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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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Въведение 
 

Храните и храненето заемат важно място при регулацията на процесите в човешкото 

тяло. Въвеждането на високоразвити технологии, като „омиксните“, в науката и практиката на 

производството на храни създава сериозни затруднения с интерпретацията на натрупаното 

голямо количество източници на данни. Едно от решенията на този проблем е използването на 

биоинформатичния подход, който дава отлична основа за успешно развитие на хранителното 

производство и инженерство.  

Храната се явява важен регулиращ фактор за различни процеси в тялото – метаболитни, 

умствени и др. Зачестяването на различни хронични заболявания също е свързано с храната. 

Значителни усилия се полагат за стимулиране и подобряване на хранителния потенциал и 

качеството на хранителните ресурси. През последните години областта на хранителните науки 

се разраства забележително благодарение на приложението на различни „умни“ методи, като 

„омиките“. За да се справим с голямото разнообразие от данни и затрудненията с тяхната 

интерпретация, е необходима база данни. В нея може да се съхранява и непрекъснато 

актуализира обширното количество данни и ресурси, които са от съществено значение за 

науките за храните и храненето. По този начин развитието на биоинформатиката в областта на 

храните ще спомогне за предоставянето на лесни и удобни начини за подобряване на 

изследванията и технологиите за производство на храни. 

 

Биоинформатиката от полза за храненето и производството 

на храни 
 

Биоинформатиката силно зависи от хармонични софтуерни решения, които са на 

разположение за всички учени благодарение на електронните телекомуникации. Огромната 

изчислителна мощност на съвременните компютърни системи среща все по-малко ограничения 

по отношение на капацитета за съхранение на данни и времето за извършване на изчисления. 

Ето защо единственият лимитиращ фактор е липсата на информация по определени въпроси. 

Тъй като процесите в хранително-вкусовата промишленост се основават на полезни 

микроорганизми – бактерии, плесени и дрожди, растящият брой пълни геномни секвенции на 

организми води до бързо разширяване на ценните познания, запълващи тази празнина. 

Натрупаните знания могат да се използват в много различни области, като метаболитно 

иженерство, производителност като клетъчни микрофабрики и разработване на нови методи за 

консервиране. Нещо повече, геномните познания за микроорганизмите за хранителни цели ще 

реновират научните изследвания върху пребиотиците и пробиотиците, така че да бъде описан 

широкият набор от свойства на бактериите от техния растеж до отговора спрямо стресови 

фактори и микробната екология на множество видове в човешкото тяло като гостоприемник. 

 

Приложна биоинформатика за изследвания на храните и 
храненето: ползване и примери 

 

За изясняване на механизмите на действие на хранителните вещества учените трябва да 

използват редукционистична стратегия. Тя свежда проблема до нивото на клетките, белтъците, 
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гените и т.н. След това натрупаните знания се трансферират към нивото на човешкото тяло, за 

да се оценят ефектите на хранителните вещества. По този начин изучаващите храненето 

непрекъснато генерират и интерпретират данни на молекулярно ниво. Сериозните познания за 

метаболизма, позволяващи да се правят предвиждания, изискват изучаване на хранителните 

вещества и метаболитите в контекста на свързаните с тях регулаторни механизми. Например 

рецепторите, активирани от пероксизомни пролифератори (англ. peroxisome-proliferator 

activated receptors (PPARs); б.пр.), представляват комплекс от молекули, които директно 

свързват приемането на хранителни вещества с ответните реакции на организма. PPARs са 

транскрипционни фактори, чувствителни спрямо различни молекули на клетъчно ниво, като 

мастни киселини и техни производни. След това се стартира определена метаболитна програма 

чрез регулиране на експресията на различни гени, които се явявят мишени. В отговор на тези 

напълно механистични схващания за PPARs наскоро бе проведено биоинформатично 

изследване за предвиждане на гените, явяващи се мишени за PPAR, на нивото на целия геном. 

Всъщност това проучване предоставя първата библиотека за гени, чувствителни спрямо 

хранителни вещества, и за първи път демонстрира как базите данни и софтуерът могат да бъдат 

интегрирани с цел разискване на логически въпроси, имащи отношение към храненето. 

Дават се отговори на следните въпроси: 

i) Кои гени се регулират директно от PPARs и, съответно, от мастните киселини и 

техните производни? 

ii) Какви са биологичните функции на тези гени, имащи отношение към мастните 

киселини? 

iii) Кои други транскрипционни фактори регулират гените, имащи отношение към 

мастните киселини? 

Опростената диаграма (Фиг. 1) илюстрира как се интегрират бази данни и софтуер, за 

да се намерят отговори на тези въпроси.  

Диаграмата на Фиг. 1 показва основните стъпки при предвиждането на регулаторния 

ефект на PPARs върху генната експресия. Обобщено те са следните: 

- в литературата в базата данни PubMed се търси за статии, съдържащи 

експериментални данни за свъзващите ДНК сайтове на PPARs; 

- тези сайтове се използват за построяване на стохастични матрици с различни 

пробабилистични допускания с помощта на програмите CONSENSUS и GMMPS; 

- извлича се интересуващата ни геномна информация (всички известни човешки 

гени, области ДНК, разположени след сайта за начало на транскрипция, консервативни 

елементи в рамките на тези области и хомоложни гени в мишия и плъшия геном) с помощта на 

специално създадени програми; 

- отчитат се стохастичните матрици спрямо ДНК секвенцията, разположена след 

известните гени, явяващи се мишени за PPAR, и други гени в генома, подбрани на случаен 

принцип, като се използват специално създадени програми и софтуер; 

