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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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Медицинска биоинформатика 
 

Биоинформатиката (англ. bioinformatics) интегрира компютри, софтуерни инструменти и 

бази данни в усилията да се дадат отговори на въпроси в областта на биологията. Подходите на 

биоинформатиката се прилагат често при мащабни проекти, които генерират големи количества 

данни. Две такива важни дейности са геномиката и протеомиката. Геномиката засяга анализа на 

геномите. Геномът може да се разглежда като целия набор ДНК секвенции, кодиращи 

наследствения материал, който се предава от поколение на поколение. Тези ДНК секвенции 

включват всички гени (функционалната и физическата единица на наследствеността, предавана 

от един родител на неговото поколение) и транскрипти (копията РНК, които се явяват първият 

етап от декодирането на генетичната информация) в даден геном. Следователно, геномиката 

касае секвенирането и анализа на всички тези геномни елементи, включително гени и 

транскрипти, в един организъм. Протеомиката, от друга страна, засяга анализа на пълния набор 

белтъци, или протеом. Освен геномика и протеомика, има още много други области на 

биологията, в които се прилага биоинформатиката (напр., метаболомика, транскриптомика). 

Всяка от тези сфери на биоинформатиката си поставя за цел изучаването на сложни биологични 

системи.  

Днес голям брой учени обръщат поглед към новата вълна в биоинформатиката –

системната биология – подход за намиране на решение на нови и сложни въпроси в биологията. 

Системната биология включва интегриране на данни от геномиката, протеомиката и 

биоинформатиката за изграждане на цялостен поглед върху един биологичен обект като 

система.  

Чрез системната биология може да се разгледа например как даден път за сигнализация 

функционира в клетката. Как гените, играещи роля в този път, си взаимодействат и как 

модификациите променят резултата от следващите му стъпки – всичко това се моделира с 

помощта на системната биология. Всяка система, от която се получават данни в цифров вид, 

предлага потенциално поле за приложение на биоинформатиката – от единични клетки до цели 

екосистеми. С осмислянето на „списъците“ с пълния комплект от „части“ на един геном учените 

добиват по-добри познания за сложните биологични системи. Изясняването на 

https://www.usfhealthonline.com/resources/key-concepts/what-is-bioinformatics/
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взаимодействията между всички тези части на даден геном или протеом представлява 

следващото ниво на сложност на системата. С тези подходи биоинформатиката има потенциала 

да даде ключови прозрения по отношение на нашите разбирания и модели на това как се 

проявяват при хората определени болесни или състояния на добро здраве. 

 

Транслационна биоинформатика 
 

Транслационната биоинформатика (англ. translational bioinformatics) – област на 

изследване в медицинската информатика, зародила се след първото картиране на човешкия 

геном, е съсредоточена в пресечната област между молекулярната биоинформатика, 

биостатистиката, статистическата генетика и клиничната информатика. Това поле се развива с 

огромна скорост и са предложени множество производни области. Една от тях – 

фармакогеномиката, е клон на геномиката, който се интересува от индивидуалните вариации в 

отговора към лекарствата, дължащи се на генетични различия. Това е от значение за създаването 

на прецизирана медицина в бъдеще. Макар да е сравнително млада област, транслационната 

биоинформатика вече се е превърнала във важна дисциплина в епохата на персонализираната и 

прецизираната медицина.  

 

 

 

 

 

Фигура 1. Транслационна биоинформатика. 

 

В една обзорна статия от 2014 г. актуалните теми в областта на ТБИ се разделят в четири 

главни категории:  

Според Американската асоциация по медицинска информатика (англ. American 
Medical Informatics Association (AMIA)), транслационната биоинформатика (ТБИ) 
представлява ‘‘разработването на методи за съхранение, анализ и 

интерпретация с цел оптимизирано преобразуване на непрекъснато 
увеличаващия се обем биомедицински и геномни данни в проактивна, 

прогнозна, превантивна медицина и медицина с активно участие на 
пациентите”.  
(http://www.amia.org/applications-informatics/translational-bioinformatics)  

https://www.amia.org/applications-informatics/translational-bioinformatics
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1. големи обеми клинични данни, или използване на данни от електронни здравни 

карти (ЕЗК) за правене на открития (геномни и други);  

2. геномика и фармакогенетика при рутинните клинични грижи;  

3. „омика“ за откриване на лекарства и приложението им за лечение на нови болести; 

и  

4. извършване на индувидуални геномни изследвания, включително редица етични, 

правни и социални проблеми, произтичащи от такива услуги.  

 

Същественото значение на транслационната биоинформатика (англ. translational 

bioinformatics) се разкрива най-добре чрез нещата, на които ни учи – неща, които преди не са 

подлежали на изясняване. Например открива компрометирана наука, подобрява оценките за 

относителната патогенност на определени генетични варианти при хората, подсказва нови 

открития за генетичните механизми, обуславящи дадено заболяване, и идентифициране на 

многообещаващи нови лекарствени показания, основаващи се на преглед на големи обеми 

научна литература. Докато секвенирането на екзом за дадена клинична диагноза е рутинна 

задача, много по-сложно е да се интерпретират данните, за да се направи всъщност диагноза или 

да се създаде план за лечение. Ще трябва да бъде направена оценка на клиничното приложение 

на много от хилядите идентифицирани варианти. Понякога за едно наследствено заболяване, 

следващо принципите на обикновената Менделова наследственост, това би било просто, тъй 

като ще изисква да се идентифицира и разгледа един-единствен варинт. Но при по-

комплексните заболявания (напр. рак, диабет или невродегенеративни заболявания) ще трябва 

да се идентифицират множество варианти. Правилни отговори ще бъдат получени само когато 

се задават правилните въпроси за пациента и заболяването, наред с подбирането на уместните 

изчислителни инструменти.  

Нови открития, направени благодарение на проекта „Човешки геном“ (англ. Human 

Genome Project), често намират приложение при разработване на методи за диагностика, 

прогностика и терапии за комплексни заболявания, което е известно като „транслационна 

геномика“. В частност, според данните, представени от Института по изследвания на човешкия 

геном към Националните институти по здравеопазване на САЩ (англ. National Institutes of 

Health (NIH) Human Genome Research Institute), цената за секвениране на един геном е намаляла 

драстично през последното десетилетие (Фигура 2). Това допълтително отваря нови 

възможности за персонализирано лечение и стратификация на риска.  

 

https://www.springer.com/series/11057
https://www.springer.com/series/11057
https://www.genome.gov/12011238/an-overview-of-the-human-genome-project/
https://www.genome.gov/12011238/an-overview-of-the-human-genome-project/
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Фигура 2. а) Брой научни изследвания със секвениране на ДНК или геноми 

(източник: PubMed, Web of Science, Scopus, IEEE, ACM). б) Цена за секвениране на геном 

с размера на човешкия (източник: Националния институт на САЩ по изследвания на 

човешкия геном, NHGRI). Общ обем на геномните данни, докладвани годишно от 

привършили изследвания при в) еукариоти и д) прокариоти в 1e2 GB (източници: 

Национален център за биотехнологична информация на САЩ) (Andreu-Perez, Poon, et al. 

