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

 
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ЖИВИ КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ НА “ЦАЙС”

МАССПЕКТРОМЕТРИ НА “САЙЕКС”, 
ОСНОВАНИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА “QTRAP” 

“АЙРИС” – ОТЛИЧНИК В АНАЛИЗА НА 
БИОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ 

СПЕКТРОФОТОМЕТЪР ЗА МИКРОКОЛИЧЕСТВА 
НА “МОЛЕКЮЛАР ДИВАЙСИС”

КАК ДА РАЗКРИЕМ КОЙ Е ДЯДО КОЛЕДА?

Честито Рождество Христово!
 Сърдечни благопожелания

за Новата 2017 година!!

P.s. Ако имате повечко време, щракнете върху екраните на телевизора , 
за да видите интересни клипчета с участието на физиономии от АКВАХИМ!
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Честито Рождество Христово! 
За Новата година - здраве до амина, 

шарени торбички - пълни със парички
и гърненце с мед – да е на късмет!    Скъпи приятели и колеги,

Горното стихче подбрах за вас от многото получени тези дни. То изра-
зява по симпатичен начин пожеланията ни за Новата 2017 г.

А в последния ни брой ще намерите много и интересни материали.  
В “откривателя на клетки” “Celldiscoverer 7” водещият световен про-
изводител “Цайс”комбинира лесна за употреба автоматизирана сис-
тема с гъвкавостта и големите възможности на класически инвертен 
флуоресцентен микроскоп. Най-обширната статия е посветена на 
технологията на “Сайекс” “QTRAP®”, която е „златен медалист“ за 
количествено определяне на химични компоненти и потвърждение 
на експериментални резултати. “QTRAP” е инструмент, използван от 
много лаборатории по цял свят, избран от компании и институции, 
които се уповават на неговата точност, възпроизводимост и устойчи-
вост при получаване на най-добрите възможни резултати от ключови 
приложения, като: откриване и разработване на фармацевтични ле-
карствени препарати, анализ на храни, на обекти от околната среда, 
количествено определяне на протеини и други. 

От отдела ни по “лабораторна медицина” поддържат интереса ни към 
лидера в уринния анализ при общо-химичното изследване (ОХИ) на 
урина и седимент - платформата “iRICELL” - на американската фир-
ма-производител “Бекман Култър”, а също и към новата възможност 
за достоверно определяне на калпротектина с швейцарския тест-на-
бор на “Бюлман”.

Коледно-новогодишно настроение лъха от материалите, посветени на 
технологиите за човешка идентификация (Кой е дядо Коледа?!?) и на 
спектрофотометрите за микроколичества на “Молекюлар дивайсис”.

       Да ни е мирна и благословена Новата 2016 година!
                                                                      Доц. д-р Борислав Великов

P.s. Ако имате повечко време, щракнете върху екраните на телевизорите , 
за да видите интересни клипчета с участието на физиономии от АКВАХИМ!
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Повече информация за технологията и възможните приложения можете да намерите на сайта на фирма ZEISS:
http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/DD4B282B1D322973C125805000464787/$FILE/EN_41_011_100_Celldiscoverer7_rel1-0.pdf

ZEISS CELLDISCOVERER 7
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ЖИВИ КЛЕТЪЧНИ СТРУКТУРИ

Често визуализацията и желаната информация за живи структури изискват множество 
повторения или използване на разнообразни методи. За да бъде постигнато това, се на-
лага автоматизация и успоредни изследвания. “Celldiscoverer 7” комбинира лесна за упо-
треба автоматизирана система с гъвкавостта и големите възможности на класически ин-
вертен флуоресцентен микроскоп. “Celldiscoverer 7” се калибрира сам, засича и фокусира 
вашата проба. Независимо дали наблюдаемите обекти са двуизмерни (2D) или триизмер-
ни (3D) клетъчни култури, тъканни сегменти или малки моделни организми, получаването 
на данни е бързо, лесно и качествено. 

