
תהֹליכים - ביו הנִדסת

ועיבוִד ניתוח כוֹלֹלות זה מחֱקר מטרות

המכיֹלים: שונים תהֹליכים עבור מיִדע

אנימֹליים. ותאים פטריות חייִדֱקים,

שֹל ופיתוח מחֱקר מתֱקיים ֹלכך בנוסף

ֹלפיתוח תהֹליכים אנזימטיים ,תהֹליכים

שונים, אנזימים אנטיביוטיֱקות, וֹלייצור

נוגִדנים ציטוֱקינים, תזונתיים, מרכיבים

פיתוח. בשֹלבי נמצאים אשר וחיסונים

תאים תרביות – טכנוֹלוגיית

ישנה במכון מחֱקר ֹלמטרות אנימֹליים תאים ֱקוי TCIֹליצירת

פעיֹלים חֹלבונים שֹל ייצור מאפשרת זו יכוֹלת מוגברת. חשיבות

נִדרשים אֹלו חומרים וחיסונים. ציטוֱקינים נוגִדנים, כמו: ביוֹלוגית

וטיפוֹליים. אבחוניים ביישומים

עשויים עצמם התאים ֹלכך בנוסף

גנטיים, בטיפוֹלים מנוצֹלים ֹלהיות

הנִדסת ובתחום פארמה בבִדיֱקות

הרֱקמות.

רֱקמות הנִדסת

רחב תחום הינו רֱקמות הנִדסת

הנִדסת מטרת מחֱקר. שֹל

רֱקמה בפגמי טיפוֹל היא הרֱקמות

רֱקמות יִדי עֹל מסויימים איברים או

ֹלמטריצות הִדבֱקות באמצעות מֹלאכותית. בצורה המיוצרות

פונֱקציונֹליות רֱקמות ֹלתוך גִדֹלים התאים מתאימות, ביוֹלוגיות

עֹליהם. ֹלחזור ניתן אשר מבוֱקרים בתנאים

והשבה הפרִדה תהֹליכי

ביותר המשמעותיים מהפֱקטורים אחִד הם והשבה הפרִדה תהֹליכי

ביוטכנוֹלוגי. בייצור הכֹלֹלים התהֹליכים עֹלות עֹל המשפיעים

החִדשניות הטכניֱקות שֹל ֹלאימוץ נוגע זה בתחום המחֱקר

את ֹלייעֹל עשויים אשר חיֹלופיים בחומרים ושימוש האחרונות

הייצור. תהֹליך

מיצוי, סינון, כגון: הפרִדה שיטות

ממברנֹלית וספיחה כרומטוגרפיה

עבור במכון ומיושמות TCIנמצאות

מערכת בין שנע בהיֱקף התעשייה,

ייצור מערכת ועִד מעבִדתית

היֱקף. רחבת תעשייתית

חֹלבונים שֹל כימיה
ישנה שֹלהם. המרחבי במבנה תֹלויה החֹלבונים שֹל הביוֹלוגית הפעיֹלות

נִדרש שכזה ייצור ֹלטובת ביוֹלוגית, פעיֹלים חֹלבונים ֹליצור רבה חשיבות

הביוֹלוגית הפעיֹלות עֹל ֹלשמור ֹלכך ובנוסף החֹלבון שֹל נכון ֹלֱקיפוֹל ֹלִדאוג

התהֹליכים. ביצוע בזמן

הינם: זה בתחום הפתוחים המחֱקר נושאי

ציטוֱקינים. שֹל מוֹלֱקוֹלרית וביוֹלוגיה ביוכימיה •

חיסונים. •

אנֹליזה - ביו
התהֹליכים את וֹלתעִד ֹלהבין מנת עֹל נִדרשת אנֹליזה - ביו

וֹלצפות אֹלו בתהֹליכים ֹלשֹלוט איך ֹלִדעת כן כמו הביוטכנוֹלוגיים,

שונים. בתנאים במערכת משינויים כתוצאה התהֹליכים יתנהגו כיצִד
כימיים חיישנים כגון: בפיתוח נמצאות אנֹליטיות טכניֱקות מגוון

וביוֹלוגיים.
כגון: שונים אופטיים ביו-חיישנים שֹל ֹלפיתוח ניתן רב ִדגש

חמצן. וריכוזי ֹלניטור כימיים חיישנים •pH

וספֱקטרום פֹלואורסנציה ֹלבִדיֱקת ספֱקטרוסֱקופיים חיישנים •

. אִדום (IR)אינפרא

התרחשותם. במֱקום תהֹליכים ֹלבִדיֱקת – מיֱקרוסֱקופיות מערכת •

חיישנים - ביו
חיישנים שֹל טכנוֹלוגייה

פותחה DNAמבוססי

ֹלמחֱקר TCIבמכון

במכון וִדיאגנוסטיֱקה.

