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Inleiding 

De KU Leuven neemt dit jaar voor de vierde keer deel aan de iGEM-competitie. De vorige edities 
kwamen de teams steeds terug met een gouden medaille en dit jaar gaan we voor niet minder. 
iGEM staat voor ‘International Genetically Engineered Machines’. Het is een internationale 
wedstrijd waarin universiteiten van over de hele wereld tegen elkaar strijden om een uniek micro-
organisme te creëren, dat een specifieke taak kan uitvoeren. Ons team bestaat uit 16 enthousiaste 
studenten uit verschillende studierichtingen. We hebben de hele zomer lang gewerkt om een 
unieke bacterie te maken. De resultaten stellen we in oktober voor op de regionale jamboree in 
Lyon en we hopen op een finale-plaats op de jamboree in november in Boston. 

In deze workshop leggen we eerst uit wat DNA is en geven we een korte inleiding over biochemie. 
Daarna behandelen we synthetische biologie in het algemeen en vertellen we meer over ons 
project. Tot slot hebben we een experiment voorzien voor jullie. In dit experiment laten we jullie 
enzymatische reactie zien die voorkomen bij bacteriën onder bepaalde omstandigheden. Het 
illustreert het principe van induceerbare genen. 
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Wat is DNA? 

DNA is een chemisch macromolecule dat de erfelijke informatie van het organisme draagt en in 
elke cel van het organisme zit. DNA bestaat uit verschillende genen, die alle nodige informatie 
voor het functioneren van de cel dragen. De genen bepalen je uiterlijk, je kwaliteiten en je 
zwakheden. Het geheel van genen zorgt ervoor dat je uniek bent. 

 
Figuur 1: Schematische weergave van een DNA-molecule. 

Het DNA bestaat uit strengen van nucleotiden die een dubbele helix vormen (Figuur 1). De 
nucleotiden zijn bio-organische verbindingen die de bouwstenen zijn voor DNA (en RNA). Ze 
bestaan uit een nucleobase (pyrimidine of purine), een pentose (een suiker met 5 koolstofatomen) 
en fosfaatgroepen (1 tot 3 groepen). In figuur 1 zijn de nucleobase rood, geel, lichtgroen of 
lichtblauw gekleurd. De suikers zijn donkerblauw en de fosfaatgroepen zijn donkergroen gekleurd. 
 
Nucleobasen vormen met elkaar een basenpaar. Er zijn 4 nucleobasen die voorkomen in DNA: 
cytosine (voorgesteld als C), guanine (G), adenine (A) en thymine (T). De basenparen worden 
gevormd door waterstofbruggen. Tussen A en T bestaan er 2 waterstofbruggen, tussen G en C 
bestaan er 3 waterstofbruggen. 

De genen die op het DNA liggen bepalen de activiteit van de cel door middel van de productie van 
eiwitten. Door middel van de genetische code, kan de DNA-sequentie van een gen vertaald 
worden in de aminozuursequentie van een eiwit. Dit gaat niet direct, maar met behulp van 
boodschapper RNA. Een eerste stap in de productie van eiwitten is de omzetting of transcriptie 
van het DNA naar RNA. Vervolgens wordt het RNA bij de translatie vertaald in aminozuren die een 
lange keten, het eiwit, vormen. (Figuur 2) 

 

 
Figuur 2: Transcriptie en translatie 
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Om een eiwit te verkrijgen moet het gen afgeschreven worden. Dit kan enkel wanneer er een 
promoter voor het gen zit. Een promoter is een DNA-fragment dat de expressie van een gen 
regelt. Bij prokaryoten komt vaak de DNA-sequentie TATA voor in de promoter. RNA polymerase 
herkent de TATA-box en bindt eraan. RNA polymerase zorgt ervoor dat de DNA-streng ontwind 
wordt zodat er een kopie van de DNA-streng (RNA) gemaakt kan worden. Het RNA bevat een 
code dat bepaalt in welke volgorde de aminozuren aan elkaar worden gehangen zodat men de 
primaire structuur van een eiwit krijgt. De nucleobasen vormen de code op het RNA. De code 
wordt gelezen per drie letters of basen die overeenkomen met één aminozuur. 

