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ХРОМОГЕНЕН АГАР ЗА CANDIDA ОТ 
“БИОЛАЙФ”   

НОВ, ПО-ИНФОРМАТИВЕН МАРКЕР НА 
“БЕКМАН КУЛТЪР” ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА 
РАК НА ПРОСТАТАТА

НАБОРИ “PNAClamp” ЗА ДОКАЗВАНЕ НА 
МУТАЦИИ В ЧОВЕШКИЯ ГЕН “KRAS”

АКВАХИМ Е НОВИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
“ФЕРИНГ” ЗА БЪЛГАРИЯ

НОВА АПАРАТУРА ЗА НОВ IN VITRO ЦЕНТЪР 
ВЪВ ВАРНА

Специална промоция   

“Versa Star”

при закупуване на един 
уред “VERSA STAR” 
с поне един модул 

получавате още един 
модул по желание!

при закупуване на един 
pH-електрод “ROSS”

 получавате комплект буфери, 
разтвор и контейнер

 за съхранение на електрода!

БеЗплаТно

Вижте повече на стр. 12!      



Уважаеми колеги и приятели, 
настъпи новата 2013 година! нека тя ни донесе само разрешими проблеми!

вече все по-често ни се случва вследствие на лечение с антибиотици да се чувстваме изтощени, раздразними и 
като отровени. какво се е случило? антибиотиците са нарушили естественото равновесие на микроорганизмите в 
организма ни и миниатюрни представители на рода Кандида са взели превес. ако бъдат диагностицирани навреме и 
се вземат необходимите насочени мерки, тези ни проблеми сравнително бързо отшумяват. Хромогенният агар за Кан-
дида на водещия световен производител “биолайф” предоставя отлични възможности за изолиране и идентифициране 
на тези клинично значими миниатюрни гъбички.

и ако за борба с кандидозите лекарите се нуждаят от навременна и точна диагностика, то още по-голямо е значе-
нието на ранната диагноза и разграничаването на рака на простатата от доброкачествените (“бенигнените”) й 
изменения. в този смисъл е много ценен приносът на специалистите на “бекман култър”, създали като рутинен тест 
определянето върху платформата на анализатора “аксес 2” на биомаркера [-2]pro-PSA и свързания с него “простатен 
здравен индекс”. когато пък за съжаление вече са налице злокачествени изменения примерно на дебелото черво, то-
гава изследването на соматичните мутации в човешкия ген “KRAS” с помощта на набора за молекулна генетика на 
фирма “панаджийн” е от решаващо значение за избор на най-доброто налично лечение.

от 01.01.2013 г. известната швейцарска фармацевтична компания “Феринг” избра акваХиМ като свой единствен 
партньор за българия. лекарствата на “Феринг” са познати на специалистите в областта на гастроентерологията, 
ендокринологията, урологията, ортопедията. но като че ли най-известна е фирмата със своите хормонсъдържащи 
препарати, които спомагат за решаване на проблемите на бездетните двойки в нашата страна. Грижата за подра-
стващото поколение на родината се проявява и при използването на медикамента “Минирин” за премахване на нощно-
то напикаване при деца над пет години.

в заключение поместваме верните отговори на забавната викторина от предновогодишния ни брой: 1в, 2с, 3в, 4в, 5с. 
тъй като се получиха много верни отговори, редколегията реши да даде удвоен брой награди, а именно на (по азбучен 
ред): доц. д-р алексей бендерев – Геологически институт – бан, емилия блажева – УМбалсМ “пирогов”, д-р емилия 
бочковар – Мбал русе, д-р венцеслава Градинарска – аГ болница „селена“, пловдив, камелия ташева – УМбал “алексан-
дровска” и Милена димчева – “ситара – М” еоод, софия.

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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Хромогенният агар за кандида е селективна и диференцираща среда за изолиране и предполагаемо идентифициране на кли-
нично значими видове микроорганизми от род Candida. селективността на средата е постигната чрез добавения хлорам-
феникол. 

