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комисия не носи отговорност за това как се употребява 
информацията, съдържаща се в тази публикация. 
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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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Интернет напълно промени начина, по който учените търсят и обменят информация. 

Данните, които някога са били на хартиен носител, сега са дигитализирани и се разпространяват 

от централизирани бази данни. Списанията вече се публикуват в интернет. И почти всяка 

изследователска група има уеб-страница, която предлага всичко, от разпечатки на статии, до 

софтуер за изтегляне на данни или автоматизирани услуги по обработка на данни. 
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Търсачки и булево търсене 
 

AltaVista, Lycos, Google, HotBot, Northern Light, Dogpile, и десетки други търсачки 

съществуват, за да помогнат да бъде намерен пътя в милиардите, или даже повече, страници в 

мрежата. Учените, обаче, не търсят обща уеб-информация, а специфична такава. Затова е много 

важно да се знае как да се структурира една заявка, за да можем да се освободим от голямата 

част от ненужната информация, която ще се появи в процеса на търсене по дадена ключова дума. 

Разбирането за това как да се формулират булеви заявки, които да ограничават пространството 

на търсене, е важно умение в биоинформатиката. 

Подходът за търсене на информация в мрежата в най-добрия случай е случаен. Всяка 

търсачка прави различни допускания по подразбиране, така че ако сте въвели протеинова 

структура в полето за търсене на Excite, ще се проведе съвсем различно търсене, отколкото ако 

сте въвели същата в полето за търсене на Google. За да търсите ефективно, вие трябва да 

използвате булева логика, която е изключително прост подход и дава възможност да се 

разграничи или групира търсената информация. 

Всяка търсачка използва някаква форма на булева логика, което е характерно и за полето 

за търсене на повечето публични биологични бази данни. Булевите запитвания ограничават 

резултатите, които се връщат от базата данни, което се постига чрез използването на серия от 

термини за търсене с операторите И, ИЛИ, и НЕ. Например: съединяването на две ключови думи 

с И намира документи, които съдържат само ключова дума 1 и ключова дума 2, когато се 

използва ИЛИ се намират документи, които съдържат или ключова дума 1 или ключова дума 2 

(или и двете), а при използването на НЕ се откриват документи, които съдържат ключова дума 

1,  но не и ключова дума 2. 

Въпреки това, търсачките се различават в това как те тълкуват интервала между 

операторите. Някои търсачки смятат интервала за ИЛИ, така че, когато въведете белтъчна 

структура, всъщност търсите „белтък“ или „структура“. Като резултат ще се появят множество 

реклами на диети и протеинови добавки, преди да бъдат достигнати научните сайтове, които 

представляват интересуват. В търсачката Google интервала по подразбиране е И, така че ще 

бъдат открити само препратки, които съдържат белтък и структура.  

Булевите заявки се четат от ляво на дясно, като текст. Поставянето на скоби може да 

структурира по-сложни булеви запитвания. Например, ако търсите документи, които съдържат 

ключова дума 1 и една от ключова дума 2 или ключова дума 3, но не И ключова дума 4, вашата 

заявка ще изглежда така: (ключова дума 1 И (ключова дума 2 ИЛИ ключова дума 3)) НЕ ключова 

дума 4. 

Много търсачки позволяват да се използват кавички, за да се търси конкретна фраза. Ако 

е необходимо да бъдат намерени само документи, в които думите белтъчна структура се 

появяват заедно в последователност, един от начините резултати да бъдат стеснени е чрез 

търсене за "белтъчна структура". 

В интернет съществуват множество добри наръчници за булево търсене. Опитайте 

търсене с фразата булево търсене в Google и ще получите много и ценна информация. 

 

https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en&ref_topic=3081620
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Откриване на научни статии 
 

Отличен източник за търсене на научна литература в областта на биологичните науки е 

безплатния сървър, спонсориран от Националния център по биотехнологична информация 

(NCBI). Този сървър дава възможност на всеки, който има уеб-браузър, да търси в базата данни 

Medline. Съществуват и други бази данни, даващи достъп до литература със сравнимо качество, 

но повечето от тях не са свободни. Извън рецензираните ресурси обаче, всеки може да 

публикува информация в Интернет. Често изследователски групи изготвят документи, като 

технически доклади, за техните уеб-сайтове. Тези технически доклади не са оценени от 

рецензенти и не са публикувани извън организацията на изследователската група. Единственият 

показател за тяхното качество е репутацията и опита на авторите. Това не означава, че не бива 

да се доверявате или търсите тези източници. Много правителствени организации и академични 

изследователски групи имат референтен материал с качеството на учебници на своите уеб-

сайтове. Например, Геномният Център на Университета на Вашингтон има отличен учебен 

материал върху геномното секвниране, а NCBI имат добри практически указания за 

използването на BLAST програмата и неговите варианти при сравняване на ДНК и белтъчни 

секвенции. 