Niet elk organisme heeft hetzelfde genoom. Het genoom van de mens bestaat uit 23 paar 
chromosomen die bestaan uit DNA. De mens is een eukaryoot wat wil zeggen dat de 
chromosomen in een kern gelegen zijn. Niet elke eukaryoot heeft dezelfde aantal chromosomen. 
Een fruitvliegje, drosophila, heeft 8 chromosomen. Een chimpansee heeft er 48. (Tabel 1) 

Tabel 1: Aantal chromosomen in organisme 

Organisme Aantal chromosomen 

Fruitvliegje 8 

Erwt 14 

Kikker 26 

Muis 40 

Mens 46 

Chimpansee 48 

Hond 78 

Binnen de synthetische biologie werken we met bacteriën omdat deze eenvoudig op te groeien zijn 
en een gemakkelijk manipuleerbaar genoom hebben 
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Wat is een bacterie? 

Bacteriën zijn prokaryoten. Dat wil zeggen dat het genoom niet in een kern ligt (bacteriën hebben 
immers geen kern), maar dat het genoom los in het cytoplasma ligt. Bij bacteriën ligt het genoom 
op een lange cirkelvormige dubbele streng. In de cel is dit genoom opgerold tot een nucleoid door 
middel van supercoiling. 

Bacteriën zijn ééncellige organismen die leven in kolonies. De meeste bacteriën zijn goedaardige 
bacteriën. Slechts een kleine minderheid kunnen ziektes veroorzaken. Er bestaan veel 
verschillende soorten bacteriën. Bacteriën komen voor in verschillende vormen: coccen, bacillen 
en spirocheten (Figuur 3).I  

 
Figuur 3: Soorten bacteriën. 

Bacteriën bestaan uit verschillende lagen. Aan de buitenste zijde heeft de bacterie een kapsel. 
Meer naar binnen toe heeft het een celwand, een celmembraan en het binnenste gedeelte bestaat 
uit het cytoplasma. Afhankelijk van de bacterie kunnen er op het kapsel pili en/of flagellen 
voorkomen. De bacterie gebruikt de flagel om voor te bewegen. Pili worden door bacteriën 
gebruikt om zich ergens aan vast te hechten. In het cytoplasma bevinden zich minder organellen 
dan bij een eukaryote cel. Er bevinden zich ribosomen, het bacterieel genoom en eventueel 
plasmiden (Figuur 4 en 5).  

 

Figuur 4: Schematische opbouw van een bacterie. 
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Figuur 5: 3D model van bacterie (iGEM KU Leuven 2013) 

Het 3D model geeft een eenvoudige voorstelling van een bacterie (Figuur 5).  De bacterie bestaat 
uit een celwand met pili (blauw), een celmembraan (rood) en het cytoplasma (rood) waarin het 
genomisch materiaal (geel) zit. Het genomisch materiaal van deze bacterie bestaat uit een groot 
cirkelvormig bacterieel genoom gepaard met enkele plasmiden. 

Plasmiden zijn gesloten cirkelvormige DNA-strengen die gemakkelijk doorgegeven kunnen worden 
tussen bacteriën. Plasmiden kunnen ook toegevoegd worden aan bacteriën in labo’s zodat we 
bacteriën nieuwe eigenschappen kunnen geven. Het is de gemakkelijkste en meest gebruikte  
manier om DNA te wijzigen in bacteriën. 

Bacteriën in labo 

Voor ons project gebruiken we Escherichia Coli (E. coli) . We werken uitsluitend met ongevaarlijke 
stammen. E. coli zijn gramnegatieve bacteriën. Gramnegatieve bacteriën kunnen gemakkelijk 
plasmiden opnemen en dat is een reden waarom ze gebruikt worden in het labo.  

