
Диагностика на 
Човешки Папиломен Вирус 

(HPV) 



 

                 Всяка година в САЩ повече от  90 000 жени биват диагностицирани с рак на 

репродуктивните органи и около 30 000 от тях в последствие умират. Причините често са 
свързани с липса на ясно изразена симптоматика за развитие на заболяването, както и 
ниска информираност сред населението за методи за контрол и превенция. Известни са 5 
вида гинекологичен рак – на матката, на яйчниците, шийката на матката, вулвата и 
вагинален. В световен мащаб ракът на маточната шийка е най-често срещаният тип 
гинекологичен рак. Най-често причината за развитие на рак на маточната шийка е 
инфекцията с високо рискови генотипове на човешки папиломен вирус (HPV). Според 
препоръки на Световната Здравна Организация, най-добрият начин за намаляване на броя 
на заболелите и смъртните случаи е прилагането на адекватна скринигова програма, коята 
включва цитологичен тест и ДНК тест за HPV на всеки 3 до 5 години за всички жени на 
възраст между 21-65 години.  

 

Ние от RIDACOM смятаме, че добрата информираност на обществото е първата и най-важна 
стъпка в борбата с тези заболявания. В месеца, посветен на борба и превенция на 
гинекологичния рак, представяме на фокус продуктите от нашето портфолио за диагностика 
на човешки папиломен вирус (HPV). 

Имаме удоволствието да Ви запознаем с най-пълното и уникално портфолио от решения за 
диагностика на HPV.  Единствено при нас може да откриете диагностични китове за 
Скрининг и Генотипиране на HPV по всички молекулярни методи: PCR в реално време, 
Гел-Електрофореза, Флоуресцентна детекция и Хибридизация върху Стрип.  

Може да разчитате на нас за въвеждането на методите, както и за цялостно съдействие при 
проектирането, оборудването и въвеждането в експлоатация на Вашата генетична 
лаборатория. 

 

Вече повече от 10 години RIDACOM е най-модерната и иновативна диагностична компания 
на Балканите, предлагайки съвременни лабораторни решения, които отговарят  на  

най-високите            професионални стандарти, адаптирани към Вашите нужди.  

                                                                         Продължаваме да вярваме, че науката и                             
   диагностиката трябва да са достъпни и клиентът 
   трябва да се чувства свободен при избора си и 
         затова предлагаме продукти, услуги и  
            комплексни решения с най-високо качество 
                от ново поколение, които дават  
                  възможност на потребителите да  
                    получават само най-доброто! 

 

 



Real-Time PCR детекция на BRCA мутации 

Гел-Електрофореза - качествена детекция 
на HPV - скрининг и генотипиране 

Течно-базирана цитология 
 

Real-Time PCR - качествена детекция на 
HPV - скрининг и генотипиране 

Real-Time PCR - количествена детекция 
на HPV и генотипиране 
 
 

Хибридизация върху стрип - качествена 
детекция и генотипиране 

Съдържание 
 



Течно-базирана цитология 

Подготовка на препарати за цитологичен анализ 

 

    

 

Multi-prep и Multi-prep Duo System 
 

o Висока продуктивност – 60 препарата/час  
(Multi-prep) и 120 препарата/час  (Multi-prep 
Duo) 

o Технология с патентовани мемрбанни 
филтри разпределя равномерно клетките в 
тънък монослой 

 

Среди и четки за пробовземане 

 

Среди с оптимизиран компонентен състав за 
съхранение и транспорт на различни видове 
проби: 

o Цервикални клетки 

o Храчка 

o Цереброспинална течност 

o Урина 

 



Real-Time PCR - качествена детекция на HPV –  
скрининг и генотипиране 

 

В съвременната диагностика комбинирането на цервикална цитология с ДНК тест за 
установяване на присъствието на високорисков тип HPV, повишава надеждността на 
профилактичните изследвания.  

Продуктите от серията GeneNav™HPV позволяват провеждане на HPV – ДНК тест директно 
от пробата с течна среда за цитологичен анализ и включват всички необходими реагенти 
за изолиране на вирусната ДНК. Наборите успешно откриват и определят 
принадлежността на вируса към съответната вирусна група, което има значение за 
правилното поставяне на диагнозата и избора на подходящ метод на лечение.  

 

o GeneNav™ HPV One qPCR Kit – открива 14 високорискови HPV генотипа (HPV 31, 33, 
35,39, 45, 51, 52,  56,  58,  59, 66 и 68) и позволява диференциране на HPV 16 и 18. 

 

 

 

 

 

 

 

o GeneNav™ HPV Complete qPCR Kit -  открива 14 високорискови HPV генотипа (16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) и 2 нискорискови HPV с диференциране 
на HPV 16 и 18 и нискорисковите HPV 6 и 11. 

 

 

 

 

 

 

 

o GeneNav™ HPV Genotyping qPCR Kit – генотипира и диференцира всички 14 
високорискови HPV генотипа: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68. 

 

 

 

 

  



  

 

В много случаи определянето на вирусния товар на HPV има отношение към прогнозата и 
оценката на риска от развитието на цервикални неоплазии. Повишеният брой копия на 
вирусната ДНК съответно се свързва с повишен риск от възникването на аномалии в 
тъканта. 

