
МЕСЕЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КОМПАНИЯ “АКВАХИМ” АД. РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

02(62) 2016

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.

 
ТРОЙНО КВАДРУПОЛНИ МАС-СПЕКТРОМЕТРИ 
НА “САЙЕКС” 

НОВИ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА НА 
“БЕКМАН КУЛТЪР” 

НОВ ИМУНОЛОГИЧЕН ТЕСТ ЗА КОНТРОЛ НА 
ФУНКЦИЯТА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА 

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА 
ВИРУСА “ЗИКА”?

СЪВРЕМЕННА АПАРАТУРА ЗА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 
(КРИОАНЕЛГЕЗИЯ)

Светли Великденски 
празници!

Светли Великденски 
празници!

Тройно 
квадруполни 

мас-спектрометри 

“SCIEX” 
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Скъпи приятели и колеги,     
Подготвихме този брой в навечерието на светлите великденски празници, през които честваме 
възкресението на Иисус Христос. Нека се помолим за мир и напредък на Отечеството!

Най-обемният материал в броя е посветен на иновативните методи за разделяне, 
идентифициране и определяне на разнообразни органични вещества, намиращи приложения 
за целите на клиничната диагностика и криминалистиката, фармацията и токсикологията, при 
контрола на храни и обекти на околната среда, в съвременните науки за живота – протеомика, 
липидомика, метаболомика. Става дума основно за мас-спектрометри (в случая производство 
на “Сайекс”), които в комбинация с високоефективна течна хроматография или капилярна 
електрофореза представляват “тежката артилерия” на съвременните високотехнологични 
аналитични лаборатории.

Друг водещ североамерикански производител – “Бекмън Култър” – е представен в броя с две групи 
продукти: по-напред с новите моноклонални антитела за поточна цитометрия и веднага след това 
– с новия имунологичен тест-набор за определяне на концентрацията на може би най-важния 
хормон на щитовидната жлеза – TSH.

Когато става дума за ранна и бърза диагностика на вируси, АКВАХИМ с отдела си по молекулна 
биология е безспорно желан партньор. По всяко време нашите специалисти предоставят не само 
модерна апаратура (“Ексистейшън” на “Байониър”), но и подпомагат внедряването на методите 
за откриване и на най-опасните причинители на смъртоносни заболявания. Тук се дават 
разяснения, свързани с вирусите Зика, Денга и Чикунгуня.

Последната по ред, но не и по значение, разработка на един от водещите наши лекари е 
свързана с най-новата апаратура за криоанелгéзия “Cryo-S Electric II Painless”. За повечето 
колеги този материал със сигурност ще бъде интересен, дори ако никога не им се налага 
(дай, Боже!) да лекуват болките им в една или друга част на тялото с прилагане 
на ниска температура.

Приятно и полезно четене!
Доц. д-р Борислав Великов
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ТРОЙНО КВАДРУПОЛНИ МАС-СПЕКТРОМЕТРИ “SCIEX” 
Тройно квадруполните мас-спектрометри са широко застъпени в практиката за рутинни 
анализи и изследователски цели. Техниката е добре позната, но непрекъснато се усъ-
вършенства и се инвестира в  иновации, които водят до подобряване спецификациите 
на апаратурата  и дават възможност за извършване на надеждни, възпроизводими ана-
лизи с ниски граници на определяне.

На Вашето внимание имаме удоволствието да представим сериите тройно квадруполни 
мас-спектрометри “TripleQuad”, които са част от семейството мас-спектрометри на во-
дещия американски производител “Сайекс” и основните им иновативни, технологични 
подобрения. 

