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Уважаеми колеги и приятели, 
ледът се пука и топи. дано далечният пролетен повей означава и позатопляне във финансовата сфера на 
отечеството! 

настоящият ни брой започва с роботизирания пробовземач, който е с пълен електронен и пневматичен 
контрол на налягането и може да се използва както самостоятелно, така и с различни газхроматографски и 
течнохроматографски системи. „робокромът” на „Коник” е особено подходящ и при анализ на летливи орга-
нични вещества, както и при приложение на твърдофазната микроекстракция с последваща термосорбция.

„BDH Prolabo” (четем „би ди ейч пролабо”) и „J.T.Baker” („джей ти бейкър”) са водещи световни производи-
тели на химикали и реактиви предимно за аналитичната лаборатория, но не само. в този брой ние започваме 
да ви запознаваме с основните спецификации на предлаганите вещества, използваните цветни кодове за 
обозначаване на качеството, а също и с най-важните области на приложение – например за газова и течна 
хроматография, комбинирани с масспектрометрия, за фармакопейни анализи, за яМр, за биохимия и молекуляр-
на биология. 

като продължение от брой No 9 от 2011 г. тук отделяме място на част втора, посветена на поточната 
цитометрия и нейната решаваща роля при бързата и достоверна диагностика на т-клетъчни и NK-кле-
тъчни хронични лимфопролиферативни неоплазии. не дай бог на нас или наши близки да се случи да открият 
подобни заболявания! все пак вероятността за навременно лечение нараства съществено, ако се използват 
панелите с реактиви на „Бекман Култър” и „еБайосайънс”, приложими при работа с флоуцитометрите 
последно поколение „навиос”.

вече по-малко от месец остава и до началото на XLI издание на международната специализирана изложба за 
лабораторно оборудване и консумативи „БулКОнТРОла”.  запишете си датите 28, 29 и 30 март т.г., ако 
не искате да изпуснете възможността да се осведомите от „първа ръка”!

с надеждата да сме ви полезни и с този брой!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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РОБОКРОМ – унивеРсален пРОБОвзеМач 
                                   при работа с газови и течни хроматографи 

КОниК-„Робокром” е модерен автоматичен пробовземач, отговарящ на ви-
соките изисквания за точност, възпроизводимост, чувствителност и мно-
гофункционалност на съвременните хроматографски инструменти, като е 
абсолютно независим и може да се използва самостоятелно или с газхрома-
тографски и течнохроматографски системи на различни производители.  В 
различните си модификации той може да изпълнява фунция на пробовземач 
за газообразни и течни проби, за т. нар. “head space, purge and trap”, фрак-
ционен колектор, за пробоподготовка (дериватизация на пробите), робот за 
твърдофазна микроекстракция, както и за термодесорбция. Инструментът 
лесно се пренастройва от едно приложение в друго. 
Инструментът е с пълен електронен и пневматичен контрол на налягането. 
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авТОМаТичен пРОБОвзеМач за газхРОМаТОгРафсКи 
и ТечнОхРОМаТОгРафсКи инсТРуМенТи

• Движението по трите оси  (X-Y-Z) в основния модел 
е един от факторите за голямата функционалност на 
“Коник-Робокром”. 
• програмируема дълбочина на потапяне на спринцовка-
та в шишето с проба.
• избираема позиция за инжектиране: лява или дясна 
(инжектиране в два различни инжектора).
• прецизност на  инжектиране на “Коник-Робокром”  > 
измерена при 10 µl - < 0.5 % RSD.
• Eфект на нежелан пренос  - < 0.05 %. 
• възможност за охлаждане до -190oC.

коник-робокром е съвместим с шишенца за проби от 1, 2, 6, 10 и 20 ml. позволява термостатиране на пробите от 5oC до 70oC. разполага с микропроцесорен 
модул с вграден дисплей и клавиатура. Може да се управлява през софтуера „коникром-плюс” или направо от микропроцесорния модул.  допуска използването 
на широк набор от спринцовки за инжектиране с обеми от  0,5 до 500 µl.  в зависимост от обема на подбраната спринцовка се обезпечава обем на инже-
ктиране от 0,1 до 500 µl и регулируема скорост на пробовземане и пробоподаване от 1 µl/sec до 5 ml/sec, което е особено важно при работа с течни проби 
с различен вискозитет.

