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presents

E. coligy: Plants
with BanAphids

15 u Seminarie: Inleiding synthetische biologie
! Prof. dr. ir. Kevin Verstrepen
! Prof. dr. Johan Robben
! Zoölogisch Instituut, Leuven

16 u Projectpresentatie
! Zoölogisch Instituut, Leuven

19 u Debat: Wanneer is sleutelen aan de code
	          van het leven verantwoord?
! Dr. Ir. Anneleen Vandeplas
! ! Econoom, KU Leuven
! René Custers
! ! Regulatory Affairs Manager, VIB
! Prof. Dr. Johan De Tavenier
! ! Bio-ethicus, KU Leuven
! Ir. Hermes Sanctorum
! ! Vlaams Parlementslid, Groen
! moderator: Ben Vanheukelom
! ! journalist, VRT radionieuws
! Pieter De Somer aula, Leuven

Receptie
! Pieter De Somer aula, Leuven

Het symposium is vrij toegankelijk, maar het is 
verplicht in te schrijven hetgeen kan op:
http://www.kuleuven.be/bioscenter/igem/

Symposium 19/09
Synthetische biologie:
 Zijn er nog grenzen?

We nodigen jullie van harte uit op ons 
symposium in het kader van het iGEM-
project. Dit vindt plaats op donderdag 19 
september in Leuven. 
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E. coligy: Plants with 
BanAphids

Pesticiden worden veel te veel gebruikt met 
nefaste gevolgen voor het milieu en mens. We 
willen dit op een duurzame manier oplossen 
door gebruik te maken van in de natuur 
beschikbare middelen. Daarom ontwikkelen 
we een bacterie die feromonen produceert: 
één feromoon dat bladluizen afstoot en een 
andere geurstof die lieveheersbeestje aantrekt. 
Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijanden 
van bladluizen. Ons project kreeg dan ook de 
naam: E. coligy: Plants with BanAphids. We 
willen op een ecologische manier planten van 
bladluizen verlossen. 

KU Leuven neemt voor de vierde maal deel 
aan de iGEM-competitie. De voorbije drie 
keren behaalden de teams telkens een gouden 
medaille. Dit jaar proberen we dat succes te 
evenaren.

De iGEM Competitie
iGEM staat voor ‘International Genetically 
Engineered Machine

iGEM is een internationale en interuniversitaire 
wedstrijd voor synthetische biologie, waaraan 
dit jaar 223 teams van over de hele wereld 
deelnemen! Elk team creëert met behulp van 
BioBricks een uniek micro-organisme dat een 
specifieke taak kan uitvoeren. 

In oktober vindt de Europese jamboree plaats 
in Lyon, waar de sterkste Europese projecten 
worden uitgekozen. Deze trekken in november 
naar het MIT (Massachussets Institute of 
Technology) te Boston voor de finale. 

Het team
Het iGEM-team bestaat dit jaar uit zestien 
enthousiaste studenten uit 5 verschillende 
faculteiten. We zijn een diverse groep van 
zowel bachelor- als masterstudenten met 
verschillende nationaliteiten. We worden 
ondersteund door oud-iGEM’ers en door 
medewerkers uit heel de KU Leuven.

Dit gebeurt met behulp van zogenaamde 
BioBricks. Dit zijn gestandaardiseerde DNA 
sequenties, die vaak worden vergeleken met 
legoblokjes. Deze bestaande stukken DNA 
worden als bouwblokken gecombineerd tot 
nieuwe systemen. Ook de gelijkenis met 
elektronische circuits is niet ver te zoeken. 
Bacteriën worden geprogrammeerd als een 
soort van kleine computers met behulp van 
extern toegevoegde genetische informatie om 
zo een nieuwe functie te kunnen uitoefenen. 
Men kan synthetische biologie zien als een 
doorgedreven vorm van biotechnologie.

Het toepassingsgebied van de synthetische 
biologie is zeer breed en gaat van de productie 
van vaccins, chemicaliën of biobrandstoffen 
tot het creëren van biosensoren en zoveel 
meer.

Synthetische biologie
Dit is een relatief recente tak van de 
wetenschap, waarin nieuwe biologische 
functies en systemen worden ontworpen 
die in de natuur niet voorkomen.


