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Χρυσό μετάλλιο για φοιτητές του ΑΠΘ που
δημιούργησαν διαγνωστικό εργαλείο για τον
καρκίνο του παγκρέατος
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Εκπαίδευση / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια
και οικογενειακά θέματα) / Πολυμέσα - Multimedia / Υγεία και ιατρικά θέματα

Άφησαν πίσω τους… ΜΙΤ, Cambridge, Oxford, Harvard. Στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό
συμμετείχαν 352 ερευνητικές ομάδες από κορυφαία πανεπιστήμια 40 χωρών

Ένα από τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας
«iGEM 2021» κέρδισε η φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki».
Στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό συμμετείχαν 352 ερευνητικές ομάδες από κορυφαία
πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Cambridge, Oxford, Harvard κ.ά.) 40 χωρών. Η αξιολόγηση
έγινε από 152 κριτές παγκοσμίου φήμης.
Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Διαγωνισμού ανακοινώθηκαν την Κυριακή 14
Νοεμβρίου 2021, το απόγευμα. Η ομάδα έχει καταφέρει και αποσπά διακρίσεις σε
κάθε συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό, καθώς το 2017 απέσπασε το
χρυσό μετάλλιο, το 2018 κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο και το 2019 το χρυσό
μετάλλιο.

Υψηλού επιπέδου η κατάρτιση των φοιτητών
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με αφορμή την
παγκόσμια διάκριση της φοιτητικής ομάδας δήλωσε «Η ισχυρή παρουσία της iGEM
Thessaloniki στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό και το γεγονός ότι σε κάθε συμμετοχή
της επιτυγχάνει πάντα τους στόχους της και αποσπά σημαντικές διακρίσεις,
καταδεικνύουν, εκτός από την επιτυχημένη πορεία της Ομάδας, την υψηλού
επιπέδου κατάρτιση των φοιτητών μας και του σημαντικού έργου που επιτελείται
στο ΑΠΘ».
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας “iGEM Thessaloniki 2021”, Αν. Καθηγητής
του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, δήλωσε «Ήταν
μια επίπονη προσπάθεια υψηλού βαθμού καινοτομίας και διεπιστημονικότητας,
όπου η συνεργασία των μελών της Ομάδας επέτρεψε στο πρότζεκτ “METIS” να
επιτύχει σε όλη την πορεία του, τόσο στο επίπεδο της ιδέας, οργάνωσης,
εκτέλεσης, διαχείρισης και προβολής, όσο όμως και στην τελική στόχευση που
αποτυπώνεται με τη βράβευση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό διαγωνισμό».
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τη συμμετοχή μας σε αυτό το όμορφο
ταξίδι του διαγωνισμού iGEM. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το Πανεπιστήμιο
και

τον

Επιστημονικό

Υπεύθυνο

της

Ομάδας

μας

που

μας

βοήθησαν

να

πραγματοποιήσουμε την ιδέα μας, καθώς και τους χορηγούς μας για την στήριξή
τους. Ελπίζουμε πολλοί συμφοιτητές μας να ζήσουν αυτή την εμπειρία» δήλωσαν
τα μέλη της φοιτητικής ομάδας του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki 2021» αμέσως μετά
τη διάκρισή τους.
Τα… χρυσά παιδιά
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Πληροφορικής του ΑΠΘ Παναγιώτη Βαλατσό, και του Τμήματος Βιολογίας του
ΑΠΘ, Αναστασία Θεοδοσιάδου. Επίσης, στην ομάδα συμμετέχει η απόφοιτη του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ Άννα Αναστασίου.
«METIS», το καινοτόμο πρότζεκτ
Η φοιτητική ομάδα συμμετείχε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας,
με το καινοτόμο πρότζεκτ «METIS» (MiRNA Expression Toehold Investigation
System), ένα φθηνό γρήγορο και ακριβές διαγνωστικό εργαλείο για την έγκαιρη

ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος στα πρώτα στάδια και θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια. Στόχος της ομάδας είναι να
δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται σήμερα στην κλινική
πράξη και είναι η αδυναμία των διαγνωστικών μεθόδων να ανιχνεύσουν έγκαιρα
την ύπαρξη του καρκίνου στο πάγκρεας που οδηγεί σε αποτυχημένες θεραπευτικές
προσεγγίσεις και τελικά σε μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας.
Με κριτήρια την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του πρότζεκτ στην κοινωνία, τις
προοπτικές που έχει για να επιλύσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και φυσικά τον
σχεδιασμό και την υλοποίησή του, η ομάδα iGEM Thessaloniki είχε λάβει από την
κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού, το βραβείο-επιχορήγηση των 2.500 δολαρίων
για να συνεχίσει το έργο της. Επίσης, η ομάδα είχε παρουσιάσει το πρότζεκτ
μπροστά σε Έλληνες επενδυτές και πήρε το 1ο βραβείο στο στάδιο ιδέας στον
Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας «Next Stage Challenge» και το χρηματικό
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πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, στις 16/9/2021.
«iGEM Competition»: Μία πρωτοβουλία του MIT
Ο Διαγωνισμός «iGEM Competition» ξεκίνησε το 2003 ως πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου MIT και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Βοστώνη των ΗΠΑ,
υπό την αιγίδα του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «iGEM Foundation με τον φετινό
να διοργανώνεται διαδικτυακά στο Παρίσι. Ο Διαγωνισμός αποτελεί πλέον θεσμό
και έχει αναδείξει πολλές σημαντικές εξελίξεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις και
νεοφυείς επιχειρήσεις.
Πηγή: in.gr