средата съдържа специфични растежни фактори, позволяващи значим растеж още на 24-ия час от култивирането. Храни-
телната среда съдържа хромогенна смес, като благодарение на специфични ензимни активности различните видове усвоя-
ват различни субстрати и колониите им се оцветяват в различни цветове.

нов продукт!
кат.№ 4080001

Candida albicans
Зелени колонии

Candida tropicalis
Синьо-виолетови 

колонии

Candida krusei
Розови характерни 
колонии – големи, 
разляти с назъбен 

ръб

Candida glabrata
Розово – виолетови 

колонии

Хромогенен агар за кандида от Biolife
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водещият производител на среди “Biolife” проведе мащабно проучване на различни видове от род Candida с цел валидиране на новосъздадената хранителна 
среда. използвани са 82 колекционни щама от 25 вида от род Candida, както и 80 клинични изолата. всички щамове са култивирани при 30ос в продължение 
на два дни, като на 24-ия и 48-ия час са отчетени растеж, цвят и морфология на колониите и микроскопски характеристики (форма и големина на клетките). 
всички щамове са подложени на биохимична и спектрометрична идентификация.

Растеж на смесени култури върху Хромогенен агар за кандида

в клиничната микробиология предварителното идентифициране на микроорганизми, изолирани от образци с човешки произход, се основава обикновено на мор-
фологията и оцветяването на колониите, свързано с метаболитни свойства, по-специално със способността да бъдат хидролизирани определени субстрати. 
използването на многокомпонентни специфични хромогенни субстрати навлиза през последните години в рутинната микробиологична практика. 



Растеж на Candida lipolytica (a), Candida guilliermondii (b), Candida norvegensis (c), Candida rugosa (d), Candida pelliculosa (e) Candida ciferrii (f) 
Blastoschizomyces capitatus (g) и Saccharomyces cerevisiae (h) върху Хромогенен агар за кандида на фирма “Биолайф”.

колониите на Candida albicans се оцветяват в зелено, като на 48-ия час се появява специфичен синкав блясък. Candida glabrata образува  колонии с розово-
виолетов цвят, докато Candida krusei образува розови плоски големи колонии с назъбен ръб. всички щамове от комплекса на Candida parapsilosis показват 
розово оцетяване на колониите.
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всички щамове показаха отличен растеж още на 24-ия час от култивирането, като колониите са добре оформени и оцветени, позволяващо лесното им раз-
граничаване. Цветът на колониите по отношение на интензитет и тоналност позволява по-добро и лесно диференциране  на щамове с подобни цветове.



(Т.Р.)
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Растеж на Candida albicans (a, b), Candida krusei (c, d), Candida parapsilosis (e, f), Candida glabrata (g, h), Candida tropicalis (i, l) и Candida kefyr 
(m,n) на Хромогенен агар за кандида на фирма “Биолайф”.

изпитването на клинични изолати показа, че средата инхибира растежа на E. coli, K. pneumonia, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, a растежът на Pseudomonas 
е изключително слаб. при всичките клинични изолати беше установено, че растежът на тази хранителна среда дава възможност за предполагаемо иден-
тифициране още на 24-ия час и бързо отдиференциране на повече видове от образци със смесена флора. бързият растеж на колониите и интензитетът на 
оцветяване позволяват морфологично диференциране за по-кратко време. 
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– уникален параметър  на платформа “Access2” 
на “Бекман Култър” – почти 100% прогностична    
стойност за ранно откриване на рак на простатата 

(В.Ж.)

През последните години ползата от проследяването /скрининг/ за рак на простатата чрез изследване на 
общия простат-специфичен антиген (tPSA) като биохимичен маркер е подложена на сериозно обсъждане.  
Причината за това е относително ниската  клинична специфичност на tPSA, което води до свръхдиагно-
стициране и понякога до ненужни интервенции (включително биопсии) и скъпоструващо лечение. Тази спе-
цифичност би могла значително да се подобри с разработването на нови биомаркери и един от тях е един 
прекурсорен протеин на PSA, познат като “[-2]pro-PSA”. Последните доказателства сочат измерването 
на “[-2]pro-PSA” като най-добрия маркер за разграничаване между увеличението на PSA поради развитие-
то на рак на простатата и увеличението, дължащо се на бенигнени процеси в простатата.

