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Накратко 
 

Кръговата икономика представлява един нов икономически подход. Този подход включва 
създаване на програми и инструменти, които да спомогнат за ускоряване на мащабното навлизане 
на кръговата икономика в бизнеса, на правителствено ниво и в обществото. Отговорът на това 
предизвикателство се крие в разработването и прилагането на съответните европейски политики 
и средства. В този смисъл, инициативата "Европейско пространство на уменията и 
квалификациите“ допринася за укрепване на връзките между бизнеса, образованието / 
обучението, мобилността и пазара на труда, а икономическото развитие на Европа става все по-
зависимо от малките и средни предприятия (МСП). Поради тази причина, удовлетворяването на 
нуждите, свързани с осигуряване на прозрачност и признаване на уменията и квалификациите на 
персонала на МСП, придобива изключително важно значение. Нещо повече, тези компании (МСП) 
не разполагат с много от мрежите за подкрепа, които се приемат за даденост от по-големите 
фирми. Например, всяка малка биотехнологична компания разчита на биоинформатиката за 
своите изследвания и ефективните инструменти на биоинформатиката често са основна част от 
нейната бизнес стратегия. Въпреки това, много МСП имат само по един член от персонала, 
отговорен за този важен аспект на техния бизнес. Ето защо, ангажирането на персонала в 
образование и обучение с цел актуализиране и повишаване на уменията чрез непрекъснато 
обучение или обучение през целия живот, е ключов въпрос. За да се постигне тази цел, малките 
предприятия трябва да ангажират съответните обучители или специалисти в областта на 
пофесионалното образование и обучение (ПОО). Предвид горепосочените аргументи, основната 
цел на проекта BIOTECH-GO е насочена към осигуряване на иновации за повишаване на 
квалификацията на професионалистите по ПОО в областта на биоинформатиката, като по този 
начин се осигуряват нови начини за развитие на творческия потенциал на служителите на МСП. 
Проектът допринася за напредъка в изграждането на Европейско пространство за придобиване на 
умения и квалификации чрез създаване на специфични инструменти за ПОО в областта (ЕКР / НКР, 
EКПОО). Знанията, уменията, самостоятелността и отговорността на специалистите по ПОО, 
работещи в тематичната област на проекта, ще допринесат за реализирането на отлични 
постижения и ще повишат осведомеността за основните аспекти на биоинформатиката в 
различните биотехнологични компании, чрез: 

- принос към напредъка на биологичните изследвания в биотехнологичните МСП 
посредством прилагане на биоинформатични подходи; 

- осигуряване на специализирано обучение по биоинформатика на персонала на МСП на 
всички нива - от техници до независими следователи; 

- подпомагане на разпространението на най-модерните технологии в промишлеността; 

- координиране на предоставянето на биологични данни в цяла Европа.    
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Инструменти за геномика и протеомика 
 

Методи за сравняване на секвенции могат да бъдат прилагани както за единична 

секвенция или структура, така и за сравнение на множество последователности с размера на 

единичен ген. Тези методи могат да помогнат за разбирането на функцията на определен ген 

или механизма на действие на определен белтък. Това, което е интересно обаче, е как генните 

функции се проявяват във видимите характеристики на организъм: чрез неговия фенотип. 

Именно затова от особен интерес представляват подходите и методите, които се използват за 

анализ на данни, позволяващи изучаването на интегрираната функция на всички гени в генома.  

Експерименталните стратегии за изследване на един ген или един белтък постепенно 

започват да се заместват от паралелни стратегии, при които много гени се изследват 

едновременно. Прилагането на биоинформатични алгоритми за обработка на информация, 

получена от множество източници води до формирането на  пълна картина на геномната 

функция и нейното изражение като фенотип на организма, както и позволsld сравнение между 

геномите на различни организми. Фигура 1 илюстрира преминаването от генетична функция 

към фенотипно изражение. 

 

 

Фигура 1. Преминаване от генетична функция към фенотипно изражение 

 

В продължение на десетилетия биолози са събирали информация от молекулярно до 

клетъчно ниво и нататък, за да се получи цялостна информация за функциите на генома като 

цяло. Процесът на автоматизиране и измерване на биохимичните процеси в клетката, както и 

осигуряването на свободен достъп до получените данни e значително улеснено от 

биоинформатиката.  
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Човешкият геномен проект не само публикува гигабайти информация за биологичните 

секвенции, но и чрез своя пример започна да променя цялостния подход на биологичните 

изследвания. Определянето на белтъчната структура все още не е автоматизирано на същото 

ниво каuто определянето на секвенциите, но започват няколко пилотни проекта в сферата на 

структурната геномика, чиято цел е да създадат високоскоростен инструмент за моделиране на 

структури. Концепцията зад експеримента за ДНК микрочиповете позволява едновременно 

провеждане на множество биохимични и молекулярни експерименти. 