2015).  

 

От друга страна, изследванията в областта на биоинформатиката се разширяват от 

обикновено секвениране на генома на един индивид до измерване на епигеномни данни (т.е. на 

надгеномно равнище), което включва процесите, променящи генната експресия, различни от 

измененията в първичните ДНК последователности, като например ДНК метилиране и 

модификации на хистоните. За бъдещия напредък в областта са необходими и информационни 

технологии за получаване и анализиране на данни и за други биомолекули, не само генома, 

например транскриптом (общата иРНК в дадена клетка или организъм), протеом (пълният набор 

експресирани белтъци в дадена клетка, тъкан или организъм) и метаболом (цялата количествена 

съвкупност от нискомолекулни съединения – метаболити в една клетка или организъм, които 

участват в метаболитни реакции). В обобщение, „омиките“ (англ. OMICS) имат за цел 

събирателно охарактеризиране и количествено определяне на групи биомолекули, които 

обуславят структурата, функцията и динамиката на организма. „Омиксният“ профил на всеки 

един индивид в крайна сметка трябва да се свърже с фенотиповете, получени при клинични 

наблюдения, медицински изображения (образна диагностика) и физиологични сигнали (Фигура 

3).  
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Фигура 3. Схематизиран подход на „омиките“ за изучаване на механизмите на 

различни заболявания. „Омиките“ имат за цел събирателно охарактеризиране и 

количествено определяне на групи биомолекули, които обуславят структурата, 

функцията и динамиката на организма. „Омиксният“ профил на всеки един индивид, в 

това число геном, транскриптом и метаболом, в крайна сметка трябва да се свърже с 

фенотиповете, получени при клинични наблюдения, образна диагностика и физиологични 

сигнали. Изискват се различни технологии за получаване на данни на всяко биологично 

ниво. Взаимодействията в рамките на всяко ниво и между различните нива, както и със 

заобикалящата среда, включително храненето, храна, лекарства, китайска народна 

медицина и чревен микробиом, представляват големите бъдещи предизвикателсва пред 

биоинформатиката. QTL (от англ. quantitative trait loci) – локуси на количествени 

признаци; GWAS (от англ. genome-wide association study) – проучване на асоциации в цели 

геноми; б. пр. 
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Фигура 4. Практически модел за проектиране и изпълнение на проекти в областта 

на транслационната информатика, илюстриращ най-важните етапи и примерни входни и 

изходни ресурси и набори от данни (Payne et al. 2009). 

 

Геномика в областта на клиничните грижи (транслационна геномика) 

 

Докато генетиката съсредоточава вниманието си върху ДНК, която кодира отделни 

функционални гени, геномиката е наука за цялата наша ДНК, като взема под внимание 

съществената регулаторна роля на некодиращата ДНК и сложните взаимодействия между 

множество гени и заобикалящата среда. Геномиката има фундаментално значение за 

прецизираната медицина, която, посредством четирите си компонента – прогнозна, 

превантивна, персонализирана медицина и медицина с активно участие на пациентите, има за 

цел да насърчава физическото и психическото здраве, както и по-прецизното лечение на 

заболяванията. В момента се провеждат голям обем геномни научни изследвания, включващи 

нови геномни варианти, биомаркери и други научни открития. Ето защо през идното 

десетилетие се предвижда бърз напредък в генетичните изследвания и геномното секвениране, 

несъмнено с приложение в клиничната практика. 

Личните лекари ще играят важна роля в предлагането на геномна медицина, както с 

подкрепа на пациентите в процеса на постаявяне на диагноза и лечение, така и със знания в 

областта на геномиката за превенция на заболявания. Също така, намаляването на разходите и 

повишаването на достъпността на генетичните изследвания и геномното секвениране означават, 

че много лекари ще обмислят използването на тези услуги през следващите няколко години, а 

според някои прогнози в рамките на 10 години секвенирането ще бъде изцяло интегрирано в 

стандартните медицински грижи.  

Геномната сигнатура на един тумор би могла да се използва за поставяне на точна 

диагноза, за по-прецизно прогнозиране и по-добре пригодено лечение. Примери за това са 

Херцептин® (трастузумаб) за лечение на рак на гърдата и BRAF инхибиторите за злокачествен 

меланом. Лечението може да се основава и на геномна информация за зародишната линия; PARP 
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инхибиторите са по-ефикасни в лечението на рак на яйчниците при хора, които носят мутация 

в гена BRCA. 

Въпреки че обстойното генотипиране е все още сравнително младо, то има голям 

потениал в генетичната стратификация при скрининга на пациентите, например в случая с 

факторите, определяни при генотипизиране, като ДНК мутации, обуславящи висок риск, 

непоносимост към мляко или глутен и муковисцидоза. Генетичната заедно с фенотипната 

информация в ЕЗК биха могли да внесат по-голяма яснота относно слабопенетрантни алели. 

Например добре известно е, че мутациите във фибрилин 1 (FBN1) предизвикват синдрома на 

Марфан (СМ). Въпреки това етиологията на заболяването води до подчертана клинична 

вариабилност при пациентите, които са членове на едно или на различни семейства. 

Съчетаването на генетичните изследвания за FBN1 и за няколко свързани гена (TGFBR1, 

TGFBR2, TGFB2, MYH11, MYLK1, SMAD3 и ACTA2) ще допринесе за откриване на 

пациентите, за които има по-голяма вероятност да развият аортни аневризми, водещи до 

дисекации. По-нататъшни проучвания при пациентите с висок риск според морфологични 

образи на аортата биха дали яснота относно честотата на развитие на заболяването.  

Друга потенциална област за изява на транслационната геномика е изучаването на 

генните мрежи на различни синдроми при един и същи човек с цел да се изясни по какъв начин 

тези синдроми са взаимносвързани. Този подход например е използван за проучване на 

различни гени, разположени на хромозома 21 (HSA21), и тяхната роля при синдрома на Даун 

(СД), както и за изясняване на причината, поради която при почти половината пациенти със СД 

се наблюдава свръхзащита срещу сърдечни аномалии, свързани със съединителната тъкан. Една 

от хипотезите се основава на получени наскоро доказателства, че при СД има цялостно 

повишена на експресия на FBN1 (която обикновено е понижена при СМ). Конструирането на 

генетични мрежи, следователно, ще даде по-ясна картина за това по какъв начин тези синдроми 

са свързани. Изясняването на генните мрежи на свързаните синдроми би могло да предложи 

специфична генна терапия за свързаните заболявания. 