 

Използване на PubMed ефективно 
 

PubMed е един от най-ценните уеб-ресурси на разположение на биолозите. Над 4 000 

списания са индексирани в PubMed, включително повечето от най-престижните в сферата на 

клетъчната и молекулярна биология, биохимия, генетика, и свързаните с тях области, както и 

много клинични публикации, представляващи интерес за медицинските специалисти. PubMed 

използва стратегия за търсене по ключови думи и разпознава булевите оператори И, ИЛИ и НЕ. 

Потребителите могат да укажат кои полета от базата данни да се проверяват за всяка дума от 

търсенето, като след ключовата дума се поставя съответното поле и то се загражда в квадратни 

скоби. Освен това, потребителите могат да търсят в PubMed специфична медицинска 

терминология в MeSH (Medical Subject Heading). MeSH е библиотека от стандартизирани 

термини, които могат да помогнат за намиране на публикации, които използват алтернативни 

термини, отнасящи се до едно и също понятие. MeSH браузърът позволява на потребителите да 

въведат дума или фрагмент от дума и да намерят подходящи ключови думи в библиотеката. 

PubMed автоматично открива MeSH термините, свързани със зададените за търсене термини и 

ги използва, за да подобри заявката. 

Например, ако търсим "белтъчна структура" в PubMed. Термините белтък и структура 

автоматично се свързват с И, освен ако не е посочено друго. Като резултат цялостното булевото 

запитване, отправено до PubMed, всъщност е: 

("белтъци"[MeSH Термини] ИЛИ "белтъци"[Всички Области] ИЛИ "белтък"[Всички 

Области]) И ("Структура"[Списания] ИЛИ "Структура"[Всички области]) 

Резултатите от търсенето са показани на Фиг.1 . 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=
https://meshb.nlm.nih.gov/search
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Фигура 1. Резултати от търсене в PubMed 

 

Както може да видите на Фиг. 2, PubMed позволява и използването на уеб-интерфейс за 

стесняване на търсенето. Допълнително меню незабавно свързва резултата към полето за 

търсене в основната PubMed страница на тази уеб-форма. 
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Фигура 2. Ограничаване на стратегията за търсене чрез използването на 

допълнително меню в PubMed 

 

Допълнителното меню позволява да бъдат добавени специфични изисквания за вашето 

търсене. Можете да ограничите търсенето си към конкретна област от базата данни на PubMed, 

като например “Име на Автора“ или MeSH “Основно Направление“. Търсенето също може да 

бъде ограничено по език, съдържание (например, търсене само на обзорни статии или клинични 

изпитвания) и дата на публикуване.  

 

Публични биологични бази данни 
 

Проблемът с биологичната номенклатура на молекулярно ниво е огромен. Гените, 

обикновено са известни със своите несистемни имена. Последните те получават от 

проучванията в областта на биологията на развитието, като например гените flightless, shaker, и 

antennapedia, където наименованията са свързани с ефектите, които упражняват върху 

развитието на определен жив организъм. Други имена са избрани от клетъчните биолози и 

представляват функцията, която изпълняват гените на клетъчно ниво, като ген homeobox. Има 

имена, които са избрани от биохимици и структурни биолози и се отнасят до белтъка, който 

вероятно е бил изолиран и проучен преди гена. 

Въпреки, че белтъците са преките продукти на гените, те не винаги са обозначени от едни 

и същи имена или кодове. Този вид объркваща номенклатура обикновено означава, че само 

учен, който пряко работи с определен ген, неговия продукт или биохимичния процес, в който 
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участва, ще бъде в състояние незабавно да разпознае тривиалното наименование. Биохимията 

на един организъм е по-сложен набор от информация от таксономията на живите същества по 

време на Линей, така че не може да се очаква, че ще се стигне лесно до ясна и цялостна 

номенклатурна система. Има много неща, които трябва да се знаят за даден ген: организма в 

който функционира, неговото хромозомно място, местоположението на секвенцията на 

активатора и вида на регулаторните белтъци, които го включват и изключват. Гените също 

могат да бъдат категоризирани в зависимост от това: кога по време на развитието на организма 

те са включени и в кои тъканите се експресират. Те могат да бъдат категоризирани от функцията 

на техния продукт, независимо дали е структурен белтък, ензим, или функционална РНК. Могат 

да бъдат класифицирани въз основа на това към кой метаболитен път принадлежи техния 

продукт, от субстрата, с който взаимодейства или продукта, който произвежда. Могат да бъдат 

разделени на базата на структурната характеристика на техните белтъчни продукти. Фигура 3 

показва част от информацията, която може да се свърже с един-единствен ген. 

 

 

 

Фигура 3. Част от информацията свързана с един ген  

 

Проблемът за поддържането на биологичните бази данни се дължи главно на анотацията. 