ВЪЗМОЖНОСТИ:
• “Celldiscoverer 7” е напълно автоматизирана система за наблюдение на живи клетъчни 
структури от най-висок клас.
• Избор между чувствителните и бързи камери с широко зрително поле “sCMOS” или 
“EMCCD”.
• Бърза корекция на изкривявания на сигнала (deconvolution).
• Механичен автофокус, който сам открива и фокусира наблюдаемия обект.
• Обективи “Autocorr”, коригиращи сферични аберации за най-добър контраст.
• Контрол на температурата със система за нагряване или охлаждащ термостат “Julabo”. В 
комбинация със системата за контрол на влажност и модулите за CO2 и/или О2 позволява 
пълен контрол над работната атмосфера.
• “Celldiscoverer 7” може да бъде зареден с множество проби, поднесени на различни носи-
тели (плака, петри и др.). Всички държачи са оптимизирани за сканиране на големи площи, 
напълно съвместими с водна имерсия и автоклави.
• Система за UV – дезинфекция.
• LED – флуоресцентен широкоспектърен източник, предоставящ всички предимства на 
LED осветлението, включително и ниска фототоксичност.
• “Celldiscoverer 7” е снабден с “ZEN” – софтуер от Zeiss, с който получавате резултати по 
бърз и лесен начин и същевременно виждате кои модули и ресурси използва Вашият апарат 
в момента. Софтуерът “ZEN” позволява приложението на алгоритми и протоколи писани на 
Python, както и използване на външен софтуер.

С “Celldiscoverer 7” 
се увеличават 
изследователските 
възможности на 
всяка лаборатория, 
която изучава 
клетъчните процеси 
в реално време. 

(Ив.Т.Ив.)
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МАССПЕКТРОМЕТРИ, ОСНОВАНИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА
“QTRAP®” НА ФИРМА “SCIEX” 

    Имате ли понякога съмнения относно верността на получените от вас резултати? 
                   Сигурни ли сте, че вашият пик наистина съответства на аналита, който искате да определите? 

Някога искало ли ви се е допълнително да потвърдите вашия резултат освен чрез MRM*, 
време на задържане и йонно отношение?

Страдате ли от матрични пречения, които влияят на възможността за количествено и качествено определяне? 

Решението на тези често срещани предизвикателства е технологията на “SCIEX” “QTRAP®”, която е „златен медалист“ за количествено 
определяне на химични компоненти и потвърждение на експериментални резултати. “QTRAP” е инструмент, използван от много лаборато-
рии по цял свят, избран от компании и институции, които се уповават на неговата точност, възпроизводимост и устойчивост при добиване 
на най-добрите възможни резултати от ключови приложения, като: откриване и разработване на фармацевтични лекарствени препарати, 
анализ на храни, околна среда, количествено определяне на протеини и други. 
Масспектрометрите “QTRAP” са хибридни и съчетават серия от квадруполни филтри с линеен йонен капан. Имат възможност да работят 
както като стандартни тройно-квадруполни системи, така и като хибридни системи с подобрени възможности.

Наименованието на тази технология идва от: Q - квадрупол 
(quadrupole) и TRAP  - капан.
На какво се дължи уникалността на масспектрометрите, основани на 
технологията “QTRAP ®”?
Освен че имат способност да работят като стандартни тройно-
квадруполни системи, масспектрометрите “QTRAP” удвояват своя-
та функционалност чрез възможностите на линейния йонен капан 
(LIT). LIT е собствена технология, която позволява извършване на 
много допълнителни работни процеси, освен мониторинг на множе-
ство реакции (*MRM). Това спомага за по-добра специфичност и ко-
личествено определяне. Технологията “QTRAP” позволява Q3 (3-тия 
квадрупол) да функционира както като квадруполен масов филтър, 

СЪЩНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЯТА “QTRAP®”

Q3-TRAP (LIT) 
линеен йонен 
капан

Q1 квадруполен мас филтър
Q2 колизионна клетка

така и като линеен йонен капан. В линейния йонен капан от своя 
страна може да се осъществи задържане на йони, фрагментиране и 
сканиране, при което се добиват MS/ MS/ MS спектри. Получените 
MS/MS/MS спектри служат за безпрецедентна идентификация и пот-
върдителен анализ.



УНИКАЛНИ СКАНИРАЩИ ФУНКЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЛАБОРАТОРНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Подобрено MS сканиране (EMS)
Подобреното MS сканиране е стандартно сканиране “QTRAP® MS”, където йоните преминават oт йонизационния източник (“Turbo V®” или 
“IonDrive®”) през квадруполи в режим “RF” и достигат до йонния капан. Йонният капан се запълва и йоните се сканират аксиално към де-
тектора. Този сканиращ режим доставя високочувствително пълно сканиране и откриване на непознати аналити, където конвенционалните 
MS/MS системи страдат от липса на възможност за отчитане на сигнал. 