РаБОТен КапациТеТ на пРОБОвзеМача:

171 проби  от 1 ml

105 проби  от 2 ml 32 проби от 6,10 и 20 ml



05

(Тр.Анг.)

KONIK-РОБОКРОМ като статичен 
“HEaD SPaCE” 

KONIK-РОБОКРОМ като робот за твърдофазна микроек-
стракция с последваща термодесорбция 

КОниК-„Робокром” е особено ефикасен при анализа на летливи компоненти, като 
позволява работа при оптимални условия. в режим на работа  “head-space”  тер-
мостатира шишенцата с проби в температурния диапазон от 40oC до 190oC, а 
температурата на  трансферната линия е с възможност за регулиране до 300oC.

ДиРеКТна еКсТРаКция чРез пОТапяне

• абсорбиращите влакна са в контакт с пробата.
• Компонентът се абсорбира от влакната.
• влакната се прибират за десорбиране на сорбираното 
вещество.

Със своята устойчивост и гъвкавост “КОНИК-Робокром” е особено подходящ  за решаване на комплексни проблеми на химичния анализ. 
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       BDH Prolabo® и J.T. Baker ® 
гарантират спокойствието в лабораторията

BDH Prolabo® - повече от  100-годишна  история  и  опит  в производството на химикали и реактиви

през изминалите две години ви запознахме с решенията, които пред-
лага VWR за лабораторно оборудване. през 2012 година ще ви предста-
вим възможностите, които ще има всяка лаборатория с химикалите 
и реактивите от VWR за подобряване на качеството на анализите и 
оптимизиране на работата. 

BDH Prolabo и J.T.Baker са основни партньори на VWR за Бъл-
гария  и редица други страни в европа. 

в този брой ще се спрем на разнообразието от спецификации за ка-
чество и на готовите разтвори  от BDH Prolabo®, които могат да 
удовлетворят изискванията на всяка лаборатория.

в следващите броеве на бюлетина ще разгледаме последователно раз-
личните видове спецификации от BDH Prolabo и J.T. Baker, как да се 
избере точният продукт и оптималната опаковка в зависимост от 
натовареността на лабораторията, как да се ползва информацията в 
документите, съпътстващи доставките. ще обърнем и особено вни-
мание на  мерките за безопасност, които предприемат в BDH Prolabo 
и J.T. Baker и правилата, които трябва да спазват лабораторните 
специалисти, за да са от сигурната страна в лабораторната работа.

BDH Prolabo  произвеждат химикали и реактиви  в заводите си в ан-
глия и Франция повече от 100 години.  качеството на продуктите на 
BDH Prolabo се гарантира от сертифицирана система за управление 
в съответствие с ISO 9001:2008 с обхват: производство, придобива-
не, маркетинг, анализи, опаковане, складиране и разпространение  на 
химикали.

евРОпейсКОТО висОКО КачесТвО е съпътствано и от:

• защитаващо околната среда производство, сертифицирано 
по ISO 14001;

• пълно съответствие с европейското законодателство - ре-
гистрация по REACH (директива 1907/2006) на всички химика-
ли, за които се изисква;

• класифициране на продуктите, етикетиране и опаковане в 
съответствие с общата система за хармонизиране (General 
Harmonized System – GHS (директива 1272/2008);

• всички процеси се извършват в безопасна и здравословна 
производствена среда, сертифицирана по  OHSAS 18001;

• всички химикали и реактиви се доставят придружени от ана-
лизни сертификати за съответствие със спецификацията.
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BDH Prolabo®  произвежда реактиви със спецификация за различни лабо-
раторни цели  - от най-високото за “течна-мас” хроматография  (HiPerSolv), 
през чисти вещества с отлично качество за аналитични цели (AnalaR 
NORMAPURE), до химикали и реактиви с по-ограничени изисквания към спе-
цификацията (TECHNICAL, TechniSolv). за улеснение при избора на специфика-
ция са дадени наименованията на различните видове качество и цветен код, 
представени по-долу в таблицата.