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

SCIEX разполага с богато портфолио от мас-спектрометри, които в комбинация с  
високоефективна течна хроматография  (или капилярна електрофореза) дават въз-
можност за удовлетворяване на предизвикателни аналитични нужди. В зависимост 
от задачите, които поставя анализът, може да бъде избран  мас-спектрометър с необ-
ходимите характеристики:

Скорост на сканиране: 12 000 Da/sec за моделите Triple Quad™ 3500; Triple Quad™ 
4500; Triple Quad™ 5500; Triple Quad 6500; Triple Quad™ 6500+ или 24 000 Da/sec 
API 3200™; API 3200MD™; API 4000™ 
Време за превключване между полярности: 700 msec за моделите  API 3200™; 
API 3200MD™;  API 4000™; 50 msec за моделите Triple Quad™ 3500; Triple Quad™ 
4500; Triple Quad™ 5500; 20 msec Triple Quad 6500  и 5 msec Triple Quad™ 6500+
Масов обхват: възможностите за избор са от 5 до 3000 Da
Вид сканиране: Пълно MS сканиране и SIM режим за Q1 и Q3; Сканиране на: пре-
курсорен йон; продуктов йон; неутрални загуби; MRM, sMRM
Динамичен линеен диапазон:  от 4 до 6 порядъка за най-новите модели
Йонизационни източници: TurboV™(ESI или APCI); IonDriveTM Turbo V  (комбини-
ращ ESI и APCI в едно устройство), PhotoSpray® източник, NanoSpray® II източник
Съвместимост при диапазон  на поток: 5 μL/min to 3 mL/min за всички модели



6500TripleQuad серии
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ЕВОЛЮЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДОБРЕНИЯ

TripleQuad 3500

API серии

IonDriveTM  -
високо енергетичен детектор
Открива повече йони
Предлага фундаменталните 
предимства на отброяване на 
пулсации, за  да бъде постигнато 
най-точно количествено определяне 
при ниски сигнали и същевременно 
да се подобри линейността при  
по-високи. Позволява по-бързо 
превключване между положителен 
и отрицателен режим на събиране 
на йони: 5 msec.

Извита колизионна клетка “LINAC®”
Извитата колизионна клетка е с патентован дизайн,  
който дава възможност за функциониране при високо 
налягане и за ускоряване на йоните в клетката. 
Това я прави съвместима със системи за UHPLC. 
Извитият дизайн на клетката води до елиминиране 
на неутрални компоненти, а също така позволява 
компактно конструиране на мас-спектрометъра, 
вследствие на което той не заема  допълнително 
място от работния плот в лабораторията.

SelexION+
Технологията “SelexION+” е предназначена за 
приложения, за които е необходимо разделяне на 
изобарни форми, изолиране на съпътстващи пречещи 
компоненти и намаляване на фоновия шум.
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Ортогонален спрей дизайн в комбинация 
със стратегическо прилагане на загрят 
газ в областта на спрей образуване, 
което спомага за ефективно изпарение. 
Тази добре обмислена архитектура на 
йонния източник предоставя стабилност 
и чувствителност при анализ на сложни 
матрици. Чрез съсредоточаване на 
два ортогонални потока от загрят газ 
в областта “ESI”се постига ефективно 
изпарение  и хидродинамично 
фокусиране на йоните.

Следващото поколение “IonDriveTM Turbo V” 
увеличава производителността на 
йони чрез подобряване динамиката 
на газовия поток и оптимизирана 
конфигурацията на загряване, което 
същевременно води до подобряване 
на надеждност, възпроизводимост и 
устойчивост. Комбинира електроспрей 
“TurboIonSpray®”, “ESI” и химична 
йонизация при атмосферно налягане 
“APCI” (Atmospheric Pressure Chemical 
Ionization) в едно устройство! 

NanoSpray® III 
източник с нагреваем интерфейс
Изключително подходящ за nanoLC/
MS системи. Дизайн позволяващ 
лесна употреба, устойчивост 
и гъвкави решения за всички 
нанопоточни приложения. Камера 
за визуализация и улеснено 
настройване и контрол на източника.

PhotoSpray®
Еволюционно допълнение на “APCI”. 
Използва UV лампа за иницииране 
на йонизационния процес.

Turbo VTM

IonDriveTM Turbo V

TripleQuad 3500

TripleQuad 3500

КЛЮЧОВИ КАЧЕСТВА:

• Висока чувствителност и повишена йонизационна 
ефективност
• Изключителна устойчивост по време на работа, 
която осигурява висока производителност
• Опростената архитектура на източника и ортого-
налният спрей дизайн осигуряват еднородно раз-
пределение на температурата и подобряват устой-
чивостта и износоустойчивостта
• Извършване на анализи в широк диапазон на по-
тока 5 µl/min до 3 ml/min
• Обхващане на голям клас съединения благодарение 
на възможността за бързо превключване от “APCI” 
към “ESI” за лесно и бързо създаване на методи
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(Л.Ив.)