Друг пример идва от детската болница „Люсил Пакард“ към Станфордския университет, 

където се родило дете със синдром на удължения интервал QT. В този конкретен случай, 

проявите били необичайно тежки – сърцето на бебето многократно сприрало в часовете след 

раждането. Синдромът на удължения интервал QT се причинява от мутации в няколко различни 

гена. Трябва да се опредли кой ген е причината, за да се прецени лечението. В този случай било 

извършено секвениране на целия геном, което позволило да бъде открита една вече известна 

мутация, както и друга вариация в броя копия на гена TTN, която иначе би останала незабязана, 

ако е било направено само целенасочено генотипиране. Нещо повече, методите за секвениране 

от ново поколение позволили отговорът да бъде получен в рамките на часове и дни, вместо за 

седмици.  

 

Фармакогеномика 

 

Фармакогеномиката се дефинира като наука за това как генетичните фактори повлияват 

отговора на лечение с лекарства при един човек. Тази сравнително млада обаст съчетава 

фармакологията (науката за лекарствата) и геномиката (изучаването на гените и техните 

функции) за разработване на ефективни, безопасни медикаменти и дози, съобразени с 

индивидуалните генетични особености.  

Много от предлаганите в момента лекарства са от типа „един размер, подходящ за 

всички“, но те не работят еднакво за всички. Трудно е да се предвиви кой ще има полза от даден 
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1 ADME – от англ. absorption, distribution, metabolism, and excretion – абсорбция, разпределение, метаболизиране  
и екскреция; б. пр. 

медикамент, кой няма да се повлияе изобщо и кой ще страда от неприятни странични ефекти 

(наречени нежелани лекарствени реакции). Нежеланите лекарствени реакции са сериозна 

причина за хоспитализации и смъртни случаи. Веднъж поето от пациента, лекарството трябва 

да пропътува през тялото до своята мишена на действие, да й подейства и след това да напусне 

тялото. Първият и последният от тези етапи се подпомагат от фармакокинетични (PK) гени, 

които могат да се отразят на лекарството в ADME1 процесите: абсорбция в тялото и 

разпределение (дистрибуция) в него, метаболизиране (или до активна форма, или разпадане до 

неактивна форма) и екскреция. Благодарение на знанията, получени от проекта „Човешки 

геном“, изследователите научават как наследствените различия в гените се отразяват на 

отговора на тялото на медикаменти. Тези генетични различия ще се използват за това да се 

предвиди дали дадено лекарство ще бъде ефективно при конкретен човек и да се предотвратят 

нежеланите лекарствени реакции. 

Фармакогеномиката се съсредоточава върху идентифицирането на геномни варианти, 

които оказват влияние на лекарствените ефекти, обикновено чрез промени във 

фармакокинетиката на лекарството или чрез модулиране на неговата фармакодинамика (напр. 

модифициране на мишената на действие на лекарството или смущаване на биологичните 

пътища, които променят чувствителността към неговите фармакологични ефекти). При 

заболяванията, различни от рак и инфекциозни болести, вариациите в генома, които 

представляват интерес, са главно в ДНК на зародишната линия – или унаследени от родителите, 

или нововъзникнали секвенционни промени в зародишната линия, които изменят функцията на 

генните продукти. При рак, както наследствени вариации в генома, така и придобити соматични 

варианти, могат да се отразят на повлияването от противораковите средства. 

Секвенирането на цели геноми с методите от ново поколение има важно значение за 

изследването на комплексните заболявания, какъвто е ракът. Дългогодишен проблем в 

лечението на рака е това, че лекарствата в много случаи предизвикват хетерогенен отговор дори 

при един и същи вид рак, а някои препарати показват силна чувствителност само при малък 

брой пациенти. Към настоящия момент са генерирани големи масиви от данни за персонална 

геномика и фармакогеномика с цел да бъдат разкрити уникалните пътища за сигнализация при 

отделните пациенти и лекарства, за които тези уникални особености се явяват мишени. Тук се 

включват бази данни с клетъчни линии от неспецифични типове ракови клетки или клетки от 

определен тип рак, например рак на гърдата. По проекта „Атлас на генома на рака“ (англ. The 

Cancer Genome Atlas Project) на Националните институти по здравеопазване на САЩ са 

направени изследвания на персоналните геномни профили на над 10000 души при повече от 20 

типа рак и въз основа на тях са открити нови подтипове рак. Смята се, че вариабилността на 

лекарствения отговор се дължи на пациентите с по-особени геномни аберации. Големи набори 

от данни като тези могат да се използват за това някои лекарства да намерят приложение срещу 

нови болести, да се прогнозират лекарствени комбинации и да се очертаят механизмите на 

действие. Те стават важен компонент при разработването на лекарства. Възможно е, 

следователно, да се планира прецизирана медицина за отделни пациенти според техните 

геномни профили.  

Фармакогеномиката вече е преминала отвъд изучаването на лекарствения отговор при 

отделни пациенти на базата на геномни характеристики (напр. вариации в броя копия и 

соматични мутации) и вече обединява допълнителни транскриптомни и метаболомни 

особености, например генна експресия, като взема под внимание факторите, които повлияват 

концентрацията на лекарството, достигаща мишените на действие, и факторите с пряко 

отношение към въпросните мишени. Тъй като е известно, че профилите на генна експресия в 
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клетъчните линии варират значително в хода на продължително култивиране при различни 

условия и различни използвани методи, засега все още е спорно дали данните за генната 

експресия в клетъчни линии могат да се използват за прогнозиране на лекарствения отговор на 

пациента. Един нов алгоритъм за прогнозиране на лекарствения отговор in vivo от профила на 

изходната генна експресия на пациента постига 60%–80% точност на предвиждането при 

различни случаи. Други проекти пък проучват лекарствения отговор с помощта на 

имунодефицитни мишки, носещи ксенографтни човешки тумори, което дава предимството 

потенциално да се изследват и генетичните, и негенетичните фактори, оказващи влияние на 

раковия растеж и терапевтичния толеранс. 

Областта на фармакогеномиката все още е в своето начало. Приложението й 

понастоящем е много ограничено, но в клинични изпитвания се изучават нови подходи. В 

бъдеще фармакогеномиката ще дава възможност да се разработват персонализирани лекарства 

за лечение на широк спектър здравословни проблеми, включително сърдечно-съдови 

заболявания, болестта на Алцхаймер, рак, HIV/СПИН и астма. 

 

„Омика“ за откриване на лекарства и техни приложения срещу нови болести 

 

Средствата, харчени за създаване на нови медикаменти, се увеличиха драстично през 

последните 60 години, като всяко ново лекарство струва около 80 пъти повече през 2010 г., 

отколкото през 1960 г. при направена корекция за инфлацията. Освен това много е изговорено 

по въпроса за бавния процес на преминаване на едно лекарство през процедурите за одобрение 

на Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA). Според направените 

изчисления процесът от първоначалното идентифициране до одобрението от FDA може да 

отнеме средно 12 години. В резултат много се изследват високопродуктивните и 

изчислителните подходи за откриване на лекарства и намиране на техни приложения срещу 

нови болести. През последните години усилията се съсредоточават върху прилагане на 

„омиксни“ данни, особено от геномиката, за откриване на нови лекарства и търсене на нови 

приложения на вече съществуващи медикаменти (англ. drug repositioning). 

