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 חתשע" כימיה סדר יום כנס תלמידי

 26/12/2017,  טבת ח'', גיום 

 .אולם וויז קמפוס אדמונד י' ספרא, גבעת רם האוניברסיטה העברית

 

  התכנסות 8:30-9:00

 דברי פתיחה וברכות: 9:00-9:15

 לכימיה, האוניברסיטה העברית המכון , ראש גדסימשלמה פרופ' 

 ירושליםעריית מינהל חינוך ב מנהלת מחלקת מדע וטכנולוגיה ,גב' מנון הרן

, הקשר הכימי שביניהם -וח תרופות ועל המהפכה הדיגיטלית על פית הרצאה: 9:15-10:15

  , חברת טבעד"ר ביאנקה אברמוביץ

 , אונ' עבריתגיא מאייר תרופות?איך מפתחים הרצאה:  10:15-10:45

 הפסקה + כיבוד קל 10:45-11:15

 , אונ' ד"ר מתן הורוביץ, מדליקים סוכרים והופכים סוכרים למדליקים הרצאה: 11:15-12:00

 עברית                      

הפעלת תהליכים ביוקטליטיים בעזרת הידרוג׳לים ממותגים ע״י  :הרצאה  12:00-12:30

 , אונ' עבריתסיון לילינטל, דנאזיים

 הפסקה 12:30-12:4

 ד"ר  דורית טייטלבאום, מפמ"ר כימיה, משרד החינוך 12:45-13:00

 פרזנטציות תלמידים 13:00-13:30

 חידון נושא פרסים בהשתתפות הקהל 13:30-14:15

 לזוכים פרידה וחלוקת שי  
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 תקצירי ההרצאות:

, ד"ר ביאנקה אברמוביץ, הקשר הכימי שביניהם -הדיגיטלית על פיתוח תרופות ועל המהפכה 

  חברת טבע

 

וגם ולא  פיתוח תרופות דורש שילוב של מספר מדעים המקנים לתרופה את יכולות הריפוי שלה

בהרצאה נשוחח על  .שהיא לא תגרום יותר נזק מתועלת –פחות חשוב, את הבטיחות שבה 

הפיתוח הפרמצבטי של טבליות וצורות מתן אחרות ועד נושאים מגוונים הקשורים בתהליכי 

לפיתוח של מוצרים פרמצבטיים עם יישומים דיגיטליים שכבר קיימים, מפיתוח של "אחד מתאים 

לפיתוח מותאם אישית, "המדויק". נגלה איך משתלבות ההתמחויות השונות בפיתוח   לכל"

כימיה ועוד(, ממדע החומרים )משאף , ביווהיצור, התמחויות ממדע הפרמצבטי )כימיה, רוקחות

, אוטומציה ורובוטיקה )מדפסות תלת מימד להדפסת גיטלי, התקני המדידות בגוף ועוד(די

תרופות(. נזכיר גם את התקנות של משרדי הבריאות בעולם ובארץ שמעודדות ודורשות פיתוח 

יא את תחום מדעי מאד מדויק ומתקדם תוך כדי שליטה וחזרתיות על איכות המוצרים, המב

 פיתוח התרופות לחזית המדע.

 

 , אונ' עבריתד"ר מתן הורוביץ, מדליקים סוכרים והופכים סוכרים למדליקים

 

סוכרים )ידועים גם בשם פחממות( הם משפחת הפולימרים הביולוגים הנפוצים ביותר בטבע. 