E. coli leeft in symbiose bij de mens. Het helpt bij de vertering en zorgt voor de productie van 
vitamine K. Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling en speelt een rol in de 
calciumhuishouding. Antibiotica (vooral bij langdurig gebruik) kan ervoor zorgen dat de balans van 
bacteriën in de darmen ontregeld wordt en dat er een vitamine K tekort kan ontstaan (maar dit is 
zeldzaam). 

E. coli is ook een medisch belangrijke bacterie. Enkele stammen van de E. coli kunnen ziekten 
veroorzaken, zoals de EHEC-epidemie in 2011. Het meisje dat overleed in juli 2013 ten gevolge 
van het HUS-syndroom1, stierf nadat het rundsvlees gegeten had dat besmet was met E. coli.  

                                                
1 Hemolytische uremisch syndroom (HUS): Acute nierinsufficiëntie, Hemolytische anemie, Trombocytopenie 
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Wat is synthetische biologie? 

Synthetische biologie is een nieuwe, dynamische wetenschap die helaas niet goed gekend is bij 
het brede publiek. Het is een multidisciplinaire wetenschap die technologische en 
ingenieurstechnieken in de biologie gebruikt. Deze wetenschap kan een antwoord bieden op heel 
wat maatschappelijke problemen: de toenemende antibiotica-resistentie, het teveel gebruik van 
pesticiden,…  

Een definitie van synthetische biologie: synthetische biologie is het (her)ontwerpen en creëren van 
levende systemen zodat deze iets gaan doen dat ze van nature niet kunnen. Hiervoor voegen 
synthetische biologen bestaande stukjes DNA samen en bedenken een goede volgorde voor deze 
DNA stukjes. De onderzoekers proberen eerst op de computer de systemen te modelleren. Zo 
kunnen ze beter voorspellen hoe goed de systemen werken.  
 
GGO’s, genetische gemanipuleerde organismen, zijn bij het brede publiek beter gekend (vb. 
genetische gemanipuleerde maïs). Bij GGO’s wordt er een extra gen, een extra functie in een 
bestaand organisme ingebracht (vb. resistentiegen), maar in de synthetische biologie gaat men 
verder. Men herontwerpt een levend systeem of men maakt volledig nieuwe levende systemen. 
Men geeft organismen, bacteriën nieuwe functies zodat de bacteriën eigenschappen krijgen die zij 
van nature niet hebben.   

Binnen de iGEM-competitie vertrekt men vanuit biobricks, dit zijn bouwpakketten van DNA. 
Hiermee worden nieuwe systemen en functies gecreëerd. Biobricks zijn componenten met 
genetische informatie: genen, promoters, ed…II Met de biobricks kan je verschillende combinaties 
maken zodat nieuwe systemen gebouwd kunnen worden (Figuur 6). 

 
Figuur 6: Biobricks 

Twee biobricks (Figuur 6), het paarse en het groene, kunnen samengevoegd worden door te 
“knippen en plakken”.  De plasmides waarin de biobricks zitten, zijn altijd hetzelfde: de biobricks 
worden geflankeerd door knipplaatsen, aan de linkerkant een knipplaats voor het enzyme EcoRI 
(E) en Xbal (X) en aan de rechterkant een knipplaats voor het enzyme SpeI (S) en PstI (P) (niet 
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allemaal zichtbaar op de figuur). In dit voorbeeld wordt er geknipt met E en S. Na het selecteren 
van de juiste fragmenten, kunnen deze aan elkaar geplakt worden, waardoor er een nieuw hybride 
plasmide gecreëerd  wordt. 

De biobricks zijn beschreven in een catalogus waar elke onderzoeker de sequenties gratis in kan 
opzoeken. Het project startte in 2003 aan het MIT. Voor de iGEM-competitie proberen we goede 
systemen te bouwen aan de hand van de biobricks. Daarnaast proberen we binnen de wedstrijd 
ook bestaande biobricks te optimaliseren en nieuwe biobricks te maken.  