Една от основните задачи на биоинформатиката е да създаде софтуерни системи за 

информационен мениджмънт, които ефективно да анотира всяка част от геномната секвенция с 

допълнителна информация: от функцията й и структурата на белтъчния й продукт (ако има 

такъв), до нивото на експресия на гена в различните жизнени фази на организма. 

Друга задача на геномния информационен мениджмънт е да позволи на ползвателите да 

правят интуитивни, визуални сравнения между големи групи данни. В тази връзка се подготвят 

много нови проекти за интегриране на данни: от визуално сравнение между множество геноми 

до визуално интегриране на данни за експресия с данни за геномни карти. 

 

Секвениране на гени и геноми 
 

Едно от първите изчислителни предизвикателства в процеса на секвениране на даден ген 

(или геном) е интерпретацията на схемата от фрагменти на секвенционния гел. 

 

Анализ на първоначални секвенционни данни: анализ на 

нуклеотидните бази 
 

Процесът на прехвърляне на нуклеотидни бази към първоначални данни от ДНК 

секвенции се нарича секвениране. Ако при този процес не се получи правилна ДНК секвенция, 

това ще засегне всеки последващ анализ на секвенцията. Всички секвенции, депозирани в 

публични база данни са засегнати от грешки при анализа на нуклеотдини бази поради неясноти 

в секвенционния продукт или повреди в оборудването. EST (expressed sequence tag) и 

проучванията на геномните секвенции имат най-високи нива на грешки (1/10 – 1/100 грешки на 

база), следвани от обработени секвенции в малки лаборатории (1/100 - 1/1,000 на база) и 

обработени секвенции в големи геномни секвенционни центрове (1/10,000 -1/100,000 на база). 

Всяка секвенция в GeneBank вероятно има най-малко по една грешка. Подобряването на 

секвенционната технология и особено засичането и обработването на сигналите при 

секвениране на ДНК са все още обект на активни проучвания. 

Съществуват два популярни, високо производствени протокола за секвениране на ДНК. 

Понастоящем секвенирането на ДНК зависи от възможността за създаване на профил от 

фрагменти от ДНК при еднобазова резолюция и отделянето на ДНК фрагментите чрез 

електрофереза. В повечето случай, фрагментираната ДНК се маркира с четири различни 

флуоресцентни маркера, по един за всяка нуклеотидна база от секвенцията, и получения микс 

от четири проби се накапва в един старт на гела. При друг често използван метод за секвениране 

всяка проба се накапва в отделен, тесен старт. И в двата случая гелът се сканира с лазер, който 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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стимулира всеки флуоресцентен старт на секвенционния гел. Всеки от тези протоколи има свои 

преимущества при различните видове експерименти, така че и двата се използват често.  

Съществува голямо разнообразие от търговски и нетърговски инструменти за 

автоматизиран анализ на нуклеотидни бази. Някои от тях са напълно интегрирани с конкретен 

хардуер за секвениране и обработка на първични данни. Повечето от тях позволяват, и 

всъщност, изискват и проверка и коригиране от експертен потребител при определянето на 

секвенцията. 

Първичният резултат от секвенирането е запис на интензитетите на флуоресценция на 

всяка позиция в секвенционния гел. Фигура 2 илюстрира резултатите от детектора на модерен 

секвенционен експеримент. Предизвикателството пред автоматизирания софтуер за анализ на 

нуклеотидни бази е да преведе последователността на флуоресцентните пикове в 4-буквения 

код на ДНК последователността. Тъй като разделянето на ивици на секвенционния гел не е 

перфектно, качеството на разделяне и формата на ивиците зависят от дължината на гела. 

Пиковете се разширяват и смесват, като в даден момент от секвенционния процес (обикновено 

на 400-500 бази) стават невъзможни за разчитане. Тъй като това са сравнително добре изучени, 

систематични грешки, компютърните алгоритми могат да бъдат разработени така, че да ги 

компенсират. Крайна цел на разработването на софтуери за анализ на нуклеотидни бази е да 

подобри точността на всяка прочетена секвенция, както и да се разшири обхвата на 

обработваните последователности чрез осигуряване на средства за избягване на неясни 

флуоресцентни пикове в края на обработката. 

 

 

 

Фигура 2. Данни, получени на изхода от детектора на модерен секвенционен 

апарат 

 

Модерните секвенционни технологии заменят геловете с микроскопични капилярни 

системи, но концепцията на процеса остава същата: фрагментация на ДНК и разделяне на 

отделните фрагменти чрез електрофореза.  