IonDrivеTM QJet guide
Фокусира и пренася повече йони
“IonDrivеTM QJet guide” е с патентована 
и ре-оптимизирана технология, която 
води до  подобрено и ефективно йонно 
задържане и колизионно фокусиране.    

Клинична диагностика
• IVD тестове
• Медицински устройства и приложения

Храни и околна среда
• Контрол на замърсители
• Качество и автентичност
• Анализ на води и почви

За допълнителна информация www.sciex.com

Криминалистика и токсикология
• Забранени упойващи вещества
• Нови дизайнерски наркотици
    

Науки за живота
• Протеомика
• Липидомика
• Метаболомика
• Клинични изследвания

Фармация и биофармация
• Биологични открития
• Откриване на нискомолекулни съединения
    

Компютърна моделна визуализация 
на газовия поток през “IonDrive™ QJet 
Ion Guide
• По-голям диаметър в първата част → по-
добро улавяне на йони
• По-малък диаметър във втората част → 
по-добро фокусиране в Q0
• Краен резултат: повече преминали йони 
и по-малко неутрални форми,  достигнали 
Q0

• Двустадийна система “RF”:
1. Улавяне и поемане на по-голям 
йонен поток от по-широк  входен отвор
2. Подобрен йонен трансфер към район 
Q0

• Висока устойчивост
• По-добра бариера спрямо неутрални 
форми и микро капки
• Подобрена йонна трансмисия 2х спрямо 
оригиналният “QJet® ion guide”

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРОЙНО КВАДРУПОЛНИТЕ МАС СПЕКТРОМЕТРИ
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11 нови моноклонални антитела в продуктовата листа 
на “Beckman Coulter”

Флоуцитометрията е от изключително значение за правилната диагностика и проследяване на терапевтичния процес  при голям брой 
заболявания. Затова е особено важно реактивите и  антителата да отговарят на всички изисквания на директивите на EС. Като една 
отговорна компания с визия за непрекъснато подобряване на произвежданите продукти, които участват в  диагностиката и лечение-
то на пациентите, “Бекман Култър” и АКВАХИМ АД, като изключителен дистрибутор на тези продукти, има особеното удоволствие да 
Ви представим  новата, “3-та вълна“ CE-IVD продукти. 

С това съобщение ние искаме да Ви инфор-
мираме за промяна в каталожните номера 
поради регулаторни изисквания.

Иначе те са създадени на основата на 
“ASR” /специфични аналитични реакти-
ви/ - версията на едноцветните антитела, 

които са използвани досега, със запазена 
абсолютно същата формулировка, като в 
допълнение покриват изискванията за ин-
витро диагностика и тези на европейската 
директива 98/79/EC. Другата полза, коя-
то клиничните специалисти имунолози ще 
усетят, е удължената до шест месеца ста-
билност на отворения флакон маркирани 
антитела, с което процедурите по качест-
вения контрол ще бъдат значително улес-
нени и подобрени. 

Имаме удоволствието да Ви информираме, 
че от деня на пускането (26.02.2016 г.) на 
пазара на новите продукти на страница-
та на Beckman Coulter: https://www.
beckmancoulter.com/wsrportal/page/
techdocSearch, всеки може да си изтегли 
инструкции за употреба и  СЕ – марките 
или DoC /декларации за съответствие/.

(В.Ж.)
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Нов имунологичен тест за определяне нивото на човешкия 
хормон на щитовидната жлеза “TSH 3rd IS”, трето поколение, 
предназначен за имунологичните платформи  “Access2/DxI” 

от “Beckman Coulter”
АКВАХИМ АД,  като изключителен представител за България на американската компания производител 
“Beckman Coulter Diagnostics”,  има удоволствието да потвърди получаването на маркировка “CE”и пус-
кането на пазара на поредния нов тест за анализ на “TSH (3rd IS)”, предназначен за работа с имуноло-
гичните системи на компанията. Този нов продукт е следващото поколение високочувствителен hTSH 
за количествено определяне на човешкия хормон на щитовидната жлеза (TSH, тиротропин). Анализът 
е важно допълнение към менюто от тестове за анализ на дейността на щитовидната жлеза в помощ и 
на клиницистите за правилното диагностициране на нейните функции.