Mogelijkheden van synthetische biologie 

Synthetische biologie heeft ontzettend veel mogelijkheden en het zal niet meer lang duren voor de 
eerste projecten van iGEM hun weg vinden naar de industrie en op grotere schaal geproduceerd 
en gebruikt zullen worden.III 

Geneesmiddelen: antimalaria-middelen 

Malaria vormt op wereldvlak een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Jaarlijks worden zo’n 
300 a 500 miljoen mensen besmet met deze parasiet, waarvan meer dan 100 miljoen mensen per 
jaar sterven. De parasiet wordt overgedragen door een mug, Anopheles. Het geneesmiddel tegen 
malaria is artemisinine (Figuur 7). De totale synthese van artemisinine is moeilijk en heel kostelijk. 
In 2006 slaagde men erin om door middel van genetische modificatie een gist te creëren die 
artemisinine-zuur maakt. Dit is de directe voorloper van artemisinine. Nu is men er ook in geslaagd 
om E. coli hoge concentraties van artemisinine te laten produceren (Figuur 8). IV 

 
Figuur 7: Artemisinine 

 
Figuur 8: Algemeen schema van de arteminisinezuur productie in E. Coli. Genen afkomstig van Saccharomyces 
cerevisiae en artemisia annua.  
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Binnen de geneeskunde zijn er nog meerdere voorbeelden waar synthetische biologie gebruikt 
wordt. Synthetische biologie zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de productie van vaccins sneller en 
dus efficiënter kan gebeuren. Bepaalde technieken uit de synthetische biologie worden gebruikt 
om de productietijd te verkorten: sequentiebepaling van virale genomen, DNA-synthese en 
computermodellering. 

Landbouw: In de landbouw wordt biotechnologie al langer gebruikt. GGO’s zijn er een voorbeeld 
van. Maar bij synthetische biologie gaat men verder. Men kan reactieketens aanpassen of nieuwe 
inbrengen zodat de ziekteresistentie, houdbaarheid, voedingswaarde van gewassen verhoogd 
kunnen worden. 

Biobrandstof: Een van de eerste bedrijven die synthetische biologie ook economisch interessant 
vond is Amyris. Amyris is oorspronkelijk begonnen met de productie van arteminisine, het 
antimalariamedicijn (zie boven). Ondertussen concentreren ze zich voornamelijk op 
biobrandstoffen. Hun bacteriële stammen produceren bijvoorbeeld een biodiesel die enkele 
voordelen heeft ten opzichte van gewone diesel. Het bevat geen zwavel of stikstofoxiden en kan je 
veel verder rijden met een liter biodiesel dan gewone diesel. Amyris produceert ook speciale 
vliegtuigbrandstoffen. 

De mogelijkheden van synthetische biologie zijn bijna eindeloos. Met de biobricks kan je ontelbare 
combinaties maken en steeds nieuwe toepassingen uitvinden. 

iGEM 2013: E. coligy: plants with BanAphids 

Ons project voor de iGEM-competitie heet ‘E. coligy: plants with BanAphids’. iGEM staat voor 
international Genetically Engineerd Machines en is een wedstrijd in de synthetische biologie. 

Dit jaar proberen we met onze bacterie een alternatief te bieden voor het gebruik van schadelijke 
pesticiden tegen bladluisplagen. Onze bacterie zal methylsalicylaat en β-farneseen produceren. 
Deze feromonen of geurstoffen zullen respectievelijk lieveheersbeestjes, de natuurlijke vijanden 
van bladluizen, aantrekkenV en bladluizen afstoten. Deze bacteriën kunnen we dan op planten en 
bloemen aanbrengen. Feromonen komen in de natuur voor en worden door dieren afgescheiden 
voor signalisatie.  

  
Figuur 9: Methylsalicylaat 

Methylsalicylaat is een organische ester dat door verschillende planten wordt geproduceerd als 
reactie op aanvallen van insecten. Methylsalicylaat is al aanwezig in een biobrick. De eerste keer 
dat de biobrick gebruikt werd, was om de geur van dennenbomen te produceren (Figuur 9).  