 

Секвениране на цял геном 
 

Секвенирането на един цял геном не е просто по-мащабната версия на процеса на 

секвениране на гени. Лимитът на дължината на сенквенция при обработка е в порядъка на 500 

базови двойки, а дължината на един геном може да варира от десетки хиляди до милиарди 
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такива двойки. За да се секвенира цял геном, той трябва да бъде разбит на фрагменти и в 

последствие секвенираните фрагменти да бъдат сглобени в непрекъсната последователност. 

Има две популярни стратегии за секвениране на геноми: „shotgun“ подход и подход с 

клониране на фрагменти. Често за секвениране по-големи геноми се използва комбинация от 

тези две стратегии. 

 

„Shotgun“ подход 

 

„Shotgun“ подходът е автоматизиран подход за сенквениране на ДНК. При него, ДНК се 

накъсва на сегменти с произволна дължина (най-често с дължина около 2 000 КБ). Тези 

фрагменти се клонират в плазмиди (така наречената геномна библиотека). При достатъчно 

голямо количество фрагментирана геномна ДНК, групата клонове обхваща всяка нуклеотидна 

двойка от генома многократно. След това, краят на всеки клониран ДНК фрагмент се секвенира, 

а в някои случаи се секвенират и двата му края. Въпреки, че от всеки така получен фрагмент, са 

секвенирани едва 400-500 нуклеотидни бази, при достатъчно произволно избрани и секвенирани 

от библиотеката клонове, количеството секвенирана ДНК пак ще обхваща всяка нуклеотидна 

двойка от ДНК последователността по няколко пъти.  

Последната стъпка при секвениране с „shotgun“ подхода е сглобяване на 

последователностите. Сглобяването на всички къси последователности от експеримента със 

„shotgun“ подххода обикновено не води до цяла, завършена последователност, а по скоро до 

множество контигове – недвусмислено сглобени секвенции, които не се припокриват. 

Финалните стъпки при секвениране на цял геном с „shotgun“ подхода са или да се намерят 

контигове, които да запълнят тези липсващи региони, или да се използва PCR анализ или други 

техники за разширяване на ДНК секвенцията, което да покрие празнотите. 

 

Подход с клониране на фрагменти 

 

Подходът с клониране на фрагменти също се базира на секвенирането със „shotgun” 

подхода, но в по-малък мащаб. Вместо да се фрагментира целия геном на произволни 

фрагменти, подходът с клонирането започва с разграждането му на рестрикционни фрагменти, 

които после могат да се клонират в хромозомни вектори и да се амплифицират. Всеки от 

клонираните рестрикционни фрагменти може да бъде секвениран и сглобен по стандартен 

„shotgun“ подход.  Когато геномът е накъсан на рестрикционни фрагменти, той е само частично 

разграден. Количеството рестрикционен ензим, приложено върху ДНК пробата е достатъчно, за 

да среже в едва около 50% от достъпните рестрикционни участъци в ДНК. Това означава, че 

някои фрагменти ще покрият конкретен рестрикционен участък, докато други фрагменти ще 

бъдат изключени от този конкретен участък и ще покрият други такива. Така геномната 

библиотеката, създадена от тези рестрикционни фрагменти, ще съдържа припокриващи се 

фрагменти. Процесът на сглобяване стартира с така нареченото хромозомно картиране, което 

започва с намирането на определен контиг, после откриване на следващия контиг, който го 

припокрива, след това на следващия, и т.н. Методи като хибридизиране на пробата или PCR се 

използват, за да помогнат да се идентифицира рестрикционният фрагмент, присъстващ във 

всеки контиг.  

Геномът може да бъде картографиран на множество нива. Генетиците обикновено го 

разглеждат като свързани генетични карти, което включва гените, отговорни за конкретни 
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характеристики на определени локуси на хромозомата. Генетичната карта предоставя пакет от 

подредени маркери (в зависимост от организма, понякога могат да бъдат много детайлни), които 

могат да помогнат на изследователите да разберат геномната функция (и да предоставят рамка 

за сглобяване на пълна геномна карта). Физическите карти могат да се създадат по няколко 

начина: чрез раздробяването на ДНК с рестрикционни ензими, които я разделят на определени 

участъци, чрез създаването на подредени геномни библиотеки, а напоследък и чрез 

флуоресцентно белязан рестрикционни ензими, режещи ДНК молекула, фиксирана към стъклен 

субстрат. Ключът към всеки метод е, че чрез използването на комбинация от етикирани проби 

и изучени генетични маркери (при рестрикционното картографиране) или чрез идентифициране 

на припокриващи се региони (при създаването на библиотека), фрагментите на генома могат да 

бъдат подредени правилно във високо специфична карта. 

 

LIMS: Откриване на всички минисеквенции 
 

Откриването на милионите уникални ДНК проби, които могат да се изолират от даден 

геном, е едно от най-големите информационни и технологични предизвикателства. Системите, 

които управляват резултатите от секвенирането с висока точност, се наричат Системи за 

управление на лабораторна информация  (LIMS) и тяхното развитие и поддръжка представляват 

най-голям дял от биоинформатичната работа. Други високопроизводителни технологии като 

микрочиповете и химиоинформатиката също изискват сложна LIMS поддръжка. 

