа. Новите продукти ще имат 
знак“СЕ/IVD” и ще са напълно съвместими с изискванията на Директива 98/79/ЕС за ин-витро диагностичните продукти. С това Бекман Култър ще 
има най-широкото портфолио от продукти за поточна цитометрия на пазара, предназначени за клинична диагностика. За всички страни, членки 
на Европейския съюз, включително и за България, това ще се случи още в следващите няколко месеца и така ще се даде възможност на специали-
стите за бързи и качествени анализи, за постигане на надеждни резултати, за по-добро диагностициране и лечение на пациентите. В таблицата 
по-долу може да видите първата „вълна” от нови продукти (с нова номерация), които “Beckman Coulter” ще пусне на пазара:

Beckman Coulter

нови проДукти за поточна цитоМетрия от “бекМан култър”

Освен тези продукти бихме искали да отличим още един продукт 
с уникално добри качества и вече със CE/IVD маркировка, а именно:
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(В.Ж.)

Наборът за оцветяване “PerFix-nc” носи изключително висока стойност и е най-добрият в този клас в сравнение с конкурентните продукти. 
Само бихме искали да напомним за ползите от употребата на този уникален комплект:

за пермеабилизация и фиксация БЕЗ центрофугиране, без промиване, без загуба на клетки - бързо и лесно - само 15 минути на 1 тест!

позволява едновременна инкубация на антитела за вътрешно и външно клетъчно маркиране на левкоцити за флоуцитометрия;

намалява смущенията при вътрешноклетъчно маркиране;

висока възпроизводимост благодарение на опростената процедура - най-добър в класа по отношение на възпроизводимостта 

(по брой и% от клетките)!

Специалистите от  АКВАХИМ  ще се постараят и в следващите броеве на електронния бюлетин да ви информират своевременно за всички нови 
продукти за поточна цитометрия, които производителят “Бекман Култър” ще пусне в помощ на лабораторните специалисти, клиницистите и 
пациентите за повишаване качеството на целия диагностичен процес.

В помощ на специалистите по поточна цитометрия – вижте новия каталог на “Beckman Coulter” за поточна цитометрия ........
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основни преДиМства:

 •  Прави възможно четенето на уестърн 
     блот мембрани на четец за микроплаки;
 •  Разширява стабилността на сигнала 
     чрез методи БЕЗ субстрат;
 •  Увеличава динамичния обхват като 
     отстранява трудоемка оптимизация.

систеМата за отчитане “SCaNLater® WeSterN BLot” включва: 

 •   касета за откриване “ScanLater® Western Blot”;
 •   набор за анализ “ScanLater® Western Blot”;
 •   обработка на изображенията чрез мощния софтуер “SoftMax® Pro”.

системата “ScanLater® Western Blot” се инсталира от потребителя само за няколко минути  
на многофункционалния четец “SpectraMax® i3”, като така се добавя способност за четене на 
уестърн блот мембрани, вместо да се инвестира в нови уреди за детекция.

системата “ScanLater® Western Blot “използва забавената във времето флуоресценция (TRF) – 
оптимален метод за отчитане, тъй като намаляването на интензитета на разсеяната свет-
лина на възбуждане води до по-нисък фон и повишена чувствителност. наборът “ScanLater® 
Western Blot”  съдържа маркирани с европий (Eu) вторични антитела, разработени за свързване 
с първични антитела без допълнително оптимизиране. този безсубстратен метод  не само 
надхвърля възможностите на традиционното, основано на хемилуминесценция и флуоресценция 
определяне, но позволява сканиране на мембраната по всяко време с повишена стабилност на 
сигнала.

Продължение от брой No 3/2014 г.

eLISa + WеSterN BLot = SpectraMax® i3  
система  “ScanLater®” за четене 
на уестърн блот мембрани чрез платформата 

Scan
   Later
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(М.М.)

принцип на анализа 

“ScanLater”

Използва налично първично антитяло (1) 
за свързване към търсения белтък (2). 

Eu-маркирано вторично антитяло “ScanLater” (3) 
се свързва към първичното антитяло. 

Определяне с касетата за четене 
“ScanLater TRF Western Blot” (4).