Подобрено сканиране на многозарядни йони (Enhanced Multiply Charged Scan (EMC))
Сканирането “EMC” е уникална функция на “QTRAP®”, която може да се използва за подобряване на отношението сигнал/шум на много-
зарядни йони. Както при EMS, йоните се пренасят от йонизационния източник към “LIT”. След запълване на йонния капан, еднозарядните 
йони се отстраняват, оставяйки многозарядните йони след себе си. След това йоните се сканират аксиално към детектора. 
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УНИКАЛНИ СКАНИРАЩИ ФУНКЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЛАБОРАТОРНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Сканиране с повишена разделителна способност (Enhanced Resolution Scan (ER))
Използването на режим за сканиране “ER”  позволява да се постигне по-висока разделителна MS способност за конкретен йон. Това скани-
ране е важно при получаване на точно молекулно тегло и заряд и коректно отношение маса/заряд (m/z). Много полезно е да се използва 
това сканиране, когато е необходимо добиване на структурна информация, търсене в база данни, извършване на пептидно секвениране 
и много други приложения.  

Сканиране на продуктов йон с подобрени възможности (Enhanced Product Ion (EPI))
Подобреното сканиране на продуктов йон е сканиране с йонно задържане, което се използва за получаване на висококачествен MS/MS 
спектър за определен компонент. Фрагментирането се извършва в колизионната клетка и осигурява богати на информация MS/MS спек-
трални данни. Генерираните фрагментирани йони се улавят от “LIT” и след това се сканират. Този уникален сканиращ режим е ключов 
за експерименти, свързани с идентификационен анализ и перфектно допълва работните потоци за количествено определяне. Режимът на 
сканиране “EPI” доставя висока чувствителност, висока масова точност и бързо сканиране. 
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Вляво са показани 2 MRM прехода на аналит, където потвърдителният преход (долу) показ-
ва висок фонов шум, дължащ се на матрично пречене. Чрез използване на мониторинг от 
второ поколение “MRM” или “MRM3”, матричното пречене се елиминира и аналитът се детек-
тира с високо отношение S/N.

MS3 (MS/MS/MS) и MRM3
Сканирането “MRM3” е ефективно решение за количествено определяне на аналити, когато фоновият шум и 
матрични пречения затрудняват стандартното MRM количествено определяне. “MRM3” може да премахне тези 
пречения и да позволи определяне на много по-ниски нива на даден аналит. Този мощен подход позволява по-
лучаване на допълнителна структурна информация от дадена проба. Режимът на сканиране “MRM3” е важен за 
характеризиране на модифицирани пептиди. 
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ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

Системата “QTRAP®” e основана на тройно квадруполен масанализатор с пълната му функционалност:
• Всички сканиращи функции на троен квадрупол ( MRM, Scheduled MRM™ aлгоритъм, сканиране на прекурсорен йон, сканиране на 
   неутрални загуби);
• Без компромис при тройно-квадруполно изпълнение, без загуба на селективност и без загуба на чувствителност. 
• Системата QTRAP® предлага допълнителни възможности:

v Бързо и чувствително MS СКАНИРАНЕ;
v Бързо и чувствително сканиране MS/MS;
v Бързо и чувствително сканиране MS/MS/MS;
v Мониторинг на множество реакции “MRM3” с висока селективност;
v Сканиране с повишена разделителна способност за количествено определяне с висока селективност “ENHANCED RESOLUTION SCAN” 

 

НАЙ-НОВИЯТ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО МАССПЕКТРОМЕТРИ “QTRAP” 
СЪЧЕТАВА ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДИМСТВА И КЛЮЧОВИ ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ ОТ “САЙЕКС” 

QTRAP 6500+

• Подобрено отношение сигнал/шум и LOQ за покриване  на най-широк обхват химични   
   съединения и предизвикателни матрици;
• 6 порядъка динамичен обхват;
• Скорост на превключване на поляритет 5 msec;
• Без компромис в масовия обхват с горна граница 2000 m/z; 
• Скорост на сканиране до 20,000 Da/sec; 
• Съвместимост с новия “SelexION+” за разделяне на изобарни форми;
• Технология с подобрен йонен пренос за допълнителна селективност и без компромис с LOQ;
• Намален шум за благоприятна работна атмосфера;
• Устойчив йонизационен източник с ортогонален спрей дизайн за ефективно изпарение 
   и хидродинамично фокусиране на получените йони. Дава възможност за анализ на 
   тежки матрици. Повишава чувствителността;
• Високоефективна колизионна клетка, извита под ъгъл от 1800, която ускорява йоните 
   след тяхното фрагментиране и дава възможност за бързи експерименти “MS/MS”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

Анализи, които са свързани с мониторинг на околната среда: 
• Химикали, които се освобождават в природата при производствени процеси. Сериозни замърсители, предизвикващи нарушения в 
   ендокринната система;
• Вещества, които се освобождават в природата от продукти, използвани в бита на хората;
• Количествено и качествено определяне на нови, опасни замърсители;
• Продукти, които са получени при биотранформация;
• Фармацевтични вещества и продукти на тяхната трансформация в отпадъчни води;

Храни и напитки: автентичност на храни, пестициди, микотоксини, алергени и др.