 

„DNA-TECHNOLOGY“ е компания с повече от 20 години опит, специализирана в 
разработването на продукти за молекулярно-генетична диагностика. Част от 
продуктовото портфолио на компанията са HPV QUANT наборите, позволяващи 
едновременно откриване на клинично значимите HPV изолати, тяхното диференциране и 
количествено определяне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o HPV QUANT-4® генотипира и определя количествено двата високорискови типове с 
най-голям онкогенен потенциал (16 и 18), както и двата най-често срещани 
нискорискови типове (6 и 11). 

 

o HPV QUANT-15® е набор за скрининг и количествено определяне на 15 HPV генотипа 
(16, 31, 33, 35, 52, 58, 6, 11, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 68). 

 

o HPV QUANT-21® позволява генотипиране 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). Положителният сигнал за всеки 
генотип се отчита от различен флуоресцентен канал, което позволява диференциране 
и количествено определяне на съответния генотип.  

 

 

 

 

Real-Time PCR – количествена детекция на 
HPV и генотипиране 

Всички набори съдържат: 
 
 IC (internal control) – проверка за възможно 

PCR инхибиране 
 

 SIC (sample intake control) – индикатор за 
качеството на взетия материал и 
изолирана ДНК 
 

 Маркер – за определяне на правилното 
разположение на стриповете с проби в 
термоблока 

 



RIDACOM предлага решения и за лаборатории, които не разполагат със специално 
оборудване за провеждане на Real-Time PCR анализи, но които все пак държат да бъдат „в 
крак“ със съвременните молекулярно-диагностични методи за анализ.  

 

ДНК хибридизацията върху стрип се характеризира като метод с висока чувствителност и 
специфичност, позволяващ едновременното откриване на голям брой причинители, без 
необходимост от закупуване на скъпо-струваща апаратура за провеждане на анализите. 

 

High PapillomaStrip и Hight+Low PapillomaStrip са част от серията продукти OpeGen на 
испанската компания Operon, които работят на принципа на селективна амплификация и 
детекция на PCR продуктите чрез имобилизирани върху мембранен носител специфични 
сонди. 

 

 

 

 

 

 

 

o High+Low PapillomaStrip успешно открива и генотипира 37 HPV генотипа, сред които 
високо-рисковите типове - 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 
и 82 (MM4 и IS39) и ниско-рискови типове, причинители на генитални кондиломи (6, 11, 
40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 74, 81, 83, 84 и 91). 

 

 

 

 

  

Хибридизация върху стрип – качествена 
детекция и генотипиране 

 
 
  

 
o High PapillomaStrip позволява откриване и 

генотипиране на 19 клинично значими HPV 
генотипа, които имат отношение към развитието 
на цервикален рак - 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 и 82 (MM4 и 
IS39). 



  

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

Скрининг 

 
o AmpliSens® HPV HCR-screen – детекция на 14 високорискови HPV генотипа: (HPV 16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70). 

  

Генотипиране 

 
o AmpliSens® HPV 16/18 – откриване  и генотипиране на 2 високорискови HPV генотипа: 

(HPV 16, 18). 

 

o AmpliSens® HPV HCR-genotype – откриване  и генотипиране на 12 високорискови HPV 
генотипа: (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66). 

 

o AmpliSens® HPV 6/11 – откриване  и генотипиране на 2 нискорискови HPV генотипа: 
(HPV 6,11). 

 

Гел-Електрофореза - качествена детекция на HPV 
- скрининг и генотипиране 

Набор за изолиране на 
ДНК (“DNA-sorb-AM”) 

Амплификацианен                     
набор 

        Набор за 
електрофореза 



 
 
 
 

Ракът на яйчниците и ракът на гърдата са други две често срещани форми на злокачествени 
заболявания при жените. За разлика от рака на маточната шийка, етиологията на тези 
заболявания не е свързана с развитието на инфекция, а често се дължи на възникването на 
мутации в гените BRCA1 и BRCA2. Това са гени, които в нормално функционално състояние са 
отговорни за поправката на повреди, възникнали в молекулата на ДНК. Мутациите се дължат 
на делеции и инсерции в съответните гени, както и на промeни на единични базови двойки 
(SNPs). 

 

BRCA SNP genotyping kit на DNA-TECHNOLOGY е набор за Real-Time PCR детекция на мутации, 
които най-често се асоциират с предразположеност към развитие на рак на яйчниците или 
гърдата. Анализът се извършва на принципа на Real-Time PCR амплификация на ДНК и 
провеждне на анализ на криви на топене. 

Real-Time PCR детекция на BRCA мутации 

BRCA1 

BRCA2 

• 185delAG 
• 4153delA 
• 5382insC 
• 3819delGTAAA 
• 3875delGTCT 
• 300T>G (Cys61Gly) 
• 2080delA 

• 6174delT 

• Висока дискриминативна способност 
• Време на работа: 2 часа 
• Достатъчен за 48 теста 

Хромозома 17 Хромозома 13 

BRCA SNP Genotyping Kit 



  

 
 

RIDACOM подкрепя редовния профилактичен 
скрининг на маточната шийка, предоставяйки 

25% отстъпка  
за всички диагностикуми включени в каталога до 

края на месец октомври. 
 
 

Свържете се с нас за безплатни консултации, 
демонстрации и мостри. 

 
 
 

Ракът на маточната шийка е единственият рак 
на женските полови органи, който е напълно 

предотвратим 

www.ridacom.com  

http://www.ridacom.com/