в каталога на VWR e представена пълна информация за реактивите и хи-
микапите - както обща за съединението, така и специфична за продуктите 
на BDH Prolabo®. по-долу е даден пример с 1,2-дихлоретан, представен от 
няколко продукта с различно качество  (AnalaR NORMAPUR, GPR RECTAPUR, 
TECHNICAL) и опаковки.

Информация за опасностите според 
Директиви 67/548/ЕЕС & 1999/45

Информация за опасностите според 
GHS (Директива 1272/2008

Кат. Nо. Опаковки

Кат. Nо. Опаковки

Кат. Nо. Опаковки

Наименование, качество
За общолабораторна употреба

Наименование, качество,
Ограничена спецификация

Наименование, качество
Химически чист

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Номер по “Chemical abstract”
и транспортна информация

Обща информация за продукта

наименование
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(Здр.Ш.)

гОТОви БуфеРни РазТвОРи

подходът на BDH Prolabo® при разработва-
нето на буферни разтвори е основан върху 
детайлно изследване на необходимостта от 
измерване на различно  рн, натовареността 
на лабораториите и честотата на калибри-
ране на рн-метрите.

BDH Prolabo® произвеждат и ограничен набор от концентрирани бу-
фери в ампули (ConvoL® NORMaDOSE®), които се разреждат до 1 l: 
рН 2,00, 4,00, 7,00, 10,00 и 12,00 с точност 0,05 и декларирани стой-
ности за 20оС.

гОТОви ОБеМни РазТвОРи 

BDH Prolabo® произвежда повече от 100 вида обемни разтвори, пре-
димно готови за използване aVS® TITRINORM®  и само около 10 вида 
концентрирани разтвори ConvoL® NORMaDOSE®.
• разтворите са проследими до NIST;
• произвеждат се с точност 0,2 %;
• разфасовките са от 100 ml  до 20 l , като видът на опаковката зависи 
от обема на продукта.
• за специфични анализи се произвеждат освен водни ратвори и таки-
ва в етанол (напр. кат. No 31308 калиева основа 0,5 mol/l в етанол) или 
метанол (напр. кат. No 31984 калиева основа 0,5 mol/l  в метанол)

гОТОви фаРМаКОпейни РазТвОРи (реактиви)

BDH Prolabo® осигурява повече от 200 готови реактива в гаранти-
рано съответствие със спецификациите на Европейската фармако-
пея. за всеки реактив е посочен седемцифров референтен  фармако-
пеен код, с който реактивите лесно се идентифицират. опаковките 
са съобразени с честотата на анализите. 

гОТОви РазТвОРи за КалиБРиРане на  
КОнДуКТОМеТРи

Готовите разтвори за кондуктометрия са със стойности 5, 20, 50, 
500, 1000, 1413, 5000 и 12880 µS/cm. стойността е специфицирана при 
25ос. в  наименованието на продуктите е посочена и концентрацията 
на KCl.

в следващия брой ще  продължим да ви запознаваме с продуктите на 
BDH Prolabo®, като ще спрем вниманието ви на  стандартните раз-
твори и сертифицираните сравнителни материали. 

aVS® TITRINORM®  са готови буферни разтвори, които се използват 
без разреждане.
• стойностите са измерени с точност _+   0,02  (до рн 9,22) и _+   0,05 (за 
рн от 10,00 до 12,00);
 рн е измерено при 20оС, а за рн 4, 7 и 10 е специфицирана стойност и 
при 25оС;
• стойностите са проследими до NIST;
• продуктите покриват диапазон от рн 1 до рн 12:  
1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 4,66; 5,00; 6,00; 6,88; 7,00; 7,50; 8,00; 9,00; 9,22; 
10,00; 11,00; 12,00
• опаковките са полиетиленови за малките обеми - от 100 ml до 1 l  и 
“Bag in Box” - за 5 и 10 l.
• Оцветените буферни разтвори  за рн 4,00 (червен цвят), рн 7,00  
(зелен цвят) и рн 9,00 (зелен цвят) са лесни за идентифициране и на-
маляват грешките в натоварените лаборатории;
 
