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	Actualizare: 30.07.2015
	expirare: 29.07.2015
	referinta: TONL20150714002
	Descriere: Un IMM olandez în parteneriat cu un alt IMM și universități au dezvoltat o metoda spectroscopica de reflecție totala  in infraroșu (IR ATR) combinata cu o metoda de regresie (PLS) pentru analiza cantitativă simultană a proteinelor, lipidelor și acizilor grași din biomasa de alge. Modelul dezvoltat este pentru 30 de specii de alge și poate fi utilizat pentru screeningul unui număr mare de alge. Metoda permite alegerea rapida a speciilor de alge bogate în proteine, lipide  sau carbohidrati, in functie de scopul prelucrării ulterioare a biomasei și izolarea compuși biochimici specifici. Pot fi identificate diferențe mari ale compoziției de biomasă ale diferitelor specii de alge cultivate în condiții diverse, care permit pregătirea de produse chimice din alge specifice.Conținutul proteic determinat prin spectroscopie ATR corelat cu rezultatele obținute din analiza elementară și conținutul de lipide și acizi grași este corelat cu rezultatele analizei spectrometriei de masă gravimetrică și gaz (GC-MS).Oferta IMM-ului este de a efectua analizele în cadrul proiectelor de C&D, pe baza unui acord de servicii si perceperea unei taxe pentru serviciile prestate. IMM oferă, de asemenea, un acord în cadrul licențelor pentru companii sau organizatii guvernamentale cu experiență in utilizarea metodelor spectroscopice. Principiile metodologice ar putea fi aplicabile la alte organisme procariote și eucariote.In cadrul parteneriatului metoda ar putea fi optimizata pentru bacterii, drojdii, celule de mamifere. În aceste cazuri, IMM-ul oferă validarea sau un proiect pilot înainte de licențiere.Avantaje și InovareMetoda de screening ATR facilitează și accelerează selecția biomoleculelor de interes nutrițional, cum ar fi proteine, lipide, glucide și acizi grași. Mai mult, permite selectarea sursei bogate în acizi grași polinesaturați (PUFA), care este de interes pentru diverse aplicații biochimice.
	Data crearii: 21.07.2015
	tip marimea firmei: Microintreprindere
	anul infiintarii: 2000
	implicare: Nu
	Rezumat: Un IMM olandez oferă o metoda de analiză non-invaziva de monitorizare a compoziției celulelor de diferite origini. Analiza permite monitorizarea momentului de creștere / recoltare, screening-ul de noi surse de compuși biologic activi, caracterizarea compoziției chimice și a sau optimizarea biorafinarii / bioprocesarii. IMM-ul este în căutare de companii / universități active in domeniul alimentar sau acorduri de licențiere pentru a rezolva nevoile de screening, de control al calității sau nevoi de bioprocesare.
	Tip marime partener: Microintreprindere, Intreprindere Mica, Mijlocie, Mare, Foarte mare, Universitate, inctitut C&D.
	Tip parteneriat: Contract de servicii;Acord de licenta.
	Tipul partenerului: Compania este in cautare de parteneri din industrie (companii mari sau mici) și universități care au nevoie de expertiză în selecția biomoleculelor de interes nutrițional și bioprocesare.Partenerii tipici sunt:Companii și universități care abordează următoarele aspecte:screening:- Pentru a descoperi si de a identifica noi surse;- Pentru a cuantifica noi produse de mare valoare;- Pentru a caracteriza compoziția celulelor.Control de calitate:- Pentru monitorizarea condițiilor de creștere a microorganismelor;- Pentru a monitoriza impurități în timpul culturii celulare sau bioprocesarii;- Pentru a sprijini recoltarea in conditii eficiente de cost.Parteneri activi în doeniul produselor alimentare și pe piața nutriției au o prioritate strategică.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: IMM olandez oferă o metoda de analiză cantitativă simultană non-invaziva a conținutului total de proteine, lipide și acizi grași în biomasa de alge pentru diverse domenii de aplicare
	Tip solicitare: OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: Engleza; Olandeza; Rusa.
	tara: Olanda
	Specificatie: 
	comentarii 1: Existent deja pe piata. Modelul este dezvoltat pentru 30 de specii de alge și poate fi utilizat pentru screeningul unui număr mare de alge, de diferite specii. Principiile metodologiei ar putea fi aplicate atat organismelor procariote, cat si e
	comentarii 2: Know-how secret.