- прилагат се на методи за свеждане до минимум на броя фалшивоотрицателни 

или фалшивоположителни резултати при детектирането на свързващи PPAR сайтове и 

идентифицирането на потенциални гени, явяващи се мишени за PPAR, на ниво цял геном; 

- анализират се групите гени (мишени за PPAR) с помощта на интрумент за 

анализиране на генни онтологии, наред със специално разработен софтуер за определяне на 

биологичните функции на всяка група. 
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Фигура 1. Интегриране на бази данни и софтуер за предвиждане на гени, 

регулирани от от пероксизомни пролифератори (по Lemay et al., Am J Clin Nutr 

2007;86:1261–9) 

 

Биоинформатика при реконструиране на метаболитни пътища 
 

Микробният метаболизъм лежи в основата на значителна част от преработката на 

храните вече векове наред. Ферментацията на храните се възползва от способността на полезни 

микроорганизми да преобразуват субстрати (в повечето случаи въглехидрати) до специфични 

органични съединения, допринасящи за вкуса и аромата, структурата, консистенцията, 

стабилността и безвредността на хранителния продукт.  

Поради фундаменталното значение на микробния метаболизъм за голямото разнообразие 

от храни: хлябове, сирена, вина, салами и др., повече от един век изследванията са били 

насочени към неговото проучване. Значително се разширява възможността тези познания да 

бъдат превърнати в още по-високо качество на храните благодарение на наличните инструменти 

за разкриване и управляване на микробния метаболизъм със съвременните геномни и 

биоинформатични подходи. Всъщност огромният информационен поток за микробния 

метаболизъм бива конвертиран до използваеми познания единствено поради появата на 

сериозна изчислителна мощност и биоинформатични инструменти, които покриват големи 

набори от данни, генерирани от изследвания в областта на храненето. 
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Тези знания не само ще доведат до поява на ново поколение храни с добавена стойност, 

но също и осезаемо ще променят способността на храните да повлияват качеството на живот на 

отделния човек. 

 

Приложение на тестовете за генна експресия 

 

Способността на хранителните вещества да контролират директно експресията на 

определени гени е залегнала в същността на наука за храненето от ново поколение, която дава 

възможност на изследователите да използват геномна информация за разработване на 

технологии за измерване на броя транскрибирани гени в която и да е клетка в който и да е 

момент от време (т.е. тестове за генна експресия). По този начин учените разкриват тесните 

взаимоотношения между организмите и заобикалящата ги среда. 

Изследването на интегративния метаболизъм на животните и човека е свързано с храните 

и храненето като център на мултидисциплинарна област. Очевидно силната връзка между 

начина на хранене и здравето сега намира механистичната си основа чрез разкриването на 

взаимодействието между хранителните вещества и метаболитните пътища. Тъй като 

болшинството хранителни вещества оказват влияние на широк набор от биохимични пътища, 

храните имат многостранен ефект: плейотропни дисфункции при относителна липса на 

определено хранително вещество, т.е. недостиг, и плейотропни ползи, когато нивата се 

възстановят до нормалните.  

Класическите биохимични подходи много добре описват ефектите на едно отделно 

хранително вещество върху една-единствена мишена; трудно е обаче да бъде обяснен 

многостранният характер на метаболитните ефекти върху целия организъм. Съвременната 

геномика използва обратния подход: измерва се всичко. Геномните изследвания разкриват 

плейотропното поведение на хранителните вещества от външната среда, като описват пълния 

спектър от транскрипционни отговори спрямо която и да е променлива, включително на тези 

вещества. Такъв глобален експериментален дизайн става възможен благодарение на 

способността на биоинформатичните инструменти да управляват и анализират адекватно 

обширното количество натрупани данни.  

 

Генетични вариации 

 

След секвенирането на човешкия геном, в ход е картирането на полиморфните области, 

които определят индивидуалните фенотипни различия сред населението. Установените с този 

подход вариации първоначално се разглеждаха само като ключ към разкриването на генетични 

заболявания. Вече се знае обаче, че те са също в основата на индивидуалните различия в начина 

на хранене и здравето. Вариации в секвенцията на един ген (дори един-единствен нуклеотид, т. 

нар. единични нуклеотидни полиморфизми (англ. Single Nucleotide Polymorphism – SNP); б.пр.), 

понякога повлияват необходимото количество от различни хранителни вещества и 

физиологичния отговор спрямо тях. Като примери за полиморфизми, които оказват влияние на 

храненето и са свързани със заболявания, могат да се посочат: фенилкетонурията, при която 

неспособността да се метаболизира фенилаланин го прави токсичен; лактозната непоносимост, 

дължаща се на полиморфизъм или в структурата на лактазния ген, при което се кодира 

нефункционален ензим, или в регулаторните области на генома, при което не се позволява да 

бъде произведен ензим от напълно функционалния ген при възрастни индивиди.  



 
 

 

10 | P a g e  
 

БИОИНФОРМАТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ХРАНИ 

С геномиката ще дойдат познанията за това как да предвиждаме здравето. Потенциалът 

на биоинформатиката да предоставя знания за интегративната природа на множество гени при 

отделния консуматор ще подпомогне предвиждането на здравето, със съответния избор на 

инвивидуализиран начин на хранене. Това ще стане възможно в близко бъдеще благодарение на 

биоинформатичните инструменти, способни да се справят с количеството данни, получавани 

при количествената оценка на индивидуалния метаболизъм, и повлияване на метаболизма на 

същия този индивид с помощта на храни, отразяващи се благоприятно на неговото здраве. 

