
 

 .היפוך ,קפסולה-ביו פוליסכריד, קיבוע, שמרי אפייה, מילות מפתח:

  

 CHE1 -פרויקט מספר  כימיההמחלקה להנדסת  

 אופטימיזציה של קיבוע שמרי אפייה על ידי פוליסכריד וחקירת פעילותם בתגובה כימית.

 מקסים וסיליוק

 כריסטינה בללוב

במסגרת הפרויקט נחקרה פעילות הקטליטית של שמרי אפייה מקובעים בעזרת שיטות קיבוע שונות על ידי    תקציר:

הגנה מפני תנאים קיצוניים )הנדרשים  עבורם. הקיבוע של השמרים מספק מספר תגובות כימיות שנבחרו מראש

וע בהיפוך , מבלי לפגשאינו מימישהייה בממס  , pH,כתנאים הכרחיים להתקדמות תגובה כימית( כדוגמת טמפ' גבוהה

לכן, על מנת הליך זה בתנאים שאינם קיצוניים, שמרי אפייה חופשיים מסוגלים לבצע ת התגובה ואף לשפר אותו.

-Sodium Alginate ,Iota –להתגבר על בעיית תנאים אלו, בוצעה השוואה בין שלושה פוליסכרידיים שונים 

carrageenan וKappa- carrageenan , מחומרים אלו ניתן לייצר  .שר מופקים מאצות ים ולהם מאפיינים מייצביםא

אשר מסוגלת לשמר את הפעילות הקטליטית של השמרים מבלי לפגוע בתפקודו  קפסולה(-)ביו שכבת הגנה ג'לית

 .קיבועבתהליך 

שהוזכרו ובנוסף גם בניסוי זה נבדק ונחקר תפקודם הקטליטי של שמרים אשר היו מקובעים לכל אחד מהפוליסכרידים 

 שמרי האפייה החופשיים ללא שכבת הגנה. ביצועי

הפרויקט הורכב משני חלקים,  בחלקו הראשון בוצעה יצירת תלכידי שמרים ע"י פוליסכרידים כתלות בסוג 

 יודע בהן אשר תגובות, אצטואצטט יל'מת/יל'והשוואת היפוכים בתגובות מסוג שחלוף כיראלי בין את הפוליסכריד

 אלדהיד לקבלת התוצרים מת'יל/את'יל הידרוקסיבוטיראט./בקטון הכפול הקשר את  לפרק השמר

 נאספו לתגובה נוספת באותםהקפסולות בחלקו השני של הניסוי נבדקו היפוכים של שמרים מקובעים ממוחזרים )

מנת לחקור  נוסף נבדק היפוך תגובה בשימוש בממס המקורי וממוחזר ללא שמרים מקובעים, זאת עלב, תנאים(

 .אפשרות של דליפה פוטנציאלית של השמרים אל מחוץ לקפסולות

מחקר זה מבוסס על מחקרים קודמים בנושא יצירת תלכידי שמרים מסודיום אלגינט אשר סיפקו פתח להמשך מחקר 

 .נוסף בתחום הפוליסכרידים ואפשרויות שילוב ביניהם על מנת לשפר את התהליכים הכימיים הקיימים

(Mixed Immobilized Baker's Yeast) ''MIBY'' פוטנציאל  תהינה חדשנות בתחום הקיבועים האנזימתיים ובעל

 להוות תחליף למגוון רחב של תהליכים כימיים יקרים, מורכבים, ושאינם בטיחותיים. 

פוליסכרידים במחקר זה נוצרו בהצלחה קיבועים המורכבים מתערובות של פוליסכרידים בשיטת כליאה, כאשר אותם 

 לחוד, לא היו מסוגלים להניב קיבועים יציבים והם נהרסו מיידית.