Криминалистика и токсикология

Клинични изследвания

Биомаркери и протеомни приложения

Анализ и откриване на лекарствени вещества

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.sciex.com;
https://www.youtube.com/watch?v=VUmcxNLHu4Y
https://www.youtube.com/watch?v=um_ELG02wpY
https://www.youtube.com/watch?v=mU_qMIGyhQ4

SCIEXUniversity – мястото, където може да намерите изключително полезни обучителни 
курсови свързани с анализи “LC-MS/MS”.  Курсовете са напълно безплатни и са предназна-
чени за начинаещи и напреднали потребители само срещу кратка регистрация.
http://sciex.com/support/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

(Л.Ив.)
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(К.П.)

IRIS – ОТЛИЧНИКЪТ В УРИННИЯ АНАЛИЗ ... И ДРУГИ БИОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ

В предишен наш брой представихме харак-
теристиките на лидера в уринния анализ при 
общо-химичното изследване (ОХИ) на урина 
и седимент - платформата “iRICELL” - на 
американската фирма-производител “Бек-
ман Култър”. Освен с революционната си 
технология за стандартизирано и прецизно 
отчитане на 11-те полета от тестовата лента, 
системата притежава уникална обработка на 
заснимане, разпознаване и класифициране в 
12 класа и 27 подкласа на всички включе-
ния, откриващи се в урината при седимен-
тен анализ. Това се постига с програмата 
“Auto-Particle Recognition (APR™)”, която 
използва в алгоритъма си разграничение по 
размер, форма, контраст и текстура.
Съществува обаче конкурентно предимство, 
което отличава тази платформа и я прави 
най-добра в световен мащаб. Това е наличи-

ето на специализиран алгоритъм и режим за 
работа с други телесни биологични теч-
ности като:
• ликвор
• синувиална
• плеврална
• перитонеална (вкл. диализат, промивки)
• перикардилна 
• и други серозни течности, 

посредством т.нар. “iQ® Body Fluids 
Module”. С него се автоматизира процесът по 
разпознаване на ядрени и неядрени състав-
ки в специфичните проби, което до момента 
се е извършвало само от оператор на микро-
скоп. Времето за даване на резултат се съ-
кращава, като това не изисква допълнителна 
приставка на апарата или друго устройство. 
Могат да се анализират едновременно урина 

и телесни течности. Този алгоритъм е серти-
фициран и признат от FDA, като обхватът 
на изследването е 0-10 000 cells/µl. 

Платформата “iRICELL” е гъвкава и може да 
работи в 4 режима:
• Общо химично изследване
• Седиментен анализ
• ОХИ и Седимент
• Само с други биологични течности

Бъдещето е към изследване на слабозастъ-
пени, но важни продукти от обмяната в чо-
вешкия организъм. Ето защо анализът на 
урината, както и на други течности, могат да 
дадат на клиницистите важна информация, 
която може да бъде предоставена чрез нови-
те технологии в производството на медицин-
ска апаратура.
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BÜHLMANN FCAL® TURBO
Калпротектин – готов за употреба 

от автоматични биохимични системи (напр. AU480)

В практиката новите, високоспециализирани 
и налагащи се тестове като този за Калпро-
тектин, се разработват обикновено на ELISA, 
след това на специализирана апаратура на 
производителя и при интерес от страна на 
пазара се приспособяват масово за тради-
ционните анализатори. Такъв е вече новият 
fCAL® turbo на швейцарската фирма-произ-
водител “Buhlmann Laboratories”, чийто 
официален представител е „АКВАХИМ“ АД.

... от предишен брой: „Концентрациите на този би-
омаркер са пряко отражение за разграничаване на 
пациенти със Синдром на дебелото черво (IBS), 
от тези с тежки възпалителни и функционални 
изменения (IBD), като Болест на Крон, Улцеро-
зен колит, тумори и др. и дават важна информация 
за състоянието на пациента.“ ...