tPSA се увеличава при развитие на рак на простатата, бенигнено уголемяване на простатата, възпалителни 
процеси (простатити), след травми на жлезата, след урологични процедури, дори след продължително каране 
на колело и др. при стойности на tPSA  между 2,5 и 10 ng/ml, стойностите на PSA дават недостатъчна ин-
формация на какво се дължи това увеличение. както е известно, PSA съществува в кръвния серум в 2 основни 
форми: свободна форма fPSA и PSA комплекс (свързана с протеини). отношението на едната към другата форма 
също не спомога да се разграничи рак на простатата от бенигнени изменения при стойност на tPSA от 2,5 до 
4. нови изследвания доказват съществуването на поне 3 форми на f PSA (B-PSA, I-PSA и pro-PSA). първите две 
намаляват в кръвта при пациенти с рак на простатата, а само pro-PSA нараства. така единствения чист и 
прецизен маркер за наличие на рак на простатата остава [-2]pro-PSA. в допълнение към отличната  чувстви-
телност на този биомаркер, [-2]pro-PSA може избирателно да идентифицира и най-агресивните форми на рак 
на простатата.

във връзка с това значимо заболяване при мъжете  и необходимостта от поставянето на ранна диагноза 
добрата новина е, че  американската компания “бекман култър”, чийто официален представител за българия 
е акваХиМ ад, вече е разработила и е качила на платформата на имунологичния си анализатор “Access2”                   
[-2]pro-PSA като рутинен тест! вече е разработен и индекс, наречен „простатен здравен индекс”  (“Prostate 
Health Index”) или “phi”, който комбинира резултатите от изследванията за tPSA, freePSA и [-2]pro-PSA. 

данните от всички изследвания досега потвърждават ползата от използването на [-2]pro-PSA като маркер 
и на индекса “phi” за ранното откриване и диагностициране на рака на простатата при стойности на PSA 
между 2,5-10 ng/ml , което е много по-информативно, отколкото tPSA, freePSA или комплексния PSA. рутинният 
тест за платформата на Access2  на бекман култър е разработен от д-р стефан Миколайчик и Хари ритенхаус 
(Drs. Stephen Mikolajczyk and Harry Rittenhouse, Beckman Coulter Inc) и е едно ново средство, което акваХиМ и 
за в бъдеще ще популяризира за революционизиране на ранната диагноза и лечение на рака на простатата и в 
услуга на пациента! 

“[-2]pro-PSA” 

“[-2]pro-
      PSA” 
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Мутации в човешкия ген “KRAS” са намерени в ре-
дица видове рак, като колоректален, на белите 
дробове, тироиден, панкреатичен и в холангиокар-
цинома. Мутациите най-често са в кодон 12 и ко-
дон 13 на гена “KRAS” при екзон 2 и водят до ненор-
мална промяна на растежния сигнал на протеина 
p21-ras (табл.1). ненормалната промяна, свързана 
с растежа на клетките и клетъчните линии, може 
до доведе до развитие на раков процес в резултат 
на предаване на по-голямо (излишно) количество 
сигнал от нормалното.

PNA се свързва здраво с нейната комплементарна 
днк или рнк секвенция на принципа на комплемен-
тарността.

PNA има висока специфичност, чувствителност и 
стабилност, като молекулна сонда, използвана за 
молекулярна диагностика (табл.2)

технологията “PNAClamp” представлява PNA-бази-
рана PCR сонда, която специфично амплифицира 
само мутантната днк последователност в смес 
от днк див тип в голямо количество и днк мутан-
тен тип в пъти по-малко количество.

предимствата на технологията “PNAClamp” са: 

наличието на “KRAS”-мутация често е прогности-
чен белег за отговор към терапия. например му-
тация в гена “KRAS” или по-известни като “KRAS 
– мутации”, се приемат като силен прогностичен 
белег за отговор към тирозин-киназните инхиби-
тори, като gefitinib или erlotinib. най–често KRAS 
– мутациите се срещат при пациенти с коло-
ректален карцином и са свързани с отговора към 
терапията с cetuximab или panitumumab, които се 
използват за лечение на рака на дебелото черво. 