β-Farneseen is een organisch molecule dat gelijkt op terpeen. Het is een vluchtige stof die snel 
oxideert. Bladluizen produceren ook zelf β-Farneseen wanneer ze zelf in gevaar zijn. Het is een 
alarmferomoon waarmee ze elkaar waarschuwen (Figuur 10).  



  iGEM@school 

11 
 

 
Figuur 10: Bèta-Farneseen 

In onze bacterie zal het gen van β-farneseen achter een constitutieve promoter liggen, wat wil 
zeggen dat er continu een hoeveelheid β-farneseen wordt geproduceerd (Figuur 11). β-farneseen 
stoot bladluizen af, maar na een tijdje zal er gewenning optreden bij de bladluizen en reageren de 
bladluizen niet meer op het β-farneseen. De bladluizen zullen toch naar de planten komen, waar 
ze honingdauw gaan produceren. 

Het gen van methylsalicylaat zit achter een promoter die reageert op een hoog glucose-niveau. 
Honingdauw is suikerrijk en activeert de promoter (pTetR). Methylsalicylaat wordt geproduceerd en 
hierdoor worden lieveheersbeestjes aangetrokken. Deze lieveheersbeestjes gaan de bladluizen 
opeten. De bladluizen verdwijnen weer, de honingdauw verdwijnt en het glucose-gehalte daalt.  
 
Achter de promoter pTetR ligt het gen dat codeert voor Lacl. Lacl is een repressor voor de lac-
operator. De lac-operator ligt achter de constitutieve promoter en beïnvloedt de productie van β-
farneseen. Wanneer er een laag glucose-niveau is, wordt pTetR geïnhibeerd en wordt er geen 
methylsalicylaat geproduceerd. Wanneer pTetR geïnhibeerd wordt, valt de repressie van het lacl-
operator weg en wordt er opnieuw β-farneseen geproduceerd. Bij een hoog glucose-niveau 
inhibeert lacl de operator en wordt er geen β-farneseen geproduceerd. 

Ons project richt zich vooral op de toepassing van deze bacterie in de landbouw. Ze wil een 
alternatief bieden naast de schadelijke pesticiden die nu gebruikt worden. Daarnaast ziet men ook 
dat methylsalicylaat een positief effect heeft bij het afstoten van muggen. Onze bacterie kan 
belangrijk zijn bij andere toepassingen. Denk maar aan het afstoten van Anopheles-muggen om de 
malaria-epidemie tegen te gaan. 

 
Figuur 11: Schema systeem E. coligy  
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Maatschappelijk belang 

Synthetische biologie is een vrij nieuwe wetenschap die snel evolueert. Het is dan ook belangrijk 
om stil te staan bij de mogelijke impact op de maatschappij. Aangezien we op een manier werken 
die fel verweven is met de biotechnologie, zijn de risico's gelijkaardig. Biotechnologen gebruiken 
vaak antibiotica om de juiste bacteriën te selecteren. Deze bacteriën kunnen ontsnappen uit het 
labo en hun antibiotica-resistentie doorgeven. Hierdoor kan antibiotica-resistentie verspreid raken 
in de natuur en dit heeft mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. Zulke ontsnappingen kunnen 
gebeuren, maar het overmatig gebruik van antibiotica in de landbouw en geneeskunde heeft een 
groter effect. 

Naast andere mogelijke problemen met biotechnologie is het zo dat we met synthetische biologie 
ook volledige systemen in de natuur terecht kunnen komen. Dit is een mogelijk gevaar, zeker 
wanneer we organismen gaan ontwerpen die moeten werken buiten de afgelijnde labo-omgeving. 
Een synthetische bacterie kan bijvoorbeeld helpen om olie op te kuisen bij een olieramp, maar hoe 
garandeer je dat ze vanaf daar niet verder verspreidt? En als ze dat toch doet, hoe garandeer je 
dat dit geen problemen oplevert? 

Het ontsnappen van bacteriën uit het labo en mogelijke gevolgen op mens en natuur noemen we 
in het Engels ‘biosafety’. Daarnaast is er ook de zogenaamde ‘biosecurity’. Alles wat een team met 
iGEM doet komt gratis online en kan door iedereen bekeken worden. Deze informatie kan dus ook 
door mensen met slechte bedoelingen gebruikt worden. Moeten we bang zijn voor bioterrorisme?  