כגון: חיישנים מספר פותחו
עֹל שמבוססים חיישנים •

ספציפיים מאיברים ִד.נ.א

אִדם. ומבני מעכברים
סרטניים. גיִדוֹלים ֹלגיֹלוי חיישנים •

שמרים. שֹל ספציפיים חיים מחזורי אחרי ֹלמעֱקב חיישנים •

: שֹל בתחומים ביותר נרחב יִדע ֱקיים במכון
ביוֹלוגיות. מערכות שֹל ביטוי פרופיֹלי •

שונים. גֹלאים עיצוב •
נתונים. ועיבוִד איסוף •

ועֹל חֹלבונים עֹל המבוססים חיישנים בנושא מחֱקר ישנו ֹלכך בנוסף

פיתוח. בשֹלבי נמצא כעת אשר ֱקטנות) ִד.נ.א (מוֹלֱקוֹלות אפטמרים

כימומטריה
ספֱקטרום שֹל ופירוש ניתוח

משתנים ורב ִדו-מימִדי פֹלואורסנציה

אֹלגוריתמים במוִדֹלים, שימוש הכוֹלֹל

הם נוספות מתֱקִדמות ושיטות

שמתבצעת העיֱקרית הפעיֹלות

זה. מחֱקר בתחום

אוטומטיות מערכות
הפצה עֹל מיוחִד ִדגש שם זה תחום

אשר אוטומטיות מערכות שֹל

הערכה בשיטות משתמשות

ֹלפיתוח משמש זה ִדבר מוִדרניות.

ותהֹליכים אנֹליטיים תהֹליכים ֹלטובת אוטומטי מכשור שֹל ואיפיון

אמת. בזמן מבוֱקרים אשר מוִדרניים תעשייתים

תהֹליכים שֹל ואיפיון ניתוח
– ביו תהֹליכים שֹל ייצור ֹלאפיין היא זה מחֱקר מטרת

ֱקטֹליטיים.

חכמות ומערכות מוִדֹלים פי עֹל ישומים בניית
אוטומטיות ביוטכנוֹלוגיות מערכות ֹליצור היא זה מחֱקר מטרת

אמת. בזמן ואנֹליזה מִדיִדות עֹל המבוססות ייצור, ֹלתהֹליכי

אוטומטיים ֹלתהֹליכים תמונה עיבוִד
חוֱקר זה תחום
הפוטנציאֹל את

ואפשרויות
שֹל היישום

עיבוִד טכנוֹלוגיית
התמונה

המוִדרנית
ֹלבין והיכוֹלתבינה

שֹל אוטומיזציה
ביו- הנִדסת

תהֹליכים.

שטפים ואנֹליזת מטבוֹליות מערכות מיִדוֹל
מנת עֹל מִדוייֱקים מתמטיים מוִדֹלים ֹלפתח היא זו עבוִדה מטרת

שנעשה ֹלאיפיון בהתייחסות ביו-ֱקטֹליטיים תהֹליכים וֹלאפיין ֹלתאר
עבורם.

תהֹליכים - ביו אנֹליזת



פוטוכימיה
פוטוכימיה שֹל בתחום המחֱקר

שֹל בתחום זה בשֹלב מתמֱקִד

וזירוז (הפעֹלה – פוטוֱקטֹליזה

ריאֱקציות או תהֹליכים שֹל

אור). מֱקור בנוכחות כימיות

עם משתֹלבת זו טכניֱקה

חמצון תהֹליכי שֹל התחום

(Advanced מתֱקִדמים

Oxidation Processes-

ביוֹלוגיים ומזהמים מרעֹלים ֹלהפטר ֹליכוֹלת חשובה אשר AOPs)

רִדיֱקֹלים. שֹל כימיות תגובות באמצעות

ננוטכנוֹלוגיה
בייצור מתמֱקִדת הננוטכנוֹלוגיה בתחום העבוִדה ֱקבוצת שֹל הפעיֹלות

בעֹלי ננוגבישים שֹל ופיתוח

מתנֱקים אשר שֱקוף, ציפוי

שֹל תכונה ובעֹלי עצמאי באופן

אור. ֱקרני החזרת אי

ֹלכך: ִדוגמה

מסויימים עבוִדה משטחי

תחמוצת שֹל בשכבה מצופים

הִדבֱקות מונעת אשר טיטניום

שֹל השפעה תחת שומן שֹל

מעכב זה ִדבר UV-Aֱקרינת

ֹלכֹלוך שֹל רצויה ֹלא הִדבֱקות

כך עֱקב משמעותי. באופן

את וֹלייעֹל המשטחים ניֱקוי בין הזמן את ֹלהאריך אפשרות ישנה

חִדשה טכנוֹלוגיה פיתחה הֱקבוצה זו מטרה ֹלמען הניֱקוי. מערכת

משטחים. ֹלציפוי ֹלגמרי
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וננוטכנוֹלוגיה פוטוֱקטֹליזה Contact

מחֱקר: נושאי

תהֹליכים - ביו •הנִדסת

תהֹליכים - ביו שֹל ובֱקרה •מיִדוֹל

ננוטכנוֹלוגיים ויישומים •פוטוֱקטֹליזה

- טכנית ֹלכימיה המכון
גרמניה הנובר

Contact Person


