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Iivari ja
Sami suurta
munasientä

vastassa 
Tec-Chihuahua



Olipa kerran suuri jalapenokasvi nimeltä Sami. Hän
levitti joka aamu suuret lehtensä paistatellakseen
auringossa. 

Sami oli peloissaan, mutta päätti puolustautua ja
pysäyttää munasienen. Hän soitti vanhalle ystävälleen
Iivarille pyytääkseen apua. 

Munasieni saapui ja pilkkasi sanomalla:

Yhtenä aamuna hän oli ottamassa aurinkoa ja näki
suuren munasienen lähestymässä hitaasti, samalla
hyökäten muihin kasveihin.

livari vastasi puhelimeen ja otti mukaansa hänen
tehokkaimman aseensa: peptidit nimeltä DsrB1 ja
PcosM. 

Samaan aikaan Sami valmisteli omaa puolustustaan ja
he molemmat jäivät odottamaan munasienen
saapumista.

Luuletko oikeasti, että tuo
riittää pysäyttämään minut?

Olen Paholainen, kaikista
voimakkain ja aggressiivisin

munasieni. Olen tappanut kaikki
ystäväsi vain kolmessa päivässä,

etkä sinä ole poikkeus.



Suuri taistelu alkoi: 

Iivari tuhosi molekyylit ja Sami palasi taisteluun.
Samaan aikaan Iivari vapautti peptidejään, jotka
tekivät munasienen armeijasta heikon.

Muut kasvit antoivat suuret aplodit Samin ja Iivarin
suurelle uroteolle ja he kaikki jatkoivat rauhallista
elämäänsä.

Ankaran taistelun jälkeen Iivari ja Sami onnistuivat
kukistamaan suuren munasienen.

Munasieni alkoi vapauttamaan taistelumolekyylejään
ja imemään ravinteita Samista. Sami yritti vastustaa
puolustuksellaan, mutta molekyylit tekivät hänestä
heikomman ja hän kaatui.

LOPPU

Pystyt
kyllä

nouse-
maan!



Thailand_RIS
Bombolitiini



BOMBOLITIINI

Onpas upea päivä olla
tomaatti!

Sää on todella

kaunis!

Voi ei...
Bakteeri!!

Aiomme
infektoida sinut!

Ralstolnia-bakteeri

Valmistaudu
pahimpaan!

Muutamaa tuntia
myöhemmin...

Ralstonia
aiheuttaa

rengasmätää!! 

Se leviää meidän
johtosolukkoomme ja
estää vedensaannin!

APUA! Minä
kuolen!

Voi ei! Ralstonia-
taudit tuhoavat

kaikki ihanat
tomaattini!

Ahkera
maanviljelijä

Mitä jos ne
tuhoavat minun

perunani,
banaanini ja

maapähkinäni
myös!?!?



Torjunta-aineet tuhoaisivat taudit

Ei!!!

Ruokaa olisi myös
vaarallista syödä

Kuitenkin, torjunta-aineiden
käytöllä on haitallisia

vaikutuksia maaperään!

Vaarallista
ruokaa

Meidän täytyy löytää toinen ratkaisu!

Hmm... Nyt minä keksin!!!

Hetkeä myöhemmin...

Synteettisesti
tuotettu

bombolitiini

Kuka sinä

olet?!

Tomaattien sisällä...

Olen synteettisesti tuotettu
bombolitiini eli mikrobien vastainen
peptidi, ja olen täällä pysäyttääkseni

teidät!

Minä pystyn
tuhoamaan teidät,

koska venytän
Ralstonian solukalvoja
ja aiheutan siten solun

hajoamisen!

Apua!
Juokse!

Me
kuolemme!

Heh

Minä olen vaihtoehtoinen
ratkaisu Ralstonia-tauteihin!
Torjunta-aineita ei tarvitse

käyttää!

Kaikki voivat olla turvassa!

Torjunta-aine

Kiitos bombolitiini!!!



 
 

UNSW iGEM2022
 

Ruoste-
pelastajat!!!