Инструментите на геномиката и биоинформатиката ще подобрят изпитванията в 

областта на човешкото хранене. По време на провеждането им не е лесно да бъдат открити 

статистически достоверни положителни ефекти от различни хранителни вещества и храни, 

защото размерът на ползите е доста малък в сравнение с цялостната вариабилност в една извадка 

от хора, подбрани от населението на случаен принцип, и защото хората не проявяват 

хомогенност в отговора дори спрямо най-простите хранителни променливи.  

За преодоляване на тази спънка сега са в ход анализи на клинични и епидемиологични 

изпитвания с данни за SNP като независими входни променливи. Повечето клинични 

изпитвания изграждат каталози от SNPs на гени, чиято функционална вариация е от важно 

значение например за появата на рак, на автоимунно или сърдечно заболяване. Този подход се 

оказва успешен не само при идентифициране на причините за статистическата вариация между 

индивидите, а също и при откриването на потенциалните биохимични механизми, отговорни за 

вариацията в ответната реакция. 

 

Генетични полиморфизми и хранителни потребности 

 

Полиморфизмите в различните гени, кодиращи ензими, транспортни белтъци и 

регулаторни белтъци, оказват влияние на абсолютните количества незаменими вещества (вкл. 

витамини, минерали и т.н.), необходими за задоволяване на клетъчните потребности. Ето защо 

вариациите сред населението по отношение на хранителния статус представляват комплексна 

стойност. Тя е сума от вариациите в поеманата храна плюс вродените вариации сред отделните 

индивиди по отношение на генетично предопределените им способности да абсорбират, 

метаболизират и усвояват тези хранителни вещества. Стойностите на препоръчителния дневен 

прием се определят въз основа на експериментални данни за нуждите на статистически 

представителна извадка от населението. Въпреки това диапазонът на вариации в отговора 

спрямо микро- и макроелементите сред населението е много по-голям. По-конкретно, 

индивидуалният избор на храни, генетиката и храненето са свръзани по сложен начин, което бе 

подчертано съвсем наскоро с помощта на инструментите на геномиката. Например предполага 

се, че полиморфизмът в наскоро идентифициран белтъчен рецептор за сладко лежи в основата 

на различията в приема на висококалорични храни, т.е. добре познатият „ищах за сладко“. 

Науката за храните – стъпила на информацията, успешно предоставяна от геномиката, за 

хранителните предпочитания и съответната роля на генетиката и средата – вече е в състояние 

да създава хранително по-съвършени продукти, които са по-привлекателни (органолептично) за 

точно това подмножество от населението, за което те са най-подходящи. Засега обаче 

технологиите за експериментално описване на ефектите от начина на хранене върху отделния 

индивид се използват широко само при клиничните изпитвания. Те все още не участват при 

рутинните оценки на консуматорите. Поради това консуматорите не могат да извлекат за себе 

си някакви ползи от познанията в областта на храненето, защото те просто не разполагат с тях. 

Тази липса на информация е най-важният фактор, оказващ отрицателно влияние върху по-
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широкото подобрение на хранителното здраве сред населението. 

 

Генетични вариации и отговор спрямо промените в цялостния начин на 
хранене 

 

Основният метаболизъм на макронутриентите при човека, особено на въглехидратите и 

мазнините, е силно зависим от генетичните различия. Установено е например, че 

полиморфизмите в гените за апопротеини (apoE, apoAIV) или за ензими от метаболизма на 

липопротеините (липопротеин липаза) оказват пряко влияние върху улавянето на липидите, 

постъпващи с храната. Поради това полиморфизмите в гените, свързани с липидния 

метаболизъм, направляват по различен начин индивидуалния отговор спрямо липидите в 

храната. Белтъкът apoE улавя постъпилите в кръвта липопротеини от черния дроб (VLDL и 

LDL). Функцията на този белтък се повлиява от полиморфизмите в гена, който го кодира. Освен 

това, с фенотиповете на apoE корелират и други заболявания, съвсем различни от сърдечно-

съдовите, включително болестта на Алцхаймер. По всичко личи, че решаваща роля при 

развитието на тези заболявания според генотипа играе начинът на хранене чрез влиянието, 

което оказва върху количествения поток на чернодробни липопротеини. 

Мнозина консуматори смятат приложението на геномните тестове сред населението като 

безполезно или неуместно. Причината е, че те не виждат никаква пряка полза за себе си. 

Независимо от това, разкриването на индивидуалните вариации в гените, свързани с храненето, 

е от огромно значение, тъй като тези знания могат да се използват за успешна интервенция. Има 

данни, свидетелстващи, че генотипът предопределя различията в постпрандиалния липиден 

метаболизъм на мазнините в храната. От особено практическо значение е реализирането на 

въпросното откритие като препоръки за това как засегнатите да променят своя прием на 

мазнини с храната. Така информацията за начина, по който определен човек реагира на храните, 

ще му разкрие как да промени начина си на хранене, така че да подобри здравето си. На практика 

всяко ново откритие на генетични полиморфизми, имащи отношение към здравето, усложнява 

комплексната картина още повече. Благодарение обаче на съвременните биоинформатични 

инструменти, които са интегративни по природа, всяко ново откритие бива добавяно към бързо 

разрастващата се съгласувана база данни за здравето и начина на хранене на отделни индивиди. 