за лабораториите с по-малък брой анализи са разработени 
два набора от буфери:
• рн 4,00, 7,00 и 10,00 – в  два вида разфасовки: от 3 х 100 ml или 3 х 
250 ml; 
• 100 ml буфери рн 4,00, 7,00, 10,00, 100 ml почистващ разтвор за елек-
троди  с пепсин и електролитен разтвор за съхраняване на електроди 
– KCl (3 mol/l).
 
за специфични лабораторни цели в продуктовата гама на BDH 
Prolabo® e включен и готов за използване буфер с рн 10,00:
• буфериран амониев разтвор за определяне на твърдост на вода-
та, съответстващ на изискванията на стандарта NFT 90-003 
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част ІІ – субтипизиране на Т-клетъчни и NK-клетъчни хронични лимфопролиферативни неоплазии

флОуциТОМеТРияТа – метод за бърза и надеждна диагностика 
и терапевтичен контрол на хематологични неоплазии 

(продължение от брой No 9 от 2011 г.)

анализът на неоплазии с Т-клетъчен и NK-клетъчен произход следва някои стъпки, подобно на в-клетъчните лимфопро-
лиферативни заболявания.

стъпка 1.  Определяне на линейната принадлежност: съществуват маркери, които определят т-линейна (CD2, CD3, CD5, CD7) или 
NK-линейна (CD2, CD16, CD56) принадлежност на една популация. върху лимфомните клетки обаче, маркерите, идентифициращи нормални 
т клетки, често са или слабо експресирани, или  изцяло липсващи. по тази причина с цел точно определяне на популацията, която ни ин-
тересува, и за субкласифициране на тези лимфоми се прилага комбинация от маркери. 

стъпка 2: Определяне на стадия на диференциация: зрелите т клетки се характеризират с наличието на повърхностно-мембранна 
експресия на CD3. това ги разграничава от т лимфобластите, при които липсва повърхностна и е налице само цитоплазмена експресия на 
CD3, както и положителна експресия на CD1a.  най-общо, зрелите т клетки се подразделят на хелпер/индуцирана CD4+ и супресор/цито-
токсична CD8+ субпопулации с широки граници на тяхното съотношение при нормални и реактивни състояния. значителните отклонения 
от съотношението CD4/CD8, макар и не задължително белег на малигнено състояние, налага по-нататъшни изследвания.

стъпка 3:  имунофенотип на малигнената популация: нормално съществуват голям брой т- и NK- клетъчни субпопулации, което 
прави идентифицирането на абнормни лимфомни клетки доста предизвикателно. по тази причина специфичен фенотип е установен за 
част от тези видове лимфопролиферативни заболявания. в таблица 1 са включени флоуцитометричните характеристики на добре дефи-
нираните т-клетъчни неоплазии. необходимо е да се вземат предвид и случаите на атипична експресия при тези заболявания (таблица 2). 
останалите типове т-клетъчни лимфоми нямат ясно разграничаващ фенотип, поради което се класифицират като т-клетъчен лимфом, 
неуточнен.
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представяме на вашето внимание изработени на базата на горните правила скриниращ панел и панел за т/NK-клетъчни хронични лимфопро-
лиферативни неоплазии. те са изградени с реактиви на „Beckman Coulter“ и „еBioscience“ и приложими при работа с флоуцитометри на един от 
най-големите в световен мащаб производители „Beckman Coulter“ – модел „Navios“ (8-цветни комбинации), одобрен за клинична диагностика.