לפי תוצאות המחקר, נמצא כי התגובות אשר התרחשו בתוך מים הניבו היפוכים מקסימליים ללא קשר לסוג הקיבוע 

מן העובדה ולכן ניתן להסיק כי העובדה שביצועי השמרים טובים יותר במים מאשר בממס אורגני משפיעה יותר 

יותר בהקסאן לעומת מים, ולמרות עובדה זו  הפטאנון/אוקטנון מסיסים ,אצטואצטט /מת'יליל'את םהאורגני יםשהמגיב

( בכל התגובות 70-100%מתקבלים היפוכים גבוהים ) בין  לשמרים,התוצאות מראות כי גם בסביבה שאינה תואמת 

, בנוסף הופרכה אפשרות (50-70%התקבלו היו גבוהים ) בין שנבדקו, גם לאחר שימוש חוזר בקיבועים, ההיפוכים ש

קפסולות הינן -של דליפת חומר אל מחוץ לקפסולה מכיוון שבשימוש חוזר בממסים לא התרחשה תגובה, כלומר הביו

 יעילות הן מבחינת מניעת איבוד חומר והן עמידות בתנאי קיצון.

  



 

 Sodium hyaluronate (NaHA).6). Standard curve -Interleukin 6 (IL.   מילות מפתח:

positive control. Negative control. 

  

 CHE2 –פרויקט מספר  כימיההמחלקה להנדסת  

 From The Mice's Peritoneal Fluid As -"Stability Of Interleukin 6-נושא הפרויקט

A Factor For Sodium Hyaluronate Inflammation Response Determination" 

   Ariel Mezbein: סטודנטים

 :.Yulia Penso Ph.D. Yael Pilot B.Sc. Bio-Technology General Inc   מנחים

is a polysaccharide found in all tissues and body fluids of vertebrates as Sodium hyaluronate (NaHA ,(  תקציר:

well as in some bacteria. It is a linear polymer of exceptional molecular weight, especially abundant in loose 

connective tissue. Two of Bio-Technology General Inc. (BTG) leading medical device products are based on 

NaHA which produced by microbial fermentation of Streptococcus bacteria. Euflexxa, knee injection for 

osteoarthritis sufferers to improve movement and reduce pain and Biolon, used to lubricate the eye and maintain 

low intraocular pressure while facilitating surgery to reduce trauma to the corneal endothelium. 

As part of the quality control of the products, an in-vivo test is performed in mice Bulb-C species, in order to 

rule out an inflammatory response after use. The test is done by quantifying the protein interleukin 6 (IL-6), 

which is an accepted marker for measuring an inflammatory activity. 

In order to verify various of storage conditions after sampling from the peritoneal cavity of the mice, the 

samples divided and stored according to the following groups: 2-8°C, R.T and -20°C. The results compared to a 

reference test that will be stored in 2-8°C which is required according to the protocol. In addition to insure a 

proper development of that standard curve from which the results are derived, a control examined by adding 

spike solution to different samples. 

One of the goals of the project was to examine whether the protein, which was sampled from the mice 

abdominal cavity, would remain stable at different temperatures. The experiments were carried out on positive 

control (PC) samples that are known to cause inflammation and high levels of IL-6. The results showed that in a 

single mouse comparison, %difference of 50% was obtained between the different groups. Yet, when the 

comparison was based on the mean concentration of IL-6 of each temperature group the %difference was about 

30% in the test groups: 2-8 °C and R.T, versus 50% in the group kept at -20 °C. In the second part of the 

experiment, we examined the possibility of adding additional control to the experiment to ensure proper 

developing of the standard curve. To test this, we prepared a series of samples with a known protein 

concentration using the standard curve and diluted them once in the negative control (NC) samples and once in 

the diluent buffer. In both cases, we have seen that the recovery is around 90%, where the regulation permits 70-

130%.  