Olin vain pieni lapsi, kun
Mustaruoste iski...

Se hävitti koko kylämme ja 
 tuhosi perheeni säästäen

vain minut...

Heti kun Mustaruoste lähti,
tieteilijät tulivat ja veivät

minut mukanaan. 

Laboratoriossa tieteilijät
yrittivät selvittää, miten

olin selvinnyt
hyökkäyksestä.

He testasivat tuhansia eri
proteiineja etsiessään syytä

sille, että olin selvinnyt.

Vihdoin se löytyi!!

!OSUMA
HAVAITTU!

Tämän huikean löydön
jälkeen tarvittiin enää

mekanismi, jolla löydöksen
voisi kuljettaa muihinkin

lajitovereihini

Hän oli se!!



Aika kostaa perheeni
puolesta! Minun nimeni? Ville Vehnä. 

Ja hänen? Paula Pullo

Ja yhdessä me olemme:

Ruostepelastajat



Leiden

Kaksois-
nanot



Bakteerisolut voivat ottaa
sisäänsä metalli-ioneita,

kuten hopeaa.

Voimme muokata
bakteereita tekemään

sen paremmin.

Nämä ionit voidaan muuttaa
nanopartikkeleiksi (NP). Tässä

näette hopeananopartikkeleita.

Kaksoisnanot



Voimme myös käyttää bakteereita
tekemään nanopartikkeleita

kahdesta eri metallista. 
 

Esimerkiksi tässä on hopeasisus
kultaisilla piikeillä.

Näitä nanopartikkeleita
voidaan käyttää

syöpäsolujen tappamiseen.
Nanopartikkelit voidaan

helposti ja yksinkertaisesti
kuljettaa

syöpäkasvaimeen.

Sitten partikkeleita
kuumennetaan, mikä tuhoaa

syöpäsolut!



UBX-proteiini
 

 
NYCU_Formosa 

2022
 



Olipa kerran kaksi cowboyta, jotka
taistelivat keskenään sovittamattoman

riidan vuoksi.

Lopulta Reino voitti taistelun. Toinen mies,
Jaakko, oli kuitenkin täynnä haavoja ja

mustelmia.

HÄVIÖ

VOITTO

Sairaanhoitaja näki, että Jaakko oli
loukkaantunut pahasti, ja tuli tuomaan hänelle

sidostarpeita.

Pian Jaakon verenvuoto lakkasi, ja hänelle
tuli parempi olo.

Kuitenkin kolmen päivän päästä Jaakon käsi
alkoi särkemään. Yhtäkkiä hän huomasi, että

haava oli alkanut vuotaa verta uudelleen.

Hän irrotti siteen ja huomasi, että haava oli
tulehtunut!



Selvisi, että side oli niin ilmatiivis ja
joustamaton, että haavaan oli tullut märkivä

bakteeritulehdus!

Juuri silloin tyttö nimeltä Viivi saapui
tulevaisuudesta UltraBithoraX-

taikaproteiinin kanssa. 

Hän teki taikaproteiinista ja mikrobien
vastaisista peptideistä uuden sidoksen.

Uusi taikaproteiinista tehty sidos on joutava
ja biohajoava. Se ei siis aiheuta uutta

tulehdusta!

Viivi sitoi nopeasti haavan ja kertoi proteiinin
taikakyvyistä.

Pian Jaakon haava oli täysin parantunut!
Kiitos, taikaproteiini ja kiitos Viivi!

PARANTUNUT!



CSMU Taiwan

 
Vasta-aine



Olipa kerran virusryhmä, joka hyökkäsi
maapallolle. He toivat mukanaan

kamalan pandemian ihmiskunnalle ja
saivat ihmiset paniikkiin.

Kukistaakseen virukset ja pelastaakseen
ihmiset, tutkijat kehittivät

monoklonaalisten vasta-aineiden
armeijan.

Tutkija

Vasta-aine

Virukset ja vasta-aineet kävivät ankaran
taistelun. Vasta-aineet kuitenkin
päihitettiin, ja ne epäonnistuivat

pysäyttämään virukset.