Новият тест за TSH (3rd IS) дава допълнителни ползи на лабораторните специалисти като:
• Увереност в резултатите на пациента чрез стандартизация, която покрива изискванията на Светов-
ната здравна организация (СЗО) и третия международен стандарт (IS) за човешки TSH (МКК 81/565)
• Подобрена ефективност на работния процес в клиничната лаборатория с увеличаване броя на тесто-
вете от 100 на  200 теста в опаковка.
• Надеждни и точни резултати с обхват на анализа, който измерва TSH в проби на пациентите в най-
ниските стойности от 0,005 μIU/ml. Новият, подобрен тест на TSH, предлага на лабораторните специа-
листи необходимия инструмент за проследяване нивата на тиротропина за по-бърза и по-надеждна 
диагностика и лечение на понижена или повишена функция на щитовидната жлеза. С този дизайн на 
изследването се подобрява и времето за  получаване на първия резултат, като така се повишава про-
изводителността в лабораторния процес.

Предлаганият тест за TSH (3rd IS) e на хемилуминесцентен, имунологичен принцип за количествено 
определяне на човешкия хормон на щитовидната жлеза (тиротропин, TSH, hTSH)  в човешкия серум и 
плазма и е разработен, главно за да намали пречещите влияния  и да даде стабилни и възпроизводими 
резултати между отделните партидни номера.

Новият тест на “Beckman Coulter Diagnostics” е още едно потвърждение за желанието и волята на про-
изводителя непрекъснато да развива и подобрява клинично-диагностичните си  продукти, чрез които 
да се оптимизират процесите в клиничната лаборатория, да се подобри ефективността и да се намалят  
разходите, както и да се ускори получаването на отлични резултати в полза на пациентите.
За повече информация, посетете www.beckmancoulter.com!

(В.Ж.)
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Готови ли сме за ранна и бърза дигностика на вируса “Зика”?
В този брой бихме искали да ви запознаем накратко с най-новия продукт на фирма ’’Байониър’’, Южна Корея, 
който дава възможност за бърза и надежна диагностика на Зика, Денга и Чикунгуня.
Вирусите Зика, Денга и Чикунгуня са векторно преносими, като болестите, пренасяни по този начин, са от-
говорни за над един милион смъртни случая всяка година.

Фиг. 1. Комар от род  Aedes.

Фиг. 2.  Едновременно установяване на вирусите Зика, Денга и Чикунгуня чрез автоматизирана система „ExiStation“, 
която се състои от апарат за автоматизирано изолиране на нуклеинови киселини „ExiPrep 16 Dx“ и апарат за полиме-

разна верижна реакция в реално време „Exicycler 96“.

• Вирусът Зика (ZIKV) е несмъртоносен РНК вирус, който принадлежи на род Flavivirus. За заразените са характерни симптоми 
като главоболие, макулопапулозен кожен обрив, треска, конюнктивит и артралгия. Разпространен е главно в Африка и Югоизточна 
Азия. Още ненапълно доказан е рискът от микроцефалия при новородени, чиито майки са били заразени със вируса Зика. Въпреки 
това, съществуват редица случаи на връзка между инфекция Зика и това вродено невродегенеративно състояние.
• Денга треската се причинява от Денга Вирусът (DENV), който също е РНК вирус, принадлежи на род Flavivirus. Характерни симп-
томи са главоболие, мускулни и ставни болки, кожни обриви и загуба на апетит. Рядко заразяването с този вирус може да доведе 
до животозастрашаваща денга хеморагична треска, която е сериозно заболяване в Северна и Южна Америка, Азия и Африка, като 
в последните години се наблюдава многократно увеличение на случаите на заразени в Америка и Африка. 
• Вирусът Чикунгуня (CHKV) причинява симптоми, сходни с тези на Денга треската, поради което често бива погрешно диагно-
стициран. Характеризира се най-често с треска и ставни болки. След 2004 година вирусът е вече разпространен в Европа, Азия и 
Америка.
Основни преносители на вирусите Зика, Денга и Чикунгуня са комарите от род Aedes.  За тези вируси няма разработено и утвър-
дено лечение, затова ранната диагностика е от огромно значение за ограничаване на разпространението им.  Такава диагностика 
предлага новият набор за полимеразна верижна реакция в реално време  на “Байониър” – „AccuPower ZIKV(DENV,CHIKV) Multiplex 
Real-Time RT-PCR Kit“, който едновременно в една проба открива и трите вирусни нуклеинови киселини.