(В.Н.)
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       цялОсТни Решения в областта на клиничната микробиология от „аКвахиМ” аД, 
представени пред Българската асоциация на микробиолозите

„аКвахиМ” аД участва в ежемесечната среща на членовете на българската асоциация на Микробиолозите 
с теми ”нови възможности на молекулярно-генетичните методи за идентификация и типизиране 
в микробиологията” и „Микробиологични хранителни среди и консумативи”.

срещата беше открита от председателя на асоциацията проф. д-р т. кантарджиев. „акваХиМ” ад представи 
иновативни решения, приложими в областта на генетичните анализи и културелните подходи в медицинската 
микробиология. на представянето присъстваха повече от 50 члена на асоциацията от университети, болници 
и научни институции от различни градове от цялата страна. 

вниманието на участниците беше фокусирано върху най-новите технологични решения при идентификация на 
микроорганизмите и доказване на налични генетични механизми за резистентност към антибиотици чрез 
системата „VERIGENE” (Nanosphere Inc., саЩ). за напълно автоматизираната система, работеща на 
принципа на микроарей анализа беше предоставена подробна информация в предишния брой на бюлетина и бяха 
разгледани приложенията й в областта на кардиологията. специално внимание беше обърнато и на възмож-
ностите на чиповете за идентификация на причинителите на сепсис за по-малко от 3 часа. прилагането на 
този анализ ще даде възможност на болниците да оптимизират лечението и да снижат значително разходите 
за антибиотици.

лекцията представи цялостно решение за генетични анализи в медицинските микробиологични лаборатории:
 • Molecular Devices, саЩ с “GenePix” – сканиращи устройства за анализи на микроареи (по-подробно 
описание беше направено в брой 8 от 2011г.).
 • Beckman Coulter, саЩ със система за генетичен анализ “Genome Lab GeXP” - система за секвениране, 
фрагментен анализ и генна експресия
 • Panagene, Ю. Корея  с ДнК-чип за идентификация и генотипизиране на  HPV(човешки папилома вирус)
 • Bioneer, Ю. Корея – системи за полимеразна верижна реакция в реално време, набори за диагностика и 
автоматизирани системи за изолиране на нуклеинови киселини.

в областта на култивирането бяха разгледани средите на Biolife Italiana S.r.l., италия и предложенията за 
нови хромогенни среди, бързи потвърдителни тестове за клинична микробиология и вирусологични тест-набори.
бяха разгледани и възможностите за цялостни лабораторни решения в микробиологичните лаборатории с:
 • VWR, саЩ – общо лабораторно оборудване и консумативи
 • Brand GmbH, германия – консумативи за молекулярна биология, системи за разливане, пипети и др.
новите продукти, които бяха представени по време на срещата, ще станат достояние на нашите читатели в 
следващите броеве на бюлетина.
     

(Здр.Ш.)
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пРеДсТОяЩО сЪБиТие

28 – 30 март 2012 г. 
БулКОнТРОла

Щанд B2, зала 4, 
инТеР еКспО ценТЪР (IEC)

 софия, бул. цариградско шосе № 147

10.00 – 18.00 часа

аКвахиМ аД

традиционно ще участва и ще има 
удоволствието да посрещне всички 

колеги и партньори в рамките на 
41-то издание на международната 

специализирана изложба в областта 
на лабораторното оборудване и 

консумативи 

БулКОнТРОла!

ОЧАКВАМЕ ВИ!
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД

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 решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5074
отдел “научни изследвания и лабораторен контрол”
завеждащ отдел: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5067; (02) 807 5023

Направление “Фармация”
отдел “ регистрация и безопасност “
отдел “Фармацевтични продукти”
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Направление “Обучение, развитие и иновации”
отдел „обучение”
отдел „развитие”
отдел „иновации и консултантска дейност”
завеждащ отдел: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075

Направление “Финанси и администрация”
директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. Мартин кръстев
тел.: (02) 807 5078
отдел “логистика и ит”
завеждащ отдел: Маг. александър тодоров
тел.: (02) 807 5066
e-mail: logistics@aquachim.bg

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
ул. „клокотница” No 7
тел. (096) 301 148 

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