Коректното анотиране на геномните данни може да се постигне чрез поставянето на коректна 

информация в базата данни, така че да не възникват въпроси като какъв е този ген, дори той да 

има криптирано име и да бъдат създадени съответни връзки между тази информация, и генната 

секвенция и серийния номер. Съхранението на данни за макромолекули в електронни бази 

данни е довело до разрешаване, в известна степен, на проблема с номенклатурата. Възприето е 

на всеки нов запис в базата данни да се дава сериен номер и след това той да се съхранява в 
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релационна база данни. Последната съдържа правилните връзки между този сериен номер, 

произволен брой имена за гена или неговия продукт, и всякаква друга информация, отнасяща се 

за него. Това е стратегията, която в момента се използва в по-големите биологични бази данни. 

 

Анотация и формати от данни 
 

Представянето и разпространението на биологични данни все още е открит проблем в 

биоинформатиката. Нуклеотидните последователности на ДНК и РНК и аминокиселинните 

последователности на белтъците се опростяват и свеждат до символни низове, където една 

буква представлява един нуклеотид или аминокиселина. Предизвикателство в представянето на 

секвенциите е проверката на коректността на данните, задълбочената анотация и обработка на 

информацията на по-дълги последователности, като например хромозоми и цели геноми. 

Стандартната опростена представа на 3D структурата на биомолекулите се състои от 

Картеизански координати на атомите в молекулата. Този способ за представяне на молекулата 

е прост и ясен. От друга страна, има множество сложни въпроси за структурните бази данни, 

които не са напълно решени. Анотацията все още е проблем за структурни данни, въпреки че 

биологичната общност се опитва да постигне консенсус по въпроса как да се анотират 

структури. През последните 15 години различни изследователи са разработили свои собствени 

стилове и формати за отчитане на биологични данни. Бази данни за биологични секвенции и 

структури са разработени паралелно в САЩ и в Европа. Използването на подходящ софтуер за 

анализ на данни допринесоха за създаването на редица утвърдени формати на използваните 

данни. Въпреки че съществуват множество специализирани бази данни, усилията на учените са 

насочени към поддържане на цялостна обширна база данни. 

 

3D структурно-молекулни данни 
 

Въпреки, че ДНК последователността, аминокиселинната последователност на белтъка, 

и структурата на белтъка са в известен смисъл просто различни начини за представяне на един 

и същ продукт на даден ген, тези типове данни понастоящем се поддържат като отделни проекти 

за бази данни и като формати, които не са свързани помежду си. Това се дължи главно на факта, 

че методи за определяне на секвенцията и структурата са се развивали независимо един от друг 

в исторически план. 

Първата публична молекулярно-биологична база данни, създадената почти 10 години 

преди базата данни за ДНК, е Protein Data Bank (PDB). Тя представлява централно хранилище 

за рентгенови кристални структури на белтъчни молекули. Независимо, че първата цялостна 

белтъчна структура е публикувана през 1950 г., до края на 1970 не е имало голям брой структури 

на разположение. В този период компютрите не са били достатъчно добре развити, така че да 

могат да създадат графично представяне на структурата на белтъчната молекула, или поне не с 

достатъчно бърза скорост. През 1971 г., PDB е създадена в Brookhaven National Laboratory, с цел 

съхраняване на данни за структурата на белтъци в компютърно-базиран архив. Създаден е 

формат за бази данни, който носи белезите на ранните компютърни технологии. През 1970-те и 

1980-те години, PDB нараства. От 15 белтъчни структури в 1973 г., през 1976 година 

вписванията нарастват до 69. Броят на структурите депозирани всяка година остава под 100 до 

1988 г., по което време все още има по-малко от 400 PDB вписвания.  

https://www.rcsb.org/
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Между 1988 г. и 1992 г., PDB прави повратна точка в своя растеж. До януари 1994 г. се 

наблюдават 2 143 нови вписвания, като по това време в PDB вече се съхраняват 14 000 белтъчни 

структури. Управлението на PDB се прехвърля на консорциум от университети и обществени 

агенции, наречен Research Collaboratory for Structural Bioinformatics и се въвежда нов формат за 

запис на кристалографски данни, макромолекулни файлове за кристалографски информация 

(mmCIF). Той постепенно започва да заменя остарелия PDB формат. Понастоящем списанията, 

които публикуват кристалографски резултати, изискват предварително включване на 

установената белтъчна структура в PDB, което означава, че почти всички структурни данни 

стават достъпни за академичното общество. 

Често срещан проблем при проучванията, базирани на данни от белтъчна структура, е 

спецификата на използваните съкращения и липсата на всеобхватност на PDB. Има много 

белтъци, за които в базата данни са били подадени множество кристални структури. Ето защо, 

изборът на подгрупи данни от PDB, е важна стъпка във всяко статистическо проучване на дадена 

белтъчна структура. Много статистически проучвания на белтъчната структура се основават на 

набор от протеинови вериги, които имат не повече от 25% хомология в тяхната 

последователност. Ако се използва този критерий, в PDB има представени само около 1 000 

уникални белтъчни структури. Тъй като количеството на данни за биологичните секвенции 

постоянно расте, PDB като база данни за белтъчни секвенции се нарежда вече след базите данни 

за генни секвенции. 