Onderzoekscentra verbonden aan bedrijven zullen hun informatie daarentegen niet publiek 
toegankelijk maken, maar net proberen te beschermen. Zo probeert het Craig Venter Institute hun 
synthetische bacterie en zijn gensequentie te patenteren. Kan dit wel? 

Er is bovendien geen reden om te denken dat we moeten stoppen bij bacteriën. In 2012 heeft het 
iGEM team van Evry een kikker gebruikt in plaats van een bacterie. Dit kan uitgebreid worden naar 
andere dieren en wie weet zelfs de mens. Waar ligt hier de grens? 

Het is duidelijk dat er geen pasklare antwoorden zijn op deze vragen. Wij proberen echter ook ons 
steentje bij te dragen en hebben een filosofiestudent in ons team opgenomen. Hij zal ons hierin 
sturen. 
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Oefeningen 

Om de oefeningen op te lossen, maken we gebruik van onze puzzelstukjes. Hieronder een 
overzicht waarvoor elk stukje staat. 

Driehoek Rood: inhibitor 

Groen: stimulator 

Lichtblauwe rechthoek Zonder inkeping: constitutieve promoter 

Met inkeping: induceerbare promoter 

Donkerblauwe rechthoek Gen 

Cirkel Rood: eiwit dat als inhibitor werkt 

Groen: eiwit dat als stimulator werkt 

Geel: eiwit dat geen invloed heeft genexpressie 

Biosensor en milieuremediëring 

Zware metalen vormen een bedreiging voor de gezondheid van de mens en het milieu. De zware 
metalen komen voor in het water en kunnen het drinkwater contamineren. Het iGEM-team van 
Groningen ontwikkelde in 2009 een bacterie die zware metalen kunnen opnemen. Wanneer dit 
gebeurt, produceren de bacteriën waterstofgas waardoor ze gaan bovendrijven.  

- stimulator: arseen 
- promoter 
- gen: eiwitten voor waterstofproductie  

Oplossing: Arseen wordt opgenomen via een transportsysteem in de cel en bindt aan een 
transcriptiefactor (Figuur 12). Hierdoor wordt de expressie van verschillende eiwitten geïnduceerd. 
De accumulatie van arseen werkt als stimulator voor de promoter. Arseen bindt in cel aan metaal-
bindingsproteïnen zodat het geen toxische werking heeft in de cel. De eiwitten die gemaakt 
worden, gaan waterstof produceren. Deze waterstof wordt opgeslagen in vesikels. Hierdoor gaat 
de cel naar boven drijven en kunnen de bacteriën gefilterd worden. Zo wordt het arseen uit het 
water gefilterd.II 

 
Figuur 12: Schema van de biosensor 

  
Figuur 13: Schema Biosensor 
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ED Frosti 

De volgende oefening is een voorbeeld van het iGEM-team van de KULeuven in 2011. Het is een 
bacterie die water kan bevriezen en ijs kan doen smelten. INP is ice-nucleating protein. Het is een 
eiwit dat ervoor zorgt dat het water kan bevriezen. AFP is anti-freeze protein en is het eiwit dat 
ervoor zorgt dat ijs zal smelten. Het is ook belangrijk om een feedback-mechanisme te voorzien. 
Je moet immers vermijden dat AFP en INP op hetzelfde moment tot expressie komen. Bepaalde 
stimulatoren kunnen de genexpressie in gang zetten.VI 

- stimulatoren: lactose en arabinose 
- promoters: pBAD, pLux-Cl, pLac-Lux 
- genen 
- eiwitten: AFP, INP, Cl-repressor 

 
- lactose bindt pLac-Lux 
- arabinose bindt pBAD 
- LuxR bindt pLux-Cl 

Oplossing: Arabinose induceert de transcriptie van pBAD, een promoter (Figuur 14). De promoter 
zorgt voor de transcriptie van het gen LuxR, waardoor LuxR wordt geproduceerd. LuxR dient als 
stimulator voor pLux-Cl promoter. Hierdoor vindt opnieuw transcriptie van het gen AFP plaats, 
waardoor het eiwit AFP wordt geproduceerd. Lactose is een simulator voor de promoter pLac-Lux. 
Het brengt twee genen tot expressie. Cl repressor en INP. De repressor zorgt voor de inhibitie van 
de pLux-Cl promoter. 
 