 

Сглобяване на секвенции 
 

Анализът на нуклеотидните бази е едва първата стъпка при сглобяването на цяла геномна 

секвенция (Фиг. 3). След като късите фрагменти на последователността са разчетени, те трябва 

да се сглобят в цяла секвенция, която може да достигне размера им в хиляди пъти. Следващата 

стъпка е сглобяване на секвенциите. 

Секвенирането на ДНК с метода „shotgun“ води до получаването на хиляди или милиони 

минисеквенции, всяка с дължина от 400-500 фрагмента. Фрагментите са произволни и могат да 

се припокриват частично или напълно. Поради тези припокривания, всеки фрагмент от 

комплекта може да бъде идентифициран чрез идентичността на секвенция, като съседен на 

определен брой други фрагменти. Всеки от тези фрагменти припокрива друг комплект 

фрагменти и така нататък. В крайна сметка, всички фрагменти трябва да бъдат оптимално 

свързани в една непрекъсната секвенция. Въпреки това, повтарящите се характеристики на 

секвенциите могат да усложнят процеса на сглобяване. Някои фрагменти могат да бъдат 

наклонируеми или процесът на секвениране може да се провали и да остави празнини в ДНК 

последователността. Ако в определен момент няма достатъчно информация за сглобяване на 

последователността, контига, който се обработва приключва и започва нов. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11018-011-9638-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11018-011-9638-7
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Фигура 3. Метод  „shotgun“ за секвениране на ДНК 

 

Достъп до геномна информация в интернет 
 

Частични или пълни ДНК секвенции от стотици геноми са налични в GenBank. 

Поставянето на тези секвенции заедно в разбираема генома структура не е толкова лесно. 

Понастоящем усилията са насочени към интегриране на депозираните секвенционни данни в 

геномни карти в лесни за ползване формати. Това е постигнато при човешкия геном и геномите 

на важни растителни и животински моделни системи. 

 

NCBI Геномни ресурси 
 

NCBI предлага достъп до широк набор от уеб-базирани инструменти за анализ на геноми 

от секцията Genomic Biology на основния си уеб-сайт. Техните интерфейси са лесно разбираеми 

и NCBI предоставя достатъчно документация, за да ви помогне да научите как да използвате 

инструментите и базите данни. 

Някои от наличните геномни инструменти са: 

Геномна информация 

Информацията за геномните проекти е достъпна от страницата на NCBI - Entrez genomes. 

Достъпът е за цялата база данни или за свързаните групи от организми, като например 

микроорганизми, археи, бактерии, еукариоти и вируси. Всеки запис в базата данни е свързан с 

таксономичен браузър или с начална страница, съдържаща допълнителни връзки към наличната 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/
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информация за организма. Ако дадена геномна карта на определен организъм е на 

разположение, то използвайки връзката "See the genom", се появи началната страница за 

организма. От там може да се изтегли целия геном и съответната литература. 

Геномни карти (Map Viewer) 

В зависимост от генома, може да се получи достъп до линкове към общия преглед на 

различни карти, показващи протеин-кодиращи участъци, кодиращи области за белтък и РНК, 

както и друга информация. Map Viewer прави разграничение между четири нива на информация: 

начална страница на организма, графичен изглед на генома, детайлна карта за всяка хромозома 

(приведени в съответствие с основната карта, от която потребителят може да избере къде да 

увеличи), и изглед на секвенцията, която графично показва анотациите за различните региони 

на генома.  

Откриване на отворени рамки за четене (ORF Finder) 

ORF Finder е инструмент за локализиране на отворени рамки за четене в ДНК. ORF Finder 

превежда секвенциите, използвайки стандартни или потребителски определен генетичен код. В 

некодиращите участъци на ДНК често се срещат стоп кодони. Информация от ORF Finder може 

да предостави информация за правилната рамката за четене в ДНК и за това къде кодиращите 

региони започват и спират. За много геноми намиращи се в базата данни на Entrez Genome, ORF 

Finder е достъпен като интегриран инструмент. 

Откриване на ортолози (HomoloGene) 

HomoloGene е автоматизирана система за създаването на групи от хомоложни гени от 

пълния набор гени на голям брой еукариотни организми. Ортоложните двойки са 

идентифицирани или от публикации в литературата или чрез изчисляване на сходство. В базата 

данни HomoloGene може да се търси с помощта на генни символи, генни имена, номера за 

достъп в GenBank, както и посредством други функции. 

Клъстери от ортоложни групи (Clusters of Orthologous Groups (COG)) 

COG е база данни на ортоложни протеинови групи. Базата данни е разработена чрез 

сравняване на аминокиселинни последователности в 97 пълни генома. Данните в COG 

представляват функции на генома, които са запазени в голяма част от еволюционната история. 