Държач на уестърн 

блот МеМбраната

Държачът на уестърн блот 
мембраната може да придържа 

голямо разнообразие от размери 
на мембрани 

касета 

“ScanLater Western Blot”
 

Касетата за детектиране 
“ScanLater Western Blot” се инсталира 

от потребителя в многофункционалните 
платформи за отчитане “SpectraMax i3” 

или “Paradigm”.

В следващия брой ще отговорим на въпроса: Какви изследвания могат да се визуализират?

Наборът за отчитане “ScanLater Western Blot” 
съдържа всички компоненти, необходими за процеса 

от прехвърляне към отчитане. 
НАЛИЧНИ СА 3 НАБОРА: 

анти-заешки, анти-миши или Стрептавидин. 
Всеки набор съдържа достатъчно количество 

Eu-маркирано антитяло, блокиращ буфер и промиващ 
буфер за обработване на 30 мини-мембрани.

теХнически спецификации:

Размер на касетата: заема 2 позиции в инструмента.
Монтиране: четене отгоре

Източник на светлина: Ксенонова лампа
Обхват на възбуждане: 340/80 mm
Обхват на излъчване: 610/10 mm
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Днк чипове за онкоХеМатология 
и онкологични заболявания

в този брой бихме искали да представим на вашето внимание днк чиповете ’’CytoSure Cancer +SNP  Arrays’’ на компанията 
“оxford Gene technology”, великобритания. Чрез този продукт надеждно се открива промяна в броя копия на днк и загуба на хете-
розиготност при хематологични злокачествени заболявания и туморни образования.  

’’CytoSure Cancer +SNP  Arrays’’ използва дълги 60 базови олигонуклеотидни сонди за сравнителна геномна хибридизация (aCGH) и 
откриване на промени в броя копия на днк с напълно валидирани единични точкови полиморфизми (SNP) за точно и надеждно определя-
не на региони със загуба на хетерозиготност (LOH).

тази техниката е златен стандард за откриване на промени в броя копия (Copy Number Variation-CNV). до скоро е било невъзможно 
комбинирането на сравнителна геномна хибридизация с единичен нуклеотиден полиморфизъм, както и  откриване на региони със загуба 
на хетерозиготност, което означава, че са били необходими два отделни днк чипа, или са използвани SNP- базирани CNV програми.

днес съвременната технология на ’’CytoSure Cancer +SNP  Arrays’’ дава възможност чрез един днк чип да се идентифицират CNV 
и региони със загуба на хетерозиготност, което води до точни резултати, и не на последно място, тази технология е финансово из-
годна.

Чрез чиповете ’’CytoSure’’ се дава възможност за:
 •  откриване на основни ключови геномни аберации, 
 •  Гъвкав избор на референтна проба,  
 •  идентификация на специфични ракови показатели, позволяващи бързо и лесно създаване и обработване на резултати.

Фирмата “оxford Gene technology” е разработила три Днк чипа, всеки от които е насочен към специфичен Днк регион,  
важен при анализа на различни заболявания. 
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Фиг.1 
Програмата ”CytoSure Interpret” показва както броя копия на ДНК, така и единичен нуклеотиден полиморфизъм. 

Примерни резултати от микроарей анализ:
Панел а: Резултати, показващи загуба на хромозома 17 и В-алелна честота. 

Панел B: Резултати от подробен SNP анализ. 

CytoSure  Haematological Cancer  +SNP array (8х60k)
този днк чип е във формат 8x и могат да бъдат изследвани  до 8 проби едновременно. той дава възможност за откриване на региони със 
загуба на хетерозиготност по-големи от 30 Мb и е  насочен към нуклеотидни последователности, носещи информация за откриване на: 
 •   Хроничната лимфоцитна левкемия (CLL), 
 •   Множествен миалом (ММ), 
 •   Миелопролиферативни неоплазми (MPN) и 
 •   Миелодиспластичен синдром (MDS). 
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Този софтуер изчислява процента на хомозиготни и хетерозиготни единични нуклеотидни полиморфизми за всяка хромозома. 
Червените линии под изображението на хромозомата, показват хомозиготни алели, а черните – хетерозиготни алели.

Регионите със загуба на хетерозиготност са обозначени с тъмно червено и ако са открити аберации, то те са показани над 
всяка хромозома - тази проба има делеция, отразена с ярко червен цвят.

CytoSure  Cancer  +SNP array (4х180k)
днк чип, проектиран за изследване на развитието на хематологични злокачествени заболявания и цели туморни образования. 
сондата за единичен нуклеотиден полиморфизъм  позволява отчитане на  региони със загуба на хетерозиготност от 20 Mb. 

