
                                                                          

 

 

COVID-19 промени живота ни, много внезапно и по драматични начини, които никога 

не сме си представяли. Едно нещо, което не се е променило, е ангажиментът на 

Т.Е.А.М. ООД да даде отговори на критичните въпроси и предизвикателства, с които се 

сблъскваме в тази много трудна глобална ситуация. 

Ние сме заедно с Вас, водени от общи цели: да бъдем в безопасност, да поддържаме 

Вашите лаборатории и да си сътрудничим в борбата срещу COVID-19. 

Благодарни сме, че се обръщате към Т.Е.А.М. ООД през това време, за да Ви 

предоставим решения и насоки, които помагат 

на Вашите лаборатории да работят ефективно - 

дори и с намален персонал, или персонал, който 

работи от вкъщи - и Ви помагат бързо да 

напреднете в откритията, от които се нуждае 

светът. Информацията тук е предназначена да 

Ви подкрепи в усилията Ви, да Ви информира за 

нашите усилия и да Ви вдъхнови да продължите 

напред. 

Обръщаме специално внимание на някои от нашите продукти, подпомагащи Вашите 

изследвания в областта на медицинската химия и борбата с COVID-19. 

COVID-19 изследвания с: 

Cary Eclipse Fluorescence 
Spectrophotometer 

Seahorse XFe24 Analyzer 

 
 



                                                                          

 

 

Agilent Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer 
За изследване на COVID-19 mAb (моноклонални антитела) 

                                              

COVID-19: Необходимостта от скорост 

Оптимизирано решение за анализ от край до край, лесно за 

въвеждане във вече съществуващи работни процеси! mAbs имат 

много потенциални терапевтични приложения, включително като 

антивирусна терапия срещу COVID-19. 

Подходите за развитие включват скрининг на стотици кандидати за 

антитела, като тези, получени от пациенти, които са се възстановили от COVID-19. 

Можете да ускорите продължителните експерименти за агрегиране със 75% чрез 

въвеждане на този прост процес на предварителен скрининг към съществуващите 

методи. 

 

Комбинирайте доверието към инструмент с доказана производителност с 

предимствата на пропускателната способност, осигурени от експертното ръководство 

за разработване на работен процес за оптимизиран анализ на агрегацията. 

  



                                                                          

 

Agilent Seahorse XF Analyzers 
Live-cell Metabolic Assay Platform for Life Science Research 

 

 

 

 

 

  

 

XF анализаторът е първият и единствен по рода си в търговската мрежа инструмент за 

научни изследвания, който едновременно измерва в реално време и в живи клетки 

двата основни енергийни пътя на клетката: митохондриално дишане и гликолиза. От 

2007 г., когато е издаден патентът му, XF анализаторът се използва в лабораториите по 

света за по-бързо и по-точно получаване на измервания в реално време на клетъчно 

дишане, окислително фосфорилиране, подвижност и транспортни пътища. Такива 

измервания биха били безценни при получаване на представа за механизмите на 

много заболявания, включително рак, които са свързани с метаболитна дисфункция 

или препрограмиране. 

Използвайки Seahorse XF анализатори, може лесно да получим нови и важни данни от 

живи клетки в реално време, като 

по този начин осигурим по-добро 

разбиране на клетъчния 

метаболизъм и даваме възможност 

за нов напредък в областта на 

науките за живота. 

Скорошните успехи в насочването 

на имунната система породиха 

възобновяване на усилията за по-

рутинно използване на имунната 

система за транслационни 

изследвания и евентуално терапевтична намеса. Ключов фактор за успешното 

насочване на имунната система е контролирането както на качествените, така и на 

количествените аспекти на активирането на имунните клетки. 



                                                                          

 

Real time analysis of T cell activation in minutes 

https://www.agilent.com/en/solutions/cell-metabolism/xf-technology-macrophage-t-cell-

activation 

Тестът за активиране на XF in situ Т-клетки може да се 

използва за: 

 Провеждане на двойни сравнения между 

неактивирани и активирани клетки. 

 Оценка на различни подмножества на Т-клетки 

(напр. naïve T-клетки спрямо Т-клетки на паметта). 

 Сравняване на контролни клетки с тези, на които 

са извършени интервенции, включително 

генетични манипулации и лечение с лекарства, за 

да се идентифицират промените в кинетиката на 

активиране и степента на активиране на Т-клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас и ще намерим най-подходящия начин да Ви подкрепим. 

Т.Е.А.М. ООД, оторизиран дистрибутор на Agilent за България 

www.team-cag.com 

е-mail: team_cag@team-cag.com  

Адрес: бул. Ген. Е. Тотлебен 71-73, ет. 7, 1606 София, България 

Телефони: (+359 2) 951 6883, 954 9234, 954 9235, 954 9238 

Факс: (+359 2) 954 9212 
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