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October 2008, At Schloss Mickeln, Dusseldorf, Germany דקות  50-)הצגה של כ

 ( :  Insulin receptor signalingבמושב על 

Characterization of the cellular and molecular effects of insulin analogues in 

colon cancer cells. 

רוטציה במחלקת אא"ג, המרכז הרפואי לגליל, נהריה. במהלך הרוטציה הצגה   0002005   .2

 , במושב על וגיהכנס החברה הישראלית לאוטונוירולב

Inner Ear and Cochlear Implants :נושא ההצגה . 

Intratympanic steroids for sudden sensorineural hearing loss – a national survey 

of treatment approach. 
Einat Levy, Vadim Letichevsky, Tal Marshak, Eyal Sela, Ohad Ronen 

Department of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, Galilee Medical Center, Nahariya; 

Faculty of Medicine, Bar-Ilan University  

 

 בשורות תאים הכולל שיטות מחקר:  נסיון במחקר מעבדתי 

  מולקלוריות: שיקוע אימוני(immonopercipitation) ביטוי חלבונים , 

blotting) (western  ,PCR.טרנספקציה , 

  ביולוגיות : ספירת תאים, אנליזה באמצעות מכשירFACS לאפופטוזיס ומחזור התא 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yehezkel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weinstein%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarfstein%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laron%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werner%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20835859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weinstein%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yehezkel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laron%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werner%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19145584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werner%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21219237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weinstein%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21219237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yehezkel%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21219237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laron%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21219237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21219237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21219237


  מיקרוסקופיות: הדמיה של  תנועת הרצפטור בתוך התא באצמעות מיקרוסקופ

 קונפוקלי.

  עיבוד סטטיסטי באמצעות תוכנתexcel. 

 

 

 :ממליצים בתחום עבודת מחקר מעבדתי 

  טה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסטית תל פרופ' חיים ורנר, הפקול -מנחה בתואר שני

  http://med.tau.ac.il/profile/hwerne אביב.

  ד"ר לאה גבר, המחלקה לביוכימיה קלינית,   –מנחה בפרוייקט מחקר , תואר ראשון

  lgheber@bgu.ac.il  אוניבסטית בן גוריון.
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