Фармакогеномиката може да повлияе на това как фармацевтичната индустрия разработва 

лекарствата, още от самия процес на откриването им (Фигура 5). Първо, хемоинформатиката и 

анализирането на метаболитните пътища спомагат за откриването на подходящи гени мишени; 

следват малки молекули като „водачи“ за потенциални лекарства. Също така откриването на 

фармакогеномни варианти за проектиране на клинични изпитвания позволява по-безопасно, по-

успешно преминаване на лекарствата през процеса на разработване. Както вече бе споменато, 

методите на хемоинформатиката могат да влязат в употреба за идентифициране на нови 

взаимодействия лекарство–белтък. Докато тези предвидени взаимодействия биха могли да се 

използват за откриване на нови молекули за терапевтични цели, въпреки това всяко ново 

лекарство трябва да премине сериозните регулаторни препятствия от тестове за безопасност и 

ефикасност.  
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Фигура 5. Откриване на лекарства. Фармакогенетиката участва на много от 

стъпките в процеса на откриване на лекарства с цел минимализиране на разходите, както 

и за увеличаване на продуктивността и безопасността. Първо, могат да се използват 

методи за асоцииране и експресия за идентифициране на потенциални гени мишени за 

дадено заболяване. След това хемоинформатика – за стесняване на броя мишени, които да 

бъдат подложени на биохимични изследвания, както и за идентифициране на потенциални 

полифармакологични ефекти, които биха могли да допринесат за нежелани събития. След 

началните стъпки фармакогеномиката може да идентифицира варианти, които са 

потенциално способни да повлияят на дозирането и ефективността. Тази информация след 

това се използва за проектиране на по-голямо клинично проучване в ІІІ фаза, което да 

изключи „нереагиращите“ и да таргетира лекарството към онези, които имат по-голяма 

вероятност да покажат благоприятен терапевтичен отговор. 

 

Освен проекта „Човешки геном“, още няколко големи биологични бази данни, създадени 

през последните години, ще подпомогнат допълнително изучаването на механизмите на 

заболяванията и тяхното прогресиране, особено на системно ниво, както е очертано в Protein 

Data Bank на Сътрудничеството за научни изследвания в областта на структурната 

биоинформатика (англ. Research Collaboratory for Structural Bioinformatics; б. пр.) е световен 

архив за структурни данни за биологични макромолекули, като предоставя достъп до 

триизмерните им структури, както и интеграция с външни биологични ресурси, като бази данни 

за гени и лекарства. Друг пример е ProteomicsDB, която включва масспектрометрия на човешкия 

протеом, получен от човешки тъкани, клетъчни линии и телесни течности, за подпомагане на 

идентификацията на органоспецифични белтъци и транслирани дълги интергенни некодиращи 

РНК при надлежно отчитане на моделите (патерните) на белтъчна експресия като функция от 

времето.  
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Паралелно с това направление на развитие, Базата данни за човешкия метаболом (англ. 

Human Metabolome Database; б. пр.) се състои от над 40000 въведени анотирани метаболита, в 

последната версия, пусната през 2013 г. Тази база данни предоставя както експериментални 

данни за концентрациите на метаболитите, така и анализи с масспектрометрия и спектроскопия 

на ядрения магнитен резонанс (ЯМР). Смята се, че сами по себе си базите данни до голяма 

степен облекчават разтълкуването на информацията до знания за преобразяване на клиничната 

практика, особено за метаболитни заболявания, като диабет и коронарна артериална болест. 

Всъщност метаболомиката се появява като важна област на изследвания, която не само включва 

ендогенните метаболити на човешкото тяло, но също химични и бихимични молекули, които 

могат да взаимодействат с него. По-конкретно, постоянно се полагат усилия за фингърпринтинг 

на метаболити в храни и хранителни продукти, лекарства и продукти от китайската народна 

медицина, както и на молекули, произвеждани от човешката чревна микробиота. Това ще 

допринесе за по-добро схващане на взаимодействията между гостоприемника, патогените и 

заобикалящата среда.  

Наличието на геномни, протеомни и метаболитни бази данни позволява по-ясно 

разбиране на развитието на комплексни заболявания като например рак. Тези бази данни дават 

възможност за търсене на нови биомаркери, с помощта на различни методи за майнинг на 

патерни и клъстериране. Клъстерите биват или разделени в групи (твърди), или йерархични 

(дървообразна вложена структура). Тези алгоритми могат да се ускорят допълнително с 

помощта на многоядрени процесори CPU, графични процесори (GPU) и програмируеми 

логически матрици с методи за паралелна обработка. 

В две свързани статии Dudley et al. и Sirota et al. създават сигнатури на заболяванията от 

микрочипови данни в Gene Expression Omnibus и ги съпоставят с данни за генната експресия от 

Connectivity Map (от англ. букв. карта на свързаностите), за да идентифицират потенциални нови 

терапевтици за рак на белия дроб и възпалителни болести на червата. Подобно изследване, 

основаващо се на същия метод, отбелязва, че трицикличните антидепресанти биха могли да се 

окажат ефикасни срещу дребноклетъчен рак на белия дроб (но не и срещу недребноклетъчен). 

Откриването на нови приложения на вече известни лекарства (англ. drug repurposing) 

означава да се вземе едно съществуващо съединение, което вече е на пазара и е одобрено от 

FDA, и да се използва за лекуване на болест или заболяване, различно от това, за което 

първоначално е било преднаначено. В миналото този тип употреба извън показанията (англ. off-

label use) е било най-вече плод на случайно хрумване. Виаграта например първоначално е била 

предназначена за лечение на болести на сърцето, а се оказва полезна при еректилна дисфункция. 

Като се използва вече одобрено съединение, могат да се избегнат ранните фази на клиничните 

изпитвания, което спестява значително време и пари. 

Данните за връзките болест–ген също служат за предвиждане на лекарствени мишени. 