В базата данни COG може да се търси по функционална категория, филогенетичен модел, както 

и по редица други свойства. 

 

Анотиране на геном 
 

Анотирането на генома, на практика, представлява хипервръзка между съдържанието на 

множество бази данни – последователност, структура и функцоналност на генома, обединени в 

единна система. Това е трудна задача, защото съществува огромен брой налична информация за 

всеки ген в генома и обикновено, за да се интегрират данните за геномната секвенция с други 

налични данни, се разчита на релационни бази данни. 

 

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/homologene
ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pub/COG/COG2014/static/lists/homeCOGs.html
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Геномно сравняване 
 

Сравняването на двойки или множество геноми е инструмент, който може да бъде 

използван в много изследвания, като се започне от основните въпроси на еволюционната 

биология (генетичен полиморфизъм) и се стигне до много специфични клинични въпроси 

(вариации във фенотипа). 

Сравняването на цели геноми, вместо на отделните гени, може да помогне за посочване 

на региони на сходство в рамките на нехарактеризирана или дори уж излишна ДНК. 

Сравняването на геноми също има важно значение и за геномната анотация. Примерни геномни 

сравнения са помогнали да се оправдае секвенирането на допълнителни геноми, което е полезно 

както на ниво създаване на геномна карта, така и директно на ниво изследване на секвенцията. 

 

PipMaker 
 

PipMaker е инструмент, който сравнява две ДНК последователности. Този подход е 

ценен при създаването на мащабни модели на сходство в дълги ДНК последователности. 

Използването на PipMaker е сравнително просто. Започвайки с два файла във FASTA формат, 

първо се генерира набор от инструкции за маскиране на налични повтори (генерират се с 

помощта на RepeatMasker сървър). Това намалява броя на неинформативните съвпадения при 

сравнението на секвенциите. Получената информация, плюс един прост файл, съдържащ списък 

на вече известните генни позиции, се представя на PipMaker уеб-сървъра на Университета в 

Пенсилвания и резултатите се изпращат по имейла.  

 

MUMmer 
 

Друга програма за ултра бързо сравнение на големи ДНК и белтъчни секвенции е 

MUMmer. Нейното първо приложение е при подробното сравнение на геномите на два щама M. 

tuberculosis. MUMmer може да сравни последователности с дължина от милиони базови двойки 

и създава цветни визуализации на регионите на сходство. MUMmer се основава на компютърен 

алгоритъм, наречен suffix tree, който по същество улеснява бързото сравняване на голям брой 

двойки. MUMmer също така може да подравнява непълни геноми; програмата лесно се справя 

със стотици и дори хиляди контига получени чрез “shotgun“ подхода, като ги подравнява с друг 

набор от контигове или геноми, чрез прилагането на програмата NUCmer включена към 

системата. Ако видовете са прекалено различни за откриване на подобност при сравнението на 

ДНК секвенциите, тогава програмата PROmer генерира сравнения на базата на шест-рамков 

метод на транслация на двете изследвани секвенции. 

 

Функционална геномика 
 

Появата на високоскоростните методи за секвениране промени начина, по който се 

изследват ДНК последователностите, кодиращи белтъците. Понастоящем е възможно цялата 

последователност на ДНК в хромозомата да се види като едно цяло и да се получи информация 

http://pipmaker.bx.psu.edu/pipmaker/
http://mummer.sourceforge.net/
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за това, кои части от нея работят заедно, с цел да се възпроизведе сложността на организма като 

цяло. 

Функциите на генома се разделят най-общо в няколко категории: метаболизъм, 

регулация, сигнализация и структуриране. Метаболитните пътища преобразуват химична 

енергия, получена от източници на околната среда, в полезна за работа на клетката. 

Регулаторните пътища са биохимични механизми, които контролират какво да прави геномната 

ДНК: кога тя да се експресира и кога не. Генната регулация включва не само експресираните 

гени, но и структурните и секвенционни сигнали в ДНК, където регулаторните протеини могат 

да се свързват. Сигналните пътища контролират движението на химични вещества от едно място 

в клетката към друго. Много регулаторни системи за контрол на ДНК транскрипцията са вече 

проучени. Имено свързването на тези метаболитни, регулаторни и сигнални системи с 

геномната секвенция е целта на функционалната геномика. 

 

Секвенционно базирани подходи за анализ на генната 
експресия 

 

В допълнение към геномните секвенции, GenBank съдържа и много други видове ДНК 

последователности. Базата данни за експесионните секвенционни тагове (EST) на даден 

организъм може да бъде изключително полезна отправна точка при изследване на генната 

експресия. ESTs са частични последователности на кДНК клонове на клетъчната иРНК. Тъй 

като нивото на иРНК зависи от промените в клетката или от измененията в околната среда, то 

тоталното й количество е клетъчно зависимо и се променя по време на жизнения цикъл на 

организма. Количественият анализ на иРНК или на кДНК осигурява ценна информация относно 

ролята на различните участъци на генома при определени условия.  

