
СКРИНИНГ И ДИАГНОСТИКА НА

РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 



РАКЪТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Е НАПЪЛНО ПРЕДОТВРАТИМ

93%
РЕДОВНИЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕН

СКРИНИНГ МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ

ОТ СЛУЧАИТЕ



В 99.7% от случаите РМШ
се причинява от HPV вирус

Препоръки за скрининг

Най-често причината за развитие на
рак на маточната шийка е инфекция с
високорискови HPV типове.
Ранното откриване на предракови
изменения на маточната шийка и
доказването на инфекция с високо
рискови HPV типове е от изключително
значение за намаляване
заболеваемостта и смъртността от рак
на маточната шийка

е четвъртото по-честота онкологично
заболяване при жените в световен мащаб

РАКЪТ НА
МАТОЧНАТА ШИЙКА

1. Цитологично изследване
     - Конвенционална цитонамазка
     - Течно-базирана цитология
2. HPV – детекция и типизиране



В голяма част от случаите инфекцията с HPV няма да доведе до развитието на
преканцерозни и канцерозни лезии и инфекцията ще премине през фаза на имунен
клирънс. Необходима е активна персистираща инфекция за настъпването на клетъчна
трансформация.

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗВИТИЕ И
ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
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VIASURE High-risk
HPV DNA Screening

HPV High-risk SCREEN

MAX PREP течно-
базирана цитология

Скрининг

HPV Quant®  вирусен
товар

MAX PREP течно-
базирана цитология

Колпоскопия

Проследяване и триаж

Проследяване и триаж

по-висока чувствителност и детекция на най-ранните маркери на заболяването
по-добра оценка на риска
прецизиране на диагностично-терапевтичния подход

Комбинацията от  методи води до:



ЦИТОЛОГИЧЕН
СКРИНИНГ ЗА РАК НА
МАТОЧНАТА ШИЙКА



Изготвяне на висококачествени препарати представени от равномерен
монослой клетки с напълно запазен интегритет

1.

Двойно-мембранна филтрация, осигуряваща отстраняването на възпалителни
клетки и клетъчен дебрис

2.

Капацитет от  60 проби / час3.

MAX-PREP е система за течно-базирана цитология,
включваща патентовани двойно-мембранни филтри.

Основни характеристики на системата:

Разработена е по технология на водещата в областта
корейска компания – Corebiotech Ltd. и е валидирана за

изготвянето на висококачествени препарати от различни проби
(гинекологични, ТАБ, храчка, урина, ликвор, плеврални изливи и др.)

 60 проби на час 

1. Filtration & Drain 2. Filter down 6. Slide

4. Filter up

5. Cell transfer

3. Slide in



Транспортна среда (GYN / NON-GYN)

 

Запазва интегритета на клетките
 

Подходяща за провеждане на молекулярно-

генетични анализи за детекция на HPV

Предметни стъкла (с покритие)

 

Дебелина:1.0 mm; Размер: 25 x 75 mm

Заоблени ръбове

Цервикална четка

 

Осигурява получане на висококачествен 

 цитологичен материал от ендо- и

екзоцервикса 

Мембранен филтър

 

Премахва възпалителни клетки и клетъчен дебрис

Без пренос на ДНК

ЗЛАТЕН СТАНДАРТ В РЕДИЦА СТРАНИ
ТЕЧНО-БАЗИРАНА ЦИТОЛОГИЯ

Елиминира по-голямата част от критичните стъпки на преданалитичния процес
Осигурява висококачествени препарати:

Предимства пред конвенционалната цитонамазка:

без струпване на клетки
без примеси като кръв, слуз и др.
без артефакти



МОЛЕКУЛЯРНА
ДИАГНОСТИКА НА HPV



Нов биомаркер за по-
добра оценка на риска
от развитие на рак на
маточната шийка

Приложение и предимства на количественото определяне на HPV
(HPV вирусен товар):

HPV ВИРУСЕН ТОВАР

Количествено
определяне на

вирусния товар
на HPV

HPV QUANT
Най-добрата стратегия за
скрининг и последващ триаж

Вирусният товар на HPV е в
корелация с активността на
вирусната репликация. 

Чрез мониторинг на вирусния товар
във времето може да се направи
оценка на лечението и имунния
клирънс

Високият вирусен товар се асоциира
с повишен риск от развитието на
преканцерозни цервикални лезии
(CIN)

Високият вирусен товар е индикатор
за активна репликация на вирусната
ДНК

Индикатор за наличието на
персистираща или транзиторна
(преходна) инфекция

Идентифициране на по-рисковите
групи и триаж към последващо
цитологично изследване и
колпоскопия

®



HPV QUANT-21® Real-Time PCR кит
Генотипиране и количествено определяне на 21 HPV генотипа (6, 11, 16, 18, 26, 31,
33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА

Проби за анализ могат да бъдат 

Характеристики и предимства

Готов за употреба формат 
Предварително нанесен в PCR
епруветките мастър микс
CE-IVD сертифициран

Цервикален секрет, семенна
течност, простатна течност,
урина, биопсичен материал

Определяне на брой вирусни копия в клетка –  показател за активността
на вирусната репликация и степента на проява на трансформиращата му
способност върху епителните клетки 

Контрол на преаналитичния етап чрез изследване на параметъра SIC
(Sample Intake Control) – SIC е контрола за определяне на количеството
пробовзет материал (брой епителни клетки) 