Sanseau et al. оценяват съществуващите GWAS попадения и установяват, че гените, свързани с 

тях, имат значително по-голяма вероятност да се окажат прицелни мишени за малки молекули 

или за биологични средства, отколкото други части от генома, и че 15.6% от GWAS гените се 

явяват мишени за съществуващи лекарства (в сравнение с 5.7% за целия геном). В подкрепа на 

тази хипотеза Okada et al. провеждат мултиетническо проучване тип GWAS, включващо 103 638 

случая и контроли за ревматоиден артрит (РА), и отбелязват общо 101 локуса, свързани с риск 

от РА; тези локуси идентифицират 18 от 27 известни гени като мишени за лекарства срещу РА, 

а посочват и три одобрени медикамента срещу рак, които биха могли да се окажат действащи 

срещу РА. Khatri et al. анализира осем налични набора от данни за отхвърляне на 

трансплантирани органи и откриват общ модул от 11 гена, които са свръхекспресирани в 

отхвърлените органи. С помощта на тези гени те идентифицират две съществуващи 

неимуносупресиращи лекарства, които биха могли да намерят ново приложение за регулиране 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
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на тези гени, и демонстрират силен ефект при лабораторни мишки. Ресурси като базата данни 

за взаимодействия между лекарства и гени (англ. drug-gene interaction database (DGI)), която 

интегрира информация от 13 бази данни, и PharmGKB могат да облекчат разтълкуването на 

резултатите от геномните изследвания за потенциални терапевтични средства. Списък на 

ресурси за транслационна биоинформатика (TBI) е даден в Таблица 1 по-долу. 

Разрастващата се колекция от достъпни изчислителни и експериментални методи, които 

извличат максимална полза от молекулярните и клиничните данни, дават поле за изява на 

различни стратегии за откриване на нови приложения на съществуващи вече лекарства. 

Интегрирането на ресурсите на транслационната биоинформатика, статистическите методи, 

инструментите на хемоинформатиката и експерименталните методи (включително методите на 

медицинската химия) би могло да позволи бързо намиране на нови приложения на лекарства 

във все по-голям мащаб. Днес са на разположение ефективни инструменти за систематичнио 

търсене на нови приложения на лекарства с помощта на големи хранилища на данни за 

съединения с биологична активност. Медицинската химия, наред с други транслационни 

изследвания, могат да изиграят ключова роля в различните аспекти на търсенето на нови 

приложения на съществуващи лекарства.  

 

Таблица 1. Налични публични ресурси за транслационна биоинформатика.  

Наименование  URL  Бележки  

Фармакогеномни 

биомаркери при 

етикетирането на 

лекарства 

http://www.fda.gov/drugs/ 

scienceresearch/researchareas/ 

pharmacogenetics/ucm083378.htm  

Предоставя списък на 

одобрени от FDA лекарства с 

фармакогеномна информация 

на техните етикети.  

PharmGKB  http://www.pharmgkb.org  PharmGKB е целенасочен 

ресурс за влиянието на 

генетичните вариации върху 

лекарствения отговор, 

предназначен за клиницисти 

и изследователи.  

Консорциум за 

прилагане на 

клинична 

фармакогенетика 

(CPIC)  

http://www.pharmgkb.org/page/cpic  Предоставя списък на 

публикуваните указания за 

взаимодействията лекарства–

гени, предоставени от CPIC.  

База знания за 

фенотипове 

(Phenotype 

Knowledgebase) 

http://phekb.org  Онлайн хранилище за 

билдване, валидиране и 

споделяне на електронни 

алгоритми за фенотипове и 

характеристики на тяхната 

ефективност.  

NHGRI каталог на 

GWAS 

проучванията  

http://www.genome.gov/26525384  Изчистен списък на GWAS 

проучвания, фенотипове и 

ключови резултати.  

http://dgidb.org/
http://pharmgkb.org/
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Каталог на 

PheWAS резултати  

http://phewascatalog.org  Каталог на EHR PheWAS 

резултати с възможност за 

търсене и изтегляне.  

База данни на 

взаимодействията 

лекарства–гени 

(Drug-Gene 

Interaction 

database)  

http://dgidb.genome.wustl.edu  Предоставя интерфейс за 

търсене на взаимодействия 

лекарства–гени, събрани от 

данни от 13 ресурса.  

Ресурс My Cancer 

Genome  

http://www.mycancergenome.org  Предоставя актуални данни 

за ракови мутации, лечения и 

съответните клинични 

изпитвания. 

ClinVar http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/  Предоставя актуални 

взаимоотношения между 

вариациите и фенотиповете 

при човека, наред с 

подкрепящи доказателства.  

SHARPn  http://phenotypeportal.org  Колекция от алгоритми за 

изчислими фенотипове, 

генерирани от SHARPn.  

 

Персонализирани геномни изследвания 

 

Персонализираната медицина е добила важност като средство да се помогне на пациента 

да получи възможно най-добър резултат, като същевременно се намалят нежеланите ефекти и 

високите преки разходи за медицинско обслужване, ако дадено лечение не му помогне.  

Както генетичните, така и геномните изследвания намират място в областта на 

персонализираната медицина. Генетичните тестове обикновено са съсредоточени върху 

конкретен известен ген, докато геномните – върху секвенирането на цели геноми (англ. whole-

genome sequencing (WGS); б.пр.), разглеждат експресията и взаимодействията на групи от гени. 

Генетичните изследвания се интересуват от наличието или липсата на мутации, или 

свръхекспресията на отделни гени, докато геномните дават профили на генните сигнатури въз 

основа на нивата на експресия на специфични гени. Като примери за генетични изследвания 

могат да се посочат BRCA-1 и -2 за рак на гърдата, EGFR за недребноклетъчен рак на белия 

дроб и BRAF за меланом. Примери за геномни изследвания са тестовете Oncotype DX за рак на 

гърдата, дебелото черво и простатата, както и 70-генният тест за рак на гърдата. От създаването 

на WGS насам развитието на технологиите е направило този тест по-лесен, по-бърз и по-малко 

скъп. Толкова лесен всъщност, че би могъл да стане рутинно изследване, което да се предлага 

на здрави пациенти при посещения за първична медицинска помощ. Какво обаче значат 

резултатите от WGS, може да се окаже трудно за интерпретиране. 
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Що е генетично изследване?  

Генетичното изследване представлява анализ на човешка ДНК, РНК или белтъци с цел 

детектиране на генни варианти, хромозомни изменения или белтъци, свързани с определени 

болести или заболявания; недиагностичните приложения включват тестове за бащинство и 

съдебна медицина. Резултатите от генетичното изследване потвърждават или изключват 

възможността за предполагаемо генетично заболяване, или помагат за това да се определи 

вероятността човек да развие или да предаде на поколението си дадено генетично заболяване. 

Понастоящем в употреба има над 1000 генетични теста и се разработват още.  

Генетичното изследване използва различна методология:  

– при молекулярногенетичните тестове се изследват отделни гени или къси 

отрязъци от ДНК с цел идентифициране на вариации или мутации, които водят до генетично 

заболяване;  

– при хромозомните генетични тестове се анализират цели хромозоми или дълги 

отрязъци от ДНК с цел да се детектират големи генетични изменения, като например 

допълнително копие на хромозома;  

– на последно място, при биохимичните тестове се изследва количеството или 

нивото на активност на белтъци, като аномалиите в концентрацията или активността могат да 

говорят за промени в ДНК, причиняващи генетично заболяване.  