NCBI предлага база данни, наречена dbEST, която осигурява достъп до няколко хиляди 

ESTs. Голям брой от тях са човешки EST, но има и такива на други организми. 

 

ДНК микроарей 
 

Неотдавна бе създадена нова технология, позволяваща бързото изследване на 

експресионни профили на цели геноми. За прилагането на микроарей методът (или генните 

чипове) се използват малки стъклени подложки, чиято повърхността е покрита с 20 000, или 

повече, точно поставени петна, всяко от които съдържа различен ДНК олигомер. кДНК се 

закрепя с единия си край към повърхността на подложката и функционира като сонда. 

Стъклените подложки могат да бъдат заменени и от други материали, например тънки 

мембрани. Експеримента се базира на факта, че всеки фрагмент от ДНК е имобилизиран и всяка 

реакция, водеща до промяна в сигнала от микрочипа може да бъде свързана с точно определена 

специфична ДНК последователност.  

Микрочиповете концептуално не се различават много от Southern Blots или Northern Blot 

анализите. При традиционния блотинг е имобилизирана белтъчна проба. При микроарей 

експериментите пробата е имобилизирана и количеството на информация, което може да бъде 

събрано от един експеримент е значително по-голямо. 

Фигура 4 представя участък от сканиран резултат от микроарей експеримент. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/index.html
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Фигура 4. Микроарей експеримент 

 

В наши дни микроарей технологията е вече рутинна техника, която се използва за ДНК 

секвенционни експерименти, например за тестване на наличието на полиморфизъм в 

секвенцията на генома. Друга възможност за използването на тази технология е за анализиране 

на генната експресия. Когато един ген се експресира се получава транскрипт от мРНК. Ако ДНК 

олигомер, комплементарен на тази мРНК се постави на микрочипа, то последната или нейната 

кДНК могат да хибридизират с него, осигурявайки информация за това дали даден ген се 

експресира или не. Подобни експерименти са правени при дрожди, за да се тестват профилите 

на експресия на целия геном в отговор на промяна на концентрацията на захари в средата. 

Микроарей експериментите предоставят информация за поведението на всеки един ген в даден 

организъм като резултат от изменението на околната среда. 

 

Биоинформатични предизвикателства при дизайн и анализ на микроарей 
данни  

 

Биоинформатиката има множество приложения в микрочиповите експерименти. В 

действителност, резултатите от микрочиповете нямат голяма значимост без участието на 

компютри и бази данни. Като се започне от дизайна на чиповете за дадени специфични цели, за 

количествено определяне на получените сигнали, за екстрахиране на група гени, имащи сходни 

експресионни профили, и се стигне до самия анализ на сигналите от микрочиповете, всички тези 

процеси се осъществяват с помощта на специфичен биоинформационен софтуер.  

В публичното пространство са в ход няколко проекта, предоставящи софтуеър за 

ползване от академични изследователи. Най-голямата микроарей база данни е EMBL-EBI's 

ArrayExpress. Националният институт за изследване на човешкия геном (National Human 

Genome Research Institute - NHGRI) понастоящем предлага демонстрационна версия на система 

за управление на масив от данни, която включва както инструменти за анализ, така и поддръжка 

на релационна база данни.  

 

 

https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
https://www.genome.gov/10000533/
https://www.genome.gov/10000533/
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Планиране на микроарей експеримент 

 

Ключов елемент в микроарей експериментите е дизайна на самия чип. Дизайна на чипа 

е процес, който може да отнеме месеци. За да бъдат резултатите от микрочип анализа ясни и 

недвусмислени, всяка ДНК сонда трябва да бъде уникална, така че само един специфичен 

целеви ген да може да може да хибридизира с нея. В противен случай, силата на сигнал при 

всяко едно петно ще бъде количествено неточно. 

 

Анализ на сканирани микроарей изображения 

 

След завършване на микроарей експеримента, всеки изследовател се оказва в 

притежание на множество много големи TIFF файлове, съдържащи сканирани изображения на 

редиците от ДНК чипа. Анализирането на тези файлове става с помощта на стандартни 

публично достъпни инструменти за анализ на микрочипове, като тези от Станфорд. Един такъв 

пакет е ScanAlyze, който представлява програма за анализ на изображения, която е широка 

разпространена и използвана. Тя поддържа TIFF файлове, както и форматът на Станфорд SCN. 