CytoSure  Consortium Cancer +SNP array (4х180k)
днк чип, проектиран за изследване на над 500 ракови гени и 130 ракови геномни региона за хематологични злокачествени заболя-
вания и цели туморни образования. сондата за единичен нуклеотиден полиморфизъм позволява отчитане на региони със загуба на 
хетерозиготност от 10 Mb.

Гъвкав избор на референтна проба
при изследване на днк аберации при ракови заболявания, от важно значение е използването на съвпадащи референтни проби, 
за да могат да бъдат отделени конституционните нарушения.

Специфични ракови  показатели, позволяващи бързо и лесно обработване на резултатите.
софтуерът “CytoSure” позволява точното откриване на отклонения и гранични стойности. тази програма е приложима за всички чи-
пове “CytoSure” и е лесна за употреба, добре разработена, като позволява голяма бързина при анализа.   

За повече информация за продуктите на CytoSure, посетете: www.ogt.com/cytosure 

(С.Г.; В.К.)

http://www.ogt.com/clinical_genetics
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(Здр.Ш.)

по вреМе на изложбата ще бъДат преДставени 
проДуктите на партньорите ни:

 •  BECKMAN COULTER
 •   AB Sciex
 •   VWR
 •   Thermo Scientific – Orion
 •   Teledyne Leeman Labs
 •   Molecular Devices
 •   Inficon
 •   Bioneer
 •   Vacuubrand
 •   FMS

Може Да присъствате на ДеМонстрациите 
на щанДа на „акваХиМ” аД на:

 •   апаратите за електрохимични изследвания
      на “Thermo Scientific – Orion”

 •   оборудване за спектрофотометрични 
      анализи на води на Thermo Scientific - Orion”

 •   софтуера за калибриране на автоматични 
      пипети на фирма “BRAND”

 •   софтуера за идентификация на 
      микроорганизми

 •   оборудване за молекулярна биология

ще участва от 28 до 30 май 2014 г. 
в специализираната изложба

ще се раДваМе Да ни посетите на щанД в2 в зала 4 в

софия, булевард цариградско шосе 147
GPS координати: 42.649996, 23.394527

 •   MLE
 •   Linseis
 •   KONIK-TECH
 •   Brand
 •   Biolog
 •   Microbiologics
 •   ERA, Serva
 •   Munktell
 •   Trilogy
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

председател на съвета на директорите:
доц. борислав великов
изпълнителен директор: Маг. камелия Цанкова

гр. софия 1582, ж.к. дружба 2,
бул. „проф. Цветан лазаров” 83 
тел.: (02) 807 5000; факс: (02) 807 5050
e-mail: aquachim@aquachim.bg
рецепция: (02) 807 5022

Направление “Лабораторни и 
индустриални решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “научни изследвания, лабораторен и 
индустриален контрол”
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5033
отдел “Молекулна биология“
завеждащ отдел: д-р величка кърджева
тел.: (02) 807 5081
отдел “сервизен“
завеждащ отдел: Маг. андрей паламарев

Направление “Фармация”
директор: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075
отдел “Фармацевтични продукти”
отдел “регистрация и безопасност“
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Център за професионално обучение
към АКВАХИМ АД
ид директор: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5025

икономически директор: Маг. теодора Халачева

Направление “Финанси”
директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. дияна дякова
тел.: (02) 807 5091

Направление “Администрация”
директор: Маг. екатерина 
доцева
тел.: 02) 807 5031
отдел “логистика”
завеждащ отдел: Маг. даниел 
димитров
тел.: (02) 807 5094
e-mail: logistics@aquachim.bg
сектор “ит”
завеждащ сектор: 
Маг. атанас николов
тел.: (02) 807 5066

РЕгИОНАЛНИ БЮРА

гр. пловдив 4000
ул. „кавала” Nо 20
тел.: (032) 681 325

гр. варна 9000
ул. „Марин дринов” No 53
тел.: (052) 612 080

гр. бургас 8000
ул. „рилска” No 15
тел.: (056) 844 755

гр. Монтана 3400
ул. „неофит бозвели” No 38
тел.: 0888 170 557

гр. русе 7000 
ул. боримечка No 9
тел.: (082) 830 329

МАЙ 2014 г.
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