 

ДНК, РНК и белтъчни секвенционни данни 
 

Секвенционните бази данни обикновено са специализирани в съхранението на един вид 

последователности: ДНК, РНК, или белтъчни. Съществуват редица колекции от секвенционни 

данни в Европа, Япония и Съединените щати, а има и независими групи, които отразяват всички 

данни, събрани в най-големите публични бази данни, предлагайки ги заедно със специфичен 

софтуер, което допълнително добавя стойност към данните. 

През 1970 г. Рей Ву секвенира първия сегмент от ДНК - дванадесет бази, които 

представляват едноверижен фрагмент в края на кръгова ДНК, отворена с помощта на ензим. 

Въпреки това, ДНК секвенирането се оказа много по-трудно отколкото белтъчното, тъй като не 

съществува химичен процес, който избирателно да откъсва първия нуклеотид от веригата на 

нуклеиновата киселина. Когато Робърт Холи съобщава последователност от 76 - нуклеотида от 

дрождева РНК молекула, то е резултат от седемгодишна усилена работа. След публикуването 

на резултатите от Холи, други изследователски групи, усъвършенстват протоколите за 

секвениране и дори успешно се разчита последователността от 3 200 нуклеотидни бази на 

бактериофагов геном. Истинският напредък с ДНК секвенирането настъпва след 1975 г., след 

откриването на химическия метод за разграждане на ДНК, разработен от Алън Максам и Уолтър 

Гилбърт и процедурата за верижно терминиране на Фредерик Сангър. 

Първата ДНК база данни, създадена през 1979 г., е Gene Sequence Database (GSDB) в 

националната лаборатория на Лос Аламос. Независимо, че GSDB бяха изместени от световното 

сътрудничество, което доведе до формирането на най-модерната GenBank, актуална 

информация за секвенцията на различни гени, все още може да се намери в GSDB чрез 

Националния Център за Геномни Ресурси (NCGR). 

Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL), ДНК базата данни на 

Япония, и Националният институти на здравеопазване (NCBI) си сътрудничат, за да направят 

https://www.embl.de/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
https://www.nih.gov/
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всички ДНК секвенции обществено достъпни посредством GenBank. NCBI е разработил 

стандартен формат за релационна база данни за секвенционни данни, известна като формат 

ASN.1. Докато този формат обещава да направи намирането на правилните последователности 

в подходящ вид в GenBank по-лесно, все още има редица услуги, които предоставят достъп до 

не толкова обхватни версии на базата данни. ДНК базата данни, нараства бавно през 1990-те. 

През 1992 г. GenBank съдържа само 78 000 ДНК секвенции или малко над 100 милиона базови 

двойки. През 1995 г. Проекта за секвениране на човешкия геном и напредъка в технологията за 

секвениране, доведе да бързото нарастване на GenBank. В момента броят на секвенциитре се 

удвоява на всеки 6 до 8 месеца и темпът на нарастване непрекъснато се увеличава. 

 

Геномни данни 
 

В допълнение към Проекта за секвениране на човешкия геном, сега има отделни бази 

данни за геномни проекти на голям брой моделни организми. Всички известни до този момент 

последователности са представени в GenBank, но в сайтовете на проектите за секвениране на 

съответния геном могат да се намерят карти на генома, както и допълнителни ресурси за 

изследователите, които работят с този организъм. През октомври 2000 г., NCBI Entrez геномната 

база данни съдържа частични или цялостни геноми на над 900 вида. Много от тях са вируси. 

Останалите включват бактерии, археи, дрожди, растителни моделни организми като А. thaliana, 

ориз и царевица, а от животинските модели - C. elegans, винена мушица, мишка, плъх и риба-

балон, както и органелни геноми. NCBI уеб-базираните софтуерни инструменти за достъп до 

тези бази данни непрекъснато се развиват и стават все по-сложни. 

 

Данни за биохимичните пътища 
 

Най-важните биологични дейности не са резултат от действието на единични молекули, 

а са следствие от взаимодействието на множество такива. От средата на 20-ти век, биохимици 

усилено изучават тези функционални ансамбли от ензими и техните субстрати. Няколко 

изследователски групи са започнали работа по интерактивното организиране и съхраняване на 

тези пътища в бази данни. Такава е например базата данни KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes 

and Genomes). В KEGG  се съхраняват подобни данни, но тук е осигурена и връзка със 

секвенциите, структурата, и генетичните бази данни. Тази бази данни позволяват търсене чрез 

специфичен уеб-интерфейс, като се обновяват и коригират посредством комбинация от 

автоматизация и човешки опит. В допълнение към тези пълни геномни бази данни, съдържащи 

“каталози за участъци“ от геноми, съществуват и специализирани бази данни, които се 

фокусират върху конкретни метаболитни пътища (като междуклетъчна сигнализация или 

разграждане на химически съединения от микроорганизми). 

