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Република 

2. Ceitec-Serbia Cooperation in material Sciences / Сарадња ЦЕИТЕЦ- Србија у области материјала 

3. Lab on a chip Technology, Quantum dot bioconjugates for imaging, labelling and sensing/ „Lab on a 
chip“ технологија, Употреба биокоњугованих квантних тачки као сензора за снимање и 
означавање протеина 
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3. Јелена Пејовић Симеуновић 

Време 

Уторак 13.12.2016, 10-12h 

Место 

Сала 211, Maшински факултет, Београд 

Апстракт предавања 

1. Научни  центар ЦЕИТЕЦ је прва научна установа у Чешкој Републици која на једном месту 
обухвата истраживање из области природних наука, материјала и нанотехнологије. 
Основан је од стране Европске комисије 6. јуна 2011.  Институт обухвата 61 научну групу и 
7 научних програма. ЦЕИТЕЦ је конзорцијум од 6 универзитета и истраживачких института 
у Брну, и броји преко 550 научника. Поседује модерне лабораторије које се простиру на 
површини од 25,000 м2. 

2. Успешна сарадња између Универзитета у Новом Саду и ЦЕИТЕЦ-а је већ остварена на 
пројекту о синтези и анализи прашкастих керамичких материјала. О каквом пројекту је реч, 
који су резултати пројекта и које су могућности за остваривање сарадње и са 
Универзитетом у Београду биће једна од тема овог предавања. 

3. Први део предавања ће бити посвећен „Lab on a chip“ технологији, кoja интегрише једну 
или више лабораторијских функција на једном микрофлуидном чипу oд само неколико 
милиметара до неколико квадратних центиметара. Биће представљене предности и мане 
ове технологије, као и најновија достигнућа у употреби ове технологије у медицинске 
сврхе. Једна од основних предности квантних честица је њихова коњугација са различитим 
биолошким молекулима. У предавању ће бити презентована употреба овако 
биокоњугованих квантних честица у лабораторији за напредне материјале и 
нанотехнологију Централног-европског института за технологију. 

Биографија 

1. др Маркус Детенхофер је извршни директор Централног Европског Института за 
Технологију (ЦЕИТЕЦ) од 2012. године. Пре доласка у ЦЕИТЕЦ, др Детенхофер је био вођа 
пројекта за вакцине и открића антитела у компанији Crucell (Johnson & Johnson), где је 

https://www.ceitec.eu/markus-dettenhofer/u90236
http://www.janssen.com/infectious-diseases-and-vaccines/crucell


водио тимове који су открили антитела и вакцине против респираторног синцицијалног 
вируса, који изазива озбиљне болести дисајних путева код мале деце. Поред тога, активно 
је учестововао у управљању неколико малих и средњих предузећа у области 
биотехнологије. На Harvard Medical School, др Детенхофер је спроводио генетичка 
истраживања укључујући и истраживања о улози гена Формин 1 и његовог значаја за 
развој костију, као и гена Формин 2 и његове улоге у памћењу. Докторску тезу је одбранио 
на Johns Hopkins Универзитету а основне студије је завршио на UC Berkeley. Др Детенхофер 
је оснивач и главни уредник часописа Nanobiomedicine (Sage Publications) научном 
часопису који објављује радове из области које повезују нанотехнологију и биомедицину. 

 

2. Јелена Пејовић Симеуновић је студент докторских студија на Цетралном Европском 
Институту за технологију, Брно, Чешка Република. Основне студије је завршила на  
Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду, на катедри за биохемијско 
инжењерство и биотехнологију, а мастер студије на истом факултету на катедри за 
хемијско инжењерство. Током студија је боравила на студијској пракси у Немачкој 2011. 
године, у компанији BASF SE, Ludwigshafen, где је радила на пројекту: контролисана 
синтеза наночестица, методом спреј-пламене пиролизе. Као и на Тајланду 2009. године, на 
Mahasarkham Универзитету на пројекту: антиоксидативна дејства кефира произведеног од 
пиринчаног млека. Област интересовања: нанотехнологија, микрофлуидика, синтеза 
наночестица, израда чипова за медицинску употребу. 

 

3. инжењер. др Вацлав Поухли је истраживач на Централно-европском институту за 
технологију од 2012. Основне, мастер и докторске студије је завршио на Институту за 
материјале, на Машинском Факултету Универзитета за технологију у Брну. Боравио је у 
више научних институција током 2 године: у Србији, Ирској, Шведској и Словенији. Бави се 
истраживањем материјала, са фокусом на синтеровање напредних керамичких 
материјала. 

 
 

 
 
 

http://nab.sagepub.com/