 
Figuur 14: Schema van ED Frosti 
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Experiment: inductie van β-galactosidase in E. Coli 

Inleiding 

Prokaryoten kunnen zich snel aanpassen aan een wisselende omgeving om te overleven. 
Wanneer E. coli zich in een suikerrijke omgeving bevindt, komt het gen met een lactose-verterend 
enzyme, β-galactosidaseVII, tot expressie (Figuur 15). β-galactosidase hydrolyseert lactose tot 
glucose en galactose (Figuur 16). Het gen voor β-galactosidase ligt achter het lac-operon. 
Wanneer er geen lactose in de omgeving aanwezig is, wordt de expressie van het gen onderdrukt 
door een repressor-eiwit, de lac-repressor. De expressie van β-galactosidase is afhankelijk van de 
omgeving. Het is een voorbeeld van hoe expressie van genen geïnduceerd en beïnvloed kan 
worden. 
 

 
Figuur 15: Inductie van genenVIII 

 
Figuur 16: Omzetting van lactose naar glucose en galactose 

Voor het experiment gebruiken we geen lactose, maar ONPG (ortho-nitrophenyl-β-D-
galactopyranoside). ONPG is net als lactose een substraat voor het β-galactosidase (Figuur 17). 
ONPG is een kleurloos substraat, maar het product ONP (ortho-nitrofenol) is geel. Wanneer β-
galactosidase werkt, zal meer en meer ONPG afgebroken worden en de oplossing zal meer en 
meer geel kleuren. De gele kleur bewijst dus de aanwezigheid van actief β-galactosidase. De 
intensiteit van de gele kleur is een kwalitatieve en kwantitatieve indicator voor de β-galactosidase-
activiteit. 

 
Figuur 17: Omzetting van ONPG naar galactose en ONP 



  iGEM@school 

16 
 

Protocol 

1. Pipetteer 30 µl ONPG in een eppendorf tube. 
2. Voeg 2 µl β-galactosidase toe aan de oplossing. 
3. Wacht enkele minuten. 
4. Na enkele minuten verschijnt er een kleuromslag. 

 
Figuur 18: Resultaat van het experiment 
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Meer informatie 

Symposium 
Synthetische biologie: zijn er nog grenzen? 

Donderdag 19 september te Leuven 

Seminarie 
15u, Zoölogisch instituut (lokaal: ZI 02.21), 3000 Leuven 
Prof. dr. ir. Kevin Verstrepen 
Prof. dr. Johan Robben 

Voorstelling project 
16u, Zoölogisch instituut (lokaal: ZI 02.21), 3000 Leuven 

Debat 
19u, Pieter de Somer-aula (lokaal: PDS 01.30), 3000 Leuven 
dr. ir. Anneleen Vandeplas Econoom, KU Leuven 
M. Sc. René Custers Regulatory affairs manager, VIB 
Prof. dr. Johand De Tavernier Bio-ethicus, KU Leuven 
ir. Hermes Sanctorum Vlaams parlementslid, Groen 
Moderator: Ben Vanheukelom Journalist, VRT radionieuws 

meer info en inschrijven: www.kuleuven.be/bioscenter/igem  

 

Links: 

www.igem.org 

http://2013.igem.org/Team:KU_Leuven 

http://www.kuleuven.be/bioscenter/igem/ 

 KU Leuven iGEM 

 @KU Leuven_iGEM 

 

Contactgegevens:  

Sabine Thieren 
student iGEM team KU Leuven 2013 
sabine.thieren@student.kuleuven.be  

Ingmar Claes 
begeleider iGEM team KU Leuven 2013 
ingmar.claes@biw.kuleuven.be 
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