Фигура 6 обобщава различните приложения на генетичното изследване, които се 

предлагат сега. Генетичното изследване се прави доброволно и носи както ползи, така и 

ограничения и рискове. Затова, дали да се направи тест, е лично и сложно решение. Генетик или 

генетичен консултант би могъл да помогне, като предостави информация за предимствата и 

недостатъците на теста и обсъди социалните и емоционалните аспекти на изследването. 

През последното десетилетие сме свидетели на безпрецедентен темп на напредък в 

способността ни да секвенираме геноми. С поевтиняването на цената на секвенирането, 

възможността за преминаване от прицелно секвениране към секвениране на цели екзоми (анализ 

на всички гени на един човек), а от там – и на цели геноми, при което се анализира целият 

генетичен код на един човек, става по-достъпна, особено за изследователите.  
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Фигура 6. Видове предлагани генетични изследвания. 

 

Болшинството резултати от медицински генетични изследвания директно променят 

медицинските грижи, които се полагат за вас, като тези промени се основават на наблюдения, 

натрупани при клинични изпитвания и други медицински практики. Медицинските генетични 

изследвания могат да се използват за:  

 

 
 
 

•Извършва се непосредствено след раждането за 
идентифициране на рецесивни генетични 
заболявания, които могат да се лекуват в ранния 
живот.

•Примери: фенилкетонурия, циститна фиброза, 
сърповидно-клетъчна анемия, класическа 
галактоземия (GALT), вроден хипотиреоидизъм. 

Скрининг при 
новородени

•Използват се за идентифициране или отхвърляне на 
определено генетично или хромозомно заболяване 
при симптоматични пациенти или като помощ при 
вземане на клинично решение.

•Примери: скелетни дисплазии, таласемии, 
краниосиностози. 

Диагностични 
изследвания

•Използват се за идентифициране на асимптоматични 
индивиди, носещи рецесивна мутация в едното копие 
на гена, която, ако присъства в двете копия, 
причинява генетично заболяване. 

•Примери: циститна фиброза, таласемии, болест на 
Тей-Сакс.

Изследвания за 
носителство

•Използват се за откриване на изменения в гените или 
хромозомите на плода преди раждането. 

•Примери: спина бифида и синдром на Даун.

Пренатални 
изследвания

•Използват се за откриване на генетични изменения, 
водещи до определено генетично или хромозомно 
заболяване, при ембриони, съсзадени с методите за 
асистирана репродукция, като оплождане ин витро. 

Предимплантационни 
изследвания

•Използват се за откриване на генни мутации, за които 
се знае, че се предават в семейството, и които са 
свързани със заболявания, проявяващи се след 
раждането, често с напредване на възрастта. 

•Примери: повечето видове рак, сърдечно-съдови 
заболявания, диабет, болест на Хънтингтън, 
хемохроматоза, болест на Алцхаймер.

Прогнозни и 
предсимптоматични 

изследвания

•Използват се за идентифициране на жертви на 
престъпления или бедствия, за отхвърляне или 
уличаване на заподозрян извършител, или за 
установяване на родствени връзки между хора (напр. 
бащинство).

Съдебномедицински 
изследвания

•За определяне на оптималната лекарствена терапия и 
дозата събразно метаболитния отговор на даден 
човек. 

•ДНК тестове за най-вероятен отговор на лечение с 
абакавир, антикоагуланта варфарин, карбамазепин, 
имуноуспресанти от групата на тиопурините.

Фармакогенетични 
изследвания (PGx) 
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➢ диагностициране на генетично заболяване  

 

➢ преценка на вероятността за раждане на дете с дадено генетично заболяване  

  

➢ прогнозиране дали даден човек е по-вероятно да прояви странични ефекти или 

анормален отговор при лечение с определено лекарство  

 

 

➢ откриване на повишен риск за развитие на някое често срещано заболяване  

 

 

За да бъдат геномните изследвания приложими, те трябва да бъдат точни и клинично 

значими. Както показва Таблицата по-долу, геномните тестове трябва да се отличават с 

аналитична обосновка, клинична обосновка и клинична полза. Аналитичната обосновка е 

способността на едно изследване да даде точен и надежден резултат за даден генотип (или 

анализиран компонент) в клиничната лаборатория и в представителни проби за популацията, 

която е обект на проучване. Що се отнася до клиничната обосновка, важна цел е да се 

идентифицират и определят количествено потенциалните източници на биологични вариации 

Пример: откриването на изменения, наречени мутации, в един-единствен ген 
може да постави диагноза за генетични заболявания, като фамилна 
хиперхолестеролемия, мускулна дистрофия, болест на Хънтингтън и други 

моногенни наследствени болести.  

Пример: някои генетични заболявания са особено често срещани при хора, чиито 

предци произхождат от определени части на света. Носителите на такива 
наследствени болести обикновено нямат фамилна история на заболяването и по 
никакъв начин не биха могли да знаят, че са носители на ген, който би могъл да 

причини у децата им генетично заболяване – като циститна фиброза, болест на 
Тей-Сакс или сърповидно-клетъчна анемия. 

Пример: вариациите в някои гени, които направляват метаболизма на 

лекарствата, могат да доведат до по-бързо или по-бавно от нормалното 
метаболизиане, или преработване, на определени лекарства. Информацията за 

тези вариации ще помогне на вашия лекар да избягва лекарства, които биха могли 
да се окажат проблемни за вас, или да избере най-безопасната, най-ефективната 
доза лекарство. Примери на лекарства, за които генетичните изследвания са в 

ранните фази на приложение, са някои препарати за разреждане на кръвта, 
психиатрични медикаменти и някои видове противоракови химиотерапевтични 

средства.  

Например: Някои хора имат много висок риск за развитие на определено често 
срещано заболяване, като рак на гърдата, на яйчниците или на дебелото черво – 

често в по-ранна възраст от обикновеното – заради мутация в един-единствен ген. 
Действителният риск може да зависи от заболяването и от генната мутация. 

Знанието за съществуването на този много висок риск увеличава шанса или за 
предотвратяване, или за установяване на болестта в ранен стадий, когато 

възможностите за лечение са най-добри.  
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при анализа на определена проба. Клиничната полза е способността на едно изследване да бъде 

от полза за пациентите, като подобрява терапевтичните решения.  

 

Таблица 2. Технически изисквания за геномните тестове:  

– Аналитична обосновка: способност за точно и 

възпроизводимо имерване на анализирания компонент (или генотип). 

Измерва ли това, което се очаква да определя?   

– Клинична обосновка: способност за точно и надеждно 

предвиждане на фенотип, клинично заболяване или предразположение 

към такова. Отчита ли информация, за която се знае, че е свързана с 

определено заболяване?   