Sen jälkeen kun vasta-aineet oli
päihitetty, tutkijat löysivät aineen

nimeltä AID, joka voisi auttaa tekemään
vasta-aineiden tuottamisesta

tehokkaampaa. 

Vasta-aineiden
tuottajat



Tehokkaammat vasta-aineiden tuottajat
paransivat vasta-aineiden

taisteluvalmiutta ja tekivät niistä kuin
uusia.

Uusi vasta-ainearmeija oli entistä
vahvempi ja haastoi virukset

uudestaan, tällä kertaa aiheuttaen
niille suuria vaikeuksia.

Uusi!

Lopulta uudet vasta-aineet voittivat
taistelun, tuhosivat kaikki virukset ja
pelastivat kaikki ihmiset ahdistavalta

epidemialta.

Uuden vasta-aineiden tuottajan ja
uusien vasta-aineiden ansiosta

maapallo ja sen ihmiset elivät elämänsä
onnellisina loppuun asti.



Teollisuus
REC CHENNAI



Huomenta

Oi,
teollisuutta

VOI EI!

Voi sinua
pientä!



LOPPU

Tulen pian takaisin...

Tule pois sieltä!



Sepelvaltimo-
tautilukko  

Lambert_GA



Joka vuosi maapallolla kuolee 10 miljoonaa
ihmistä...

...sepelvaltimotautiin.

Se on sydänsairaus, jossa sepelvaltimoilla (suuria
verisuonia) on hankaluuksia tuoda verta

sydämeen. Se johtuu valtimoiden tukoksista.

Tämä sairaus ei
aiheuta ainoastaan

epämukavuutta,
vaan se voi myös

heikentää
sydänlihasta ja

saada sen
lopettamaan
toimintansa.

Tällä hetkellä tautia diagnosoidaan rinnan röntgenkuvilla

Mutta mitä jos jokin muukin vaihtoehto olisi olemassa?

Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan löytyy
verestä...

Mikro-RNAt!

tukos

terve sairas



Lambertin iGEM-joukkue mittaa synteettisen biologian avulla veren mikro-RNA-tasoja, sillä mikro-
RNA-molekyyleillä on todistettu olevan rooli sepelvaltimotaudissa!

Pipetti

Sepelvaltimotautilukko

Testaus voidaan suorittaa sairaalassa, jolloin sitä voidaan käyttää lääkärien apuna
sepelvaltimotaudin diagnosoinnissa.

Terveellisemmän ja onnellisemman maailman hyväksi!



KCIS XIUGANG 
TAIPEI 

Laihdutus-
liemi



Laihdutusliemi

Ylipainoinen

Lihava



Muutamaa kuukautta
myöhemmin... Ja se kaikki alkoi tästä...



CityU 
HongKong

PCR 



Jos haluat
osallistua

iGEM-
kilpailuun,
tarvitset

monia taitoja!

Minkälaisia
taitoja?

Ensinnäkin,
sinun täytyy

tietää, mikä on
polymeraasi-
ketjureaktio

(PCR).

Oi, en ole koskaan
kuullut siitä! Mikä

se on?

PCR on kuin DNA:n kopiokone. Pala DNA:ta
monistetaan tuottamaan miljoonia kopioita.

PCR-laite pystyy tekemään myös DNA-
sormenjälkitunnistusta ja rikosteknistä

tutkintaa.

ja jopa tunnistamaan suuren
määrän viruksia.

Miten PCR-
laite toimii?

Siinä on kolme
vaihetta.

1.Denaturaatio
DNA:n
kaksoisjuoste
aukeaa korkeassa
lämpötilassa

2.Liittyminen
DNA-alukkeet, eli
pieni osa
DNA:sta,
sitoutuu
yksijuosteiseen
DNA:han
alhaisessa
lämpötilassa

3.Pidentyminen
DNA-
polymeraasit
liittyvät
alukkeisiin ja
muodostavat
uudet DNA-
juosteet.