 

Данни за генната експресия 
 

ДНК микроарей (или генните чипове) са миниатюрни лаборатории за изследване на 

генната експресия. Всеки чип съдържа предварително проектирана матрица от молекули сонди, 

които могат да се свързват със специфични части от ДНК или иРНК. ДНК или РНК са белязани 
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с флуоресцентни маркери, което позволява количествено отчитане на нивото на експресия на 

всеки интересуващ ни ген. ДНК микроарей анализът има и други приложения в областта на 

молекулярната биология, но използването му при изучаването на генната експресия предостави 

нов начин за изследване на функционирането на генома. 

С развитието на ДНК микроарей технологията в края на 1990-те години стана ясно, че 

увеличаването на наличните данни за генната експресия трябва да бъде успоредно с 

натрупването на секвенционни и структурни данни, тъй като това е друг вид информация, към 

която има голям обществен интерес. Първичните микроарей данни отскоро започнаха да се 

предоставят на разположение на обществеността в избрани бази данни, като е в ход проект за 

създаване на централно хранилище за такива данни (Gene Expression Omnibus). 

Тъй като много от ранните микроарей експерименти са извършени в Станфорд, техният 

сайта за геномни ресурси има линкове към двете съществуващи бази данни, като в някои случаи 

информацията може да бъде извлечена чрез използването на имената на гените или посредством 

функционални описания. Наскоро Европейският институт по Биоинформатика разработи набор 

от стандарти за депозиране на микроарей данни в бази данни. Съществуват и няколко бази данни 

за съхраняване на резултати от 2D гел електрофорези, включително SWISS-2DPAGE и HSC-

2DPAGE. 2D-ПААГЕ е технология, която позволява количествено проучване на белтъчните 

концентрации в клетката за много белтъци едновременно. Комбинацията от тези две техники е 

мощен инструмент за разбиране как функционира генома. 

Таблица 1 обобщава източниците на информация в Интернет за някои от най-важните 

бази данни, които бяха споменати в този раздел. 

 

Таблица 1. Основни биологични база данни и информационни източници 

Област Източник Връзка 

 

Биомедицинск

а литература 

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

Секвениране 

на нуклеинови 

киселини 

GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Nucleotid

e 

 SRS at 

EMBL/EBI 

http://srs.ebi.ac.uk 

Геномно 

секвениране 

Entrez 

Genome 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Genome 

 TIGR 

databases 

http://www.tigr.org/tdb/ 

Белтъчно 

секвениране 

GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Protein 

 SWISS-

PROT at 

ExPASy 

http://www.expasy.ch/spro/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
http://world-2dpage.expasy.org/swiss-2dpage/
http://www.doc.ic.ac.uk/vip/hsc-2dpage/
http://www.doc.ic.ac.uk/vip/hsc-2dpage/
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 PIR http://www-nbrf.georgetown.edu 

Белтъчна 

структура 

Protein Data 

Bank 

http://www.rcsb.org/pdb/ 

 Entrez 

Structure 

DB Protein 

and peptide 

mass 

spectroscop

y PROWL 

http://prowl.rockefeller.edu 

Пост-

транслационни 

модификации 

RESID http://www-nbrf.georgetown.edu/pirwww/search/textresid.html 

Биохимична и 

биофизична 

информация 

ENZYME http://www.expasy.ch/enzyme/ 

 BIND http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Structure 

Биохимични 

пътища 

PathDB http://www.ncgr.org/software/pathdb/ 

 KEGG http://www.genome.ad.jp/kegg/ 

 WIT http://wit.mcs.anl.gov/WIT2/ 

Микроарей Gene 

Expression 

Links 

http://industry.ebi.ac.uk/~alan/MicroArray/ 

2D-ПААГЕ SWISS-

2DPAGE 

http://www.expasy.ch/ch2d/ch2d-top.html 

Уеб-ресурси The EBI 

Biocatalog 

http://www.ebi.ac.uk/biocat/ 

 IUBio 

Archive 

http://iubio.bio.indiana.edu 

 

Търсене в биологичните бази данни 
 

Има десетки биологични бази данни в интернет, както и много алтернативни уеб-

интерфейси, които осигуряват достъп до един и същ набор от данни. Кои от тях ще използвате, 

зависи от вашите нужди, но е необходимо да бъдете запознати с различните типове данни, които 

се съдържат в централните информационни регистри и колко често периферните бази данни се 

синхронизират с тези централни източници на информация. 

Най-големите бази данни са две: NCBI GenBank за ДНК секвенционни данни и Protein 

Data Bank (PDB), за молекулни структурни данни. Всяка от тези база данни има свои собствени 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
https://www.rcsb.org/
https://www.rcsb.org/
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процедури за депозиране. Въпреки това, NCBI и PDB имат добре установени, автоматизирани, 

уеб-базирани депозиращи системи, които е малко вероятно да се променят драстично в близко 

бъдеще. 

 

GenBank 
 

NCBI, в сътрудничество с EMBL и други международни организации, осигурява най-

пълната колекция от данни в света относно установени ДНК последователности – базата данни 

известни като GenBank. 