Съществуват и различни други софтуерни продукти за анализ на данни от микроарей 

експерименти. Такива са например: 

Genome Studio Software позволява да се визуализират и анализират данните от микроарей 

генерирани на платформите Illumina. Софтуерният пакет е съставен от отделни модули, 

позволяващи да се получи изчерпателна информация за генома, генната експресия и 

регулацията на гените. 

TM4 Microarray Software Suite е софтуер с отворен код за управление и отчитане на данни 

от микроарей, анализ на изображения, нормализиране и контрол, извличане на данни и 

визуализация. 

MAIA е софтуерен пакет за автоматична обработка на едноцветни и двуцветни 

изображения, получени в резултат от кДНК, CGH или белтъчни микроарей технологии.  

AIM (Automatic Image Processing system for Microarray, Автоматична система за 

обработка на изображения от микроарей) предоставя метод за некалибрирано сканиране на 

микрочипове и количествен анализ на изображението. AIM е бърз алгоритъм за изграждане на 

масив, които обработва дори незадоволителни резултати от експеримента. Тази система работи 

независимо, както и като инструмент с команден ред. 

Koadarray, напълно автоматизиран софтуер за анализ на изображения, които може да 

обработва единични или множество масиви от изображения напълно самостоятелно.  

 

Клъстерен анализ на експресионни профили 
 

Най-популярната стратегия за анализ на данни от микрочипове е групирането на 

експресионни профили. Експресионният профил може да се визуализира като графика, която 

описва промяната в експресията на дадено място от мрежата на микрочипа в хода на 

експеримента. С други думи се отчитат всички промени на експресията на изследваните гени, 

зависещи от промяната в концентрацията на хранителни вещества в средата, в която клетките 

http://graphics.stanford.edu/software/scanalyze/
https://emea.illumina.com/techniques/microarrays/array-data-analysis-experimental-design.html?langsel=/bg/
http://www.tm4.org/
https://omictools.com/maia-tool
https://omictools.com/automatic-image-processing-system-for-microarray-tool
https://omictools.com/koadarray-tool
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растат преди тяхната ДНК да бъде подложена на хибридизиация, и се стигне до преминаването 

през различните етапи на клетъчния цикъл. 

Съществуват различни методи за формиране на клъстери, такива като йерархична 

клъстеризация или SOMs (самоорганизиращи карти), които се прилагат в различни ситуации, 

но общата цел на всеки един от тях е една и съща. Ако два гена променят нивата си на експресия 

по един и същ начин в отговор на промяна в условия на средата, може да се приеме, че тези гени 

са свързани. Те могат да споделят нещо толкова просто като общ промотор, или по- вероятно се 

контролират от един и същ регулаторен път. Автоматизираното клъстеризиране на 

експресионни профили търси подобни характеристики, но не задължително, и причините за тези 

промени. 

 

Протеомика 
 

Протеомиката включва техники, които едновременно изучават всички експресирани 

белтъци в клетката. Докато методите за пречистване и разделяне на белтъците непрекъснато се 

подобряват, а времето за характеризиране с ЯМР или рентгенова кристалография на дадена 

белтъчни структури се скъсява, то все още няма единен начин за бързо кристализиране на целия 

протеом на даден организъм и анализирането на всяка една структура в него. Технологичният 

напредък в биохимията изисква все повече подкрепата на биоинформатиката и е свързан с 

разделянето на протеома на една клетка посредством 2D-ПААГЕ и последващото 

характеризиране на отделните белтъчни продукти чрез мас-спектрометрия. 

 

Експериментални подходи в протеомиката 
 

Познаването на това кога и кои гени се експресират при дадени условия на средата е само 

първата стъпка в разбирането на начина, по който генома определя фенотипа на една клетка. 

Докато нивата на иРНК корелират с концентрацията на белтък в клетката, то белтъците са също 

и предмет на пост-транслационни модификации, които не могат да бъдат открити с 

хибридизационен експеримент. Затова определянето на концентрацията на даден белтък в 

клетката, както и неговата активност е решаваща следваща стъпка в процеса на изучаване на 

клетъчния метаболизъм. 

Една от високо-специфичните технологии, която намира широко приложение във 

функционалната геномика през последните години е 2D гел електрофорезата. Двуизмерната гел 

електрофореза може да се използва за разделяне на смеси, съдържащи хиляди протеинови 

компоненти. Първото измерение на експеримента е разделяне на компонентите въз основа на 

създаден рН градиент (изоелектрично фокусиране). Второто перпендикулярно измерение е 

разделяне на компонентите на базата на молекулно тегло. Използването на тези две измерения 

способства за разграничаването на компонентите дори в много сложна смес. Фигура 5 показва 

2D-ПААГЕ карта на E. coli. Използваната 2D-ПААГЕ разделя протеини от смесена проба, така 

че всеки белтък може да бъде идентифициран. Всяка точка на картата представлява различен 

протеин. 
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Фигура 5. 2D-ПААГЕ референтна карта на E. coli 

 

Използването на  2D гел електрофореза позволява много точно разделяне на белтъците, 

в резултат на използването на стандартизирани протеинови микрочипове. Последните могат да 

бъдат подложени на автоматизиран анализ на изображението и количествено да се използват за 

точни сравнителни изследвания. Другото преимущество на 2D гел технологията, което я прави 

част от модерната молекулярна биология, е свързано с възможността химически да се анализира 

всяко петно върху гела с помощта на мас-спектрометрия. Това позволява на измеримо 

количество протеин, експресирано при дадени условия и установено на специално място на гел, 

да бъде пряко свързано с определена аминокиселинна последователност. 