Vau, haluan
kokeilla!

PCR-laite



 
CityU

Hong Kong

Sieni



Isä, Isä, Isä!!!

Onko tämä se mitä
etsit?

Kyllä!
Hyvin
tehty!

Mikätämä on?

Se on
sieni!

Sieni? Mitä ovat sienet?

Eliöitä, jotka ovat kehittyneet melkein
1.5 miljardia vuotta sitten.

Niitä on arviolta 3 miljoonaa eri lajia,
johon sisältyy sienet, homeet ja hiivat.

Niitä on kaikkialla ympärillämme;
ruuassa, maaperässä ja vedessä.

Sieniä on käytetty
moneen.

Niitä on käytetty
hyönteisten

karkotukseen

...ruuantuotantoon
(virvoitusjuomat, juusto,

maito)

...tuottamaan
antibiootteja

JA synteettisessä
biologiassa!

Sitä olen juuri
tutkimassa.



Ympäristö-
ystävällinen
rakennustiili 

igem vienna
 



Hei... voi ei!
Mitä sinä teet?

Hei! Rakennan seinää!

Onko siinä jotakin väärää?

Etkö sinä tiedä, että tiilet ovat
todella haitallisia

ympäristölle? Ne tuottavat
hiilidioksidia, joka tekee
maapallosta surullisen!

Voi ei! Emmekö voi tehdä tiiliä, jotka tekevät maapallosta iloisen?

Minä voin syödä pahat kaasut! Minä voin sylkeä tahmeaa
ainetta, joka pitää ne yhdessä!

Yhdessä he päättivät tehdä
parempia tiiliä!



He etsivät lisää maapallon asukkeja auttamaan!

Mutta kukaan ei halunnut!
Ei!

Ei!

Ei!

Mitä me
teemme nyt? Minä voin auttaa teitä!

Niinpä he yhdistivät
voimansa!

Näin ympäristöä säästävä tiili sai alkunsa.. ...ja maapallo oli onnellinen!



Tiesitkö? 
GYHS



Tiesitkö...?

bakteriofagi

vihreä

fluoresoiva

proteiini

nanomagneettinen

jyväkompleksi

Ne tunnistavat vain tietyn

tyyppiset bakteerit

GFP: näyttää
vihreältä sinisen

valon alla!



Paperi-
pohjainen
sensori
GYH S



Paperipohjainen sensori

Kromogeeninen
substraatti

Lisätty

Paperipohjainen sensori

Laita 37-
asteiseen

inkubaattoriin

Kuivaa! Näyte

Positiivinen

Negatiivinen

Värin
muutos

Ei värin
muutosta



Miten voin
kierrättää
fosfaatin?

 iGEM AACHEN



Miksi nuo kasvit ovat noin
paljon isompia kuin nuo

toiset?
 

Miksi kaikkia kasveja ei
lannoiteta fosfaatilla?

 
Mutta me voimme ottaa
fosfaattia jätevedestä.

Koska niitä lannoitettiin
fosfaatilla.

 
Fosfaatin määrä on

rajallista, eikä sitä saa
takaisin jäteveden-
käsittelylaitoksissa.

 
Se on totta Paavo, mutta

et voi kierrättää sitä.

Miten voisin kierrättää
fosfaatin? Ehkä ystäväni
Noora voisi auttaa, hän

pystyy keräämään monia
asioita jätevedestä, ja myös

kierrättämään ne!



Selvä. Olet jo
kerännyt

fosfaatin. Kun
minä annan

merkin,
kierrätä

fosfaatti niin
kuin näytin.

Katso, se
toimii!

Nyt!

Fosfaatti
Fosfaatti

Fosfaatti

Fosfaatti



Endokriiniset
häiritsijät

  
TECCEM



Eräänä päivänä Lilli (kaunis pieni salaatti) nautti
uudesta elämästään tuotteliaalla maaperällä. Hän

oli aina nauttinut raikkaasta vedestä lehdillään.