КЛИНИЧНА 
ПРОБА

ПОДГОТОВКА 
НА ПРОБАТА НАМНОЖАВАНЕ АНАЛИЗ

Автоматизирането на подобни изследва-
ния допълнително намалява риска от раз-
пространение на вирусите при работа с 
тях, а методът на полимеразната верижна 
реакция и последвалият софтуерен коли-
чествен и качествен анализ предоставят 
точност и прецизност при интерпретацията 
на резултатите, което води до драстично 
понижение на случаите с усложнения.

(З.П.; Цв.Б.)
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Съвременна апаратура за обезболяване 
“Cryo-S Electric II PAINLESS”

Криоаналгезията е терапевтичен метод, основан на временно прекъсване на сетивните функции в избрани структури на нервната 
система - чрез прилагане на ниска температура. Криоаналгезията намира все по-добра приемственост като иновативен метод в об-
лекчаването на болката. Той използва процес на обезболяване, чрез който ледените кристали, създадени от криохирургична систе-
ма, разрушават елементи на нервната тъкан, извършващи предаването на информацията за болка - криоаблация. Криоаблацията не 
уврежда трайно нервните структури, а само за кратък период от време – 6 месеца до 2 години. Ето защо, нервните тъкани могат да 
регенерират бавно, без риск от следпроцедурна неврома. 
Криоаналгезията е безопасна и минимално инвазивна процедура, препоръчвана особено когато традиционните методи са се доказа-
ли като незадоволителни.

Диагностичната невростимулация, вградена в устройството “CRYO-S PAINLESS” помага да се прави разлика между сензорни и мо-
торни нерви. Това предпазва от случайно замразяване на моторните нерви, ефект, който е обратим, обаче възможният дискомфорт, 
свързан с временна пареза, може изцяло да обезмисли лечението на болката.    “Cryo-S PAINLESS”  е едно от най-съвременните 
устройства, предлагани от АКВАХИМ АД  и е следващо поколение апаратура, използвана от много експерти в областта на неврохи-
рургията.       

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Фациална болка (окципитална, супра- и инфра-орбитална, 
ментални нерви)
• Болезнени точки
• Болка в сакро-илиачната става
• Пудендална болка (т.е. coccydynia)
• Тазова болка
• Следоперативна болка след торакотомия
• Следоперативна болка след мастектомия
• Дегенерация на интервертебралните стави (C, Th, L, S)
• Синдром на болезненото рамо
• Болезнен тенис лакът
• Болки в коляното
• Неврома на Мортон, болка в петата
• Карциномна болка     

ПРЕДИМСТВА НА КРИОАНАЛГЕЗИЯТА:

• Амбулаторна процедура
• Висока ефективност: намаляване на болката за период 
от 6 м. до 2 г.
• Не се образува неврома
• Може да бъде повторена – нервите прорастват отново
• Лесно диагностициране: флуороскопия или ехография
• Перкутанна процедура, микроинвазивна, под местна 
анестезия
• Бързо възвръщане към нормалната активност – без 
хоспитализация

(Л.Пр.)



1111

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

Председател на Съвета на директорите,
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”
тел.: (02) 807 5079
Отдел “Счетоводство”
Главен счетоводител: Иван Младенов
тел.: (02) 807 5091

Направление “Администрация”
тел.: 02) 807 5031
Отдел “Логистика”
ИД завеждащ отдел: 
Маг. Владимир Симов
тел.: (02) 807 5088
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
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