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Молекулярна диагностика 
на Човешки Папиломен 

Вирус (HPV) 



Всеки ден 
в България една жена 
умира от рак на 
маточната шийка 

Най-често причината за развитие 
на рак на маточната шийка е 
инфекцията с високорискови 
генотипове на HPV. Най-добрият 
начин за намаляване броя на 
заболелите и смъртни случаи е 
редовната профилактика, коята 
включва цитологичен тест и ДНК 
тест за HPV 
 

 

В месеца, посветен на борба и превенция на 
гинекологичния рак, представяме на фокус 

продуктите от нашето портфолио за 
диагностика на HPV  



Открива 14 високорискови HPV генотипа: с генотипиране и диференциране на 
HPV 16 и HPV 18 и детекция на останалите 12 високорискови генотипа (HPV 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52,  56,  58,  59, 66, 68) 
 

GeneNav™ HPV One qPCR Kit  

 
 

Детекция на ДНК директно от средата 
за течно-базирана цитология 
 
Включен реагент за изолиране на ДНК 
 
2 години срок на годност 

CE-IVD 

-15% 



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 
 
 

-15% 

Детекция на ДНК директно от 
средата за течно-базирана цитология 
 

2 години срок на годност 

CE-IVD 

Включен реагент за изолиране на ДНК 
 



Генотипира и диференцира всички 14 високорискови HPV генотипа: 16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 
 
 

GeneNav™ HPV Genotyping qPCR Kit   

-15% 

Детекция на ДНК директно от средата 
за течно-базирана цитология 
 

2 години срок на годност 

CE-IVD 

Включен реагент за изолиране на ДНК 
 



Количествено определяне на HPV 

 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) 
 

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

 HPV QUANT-21® генотипира и определя количествено 21 HPV генотипа 
(6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) 

Количественото определяне на вирусния товар на HPV е подходящ 
метод за мониторинг на пациенти с доказана вече инфекция с HPV  

Определяне на броя ДНК копия на HPV спрямо броя епителни 
клетки в пробата (брой ДНК копия на HPV/клетка) 

-15% 

Проследяване на вирусния товар във времето и отговора на 
организма към инфекцията 

Контрола за определяне на броя пробозвети епителни клетки  



High+Low PapillomaStrip успешно 
открива и генотипира 37 HPV генотипа, 
сред които високорисковите 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 
нискорискови типове, причинители на 
генитални кондиломи (6, 11, 40, 42, 43, 
44, 54, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 74, 81, 83, 84 
и 91) 

High PapillomaStrip позволява 
откриване и генотипиране на 19 
високорискови HPV генотипа - 16, 
18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 
56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 и 82 (MM4 и 
IS39) 

-10% 

Хибридизация върху стрип 



Ракът на яйчниците и ракът на гърдата са други две често срещани форми 
на гинекологичен рак 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) 

BRCA1 

BRCA2 

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

• 6174delT 

Хромозома 17 Хромозома 13 

-25% 

Real-Time PCR детекция на BRCA мутации 

 
BRCA SNP Genotyping Kit 
Набор за Real-Time PCR детекция на мутации, които 
най-често се асоциират с предразположеност към 
развитие на рак на яйчниците или гърдата 



Попитайте и за нашите цялостни решения за 
течно-базирана цитология 

. . . 

 Е. Mail: info@ridacom.com ● Тел./ факс: 02/ 955 99 98; 958 65 68 ● Web: www.ridacom.com   

RIDACOM  
в подкрепа на редовния профилактичен скрининг 

на маточната шийка 