Tämä se on
elämää

Eräänä päivänä hän huomasi, että vesi oli täynnä
myrkyllisiä aineita. Hän huomasi sen siitä, että
hänen lehtensä alkoivat tummua ja haurastua.

Mitä lehdilleni
tapahtuu?

Lilli alkoi etsimään apua netistä. Onneksi hän löysi
meksikolaisia tutkijoita, jotka ovat luoneet

menetelmän, jolla voi tunnistaa ja tuhota aineita.
Sivun nimi oli "iGEM TEC CEM".

Lilli pyysi heiltä apua. Tutkijat auttoivat
mielellään, joten he valmistivat armeijan

hyökkäystä varten.

Hei!

Lilli yllättyi, kuinka uskomattoman hyvän armeijan
tutkijat onnistuivat luomaan. Yksi osallistujista oli

Henri-proteiini, joka pystyi paljastamaan
myrkyllisten aineiden henkilöllisyyden.

Olen valmis
auttamaan!

Toinen osallistujista pystyi tuhoamaan
myrkylliset aineet voimakkaan Lassen avulla, joka

on tärkeä superproteiini.

Olen vielä
voimakkaampi
kuin Herkules!



Ensin Henri tunnisti, että myrkylliset aineet ovat
endokriinisiä häiritsijöitä, jotka vaikuttavat
kasvin hormoneihin ja sitä kautta kasvuun.

Kuullessaan tämän Lillistä tuli surullinen, mutta
Lasse rauhoitti tätä kertomalla, että hän pystyy

tuhoamaan ne.

Sitten Lasse karkotti endokriiniset häiritsijät pois
koko pellolta.

Lilli ja hänen ystävänsä olivat todella kiitollisia ja
antoivat tutkijoille ison halin!

Tutkijat, Lasse ja Henri hyvästelivät Lillin ja lupasivat palata
heti, mikäli viholliset tulisivat takaisin.



HÄMIS-
PELASTAJA 

UAM



Kaktukset ovat maamme
suurimpia tulon lähteitä!

Mutta meillä on eräs ongelma:

Hyönteinen, joka vahingoittaa kaktuksia ja
josta on tullut paha vitsaus

Me saimme idean:

Ensinnäkin, hämähäkit tuottavat myrkkyä, jota
voitaisiin käyttää hyönteistä vastaan.

Lisäksi, synteettisen biologian avulla voisimme
muokata jonkin eliön tuottamaan kahta

peptidiä, jotka tekevät hämähäkin myrkystä
tappavaa hyönteiselle.

Valitsimme peptidejä tuottavaksi
eliöksi hiivan.

Ja laboratoriossa tehdyn ahkeran työn jälkeen...

Näin hämispelastaja sai alkunsa!!!

Biotorjunta-aine, joka on tarkka ja ei aiheuta haittaa
ympäristölle.



Säteilylle
vastustus-
kykyinen

hiiva 
Estonia_TUIT



Mitä
teemme?

Labrapäivä-
kirja

Tuota...
Teemme
säteilylle

vastustus-
kykyistä
hiivaa!

Oi, yleensä hiivaa
käytetään

leiväntekoon, mutta
sitä voidaan käyttää
myös muuten. Sen

takia haluamme viedä
hiivaa avaruuteen.

Mutta kosminen
säteily on vaarallista
hiivalle. Sen vuoksi

teemme siitä säteilylle
vastustuskykyisen,

jotta Avaruushiivamme
voi tulla kanssamme

tutkimaan planeettoja!

Jatkuu



 
NCKU-Tainan

SELENO-
MELANIINI



Minä olen E. coli ja pystyn tekemään
paljon uusia asioita syömällä
erilaisia plasmideja. Pystyn

esimerkiksi tekemään lääkkeitä.
Kuitenkin yksi asia on vaivannut

minua jo pidemmän aikaa.

Unelmoin matkasta avaruuteen, jossa voisin auttaa
astronautteja pitkien avaruusmatkojen aikana. Olen

kuitenkin herkkä säteilylle.