 

Биоинформатичните подходи повишават качеството на 
производството на храни 
 

Добив на биомаса и метаболити 

 

Оптимизацията на добива на биомаса остава непрекъснато предмет на внимание по 

отношение на подобряването на процеса на производство на храни. Метаболитното моделиране 

на ниво геном е метод, който се използва за целенасочено подобряване на добива при 

ферментации. При него геномната секвенция на микроорганизма се използва като каталог на 

метаболитния потенциал на даден щам. С този метод са създадени метаболитни модели за голям 

брой микроорганизми, включително такива за хранителни цели. Лимитиращ фактор за 

точността на моделите понякога се оказва качеството на геномната секвенция. Например някой 

ген би могъл да бъде пропуснат поради непълнота на секвенирането. Метаболитният модел 

обаче може да се финализира, като се идентифицират реакциите, които липсват в него, но най-
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вероятно съществуват, защото са част от поредицата реакции или от метаболитния път. 

Метаболитните модели на ниво цял геном позволяват in silico симулация на растежа на 

микроорганизма при (метаболитните) ограничения, дължащи се на наличността на субстрата в 

средата. Такива симулации се използват за оптимизиране на състава на средата, така че по-добре 

да отговаря на потребностите на микроорганизма. Освен това моделите понякога успяват да 

подскажат алтернативни или по-евтини субстрати за ферментацията, както и да подобрят 

продукцията на важните съединения, като вземат под внимание вероятните промени в 

активността на щама по отношение на вкусовите качества и консистенцията. Тези модели се 

прилагат също и за комплексни ферментационни процеси (с участието на повече от един щам), 

като внасят яснота за взаимодействията между различните видове/щамове.  

Втори фактор, който подобрява цялостния добив, е устойчивостта на щамовете. Този 

фактор се повлиява в голяма степен от промените във ферментационните условия, при които се 

приготвят стартерните култури. Например при L. lactis въз основа на корелации между нивата 

на генна експресия и преживяемостта на клетките, са установени редица гени, които 

потенциално имат причинно-следствена връзка с преживяването. Същественото значение на 

тези гени за фенотипа на щамовете е потвърдено допълнително по метода на умишленото 

повреждане на гени. Демонстрирано е, че не само генът, а и неговата експресия са важни за 

определен фенотип. С други думи, аклиматизирането на щамовете L. lactis, последвано от GTM 

и TTM, позволява подобряване на тяхното преживяване в условия на топлинен и оксидативен 

стрес.  

 

Особености на консистенцията и вкусовите качества  

 

Ферментационният процес повлиява също и важни характеристики като консистенцията 

и вкусовите качества на хранителните продукти. Тъй като тези характеристики са специфични 

за всеки един микроорганизъм, те могат да бъдат изменени при ферментацията. Например 

внасянето на допълнителни щамове при ферментация на сирена може да измени вкусовите 

качества, а добавянето на продуциращи екзополизахариди микроорганизми – да подобри 

консистенцията на киселото мляко. По подобен начин вкусовият профил на виното може да се 

модифицира или чрез изменение на параметрите на ферментацията, или чрез промяна на 

стартерните култури. Несъмнено всички тези подобрения могат да бъдат осъществени чрез 

изпитване на различни експериментални режими. Така за тяхното оптимизиране намират 

приложение биоинформатиката и анализите на данни. 

Генният състав на определени микроорганизми при специфични ферментационни 

условия се използва за предвиждане на тяхната производителност. Разбира се, такива 

предвиждания, основаващи се на метаболитни модели, трябва да бъдат допълнително 

потвърдени, както в случая с L. lactis MG1363 и образуването на аромат. По сходен начин 

геномната секвенция на Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus разкрива как той е адаптиран 

към ферментацията на мляко и произвеждането на кисело мляко. Извършваните геномни 

анализи на Oenococcus oeni и дрожди разкриват тяхната роля при ферментацията на вино.  

Наред с тези предимства на метаболитните модели, предвиждането на по-сложни 

фенотипове, като толерантност към стрес, очевидно не е толкова лесна задача само въз основа 

на генния състав. За предвиждане на такива фенотипове трябва да се вземат под внимание и 

данните за нивата на транскриптите на тези гени. 

Ефектите върху вкуса и консистенцията се дължат главно на метаболитите, които се 

продуцират или преобразуват по време на ферментационните процеси. Окончателните 

органолептични характеристики ще се предвидят по-скоро с помощта на метаболитни модели, 

отколкото чрез търсене на връзки между генния състав и вкуса и консистенцията. Златният 
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стандарт за изпитване на органолептичните характеристики на даден ферментационен продукт 

е количественият дескриптивен анализ, извършван от група обучени експерти. Тези тестове 

обаче са сложни и изискват значителни количества от продукта. Освен това резултатите зависят 

от опита на експертите. Методите на метаболомиката за изследване на профили вече могат да 

измерват едновременно стотици метаболити в малки количества проби от храни. Наред с това 

са разработени нови статистически методи, които асоциират данните от апаратурата (напр. 

хроматограф и/или масспектрометър) с органолептичните данни.  

 

Ферментационни процеси със смесени култури 

 

Приготвянето на някои храни включва сложни ферментационни процеси, при които 

последователно участват различни микроорганизми (бактерии, дрожди и фунги). Като примери 

могат да се посочат процесите на производство на сирена, малолактично вино, соеви храни и 

морски дарове. Както при подходите, които търсят връзки между транскрипцията на гени и 

определени фенотипове, споменати в Глава 2.3.2., може да съществуват асоциации между 

наличието или отсъствието на (комбинации от) микроорганизми (или техни функционални 

особености) с характеристиките на ферментационния продукт. 

