
iGEMteamUGent

.volgons

intErnationalE coMpEtitiE in 
synthEtischE bioloGiE

.iGEM
iGEM (international Genetically Engineered 
Machine), een competitie in synthetische 
biologie, is ontstaan in 2003 als een cursus 
aan het Mit, die studenten konden volgen 
tijdens hun independent activities period. in 
2004 werd het een zomercompetitie met vijf 
deelnemende teams. in 2005 groeide iGEM uit 
tot een internationale wedstrijd en sindsdien 
is ze blijven groeien, met in 2013 reeds 223 
deelnemende teams, van universiteiten over 
de hele wereld.   Meer info online op igem.org.

.synthetischebiologie
synthetische biologie is de discipline 
waar biologie en ingenieurstechnieken 
elkaar ontmoeten. het doel van 
synthetische biologie is het handelbaar 
maken van biologische systemen door 
modularisatie hiervan. De nadruk ligt op 
synthese, abstractie en standaardisering 
van biologische componenten. De 
ontwikkeling en verzameling van goed 
gekarakteriseerde, standaard biologische 
‘bouwblokken’ (standard biological parts) 
maken het opbouwen van geheel nieuwe 
biosystemen met nieuwe functies mogelijk. 
synthetische biologie heeft toepassingen in 
een brede waaier aan domeinen waaronder 
geneeskunde, landbouw, bioremediatie, 
industriële biotechnologie … 
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plasmiden lijden immers aan genetische 
instabiliteit. Dit leidt na verloop van 
tijd tot een verlies van productiviteit. 

Dit hele iGEM avontuur zou niet mogelijk zijn 
zonder onze sponsors. We zijn hen dan ook 
ontzettend dankbaar voor hun steun! 

in 2009 werd door tyo et al. een nieuwe 
techniek ontwikkeld: chemically inducible 
chromosomal Evolution (cichE). Dit is 
een systeem voor de expressie van een 
hoog aantal genkopieën in E. coli zonder 
gebruik te maken van plasmiden, maar door 
integratie en duplicatie van het gewenste 
gen in het genoom. Via deze techniek kan 
men bovendien het aantal genkopieën 
dat gevormd wordt controleren. naast 
het gewenste gen wordt immers ook een 
antibioticumresistentiegen in het genoom 
geïntegreerd en gedupliceerd. Een bacterie 
met een hoger aantal genkopieën zal 
dus ook meer resistent zijn tegen het 
antibioticum. Door het opkweken van de 
bacteriën in een medium waar telkens de 
antibioticumconcentratie wordt verhoogd, 
kan men selecteren voor de bacteriën die 
een hoog aantal genkopieën bevatten. 

.onsproject

Wij zijn tine, Eline, Marlies, tim, renate, 
Eva en Jules. samen met onze begeleiders 
vormen wij het eerste team van de UGent 
dat zal deelnemen aan de iGEM competitie. 
We starten allemaal in september onze 
master in de bio-ingenieurswetenschappen: 
cel- en genbiotechnologie aan de UGent. 

Voor de overproductie van biochemische 
producten heeft de biotech industrie nood 
aan micro-organismen die heterologe genen 
en pathway’s hoog en genetisch stabiel 
tot expressie brengen. hiervoor gebruikt 
men meestal plasmiden (cirkelvormige 
Dna-strengen) die in een hoog aantal in 
de microbiële cel voorkomen. hieraan zijn 
echter belangrijke nadelen verbonden. 

Een nadeel van deze techniek is dat de 
bacteriën op het einde van dit proces ook 
zeer resistent zijn tegen het betreffende 
antibioticum. in een tijd waarin 
antibioticaresistentie een steeds groter 
wordend probleem blijkt, is dit uiteraard niet 
gewenst. Daarom lijkt het ons interessant 
om te zoeken naar een alternatief voor het 
antibioticumresistentiegen dat eenzelfde 
soort selectie toelaat. op deze manier 
zou cichE algemeen toegepast kunnen 
worden in de biotech industrie zonder 
wakker te liggen over hyperresistente 
micro-organismen. Voor meer details kan je 
terecht op onze website (zie achteraan). 