набори “PNAClamp” за доказване на соматични мутации 
в човешкият ген “KRAS” от “Panagene”

поради тази причина изследването за KRAS-мута-
ции е необходимо за определяне на резистентност 
към терапия на пациенти с рак на дебелото черво 
или белите дробове (фиг.1).

на вашето внимание бихме искали да предста-
вим набор за определяне на KRAS-мутации в кодон 
12 и 13 на фирмата “Panagene” – “PNAClamp KRAS 
Mutation Detection Kit – PNAC 1001”
PNA (Peptide Nucleic Acid - пептид нуклеинова ки-
селина) представлява изкуствено създадена нукле-
инова киселина, заменена с полиамиден скелет от 
N-(2 аминоетил) глицин (фиг.2)

Таблица 1 Фигура 1

Фигура 2
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Характеристика PNA DNA

афинитет за хибридизация към днк

∆ттоп. за всеки единична базова замяна

степен на хибридизация с днк

биологична стабилност

Химична стабилност

температурна стабилност

концентрация на солите за хибридизация

дължина на пробата

най-малко 1˚C по-висока Tтоп. за база

по-ниска с 15˚C

100-5000 пъти по-бърза

стабилна на нуклеази и протеази

стабилна

добра

независима

13-18 бази

-

по-ниска с 10 ˚C

-

разградима от нуклеази

нестабилна до умерено стабилна

Умерена

зависима

20-30 бази

Таблица 2

•  лесно и опростено определяне на генна мутация чрез полимеразна верижна реакция в реално време.

•  съвместима, надеждна и спестяваща пари технология

•  висока специфичност (може да бъде открита 0,1-1% мутантна днк)(фиг. 3 и 4)

•  изисква малки количества от днк проба (10-50 ng)

•  съвместима с различни апарати за полимеразна верижна реакция.

“PNAClamp KRAS Mutation Detection Kit – PNAC 1001” се основава на технологията “PNAClamp”, описана 
по-горе, като използва оптимизирана PNA –сонда, която се свързва здраво с предимство с мутантната 
днк, което води до липса на амплификация при днк-то от див тип и така мутантната днк, особено 
тази с SNP (единична точкова мутация), се амплифицира успешно. “PNAClamp KRAS Mutation Detec-
tion Kit” може да открие мутантен тип на KRAS –гена за кратко време (по-малко от 3 часа) с висока 
чувствителност (граница на откриване < 1%) от малко количество (1 ng) от днк проба.

Фигура 3

Фигура 4

(В.К.)
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аКВаХим е новият представител на

“Феринг” (FERRiNg) за България

от началото на 2013 година акваХиМ започва активно да предлага фарма-
цевтичните продукти на швейцарската компания „Феринг”. това е един от 
водещите производители в света на продукти, свързани с женското здраве 
и грижата за жената. с наложени търговски препарати като TRACTOCiLE®, 
PROPESS®, PABAL®, LYSTEDA® фирмата “Феринг” осигурява оптимални 
условия и ефект по време на бременността и при гинекологични проблеми. 
впечатляваща е продуктовата гама, която “Феринг” предлага за двойки с ре-
продуктивни проблеми. тя включва хормонални препарати  като MENOPUR®/ 
MENOgON®, BRAVELLE®, CHORAgON®, DECAPEPTYL®, LUTRELEF®, с кои-
то оптимално се регулира стимулацията при жените и производството на 
яйцеклетки с най-високо качество. така се постига максимално доближаване 
в хода на асистираната репродукция до процесите на нормално оплождане 
и постигане на бременност. “Феринг” е и една от компаниите с най-много 
клинични проучвания за препаратите, използвани в сферата на репродуктив-
ните технологии, с доказан най-добър ефект. 

Фирмата е водеща и в други области – ендокринология, гастроентерология, 
урология, ортопедия. в сферата на ендокринологията се предлагат проду-
кти за хиперпролактинемия – предизвикана от тумори или други причини - 
NORPROLAC®. допълнително  в продуктовата гама има и растежен хормон 
- ZOMACTON® - като уникална технология позволява да се приема необходи-
мата дозировка неинвазивно – т.е. без инжекции. MiNiRiN® от близо половин 
век е основен продукт за лечение на пациенти с безвкусен диабет.