За да бъде охарактеризиран един ферментационен процес, първата основна стъпка е да 

се определят микроорганизмите, присъстващи при различните етапи на ферментацията, и да се 

открият корелации между тези групи микроорганизми и измерените стойности на метаболитите 

(метаболомика). Функционалният потенциал, кодиран в геномите им, определя свойствата на 

микробните консорциуми. Метагеномните изследвания също така разкриват ДНК на 

некултивируеми микроорганизми наред с ДНК на култивируемите. Това дава възможност да се 

предвиждат функционалните особености на микроорганизмите въз основа на секвенциите в 

консорциума. Все още обаче има технически ограничения, свързани с идентифициарнето и 

разделянето на ДНК от мъртви микроорганизми, което понякога става причина за получаване 

на подвеждащи резултати. 

С помощта на метатранскриптомиката се получават профили на иРНК секвенции от 

комплексни ферментации. Предимството на метатранскриптомния пред метагеномния подход е 

в това, че отчитането на генната експресия позволява да се установи точно кои гени в 

действителност се експресират в смесената култура. Метатранскриптомният метод използва 

микрочпове с геномите на няколко вида за определяне на глобалната генна експресия при даден 

вид. Практическото приложение на този подход е документирано за участващите бактериални 

съобщества. Предимството е в това, че метагеномните и метатранскриптомните профили могат 

да дадат насоки за най-вероятните участващи микроорганизми (геномните секвенции на 

изолатите от ферментационния продукт). Това, очевидно, е приложението на методите на 

метагеномиката/метатранскриптомиката при охарактеризирането и евентуалното оптимизиране 

на ферментационните процеси. 

Добре известно е, че бактериофагите играят важна роля при промишлените ферментации 

поради явлението генетична трансдукция, чрез което се поддържа биоразнообразието. Също 

така се знае обаче, че фаговите инвазии разстройват ферментационните процеси много 

ефективно. Понастоящем предвиждането на специфичността на бактериофагите и 

взаимодействията между микроорганизмите в смесените ферментационни култури са 

времеемки задачи. Биоинформатичните методи биха могли да се използват за анализиране на 

взаимодействията между микроорганизмите и бактериофагите. Те биха допринесли за 

информирани подобрения на стабилността на ферментациите. Това може да бъде постигнато 

чрез провеждане на експерименти с in situ съставени микробни консорциуми, които са в процес 
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на разработка.  

 

Биоинформатиката в областта на растениевъдството и 
хранително-вкусовата промишленост 

 

Напредъкът в приложението на генетично модифицираните култури (ГМК), като често 

прилаган подход в хранително-вкусовата промишленост, се основава на генетични изследвания 

при растенията, които допринасят за последователни темпове на производство. Водещата цел 

при производството на ГМК е да се подобри качеството на хранителните суровини, за да се 

осигури ефективната им преработка и в крайна сметка да се получат ценни и безвредни храни. 

Идентифицирането на биосинтетичните гени с растителен произход, които са от значение за 

здравето, става с помощта на проектите за секвениране на геноми. Такива геномни изследвания 

имат пряко участие в усъвършенстването на ефективността и ефикасността на 

растениевъдството за тяхното подобрение. 

Типичен пример в това направление е какаовото дърво (Theobroma cacao), от което се 

добива суровината за шоколадовите хранителни продукти. В миналото е било трудно да се 

селектират семена с по-високо качество и добър вкус. За нормален добив на семена дърветата 

трябва да растат поне 3–5 години. Извършването на ДНК фингърпринтинг при скрининга за 

растителни маркери за откриване на генотипни връзки между сортовете и наличието на 

експресирани маркерни секвенции (EST), както и на генетични съпоставяния с други растения 

– всичко това зависи от биоинформатиката. Така още повече ще се подобри селекцията на 

желани признаци в ранните етапи на развитие на растенията според генотипа и фенотипа.  

Що се отнася до хранително-вкусовата промишленост, най-прякото приложение на 

биоинформатиката е при оптимизирането на количествените параметри на традиционните 

опериращи блокове. Като цяло, главната цел при изработката на хранителни стоки е да се 

подобри стабилността при съхранение и безвредността. Процедурите при преработката 

обикновено са свързани с прилагане на значителен излишък на енергия с цел осигуряване на 

голям диапазон на грешка. Структурната сложност на биологичните материали, естествената 

вариабилност на живите организми и ответната реакция на изходните материали спрямо 

параметрите на обработка, са трите важни фактора, които изискват голям диапазон на грешка. 

С помощта на биоинформатиката нашите познания за биологичните организми – от бактерии и 

вируси до растения и животни, се развиват непрекъснато, което спомага за оптимизиране на 

процесите при производството на храни и свеждането до минимум на всички важни за разходите 

входни параметри, най-вече енергията.  

Голямото предизвикателство пред съвременната хранително-вкусова промишленост е 

ефективното съчетаване на биологичните познания за живите организми с информацията за 

биоматериалите, необходими за преработването им до храни.  

По време на обработката традиционно биоматериалите от живи организми биват 

реструктурирани до по-малки и по-прости форми в стабилни, сравнително хомогенни храни. 

Този процес е силно енергозависим и в повечето случаи по време на него се губят 

първоначалните биологични свойства на живите системи. Биоинформатиката предлага 

детайлно описание на изначалната сложност на биологичните макромолекули в живите клетки, 

техните структурни свойства и голяма част от техните функции, всички от които изграждат 

фундамента на функционалната геномика и протеомика. Макар за момента само на теория, в 

близко бъдеще ще бъде възможно да се стъпва на изначалните структурни свойства на 

естествените хранителни стоки, за да се самосъставят нови храни, които запазват висока 
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биологична и хранителна стойност и се преработват с минимално количество енергия. Връзките 

биологична структура–функция, откривани чрез биоинформатиката при живите системи, ще 

бъдат картирани като връзки структура–фукнкция при храните от ново поколение. Нещо повече, 

огромното количество данни, които сега се генерират от биомиксните науки (геномика, 

протеомика, метаболомика), ще подобрят знанията за характеристиките и поведението на 

съставките. 