Kuitenkin, kun löysin plasmideja, jotka voivat tuottaa minua säteilyltä suojelevaa
selenomelaniinia, toivoni nousi uudestaan. Kun syön niitä, voin itse alkaa tuottamaan

selenomelaniinia sisälläni. Se on vähän kuin ruskettuminen.

Luotan siihen, että vielä jonakin päivänä myös muut
bakteerit voivat itse tuottaa selenomelaniinia. Sitten,

voimme auttaa ihmisiä tutkimaan universumia tarjoamalla
lisää mahdollisuuksia hyödyntää synteettistä biologiaa

avaruudessa!



 
Ongelmia

maatilalla-
CropFold 

Aboa



Ongelmia maatilalla - CropFold

Hei! Miksi
olet noin

surullinen?

Kaikki viljani ovat
sairaita, luultavasti

jotkin hyönteiset ovat
tuhonneet ne!

Seuraavalla kerralla
aion käyttää enemmän

torjunta-aineita!

Älä tee sitä! Kaikki
hyönteiset eivät levitä

tauteja viljoihisi!

Oikeasti? Mitä
voin sitten

tehdä?



Ystäväni Aboasta
ovat kehittäneet

CropFoldin!

Se paljastaa
taudinaiheuttajat jo

ennen kuin viljasi
sairastuvat!

Kuulostaa mahtavalta,
mutta pitäisikö minun

sitten palkata
asiantuntijoita

tekemään testejä?
Kuulostaa vaikealta.

Ei, et tarvitse
asiantuntijuutta tai

mitään erityisiä
välineitä, se on vain

väriä vaihtava
paperinpala!

LOPPU
Voiko tämä edes olla

totta?!?!?! Kerron kaikille
maanviljelijäystävilleni

tästä!

Tulemme hyötymään
CropFoldista paljon

tulevaisuudessa!



 
Haimakas

 
Biotech EC



Isoisä! Mitä
tapahtui? Miksi

täällä on
sairaanhoitaja?

Älä huolehdi, hän
auttaa minua

insuliinin kanssa.

Mikä on
insuliini?

Minulla on sairaus nimeltä
diabetes ja insuliini auttaa
elimistöäni vähentämään
sokerin määrää veressä.
Minulla on ollut se aina,

mutta se voi myös puhjeta,
jos syöt liikaa herkkuja.

Eiiii! Minä en pidä
neuloista, koska

ne satuttavat.
Eikö sinua satu?

Sattuu se vähän,
mutta tällä

hetkellä ei ole
muuta tapaa

hoitaa diabetesta.

Oi! Olisipa
helpompi tapa
isoisälle ottaa

lääkettä.

Minä,
lääkäri E.
Coli, voin

auttaa
sinua!

Wau, mitä
voit tehdä?

HAIMAKAS



Voin tehdä omin pikku
kätösin pienen kaverin,
joka auttaa diabetesta

sairastavia.

Hei Paulus, minä olen
Haimakas ja voin tuottaa

heparosaania, joka on
välttämätön aine

auttamaan isoisääsi.

Hienoa!
Isoisäni

tarvitsee
sinua!

Otan
mieluummin

pillerin Kiitos lääkäri E.
Coli ja Haimakas

elämänlaatumme
parantamisesta!



 
Happovaltias 
 

UM_MACAU
 



Mikko, onko kaikki hyvin?
Näytät kalpealta!

Ehkä? Täällä on
happamampaa kuin

ikinä ennen!

HAPPO

Missä on
Happovaltias?
Kuulin kerran,
että hänellä on

kyky
kontrolloida

veden
happamuutta,

vain hän voi
pelastaa
meidät!

Voi ei! Protonit
happamoittavat

veden ja yhä
useampi

ystävistämme
on kuolemassa,

koska vesi on
liian hapanta

heille!



Oi! Legendaarinen
Happovaltias on saapunut!

Ei hätää, minä
autan

vähentämään
veden

happamuutta
tämän

muokatun
pumpun avulla.

Hurraa!

Kiitos
Happovaltias!

Vedestä tuli taas
turvallista!