 

 מתאתיזה רותניום פוליסכריד קטליזה הטרוגנית מילות מפתח:

 

 3 –פרויקט מספר  כימיההמחלקה להנדסת  

  ופוליסכריד רותניום מזרז המורכבת הטרוגנית קטליזה מערכת וחקירת יצירת -נושא הפרויקט

   פלדמן אנטון -סטודנטים

 : ד"ר אייל צורמנחים

,  פולימרים,  בפרמצבטיקה כימים תהליכים וליעל עבודה שיטות לחידוש רבה חשיבות יש כיום בתעשייה  תקציר:

 ולחקור לפתח צורך יש שלנו החיים ברמת ולהועיל לתעשייה לסייעה במטרה לכן. זרזים י"ע נעשית אשר ננוטכנולוגיה

 מתאתיזה תגובת עבור וללא פוליסכרידי ספוג בסיס על הטרוגניים קטליזטורים חקר היא הפרויקט מטרת.  חדשים דברים

 ללא וזרז בספוג פוליסכריד עם זרז) זרז י"ע הטרוגניות בתגובות שונים מגיבים של מגבלות  תבצע חקרמ בפרויקט. 

. הסופי מהתוצר אותו לבודד נרצה כלומר,  רעיל הינו שקטליזטור כיוון חשוב זה דבר.  מתאתיזה בתגובת( פוליסכריד

 שימוש לכך בנוסף.  פוליסכריד ללא לזרז בהשוואה פוליסכריד עם בזרז שימוש י"ע תגובות חקירת ביטוי לידי באה כאן

 ושוב שוב בקטליזטור לחסוך יהיה ניתן ומכאן הספוג על נשאר הזרז אם פעמים' מס להתבצע יכול הזרז עם בפוליסכריד

 עם הזרז של יעיל ומיחזור הסרת שזה מתאתיזה בתגובות לבעיה הפתרון נחקר זה בפרויקט לכן.  אחרות בתגובות

 חומרים של בסינתזה רצוי לא מאוד שהוא, למוצר זיהום גורם( מהקטליזטור" )רותניום" של שאריות. התגובה השלמת

 . 10ppm עד מוגבל למשל התרופות יישומים עבור המקסימלי הרותניום ריכוז. ביולוגית או התרופות פעילים

 כאשר,  ופוליסכריד רותניום מזרז המורכבת הטרוגנית קטליזה מערכת וחקירת ביצירת הפרויקט הינה להתמקד מטרות

 כאשר פעם בוצעו התגובות אותן. קטליזטורים סוגי 6 י"ע מסוימים בתנאים זמן כנגד מסוים תגובה היפוך קנבד

נעשתה  כן כמו.  הפוליסכריד ללא ופעם( זהים ותנאים התגובה באותה) ספוג יצירת י"ע הפוליסכריד עם הקטליזטור

בעזרת  .התגובה אותה של ההיפוך כנגד לא אם לבין הפוליסכריד עם הקטליזטור של דליפה הייתה אם לבין האשווה

ההכנה של המערכת קטליטית הטרוגנית המורכבת מזרז רותניום ופוליסכריד נוכל לשפר טיהור התוצר וכן למחזר את 

הינו הריאקטיבי  Bשל הקטליזטור  הזרז שוב במס' מחזורים. מתוצאות של החקירת הקינטיקה של התגובות , ניתן הסיק

ביותר לעומת האחרים. בנוסף לכך ניתן לראות בתוצאות שיש שלושה מחזורים שהושלמו עם מערכת קטליזה 

ופוליסכריד אלגינט )בכמות  Bהקטרוגנית עם הזרז יציבה של )הפוליסכריד והזרז(.התקבל היפוך גבוהה עם הקטליזטור 

יק שעם עליה של כמות הקטליזטור באותם תנאים , גדלה הדליפה . ניתן לומר שונה( . בנוסף לכך ניתן היה להס

שהקטליזטורים האחרים נקשרים חזק על הפוליסכריד ומונעים את הפעילות שלו ולכן אין היפוכים עם הקטליזטורים 

   האחרים.