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОЛЗИ:

• първият бърз тест за проследяване на нивата на Calprotectin, качен за употреба върху   
   различни автоматични платформи като рутинно изследване
• добре приложим и възприет протокол за екстракция на пробата от водещите 
   производители на биохимични анализатори
• време за докладване на резултата  ~ 10 мин.
• обем на пробата:  < 1 g.
• имунотурбидиметричен тест
• обхват на измерване: 20-8000 µg/g
• CE mark
• изключителна корелация с ELISA метода

Други биохимични платформи, 
за които има или се очаква валидиране: 

ВАЛИДИРАНИ:
• Beckman AU Series
• Siemens Advia 1650/1800
• Roche Cobas c501 / c111
• Abbott Architect c-series
• Mindray BS-380

Очаква се скоро* или е планирано**: • Siemens Advia 2400 • Roche Cobas c701* • Roche Cobas Integra 800 • Roche Cobas Integra 400** NEW 
• Mindray BS-200E** • Beckman DxC** NEW • Ortho Vitros 5600** NEW • Siemens Dimension Vista500/1500* NEW

Тестът “BÜHLMANN fCAL® turbo” е успеш-
но представен на различните европейски па-
зари като рутинен тест в Швейцария, Герма-
ния, Австрия, Белгия, Португалия, Швеция, 
Чехия и Хърватска. В останалите страни от 
Европа е в процес на оценяване. 

Вече има напълно валидирани методики и 
тест-протокол за работа на един от най-раз-
пространените наши биохимични и успешни 
на пазара анализатори – “AU480” (“Beckman 
AU series”), което попълва широкото меню с 
клинично значими биомаркери и показатели, 
както и възможности за гъвкаво внедряване 
на показатели, които могат да са от полза на 
клиницистите.

От изключителна важност е прецизното при-
готвяне на екстракта от фецес, което се из-
вършва посредством новия дозиран консу-
матив – “CALEX® Cap exctraction device” 
(кат.№ B-CALEX), който е универсален и 
подходящ за различните апарати и носачи, 
което става автоматично и минимизира ръч-
ната обработка на пробата като спестява 
и време. Така се снижават и субективните 
грешки в хода на лабораторната работа.

(К.П.)

..
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(М. Д.)

НЕЩО НОВО ОТ РАБОТИЛНИЦАТА НА „MOLECULAR DEVICES”– 
ВАШЕТО КОЛЕДНО ЧУДО В МИКРОАНАЛИЗА

И тази година в работилницата на „Molecular Devices” кипеше усилена работа, джуджетата се трудиха усърдно, за да отговорят на Ваши-
те нужди за съвременно лабораторно оборудване. Представяме на Вашето внимание поредния нов продукт от портфолиото на „Molecular 
Devices”- спектрофотометъра за микроколичества „SpectraMax QuickDrop“. 
Спектрофотометрията е широко застъпен метод за оценка и количествeн анализ на изолираните биомолекули. Точното определяне на 
концентрацията и чистотата на пробите е важно за последващото им приложение при извършване на различни анализи – полимеразна 
верижна реакция, секвениране, ДНК/РНК хибридизационни анализи и др. Много често количеството проба, с което разполагаме, е твърде 
малко и не ни позволява да извършим точно количествено и качествено определяне, което би могло да провали напълно нашия анализ.

„SpectraMax QuickDrop“ предоставя възможност за бързо и точно 
измерване на проби в микроколичества. Със своя широк спектрален 
обхват и вградени методи, „SpectraMax QuickDrop“ позволява из-
мерване на концентрацията и чистотата на проби от ДНК, РНК, олиго-
нуклеотиди и белтъци. Потребителят може да избира между два режи-
ма на работа:
• Измерване чрез директно накапване на пробата – когато работите с 
много малки количества проба и желаете да съхраните повече от нея;
• Измерване чрез кювета – осигурява по-голям динамичен обхват на 
отчитане. Подходящо при работа с по-концентрирани проби;

Фиг. 1: Спектрофотометърът

 „SpectraMax QuickDrop“ 

на “Molecular Devices”

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Необходимо количество проба: 0,5 µl
 • Обхват на измерване: 
    1 ng/µl – 2500 ng/µl при директно накапване
    0,5 – 10 000 ng/μl при използване на кювета
 • Спектрален обхват: 190 – 1100 nm
 • Време за измерване: по-малко от 5 секунди
 • Източник на светлина – ксенонова лампа с 
     дълъг живот на работа
 • Лесен за разчитане 5,4 инчов цветен 
сензорен екран
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(В.Д.)