 

Информатични предизвикателства при анализа на 2D-ПААГЕ 
 

Подходът за анализ на един 2D-ПААГЕ гел е по същество доста сходен с този на ДНК 

микроарея. Първата стъпка е анализ на изображението, при което се идентифицират позициите 

на петната върху гела и границите между тях. Молекулното тегло и изоелектричната точка (PI) 

за всеки протеин в гела могат да бъдат оценени съгласно неговата позиция.  

След като петната са идентифицирани, се използва наличната секвенционна информация, 

за да се направи връзка между конкретното място на гела и неговата генна последователност. В 

протеомния анализ имобилизираните протеини могат или да бъдат секвенирани на място или да 

бъдат физически отстранени от гела, елюирани и анализирани чрез използването на мас 

спектрометрични методи, като електроспрей йонизираща мас спектрометрия (ESI-MS) или 

матрично-асистирана лазерно десорпционна йонизираща мас спектрометрия  (MALDI). 

 

Подходи за протеомен анализ 
 

В интернет съществуват няколко обществено-достъпни програми за анализ на протеомни 

данни. Повечето от тях могат да бъдат открити на сървъра на Expert Protein Analysis System 

(ExPasy). ExPASy е портал на Швейцарския институт по биоинформатика и осигурява достъп 

до научни бази данни и софтуерни инструменти (т.е. ресурси) в различни области на природните 

https://www.expasy.org/tools
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науки, включително протеомика, геномика, филогенеза, системна биология, популационна 

генетика, транскриптомика и др. 

 

Бази данни на биохимичните пътища 
 

Генната и белтъчната експресия са само две от стъпките при превода на генетичния код 

в клетъчен фенотип. След като даден ген се транскрибира и транслира в протеин, последните 

участват в сложни биохимични взаимодействия, наречени биохимични пътища, както е 

показано на Фиг. 6. Всеки биохимичен път може да осигурява прекурсори за други пътища, 

което означава, че всеки протеин влиза във връзка не само с предходните и следващите стъпки 

на конкретния биохимичен път, но вероятно и в стъпки от други пътища. Сложните разклонения 

на метаболитните пътища са много по-сложни за откриване и представяне отколкото линейните 

последователности на гените и геномите. 

 

 

 

Фигура 6. Комплексен метаболитен път 

 

Няколко интернет-базирани услуги предоставят достъп до информация за метаболитните 

пътища. 
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KEGG 
 

Най-известната уеб-базирана бази данни за метаболитни пътища е базата данни  Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG). Тя предлага метаболитни карти, които не са само 

текст, а и илюстрирани, и могат да се използват по-лесно за визуално ориентиране. KEGG 

предоставя и ЕС кодовете на съответните ензими, както и много полезни връзки към сайтове, 

описващи в детайли ензима и лиганда му. LIGAND базата данни, свързана с KEGG, е полезен 

източник при идентифициране на малки молекули, участващи в биохимичните пътища. 

Търсенето в KEGG става с помощта на хомоложни последователности, ключови думи и 

химични записи, както и посредством използването на LIGAND ID кодовете на две малки 

молекули, което позволява намирането на всички възможни метаболитни пътища , в които те 

участват. 

 

PathDB 
 

PathDB е друг тип база данни на метаболитни пътища. Независимо, че тя съдържа 

приблизително същата информация като KEGG – информация за метаболити и белтъци, и 

пътищата, в които те участват – тази база данни обработва наличната информация по много по- 

гъвкав начин, в сравнение с подобните на нея бази данни. Вместо да ограничи търсенето на 

произволни метаболитни пътища и описване на пътища с предварително изработени образи, 

PathDB позволява да се установи всяка съвкупност от свързани реакции, които свързват точка 

А с точка Б, или водят до превръщането на съединение А в съединение Б. В допълнение към 

обичайните инструменти за търсене, PathDB съдържа и визуализационен интерфейс, който 

позволява да се изследва всеки избран път и да се показват различни негови изображения. 
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http://www.genome.ad.jp/kegg
http://www.genome.ad.jp/kegg
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bfind?ligand
http://www.pathdb.com/
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