NCBI поддържа секвенционни данни за всеки организъм, всеки източник, всеки тип ДНК 

- от иРНК, кДНК клонове, експресируеми секвенционни тагове (ESTs) до пълни геномни данни, 

като съдържа и информация относно установения полиморфизъм между тях. Потребителите на 

NCBI базата данни трябва да са запознати с разликите между тези типове данни, така че да могат 

да търсят тези, които са най-подходящи при дадено изследване. Основните видове 

последователности, които съставляват GenBank включват: 

иРНК 

Информационната РНК, продукт на транскрипцията на геномната ДНК. Тя може да бъде 

подложена на сплайсинг от клетката за отстраняване на интроните (при еукариоти) или да бъде 

модифицирана по друг начин. Това води до появата на "частична" или "цялостна" промяна на 

секвенцията й в сравнение с кодиращата последователност на гена. 

кДНК 

ДНК последователност, изкуствено генерирана чрез обратна транскрипция на РНК. Тя 

представлява кодиращите участъци на геномната ДНК област, която е отговорна за синтезата на 

иРНК. Може да бъде "частична" или "пълна". 

Геномна ДНК 

ДНК последователност, която съдържа кодиращите и некодиращи последователности на 

ДНК. Може да съдържа интрони, повтори, както и други специфични области. Геномната ДНК 

обикновено е "пълна", което е в резултат от многократното секвениране на даден участък от 

генома, и се приеме като реалната ДНК последователност на този регион. 

EST 

ESTs (Expressed Sequence Tags) са получени от иРНК, изолирана от клетки, при 

определени условия или в отделни фази на развитие. ESTs се използват за бързо 

идентифициране на гени и не обхващат цялата кодираща последователност на даден ген. 

GSS 

GSS (Genome survey sequence) е последователност от ДНК, която е секвенирана 

еднократно. В резултат на това еднократно секвениране могат да се получат относително голям 

брой грешки. Използването на GSS се налага само ако се търсят гени с хипотетични антотации 

или се изследва геном, който е в процес на секвениране. 

Съществуват два подхода за търсене в GenBank. При първият се използват текстово-

базирани заявки за търсене на анотации, които са въведени при депозирането на дадена ДНК 

последователност в базата данни. Вторият е да се използва метод, наречен BLAST за сравнение 

на заявена ДНК (или белтъчна) последователност спрямо наличните в базата данни. По-долу е 
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представен моделен „паспорт“ на GenBank. Всеки GenBank паспорт в допълнение към 

секвенцията, съдържа анотация – допълнителна информация за самия ген, условията, при които 

е характеризиран и т.н. 

 

 

 

Фигура 4. Резултат за гена супероксид дисмутаза при Listeria monocytogenes в 

GeneBank 

 

Посоченият по-горе пример показва вида на информацията, която може да бъде открита 

в нуклеотидната база данни GenBank. В паспорта е представена съответната информация 
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относно идентичността на белтъчния продукт, неговата секвенция, началната и крайната точка 

на кодиращия ген, както и авторите, които са го секвенирали и научните списания и статиите, в 

които е описан експеримента. Интерфейсът за търсене в GenBank е почти идентичен с този в 

PubMed. Допълнителното меню за търсене функционира по аналогиен начин в белтъчната, 

нуклеотидната и геномната бази данни, както и в PubMed, въпреки че конкретните области, 

които могат да се търсят и ограниченията, които могат да бъдат зададени се различават. 

 

Запазване на резултатите от търсенето 

 

Секвенциите могат да бъдат изтеглени от NCBI в един от трите файлови формати: в 

прост FASTA формат, който се чете от много програми за анализ на секвенции, но съдържа 

малко информация, различна от самата последователност; в GenBank плосък файлов формат, 

който е ранен плосък файлов формат и е бил използван по-рано в GenBank, и в съвременния 

ASN.1 формат (Abstract Syntax Notation One). ASN.1 форматът позволява обща спецификация 

на данните и е предназначен да осигурява оперативна съвместимост на базата данни, което 

позволява да се използва за съхранение и извличане на всякакъв тип данни от NCBI - секвенции, 

геноми, структура и литература. NCBI Toolkit е колекция от библиотеки за бази данни и 

разработва софтуер за молекулярната биология, базиран на спецификацията на ASN.1 формата.  

NCBI както и все повече други организации разчитат на разработения от NCBI Toolkit софтуер. 

За случайният потребител или депозитор, познанията върху различните файлови 

формати не са от ключово значение, освен ако файловете с данни няма да бъдат експортирани 

и четени от друг софтуер. NCBI притежава формат-базирани интерфейси, които конвертират 

въведените от потребителя данни в подходящ формат за депозиране, и наличието на FASTA 

формат файлове в GenBank означава, че повечето софтуери за анализ на секвенции могат без 

затруднения да се справят файловете, свалени от NCBI. 