– Клинична приложимост: данни, които направляват грижите 

за пацианта и оказват влияние върху вземането на решения, което води до 

добавена стойност и подобрени резултати. Доколко информацията 

допринася за подобряване на крайните резултати за здравето?  

 

Бързото развитие на технологиите за геномно секвениране довежда до намаляване на 

цената на генетичните изследвания до такава степен, че започва да изглежда правдоподобно 

секвенирането в геномни мащаби да стане широкодостъпно в здравните грижи на всички етапи 

от живота – от преди зачеването до напреднала възраст (Фигура 7). Все още остават 

предизвикателства пред това геномиката да бъде изцяло прегърната в клинични условия, но 

някои подходи започват да преодоляват бариерите, като например споделяне на данни, 

ръководено от общността, за подобряване на прецизността и ефективността на приложението 

на геномиката при грижите за пациентите.  

Първоначалните анализи за съпоставяне на геномите на различни индивиди потвърдиха 

впечатляващи секвенционни сходства (99% идентичност), но скоро след това породиха 

очаквания, че милионите нуклеотидни различия между отделните индивиди биха могли да 

помогнат на клиницистите не само да разпознават биологичната уникалност на всеки един 

човек, но и да тълкуват тази информация за по-точно разкриване на физиологията, за поставяне 

на по-прецизни диагнози, за по-добра оценка на риска, по-ранно детектиране и мониторинг, 

както и индивидуализирани терапии за всеки един пациент, т.е. персонализирана (или 

индивидуална, или прецизирана) медицина. 
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Фигура 7. Приложение на геномиката през целия живот. Клинични случаи на 

приложение на геномиката за информиране на пациента на различни етапи от живота. 

(Rehm 2017) 

 

Ползата от геномиката в областта на персонализираната медицина  

 

Въпреки използването на диагностични ДНК изследвания преди 2000 г., 

експоненциалното нарастване на уменията ни да извършваме нуклеотидно секвениране става 

главна причина за сравнително скорошния акцент върху персонализираната медицина. 

Приключването на проекта HapMap дава възможност да се селектират единични нуклеотидни 

варианти (от англ. single nucleotide variants (SNVs); б. пр.) в цели геноми и да се поставят тагове 

(етикети) на често срещаните варианти в целия геном. Това позволява целогеномно търсене на 

асоциации (GWAS) за откриване на локуси, свързани с клинични фенотипове. С 

усъвършенстването на секвенирането от ново поколение (NGS) намаляват разходите и времето 

за секвениране на цели екзоми (WES) или цели геноми (WGS), а непрекъснато подобряваме и 

възможностите за съхранение, трансфер и анализ на огромни количества секвенционни данни. 

Това дава възможност да се анализират индивидуалните геномни секвенции на милиони хора, 

основно в условията на изследователски проекти или при полагане на клинични грижи. Широко 

разпространено е схващането, че достъпът до индивидуалните геномни секвенции и други 

„омиксни“ данни ще даде възможност да се добие по-подробна представа за нашето здраве и 

рисковете за разболяване и да се постигне по-прецизен подход към грижите за пациента – 

стратегия, днес известна като „прецизирана медицина“.  

С все по-голямото приложение на геномните данни за направляване на индивидуалната 

грижа за пациентите, системите ни на здравеопазване еволюират, макар че все още остават 

някои предизвикателства. Една такава перспектива илюстрира как геномиката насочва 

индивидуалното здравеопазване с нагледни примери за това как отделните индивиди се 

възползват от персоналната геномна информация – от висша диагностика и профилиране на 

тумори до геномни оценки на риска. Тези примери често се преплитат с ежедневните проблеми, 

https://www.genome.gov/10001688/international-hapmap-project/
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които все още стоят пред интеграцията на геномиката в клиничната практика, както и със 

стратегиите, които се разработват за преодоляване на тези бариери и за превръщане на 

геномиката в част от все повече аспекти от всекидневните грижи за пациентите. 

 

Тенденции в областта на персонализираните геномни изследвания за 
напътстване на здравеопазването  

 

През 2008 г. бяха основани няколко компании, които директно предлагат на клиенти 

генетични изследвания за широк набор от гени за здравни и развлекателни цели. Генетичните 

тестове, предлагани директно на клиентите през сайтове като 23andMe (Маунтин Вю, щата 

Калифорния), осигуряват път за получаване на генетични изследвания без предписанието на 

определен лекар. Всеки получава резултати от тестовете и персонализирана информация за 

своето генетично потекло, риск от развитие на заболяване или лекарствен отговор към посочени 

медикаменти. 

Предлагането на генетични изследвания директно на клиенти повдига редица етични, 

юридически и социални въпроси. В продължение на няколко години стоеше отворен въпросът 

дали тези тестове следва да бъдат обект на държавно регулиране или не. През ноември 2013 г. 

FDA (САЩ) заръчва на 23andMe да прекрати рекламирането и предлагането на услугите, 

касаещи здравна информация. FDA възприема тези изследвания като „медицински средства“ и 

в качеството на такива – като изискващи официално изпитване и одобрение от FDA за всеки 

тест. През февруари 2015 г. беше оповестено, че FDA е одобрила заявлението на 23andMe за 

теста за синдрома на Блум (http://www.fda.gov/News 

Events/Newsroom/PressAnnouncements/UCM435003), а през октомври 2015 г. – че компанията 

отново ще предлага здравна информация за 36 гена под формата на статус за носителство. 

Трябва да се отбележи, че потребителите на 23andMe могат да изтеглят своите геномни данни и 

да използват информация от други уебсайтове за интерпретация на резултатите, включително 

Promethease, Geneticgenie, openSNP и Interpretome, за връзки, имащи отношение към здравето. 

Друг по-положителен пример за това къде генетичните изследвания се явяват в помощ 

на пациентите е един клиничен случай, представен на конференцията на Американската 

асоциация на невролозите (англ. American Neurological Association; б.пр.) през 2014 г. 

Пациентката имала във фамилната си история по майчина линия болестта на Алцхаймер. Не 

знаела дали е носител, нито пък имала желание да разбере. Но искала да се увери, че няма да 

предаде мутацията на бъдещите си деца. Предимплантационната генетична диагностика дала 

възможност на лекарите й да идентифицират ембриони, които не носят мутацията за болестта 

на Алцхаймер (връзка към оригиналната статия: тук; б.пр.). Самата пациентка не е била 

подлагане на тестове, нито пък е била информирана за това в колко ембриони (ако изобщо е 

имало такива) се е съдържала мутацията. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.snpedia.com/index.php/Promethease
http://geneticgenie.org/
https://opensnp.org/
http://interpretome.com/
http://www.wsj.com/articles/genetic-testing-for-alzheimerswithout-revealing-the-results-1413221509
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Таблица 3. Примери за изследвания за персонални генетични профили за 

предразположение към болести.  