אנחנו מכירים אותם בעיקר כחומרי אנרגיה וכחומרים שמשמשים את עולם החי והצומח למבנים 

מורכבים אבל האמת היא שסוכרים לוקחים חלק במגוון עצום של תהליכים ביולוגיים ולכן הם 

ונה ברפואה, בביולוגיה, ביוטכנולוגיה, בכימיה, בחקלאות בתעשיית התרופות בעלי חשיבות עלי

והחיסונים ובהרבה תחומים אחרים. סוכרים הם חומרים מורכבים ופשוטים כאחד. הם "פשוטים" 

כי הם בנויים מיחידות מבנה חוזרות ודומות המכילות בדיוק את אותן קבוצות פונקציונאליות, 

הם מורכבים כי המיקום של האלכוהולים על הסוכרים שונה בכל יחידת האלכוהולים. מצד שני, 

מבנה והקישור בין יחידות המבנה נוצר בין אלכוהולים שונים על אותו שלד סוכרי. לכן ישנם המון 

סוכרים שהשוני ביניהם "קטן" מבחינה כימית אבל הם שונים לגמרי בתכונות הביולוגית 

ת את ההכנה של סוכרים להיות אחת מהמאתגרות בעולם והפיזיקליות. המורכבות הזו הופכ

 הכימיה האורגנית ולכן רק מעט מאוד קבוצות מחקר בעולם חוקרות ועובדות עם סוכרים. אנו 
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מפתחים שיטות שונות שמטרתן להפוך את הדרך להכנת הסוכרים לקלה, מהירה ומדויקת יותר. 

לכוהול באופן כימי ע"מ שנוכל לבצע תגובה אנחנו עושים זאת ע"י "ניטרול" של חלק מקבוצות הא

כימית על שייר אחד של אלכוהול בנוכחות המון קבוצות דומות. בהרצאה אציג את המאמצים 

שלנו ליצור אסטרטגיה כימית חדשנית המבוססת על שילוב של סינתזה על מצע מוצק, שימוש 

ביצוע תגובות כימיות הוא במכשור אוטומטי וביצוע תגובות כימיות בעזרת אור. שימוש באור ל

אחד התחומים המאתגרים, והחשובים בכימיה ושימוש בו בסוכרים הוא אוד מבטיח. 

האסטרטגיה הזו מסוגלת להפוך את הסינתזה של אותם סוכרים מסיוט של כל כימאי למשהו 

 שבעתיד כל מעבדה בכל מקום בעולם תוכל לעשות.

 

 , אונ' עבריתגיא מאייר איך מפתחים תרופות?

ת. חקירת שינויים אלו וכל תהליכי החיים נובעים משינויים בקשרים הכימיים בין מולקולות ביולוגי

תעזור לנו להבין כיצד התא החי פועל, מה מתרחש בו בעת תהליכי מחלה וכיצד נוכל לפתח 

 תרופות לטיפול בהם.

לבונים רבים מהווים חלבונים הם מולקולות ביולוגיות האחראיות על תהליכי החיים בתאים, ולכן ח

  מטרה לפיתוח תרופות שישפיעו על פעילותם.

דוגמא לכך היא עיכוב חלבונים הקשורים במנגנוני מוות תאי מתוכנן )אפופטוזיס( באמצעות 

מולקולות מתאימות, באופן שיביא להריגת תאי סרטן. אותן מולקולות, הנקראות פפטידים, 

  מהוות בסיס לפיתוח תרופות העתיד.

 

אונ' , לילינטלסיון , לת תהליכים ביוקטליטיים בעזרת הידרוג׳לים ממותגים ע״י דנאזייםהפע

 עברית

במחקר שלי אני עוסקת בעיקר במיתוג הידרוג׳לים בדנ״א תוך תכנון רצף הדנ״א על מנת שיבצע 

אני אסביר על תחילת המחקר ואיך עברנו מבניית הידרוג׳ל גדול עד ליצירה של .פעולה מסויימת

 .קפסולות אשר נושאות תרופה-מיקרו

בעתיד נוכל לחשוב על מיקרוקפסולה כזו שתכיל את התרופה הרצויה לתא ספציפי בו היא 

תפתח. ברגע שהתרופה לא תהיה נחוצה עוד המיקרוקפסולה תסגר ותעבור הלאה למיקום 

 הנחוץ.