Естествените свойства на биомолекулите, изграждащи живите организми, определят 

основните свойства на биоматериалите в храните. Докато хранителните продукти биват 

обработвани по традиционен начин, не могат да се извлекат ползи от уникалните свойства на 

определени молекули. Точно обратното, в резултат на класическите методи за преработка, 

всички биомолекули от определен клас (напр. въглехидрати) се подлагат на физическа, 

топлинна и механична енергия, за да бъдат реструктурирани до по-стабилни и/или по-

биодостъпни хранителни системи. По време на този процес се елиминират всички уникални 

различия (дължащи се на характеристиките, присъщи на биомолекулите). Елиминират се също 

така сложните структурно-функционални връзки на живите организми.  

Преработката невинаги е съществена за качеството на храните. Всъщност е точно 

обратното – високоспецифичните биологични свойства на изходния жив организъм са ключови 

за стратегията на преработка и допринасят значително за органолептичните свойства на 

крайните хранителни продукти. Например обработката на кравето мляко с ензима ренин 

предизвиква естествено агрегиране на млечните казеини, което довежда до втърдяване при 

производството на сирена. Консистенцията и органолептичните характеристики на крайния 

продукт зависят от уникалните самоагрегиращи свойства на млечните казеинови мицели, които 

се стабилизират колоидно в млякото от капа-казеини, но се дестабилизират при ензимно 

разкъсване на солюбилизиращия ги гликомакропептид. Друг пример е производството на хляб, 

при което пшеничните зърна се смилат за разрушаване на биологичната им структура чрез 

механична енергия, след това билогичният процес на ферментация от дрожди постига 

едновременно ензимно елиминиране на фитиновата киселина докато тестото втасва и 

биохимично генериране на CO2 като набухващ агент в механично преобразуваната белтъчниа 

гелна структура. С тези примери сирената и хлябовете свидетелстват за положителния 

синергичен ефект, дължащ се на съхранените биологични процеси катализа, самоагрегиране и 

реструктуриране. Функционалната геномика, протеомиката и метаболомиката обаче 

предоставят знанията, необходими за преразглеждане на производството на храни с помощта на 

биомолекулни активности. С наличието на такива инструменти подръка растениевъдството ще 

се организира, при което ще се получат продукти, не само обогатени на една-единствена ценна 

съставка, но и преосмислени с новата цел да се увеличи безмерната стойност на храните за 

определяне на качеството на живот.  

 

Биоинформатиката в областта на качеството и 
безвредността на храните 

 

Науката за храните е мултидисциплинарна област, която обединява техническите науки 

с биологията и физиката за изследване на типовете храни, причините за тяхното разваляне, 

механизмите на производство на храни и подобряването на качеството им. Биоинформатиката 

играе важна роля при повечето процеси, стига данните за тях да са достъпни в машинно-четими 

формати. Като се вземе под внимание същественото значение на микроорганизмите в храните, 

особен интерес представлява прилагането на биоинформатични инструменти за предвиждане и 
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оценка на техните желани и нежелателни ефекти. В това отношение се провеждат изследвания 

в областта на геномиката и протеомиката, за да се отговори на изискванията при производството 

и преработката на храни, подобряването на тяхното качество и хранителна стойност и много 

други. 

Освен това биоинформатичните подходи са приложими и при производството на 

висококачествени култури с висок добив и защита от заболявания. Съществуват различни бази 

данни за храни, техните съставки, хранителна стойност, химични и биологични характеристики, 

които са от полза за изучаването и производството на храни. Едно съчетание на 

биоинформатиката с експериментално потвърждаване на отбрани резултати може да се очертае 

със следните методи: геномика за функционални предвиждания; метаболитни модели на ниво 

геномика; дизайн на комплексни хранителни свойства и проектиране. 

Фокусът на изследванията в областта на хранително-вкусовата промишленост се 

определя от потребностите на консуматорите от висококачествени, удобни, вкусни и безвредни 

храни на достъпни цени.  

 

Хранене и качество на храните 
 

Съвременната наука и технологиите в сферата на храните имат несравнима стойност за 

консуматорите с буквално безбройните възможности за индивидуален избор на вкусни, 

безвредни и богати на хранителна стойност продукти. Този огромен избор се поддържа от 

научните знания на всички нива на хранителната верига – от генетични подобрения на 

агропроизводството до проектиране на процеси и анализ на възприятията на консуматорите. Със 

силата си да генерира детайлни молекулярни познания за биологичните организми, 

биоинформатиката асемблира инструментите за преоткриване на храните. По този начин 

биоинформатиката има голяма стойност за хората, като допринася за повишаване на качеството 

на живот чрез качеството на консумираните храни. По-конкретно биоинфроматиката: 

- дефинира кои храни са безопасни на молекулярно ниво; 

- разработва храни, които са по-безопасни за консуматорите; 

- спомага за разкриване на основите на ароматите, консистенциите и 

вкусовите качества на храните и за изясняване на съответните неврофизиологични 

процеси; 

- подобрява процеса на производство на храни и оптимизирането на ефекта 

на вкуса и консистенцията на храните. 

 

Характерни особености на храните, влияещи на качеството 
 

Следните важни елементи, характеризиращи храните, се използват като индикатори за 

създаване на техни описания чрез инструментите на биоинформатиката.  