ДА РАЗКРИЕШ КОЛЕДА......ДЯДО КОЛЕДА.
Отново е Коледа и един от най-вълнуващите въпроси сред малки и големи е има ли Дядо  Коледа? 
Всяко дете нищи в главата си загадката, има ли Дядо Коледа или не? Кой оставя така желаните по-
даръци под елхата? А вие виждали ли сте Дядо Коледа? А задавали ли сте си някога въпроса, кой е 
Дядо Коледа? Имали ли сте подозрения, че Дядо Коледа може да е дядо Ви, баща Ви, чичо Ви или 
съседа? Всички тези загадки могат вече да бъдат разкрити. Отговорите на тези екзистенциални въ-
проси, мъчили поколения деца, вече могат да бъдат развенчани. 

Фирмата “HEALTH Gene Technologies” 
предлага на вашето внимание висококачест-
вена технология за човешка идентификация. 
Основана на капилярната електрофореза 
“ADVANCED FRAGMENT ANALYSIS (AFA)”, тех-
нологията е подходяща за бърз и ефективен 
анализ на нуклеинови киселини. технологията 
“AFA” предлага множество предимства, като:
 • чрез мултиплексен PCR  се амплифицират 
(намножават) повече от 40 целеви ДНК фраг-
мента с различна дължина
 • висока чувствителност и специфичност
 • едновременно изследване на множество це-
леви молекули
 • бърз, полуколичествен анализ

“HEALT Gene Technologies” ни предоставя че-
тири тестови набора, с които ние да открием кой 
е нашият Дядо Коледа.
 “SureID®Compass Human DNA Identification 
Kit” – за едновременно откриване на 16 авто-
зомни и 18-Y STR (short tandem repeats) ДНК 
последователности, с които можем да съставим 
и собствена база данни за издирване на Дядо 
Коледа. 
“SureID®27Y Human STR Identification Kit” 
– е за едновременна идентификация на 27 по-
следователности, като 20 от тях са с вероятност 
за мутация под 1%, които могат да се използват 
за откриване на бащинство и роднински връзки, 
другите 7 имат вероятност за мутация над 1%, 
с което се увеличава точнoстта при идентифи-
кация на роднински връзки от мъжки пол. Сред 
тези 27 последователности са 8 miniSTR, които 
са с дължина под 220 базови двойки, което дава 
по-голяма сигурност и ефективност за проби с 
неясен произход. С този набор със сигурност ще 
разберете дали Дядо Коледа е бил дядо Ви или 
баща Ви!
“SureID®21G Human STR Identification Kit” – 
осигурява възможност за амплификация на ДНК 
от биопродукти (кръв, слюнка, косъм), взети 

като проби с различни видове носители, които 
се използват в криминалистиката. Наборът ни 
дава оптимизирана реакционна система с висо-
ка стабилност на реактивите и минимално време 
за намножаване на ДНК. Така и при най-малки 
съмнения, че Дядо Коледа е бил в дома ви, мо-
жете да вземете проба от „местопрестъпление-
то“ и да разкриете, кой е белобрадият старец.
“SureID®PanGlobal Human DNA Identification 
Kit” – ни дава възможност за откриване на 27 
ДНК последователности от цяла Европа и САЩ. 
Включени са 9 miniSTR последователности, под 
220 базови двойки, за по-голяма чувствителност 
при частично разградени проби. Наборът съче-
тава висока чувствителност и гъвкавост спрямо 
различни инхибитори. Така дори да имате съм-
нения, че Дядо Коледа не е от вашето семейство 
или популация, може да направите разследване 
в световен мащаб.
“HEALTH Gene Technologies” ни дават въз-
можност за разкриване КОЙ е Дядо Коледа,
 #кой, #кой, #кой..... 
Нека обаче запазим частичка детско в себе си и 
оставим разследването на професионалистите, 
които вече могат да разчитат на съдействие от 
“HEALTH Gene Technologies”.
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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 
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тел.: (02) 807 5024
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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
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Отдел “Фармацевтични продукти”
Отдел “Регистрация и безопасност“
Завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
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към АКВАХИМ АД
ИД директор: Д-р Таня Рашева
тел.: (02) 807 5025
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тел.: (02) 807 5079
Отдел “Счетоводство”
тел.: (02) 807 5091

Направление “Администрация”
тел.: 02) 807 5031
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тел.: (02) 807 5088
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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
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