При запазването на резултатите от търсенето в GenBank, можете да се избере и формата 

под който да се съхранят. Най-подходящият формат, в който да се запазят намерените 

секвенции, особено ако те ще се използват за последващи анализи с друг софтуер, е FASTA 

формата. FASTA файловете имат прост изглед, започват с един текстови  ред, обозначен със 

символа “>“, след което се разполага самата ДНК секвенция на толкова редове, колкото е 

необходимо за изписване й без интервали. Когато данните се записват във FASTA формат, част 

от информацията, свързана с гена, се губи, но ако програмата, която искате да използвате не 

може да чете тези допълнителни данни, тази информация така или иначе няма да бъде полезна.  

 

По-долу е представен пример на данни записани във FASTA формат: 

 

> Име и коментари относно анализирания ген 

MATVQEIRNAQRADGPATVLAIGTATPAHSVNQADYPDYYFRITKSEHMTELKEKFK

RMCDKSMIKKRYMYLTEEILKENPNMCAYMAPSLDARQDIVVVEVPKLGKEAATKAIKEW

GQPKSKITHLIFCTTSGVDMPGADYQLTKLIGLRPSVKRFMMYQQGCFAGGTVLRLAKDLA

ENNKGARVLVVCSEITAVTFRGPADTHLDSLVGQALFGDGAAAVIVGADPDTSVERPLYQL

VSTSQTILPDSDGAIDGHLREVGLTFHLLKDVPGLISKNIEKSLSEAFAPLGISDWNSIFWIAHP

GGPAILDQVESKLGLKGEKLKATRQVLSEYGNMSSACVLFILDEMRKKSVEEAKATTGEGL

DWGVLFGFGPGLTVETVVLHSVPIKA 



 
 

 

19 | P a g e  
 

БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЧНИ БАЗИ ДАННИ И ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ  
/ НИВО ЗА НАПРЕДНАЛИ/ 

За да бъде записан файл във FASTA формат, е необходимо просто да се използва 

падащото меню в горната част на страницата с резултатите. Когато е отворено за първи път, то 

ще бъде на: "Обобщение", но може да се смени с FASTA, ASN.1, и други формати. След като 

бъде избран подходящия формат, трябва да се натисне бутона Save, за да се запазят всичките 

последователности в един голям FASTA формат файл. Фигура 5 показва как се променят 

файловите формати, когато се прави търсене в GenBank. 

 

 

 

 

Фигура 5. Промяна на формата на файла в GenBank 

 

Запазване на съвкупност от множество резултати 

 

Съвременните биоинформатични анализи боравят с големи обеми от секвенционни 

данни. Например, програмите за откриване на гени са разработени и тествани за стотици или 

хиляди ДНК последователности; комплексните проучвания на белтъчните семейства може да 

включват анализ на до хиляди белтъчни секвенции. В тези случаи е по-удобно да се използва 

автоматизиран инструмент, който да може да обработи голям брой секвенции от базата данни 

въз основа на критерии, зададени от нас. 

Подобни инструменти се предоставят от NCBI, един от тях е Batch Entrez. Batch Entrez 

позволява на потребителя да избере секвенции от определен организъм чрез използването на 

Entrez търсачката (използването на тази търсачка е описано в секцията за PubMed), или чрез 

списък на номера за достъп (предоставени от потребителите в текстови файл). Получените чрез 

търсачка Batch Entrez резултати се записват като файл, който може да бъде изтеглен на 

компютъра на потребителя, като пълния набор от резултати може да бъде редактиран ръчно или 

чрез използване на скрипт.   

Понастоящем всички публични база данни имат FTP сайтове, които позволяват да се 

изтегли цялата база данни в една или друга форма. Това може да отнеме много място на твърдия 

диск, но дисковото пространство е много по-евтино в сравнение с времето, необходимо за 

обработка на резултатите в интерактивен уеб-сайт. Ако има локално копие на големи бази 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/batchentrez
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данни, може да се напише скрипт, който да обработва наличната информация чрез търсене на 

ключови думи. 

 

PDB 
 

За разлика от NCBI, Белтъчната база данни (PBD) съдържа само един тип молекулни 

данни: структури на молекули, както и набора от данни, въз основа на които тези молекулярни 

структури са моделирани. Той предлага различни възможности за публикуване и извличане на  

данни за триизмерната структура на белтъците. На главната страница на RCSB са представени  

връзки към услугите свързани с депозирането на триизмерни структури, информация как да се 

провери статуса на структури, които се подготвят за подаване, начини за изтегляне на данни от 

PDB и връзки към други подходящи сайтове и софтуерни продукти.  

 

 

 

Фигура 6. Главна страница на PBD 

 

Основната информация, съхранявана в PDB, е под формата на координатни файлове за 

биологичните молекули. Тези файлове съдържат списък с атомите във всеки белтък и тяхното 

3D разположение. Тези файлове са достъпни в няколко формата (PDB, mmCIF, XML). 