 

Вкус 

 

Известни са молекулярните и генетичните основи на вкусовите рецептори за: кисело, 

горчиво, умами, сладко и солено. Тези рецептори могат да се използват за откриване на ново 

поколение вкусови модификатори за храни. Новоразработените изчислителни алгоритми и 

софтуерни продукти с наличната информация за известните структури на тези рецептори правят 
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възможно извършване на молекулно моделиране и симулации. Такива симулации ще проправят 

пътя за създаване на съединения с по-интензивен вкус като хранителни добавки. Спомагат също 

за изясняване на основите на продължителността на вкуса, антагонизма и взаимното допълване. 

Биоинформатични алгоритми за анализ на секвенционно сходство са използвани за определяне 

на хомоложността между вкусовите рецептори за сладко и рецепторите за глутамат в мозъка, 

както и за идентифицирането на сензорите за кисел вкус при бозайниците. Системите от аромати 

стават все по-сложни, по-привлекателни и по-индивидуализирани за потребителите. 

 

Аромат 

 

Ароматообразуването при млечните продукти зависи от ключовата роля на млечната 

киселина. В това отношение проучването на генетичните секвенции на млечнокиселите 

бактерии разкрива ароматообразуващия им потенциал. Ароматният профил на редица храни 

не зависи от отделни съединения, а се дължи на наличието и взаимодействието на множество 

различни молекули. 

Биоинформатиката обаче играе сериозна роля при съчетаването на различни ароматни 

съединения за разработване на нови продукти въз основа на известната информация, вкуса и 

нуждите на потребителите. Биоинформатиката има значителен смисъл при осигуряването на 

качествен аромат и вкус на храната, като същевременно запазва нейната безвредност. В крак с 

молекулярната еволюция, биоинформатиката заема основоположна роля при изучаването на 

еволюцията на вкусовите рецептори. 

Различните провеждани изследвания са съсредоточени предимно върху връзката между 

регулацията на глюкозата и рецепторите за горчив вкус. Наскоро бе създадена елетронна база 

данни, включваща химичните свойства на разнообразни съединения, свързани с вкуса и 

аромата. Нещо повече, проучванията на генетичните секвенции на млечнокиселите бактерии 

играят важна роля при разкриването на специфичния аромато-образуващ потенциал, което 

спомага за придаване на аромат на редица храни, получени с ферментация.  

Освен вкусовите рецепори, в процес на идентифициране са рецепторите за мирис 

(надвишаващи вкусовите със 100 X) и пълният набор от обонятелни гени е публикуван. Този 

биоинформатичен подход към рецепторите за вкус и за мирис позволява да се съзададат 

сложни системи от аромати, оптимизиращи възприятията на аромата при високохранителни 

продукти, които понастоящем са органолептично непривлекателни, въпреки че имат висока 

здравословна стойност.  

 

Патогенни микроорганизми в храните 

 

В последно време трябва да се признае, че биоинформатиката започва да бъде все по-

високо ценена в областта на качеството и безопасността на храните. Патогенните 

микроорганизми в храните са съществен проблем за хранително-вкусовата промишленост, като 

проектите за секвениране на геноми сега се съсредоточават върху иновативни инструменти за 

определяне на източника на хранителните заболявания. По този начин отбелязването на 

специфичните молекулярни маркери спомага за определянето на патогенните бактерии и 

такива, предизвикващи разваляне, и за предвиждане на устойчивостта към стрес при топлинната 

обработка с цел консервиране.  
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Много важен резултат от биоинформатиката е проектирането на инструмент за 

откриване и идентифициране на бактериални патогени в храните. Този инструмент е разработен 

от FDA (англ. Food and Drug Administration; б. пр.) за молекулярно охарактеризиране на 

бактериалните патогени в храните с помощта на микрочипове. 

Поради големия потенциал редица проекти за секвениране на геноми са насочени към 

патогенните микроорганизми в храните. С развитието на технологиите за секвениране на геноми 

биоинформатиката предлага иновативен подход в помощ на определянето на източниците на 

хранителни заболявания. Например един наскоро разработен от FDA подход падпомага 

откриването на патогенни бактерии в храните, като тези компютърни инструменти целят 

предвиждане на микробния растеж в даден хранителен източник. За осигуряване на по-добро 

качеството на храните трябва да се използват инструментите на биоинформатиката, които 

позволяват автоматично установяване на различни свойства на храните. 

 

Откриване на хранителни алергени 

 

Биоинформатиката предлага ефективен подход за оценка на алергенния потенциал на 

нормалните белтъци в храните и играе съществена роля при оценката на безвредността на 

генетичномодифицираните култури, тъй като е от особена важност да се избегнат хранителните 

алергии. Тези инструменти предвиждат функционалността и алергенността на хранителните 

продукти, като изследват белтъчните секвенции на съставките. На практика, в 

биоинформатиката е използван метод за сравнителна геномика за охарактеризиране на редица 

патогени, асоциирани с храните, и източниците, свързани с тяхното производство. Те са обект 

на голям брой проекти за секвениране или сравнителни геномни изследвания. Получените 

резултати разкриват, че такива проучвания могат да изиграят съществена роля при 

предотвратяването на заболяванията, свързани с културите, и хранителните отравяния. 

Културните растения представляват водеща част от хранителната промишленост, поради което 

трябва да имат високо качество (т.е. високи добиви и устойчивост към заболявания). 