в сферата на гастроентерологията се отличават препарати като 
PENTASA®, PiCOPREP, gLYPRESSiN® (познат още като “реместип”). 
тези продукти осигуряват надеждна защита при възпалителни чревни забо-
лявания, подпомагат някои инвазивни изследвания и манипулации, като ре-
местипът помага за овладяване на тежки кръвоизливи при разширени вени 
на стомаха. 

в областта на урологията компанията предлага продуктите TESTiM®, 
MiNiRiN®, FiRMAgON® - за овладяване на тестостеронов дефицит, нощно 
напикаване (голям социален проблем при деца, а и възрастни!) и тежки забо-
лявания като простатен карцином. 

в областта на ортопедията фирмата предлага високомолекулна хиалуронова 
киселина - EUFLEXXA®.

с всички горепосочени продукти и ползвайки опита на акваХиМ в позициони-
рането на продукти в сферата на фармацията, двете компании се надяват 
на ползотворно сътрудничество на българския пазар, което да доведе до по-
богат избор и подобряване качеството на живот на нашите пациенти. 

(Л.Пр.)



11

(Пл.В.)

ноВ iN ViTRO ценТър – ноВа апараТура
Център за репродуктивна медицина, оборудван с модерна апаратура, отвори врати в началото на годината в гр. варна. имунологичен анализатор “ACCESS 2” 
на американската компания “Beckman Coulter” и биохимичен анализатор RESPONS 920 на немския производител “Diasys Diagnostic Systems GmbH” вече са в 
арсенала на здравното заведение. ръководителят на медицинския екип доктор алкан емин не крие амбициите си да утвърди Медицинския център „радост“ 
като един от водещите в страната.

„няма по-голяма радост в семейството от раждането на едно дете – споделя доктор емин – затова и нарекохме центъра по този начин. Мисията ни е да 
носим радост в домовете на хората и екипът на „акваХиМ“ е съпричастен към усилията ни. развитието на репродуктивната медицина и пренаталната 
диагностика тепърва предстои. поставили сме си за цел да работим качествено, бързо и точно, за да получат пациентите ни грижите, които заслужават. 
ето защо, за нас е важно да имаме доказани във времето партньори, каквато компания е „акваХиМ“.

 “Oтскоро съм в екипа на доктор емин и оценявам избора на лабораторна апаратура като отличен – допълва лабораторната лекарка доктор наталия Ха-
раламбиева. - на имунологичния анализатор “ACCESS 2” ежедневно изследваме хормони, туморни маркери, хепатит, спин. богатото меню на апарата дава 
възможност да разширим във всеки един момент списъка с извършваните анализи и да сме максимално полезни на пациентите. приятно съм изненадана и от 
биохимичния анализатор “RESPONS 920” и от възможностите му да извършва турбидиметрични анализи.“

без съмнение, развитието на репродуктивната медицина във варна предстои.

лаб. Светла Георгиева д-р Наталия Хараламбиева
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Специална промоция

нов модулен настолен уред “VERSA STAR” 

Нека посрещнем предизвикателствата 
на днешния и утрешния ден!
Уредът “VERSA STAR” обхваща до 4 модула (4 успоредни измервания), комбинирани 
по време и параметър в зависимост от желанието на потребителя. 

налични модули:

•  pH - pH/LogR (взема 2 позиции) 

•  pH/iSE - RDO/DO (разтв. кислород) 

•  проводимост/Соленост/Съпротивление/TDS

при закупуване на един уред “VERSA STAR” 
с поне един модул получавате още един модул по желание!

при закупуване на един pH-електрод “ROSS”
 получавате комплект буфери, разтвор и контейнер

 за съхранение на електрода!

Промоцията е валидна до 20.02.2013 година!         

БеЗплаТно

БеЗплаТно

(М.М.) 
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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 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

Направление “Финанси и администрация”

директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. Мартин кръстев
тел.: (02) 807 5071
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