Компания Примерен 

продукт 

Описание 

23andMe  Health Edition  „Открийте дали носите наследствени маркери за 

заболявания като рак на гърдата, циститна 

фиброза, и Тай-Сакс... Разберете какъв е вашият 

генетичен риск за диабет тип 2, болест на 

Паркинсон и други.“  

deCODEme  Complete Scan  „Изчислете вашия генетичен риск за 51 

заболявания...“  

Genetic 

Health  

Premium Male  „Това е нашият най-подробен тест; той включва 

всички други тестове в нашата гама... Изчислете 

вашия риск от заболяване от рак на простатата, 

както и риска от тромбоза, остеопороза, 

метаболитен дисбаланс от детоксикация и 

хронично възпаление. Изчислява и рисковия 

профил за най-често срещаните сърдечно-

съдови заболявания...“  

Graceful 

Earth  

Геномен тест за 

болестта на 

Алцхаймер  

„Проверете вашата бъдеща склонност към 

разболяване ПРЕДИ да се появят симптоми... 

Предварителният поглед върху вашето 

генетично предразположение ще ви даде 

възможност за активна профилактика“.  

Navigenics  Health Compass  „Знанието за вашето генетично 

предразположение към важните здравословни 

проблеми и лекарствени реакции може да ви 

помогне да се мотивирате да предприемете 

стъпки към към водене на по-здравословен 

живот. Получили информация за тези рискове, 

можете да планирате важните неща.“  

 

Също така, масовият скрининг на новородените е изключително успешна програма за 

обществено здраве, предотвратяваща заболеваемостта и смъртността чрез ранно поставяне на 

диагноза и овладяване на патологичните състояния, включително на редките вродени грешки 

на метаболизма. Заболяванията като фенилкетонурия не са клинично изявени при раждането, 

но довеждат до значителни необратими увреждания или смърт, ако не бъдат лекувани 

своевременно. Скринингът на новородените спасява безброй животи и съществено подобрява 

качеството на живот на децата, като позволява навременни терапевтични интервенции, а 

технологичните новости, като използването на тандемна масспектрометрия (MS/MS), играят 

важна роля в разширяването на скрининга. Капацитетът на секвенирането в геномен мащаб за 

откриване на гени, свързани със заболявания, се прилага все повече като диагностичен тест при 

деца с подозрение за моногенни заболявания. 

Способността да се анализират множество или всички гени наведнъж отваря нови 

възможности в областта на геномната медицина. Клиничната полза от скрининга е призната за 

определени болести и при все повече медицински специалности, като медицинската генетика и 



 
 

 

25 | P a g e  
 

МЕДИЦИНСКА БИОИНФОРМАТИКА 

геномика обещават по-добра диагностика и по-добро лечение, а пациентите се обръщат към 

лекарите с въпроси за приложимостта на тези технологии за грижите им за себе си. Някои 

експерти обаче предупреждават, че пътят до превръщането на генетиката и геномиката в 

рутинна клинична практика е неясен.  

 

Изчислителна медицинска информатика 
 

Изчислителната медицинска информатика е нова тема на изследвания в рамките на 

медицинската индустрия и отвъд нея. Това е мултидисциплинарна област, която включва 

различни науки, като биомедицина, медицина, грижи за болните, информационни технологии, 

компютърни науки и статистика. Изчислителната медицинска информатика е клон на науката, 

посветен на това как изчислителните методи могат да се отнесат към предоставяне на 

здравеопазване. Като прилага информационни и изчислителни технологии, медицинската 

информатика събира и анализира информация от всички домейни на здравеопазването за 

прогнозиране на здравния статус на пациентите. Главната цел на изследванията в областта на 

медицинската информатика е да се подобри качеството на предоставяните грижи за пациентите 

или производителността на здравеопазването. През последните години медицинската индустрия 

претърпява бързо увеличаване на медицинските и здравните данни. Фигура 8 представя 

нарастването както на медицинските данни, така и на цифровите медицински данни. 

Прогнозира се, че до 2017 г. пазарът за анализиране на данни от здравеопазването ще се 

разрастне 8–10 по-бързо от икономиката като цяло.  

 

 

Фигура 8. Ръст на данните от здравеопазването. (Fang et al. 2016) 

 

През последните години бързото разрастване на новите технологии довежда до 

значително увеличаване на цифровите данни в здравеопазването. Все повече медицински 

открития и нови технологии, като нови сензори, мобилни приложения, заснемащи устройства, 

умно облекло, допринясят към допълнителните източници на данни. Поради това медицинската 

индустрия произвежда огромно количество данни, като оползотворява информация от всички 

източници на медицински данни, напр. електронни здравни карти (ЕЗК, включително 
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електронни медицински досиета) и лични здравни досиета (ЛЗД – един подвид ЕЗК, включващ 

епикризи, лабораторни резултати и медикаменти). Според доклади цифровите медицински 

данни от цял свят се изчислява да възлизат на 500 петабайта (1015) през 2012 г. и се очаква да 

достигнат 25 екзабайта през 2020 г.  

Цифровите медицински данни са не само огромно количество, но и сложни по структура 

за традиционния софтуер и хардуер. Част от факторите, допринасящи за това традиционните 

системи да се провалят при обработването на тези набори от данни, включват: 

– голямото разнообразие от структурирани и неструктурирани данни, като 

медицински досиета, написани на ръка лекарски бележки, снимки от образна диагностика 

(магнитно-резонансна томография, компютърна томография) и рентгенографски плаки;  

– съществуването на „шумни“, хетерогенни, разнообразни, лонгитюдни и големи 

набори от данни в медицинската информатика; 

– трудности при заснемането, съхранението, анализирането и визуализирането на 

толкова големи и комплексни набори от данни; 

– необходимост да се увеличи капацитетът на запаметяващите устройства, 

изчислителната мощност и производителността;  

– подобряване на качеството на грижите, сигурността на данните на пациентите, 

споделянето и намаляването на разходите за здравеопазване.  

 

Ето защо са нужни решения за управлението и анализирането на такива комплексни, 

разнообразни и огромни набори от данни с разумна сложност по време и памет. Анализирането 

на „големи“ данни – общоприет термин за назоваване на набори от данни, които са големи и 

сложни; играе изключително важна роля при управляването на огромното количество 

медицински данни и подобряването на качеството на предлаганото на пациентите 

здравеопазване. Освен това обещава ярки перспективи за намаляване на разходите за здравни 

грижи, подобряване на леченията, постигане на по-персонализирана медицина и подпомагане 

на докторите и лекарите при вземането на персонализирани решения. 

В заключение, основните предимства на анализирането на „големи“ данни в областта на 

здравеопазването са следните:  

1. оползотворява огромния обем данни и предоставя своевременно и ефективно 

лечение на пациентите;  

2. предоставя на пациентите персонализирани грижи; 

3. ще бъде от полза на всички елементи на медицинската система (т.е. 

предоставящите, плащащите, пациентите и ръководството). 
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