Абсолютно количествено определяне на вирусния товар в пробата

СКРИНИНГ И ТРИАЖ



HPV_quant - 21

HPV

Date
Number of tube
Patient name
Sex
Age
Organization
Clinician name
Comments

Sample ID: 71686 

Study was carried out by
Date
Siganture

09 February 2022, 10:28:30



HPV QUANT-15® Real-Time PCR кит 
Скрининг и количествено определяне на 15 HPV генотипа (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)

Проби за анализ могат да бъдат 

Характеристики и предимства

Готов за употреба формат 
Предварително нанесен в PCR
епруветките мастър микс
CE-IVD сертифициран

Цервикален секрет, семенна
течност, простатна течност,
урина, биопсичен материал

Определяне на брой вирусни копия в клетка –  показател за активността
на вирусната репликация и степента на проява на трансформиращата му
способност върху епителните клетки 

Контрол на преаналитичния етап чрез изследване на параметъра SIC
(Sample Intake Control) – SIC е контрола за определяне на количеството
пробовзет материал (брой епителни клетки) 

Абсолютно количествено определяне на вирусния товар в пробата

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА
СКРИНИНГ И ТРИАЖ



HPV_quant - 15

HPV

Date
Number of tube
Patient name
Sex
Age
Organization
Clinician name
Comments

Sample ID: 73452 

Study was carried out by
Date
Siganture

11 February 2022, 13:45:45



Kачествена детекция на 14 високорискови HPV генотипа (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и едновременно генотипиране на HPV 16, 18 и 45.

Контрол на преаналитичния етап чрез изследване на параметъра SIC
(Sample Intake Control) – SIC е контрола за определяне на количеството
пробовзет материал (брой епителни клетки) 

Проби за анализ могат да бъдат 

Цервикален секрет, семенна
течност, простатна течност,
урина, биопсичен материал

Характеристики и предимства

Готов за употреба формат 
Предварително нанесен в PCR
епруветките мастър микс
CE-IVD сертифициран

HPV SCREEN 14 High-risk
HPV types (16, 18, 45
genotyping)

18 31, 33, 35, 39, 51, 52,
56, 58, 59, 66, 68 

16 45

HPV SCREEN 14 High-risk HPV types (16, 18, 45
genotyping) Real-Time PCR кит

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА
СКРИНИНГ 



МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА

Генотипиране на двата най-чести HPV типа (HPV 16 и HPV 18) от цервикални
проби на лица с предполагаема инфекция с високорисков HPV тип

VIASURE High-Risk Human Papilloma Virus
Real Time PCR Detection Kit

18 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59, 66, 68

16

Детекция на 14 високорискови HPV типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66
и 68) и генотипиране на HPV 16 и HPV 18

Проби за анализ могат да бъдат 

Цервикален секрет, семенна
течност, простатна течност,
урина, биопсичен материал

Характеристики и предимства

Готов за употреба лиофилизиран
формат 
Всички реактиви са
предварително нанесени в PCR
епруветките
Дълъг срок на годност: 2 години
CE-IVD сертифициран

СКРИНИНГ



МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА

Femoflor® - оценка на риска от HPV инфекция и рак
на маточната шийка чрез изследване на микробиома

НОВИ БИОМАРКЕРИ

Биомаркер с
предиктивна стойност

за развитието на
преканцерозни лезии

МИКРОБИОМ

Изследване на цервико-вагиналния микробиом
позволява оценка на риска от придобиване на HPV
инфекция и развитие на рак на маточната шийка

При жени с CIN лезии се установяват нарушения в
баланса на цервико-вагиналния микробиом

Нарушения в баланса на нормалния микробиом са
риск-фактор за настъпването на HPV инфекция и
последваща дисплазия на клетките

Комплексно изследване на повече от 98% от
микроорганизмите в женския урогенитален тракт

Количествен и сравнителен анализ между
изследваните групи микроорганизми

Възможност за мониторинг на състоянието на
микробиома във времето - използването му като
прогностичен маркер за хода на HPV инфекцията 

Детекция на анаеробни микроорганизми с
етиология в процеса на HPV инфекция и по-
нататъшна клетъчна трансформация

Стратификация на пациентите на база на
индивидуалния им микробиомен профил

Превантивен и персонализиран подход

Характеристики на Femoflor®



МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА
НОВИ БИОМАРКЕРИ

Висок риск от
HPV инфекция и
развитие на CIN

Нисък риск от
HPV инфекция и
развитие на CIN

Анализът на микробиома с Femoflor® може да бъде най-ранен
метод за превенция на инфекция с HPV и рак на маточната шийка

Нарушения в баланса на микробиома водят
до поредица от процеси в клетките и
заобикалящата среда, които улесняват
колонизацията от патогенни
микроорганизми, сред които и HPV.
Развитието на неблагоприятна микрофлора
допринася допълнително за настъпването
на процеси в клетката, водещи до нейната
трансформация.

Нормалната микрофлора в женския
урогенитален тракт е представена
основно от видове от род Lactobacillus spp. 
Чрез своята метаболитна активност те
осигуряват естествена защитна бариера
срещу навлизането на патогенни
микроорганизми.

Femoflor® - оценка на риска от HPV инфекция и рак
на маточната шийка чрез изследване на микробиома
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С грижа за женското здраве чрез осигуряване на
точни и персонализирани диагностични решения