Типичният PDB файл съдържа текст, който описва белтъка, информация за цитатите и 

подробности за неговата структура, последвана от аминокиселинната последователност и 

списък на атомите и техните координати. PDB файловете могат да бъдат видени директно чрез 

използването на текстови редактор. Онлайн инструменти, такива като тези на сайта на RCSB 

PDB, позволяват да се търси и проучва информация в заглавната страница на PDB, включително 

информация относно експериментални методи, и химията и биологията на белтъка (Fig. 7). 

http://www.rcsb.org/pdb/
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Фигура 7. Резултат от търсене в PDB 

 

Структурните файлове могат да бъдат видени чрез използването на някои от свободно 

достъпните и безплатни компютърни програми, такива като Jmol, Pymol, VMD и Rasmol. Други, 

но не безплатни програми, са ICM-Browser, MDL Chime, UCSF Chimera, Swiss-PDB Viewer, 

StarBiochem (работеща под Java интерактивна програма за визуализация с включена търсачка 

към белтъчната база данни), Sirius, и VisProt3DS (инструмент за визуализация на белтъци чрез 

3D стереоскопично изображение или чрез друг метод), и Discovery Studio. Сайтът на RCSB PDB 

съдържа богат списък на безплатни и платени програми за визуализация на молекули, а също и 

интернет плъг-ин браузери, както е показано на фигура 8. 
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Фигура 8. Визуализиране на PDB файла чрез браузър плъг-ин 

 

Депозиране на данни в публични база данни 
 

Освен, че може да се тегли информация от публичните база данни, такава може и да се 

депозира в тях. 

 

Депозиране в GenBank 
 

Депозирането на секвенции в GenBank е изключително лесно чрез NCBI. Потребители, 

които депозират една или няколко секвенции могат да използват уеб-базирания „BankIt“ 

инструмент, който е лесен за използване и е достъпен от основната страница на GenBank в NCBI. 

Последните наскоро създадоха две специални пътеки за депозиране: EST секвенциите се 

депозират посредством dbEST, а не чрез GenBank, а секвенции от изследване на геномите -  чрез 

dbGSS. 

 

Депозиране в PDB 
 

Депозирането на белтъчни структури в PBD се извършва с помощта на wwPDB OneDep 

System инструмент, който интегрира софтуер за проверка на данните с процеса за депозиране, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/WebSub/?tool=genbank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/WebSub/?tool=genbank
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така че потребителят да може да получи обратна връзка за качеството на данните по време на 

процеса на депозиране. wwPDB OneDep System е свързан и с инструменти, които обработват 

заявените данни и ги превръщат в молекулни структури, които се съхраняват в PBD. 

 

Откриване на софтуеър 
 

Биоинформатика е обширна област, която привлича учени от различни дисциплини, като 

статии за новите научни разработки в биоинформатиката са широко разпространени в 

литературата. Ако търсите авангардни разработки, списания като Bioinformatics, Nucleic Acids 

Research, Journal of Molecular Biology и Protein Science често публикуват статии, описващи 

иновациите в областта на изчислителната биология. 

Ако търсите доказан софтуер за конкретно приложение, има редица надеждни уеб-

ресурси, които сочат към сайтове за биоинформатичен софтуер. Повечето от големите 

биологични бази данни имат страница с изброени разнообразни програми, които периодично се 

надграждат и обновяват. Така например, в PBD има връзки към най-добрите безплатни 

софтуерни пакети за усъвършенстване на макромолекулните структура, тяхната визуализация и 

динамика. От друга страна, ExPASy и NCBI предоставят връзки към много инструменти за 

анализ на белтъчни и ДНК последователност. 

 

Оценяване на качеството на информацията 
 

Способността да се оцени качеството на получената информация и на използвания 

софтуер, които се намират в интернет, може да се подобри в хода на работа в тази област. Едно 

от първите неща, който трябва да се вземе предвид при оценка на софтуер, данни или 

информация, поместени на интернет, е техният източник. Ако няма информация за репутацията 

на авторите, се проверява институцията, към която принадлежат или акредитивите на 

съответния уеб-сайт. Важно е също така дали тяхната експертиза е свързани с темата или целта 

на сайта. Индивидуалните сайтове на различни изследователи не винаги са така всеобхватни 

като публично финансираните база данни. Няма нищо грешно в използването на тези 

възможности, но трябва да сте наясно с това, дали наличната информация е или не е 

изчерпателна, дали всичките функции са достъпни за обикновения потребител и ако не са - защо. 

Съществуват дори данни и софтуер от национални или международни публични сайтове, 

които не са непременно напълно верни. Смята се, че всяка дадена секвенция в GenBank може да 

съдържа най-малко една грешка. Макар че тези грешки обикновено не правят данните 

безсмислени, винаги е най-добре потребителят да е наясно с тези въпроси, дори и при 

използване на най-добрите публичните ресурси. Както всеки друг софтуер, който може да се 

намери в интернет, софтуерът, предлаган от държавните институти, като NCBI и PBD, все още 

може да бъде в процес на разработка. Независимо от това, този софтуер може да се използва, 

тъй като голяма част от него е с добро качество. Ако базирате своето проучване на бета-версия 

(версия, която е все още в процес на разработка) на софтуерен пакет, просто прочетете 

документацията внимателно, за да знаете какви проблеми все още предстоят да бъдат 

разрешени. 
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