Биоинформатичният подход за идентифициране на гени в културите от пазарно значение може 

да се използва за разработване на трансгенни култури, а новите гени биха увеличили качеството 

и количеството хранителни продукти. Такъв подход би бил полезен при разработване на 

агрохимикали съгласно пътищата за сигнална трансдукция към определени мишени и за 

откриване на съставки, приложими като пестициди, хербициди или инсектициди. Поради 

особено отличителната природа на алергените, те притежават секвенционно сходство в 

структурата, което предизвиква еквивалентен отговор от IgE. Използването на тези методологии 

е причина СЗО да включи търсенето на секвенционно сходство като правило за оценка на 

алергенността на генетичномодифицираните храни. В последно време се използват различни 

биоинформатични методи за разработване на диагностика за алергени за предвиждане на 

алергията към фъстъци с помощта на машинно обучение. 

Към момента съществуват редица бази данни, посветени на хранителните алергени, като: 

AllerMatch, Informall, FARRP Allergen database и SDAP. 

 

Биоинформатика за качество и безвредност на храните 
 

Все по-високо се оценява биоинформатиката в областта на доброто качество и 

безвредността. Редица хранителни продукти претърпяват някакъв вид преработка преди да 

стигнат до консуматорите – от ферментация до опаковане. Микроорганизмите участват в голяма 
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част от тези процеси – или при трансформиране на храната до желания краен продукт, или като 

я развалят или контаминират.  

Биоинформатиката заема все по-важно място при предвиждането и оценката на желаните 

и нежелателните ефекти от микроорганизмите в храните. По отношение на желаните свойства, 

биоинформатичните методи могат да се използват за подобряване на производството на 

ферментационни хранителни продукти с помощта на микроорганизми, например функционални 

прогнози, основаващи се на геномиката, създаване на метаболитни модели на геномно равнище 

и предвиждане на комплексните свойства на храните (напр. вкус и консистенция), както и 

свойствата на сложните ферментационни процеси.  

За дедукция на някоя специфична генна функция се използва корелационен анализ на 

наличието или отсъствието на определен ген в организмите с наличието или отсъствието на 

даден фенотипен признак в същия набор от организми – т. нар. съвпадение ген–признак (англ. 

gene–trait matching (GTM); б.пр.). Например направено е предвиждане, че определен набор от 

белтъци участва в разграждането на растителните (олиго-)захариди, като е направена връзка 

между източника на изолираните бактерии с наличието/отсъствието на гена.  

В светлината на безвредността на храните анализът на геномните секвенции на видове, 

при които някои щамове имат положителен ефект (напр. подсилване на аромата), а други са 

вредни, може да се използва за идентифициране на генетични елементи, потенциално 

предопределящи тези различия.  

Инструментите, които могат да се използват за осъществяване на връзки между 

„омиксните“ данни и фенотиповете, са PhenoLink и DuctApe. Методи като амплификация с 

множествено изместване (англ. multiple displacement amplification; б.пр.) се използват за 

амплифициране на ДНК от една-единствена клетка, като първичните секвенции от единични 

клетки могат да се обработят с редица инструменти за асемблиране на геноми. 

Освен това мобилни елементи, като транспозони, плазмиди или фаги, прехвърлят 

функционалности от един щам бактерии към друг. Пример за това е трансферирането на оперона 

за усвояване на галактоза между щамове Lactococcus lactis. От съществено значение е 

идентифицирането на потенциални сайтове за интегриране на транспозони; това може да се 

подпомогне от биоинформатичните инструменти, например transposon insertion finder.  

 

Оценка на риска 
 

Идентифицирането на потенциални рискове за здравето или безвредността на 

микробните щамове в храните е съществен етап от оценката на риска при консумация на 

хранителните продукти. Биоинформатиката допринася за това с извършването на селективен 

скрининг на микробните геномни секвенции за гени със специфична функционалност – един 

високочувствителен и изчислително ефективен начин за идентифициране на потенциални 

заплахи за здравето.  

Потенциалът на определена бактерия да развие антибиотична резистентност или 

вирулентност може да бъде изследван чрез съпоставяне на геномната й секвенция с база данни 

с известни гени за устойчивост и фактори на вирулентност. Подобни подходи, използващи 

метагеномни данни, са описани за идентифициране на устойчивостта на бактериите в 

хранителни продукти, на анаеробни спорообразуващи организми в храните и на потенциални 

патогени. Тази методология, основаваща се на (мета)геномиката, е приложима към широк набор 

функционалности, напр. продуцирането на антимикробни пептиди. 
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Проследяване и детекция на микроорганизми в храните 
 

Както производството, така и консумацията на храни се извършват в комплексни условия 

на средата. Освен микроорганизмите, присъстващи в естествената среда, там са налични и много 

други източници на биомолекули (белтъци, мазнини и въглехидрати). Тази комплексност 

създава затруднения при детектирането и проследяването на специфични микроорганизми, било 

то потенциални хранителни патогени или полезни пробиоитчни щамове, добавяни към 

продуктите за повишаване на функционалността им. 

Наред с класическите методи за детекция, основаващи се на ДНК, като (q)PCR, вече са 

разработени нови на базата на геномни данни, които позволяват бързо и прецизно проследяване 

и детектиране на определени видове или дори щамове сред естествената микрофлора. Например 

осъществена е специфична амплификация и секвениране на даден локус, идентифициран като 

разграничаващ между различни щамове L. plantarum, и получените данни демонстрират, че това 

е полезен подход за количествено определяне на относителната наличност на различни щамове 

при преминаването през гастро-интестиналния тракт. Същият подход може да се следва за 

създаване на специфични праймери за разграничаване между патогенни и непатогенни 

популации на определени видове и за детектиране на конкретен щам в хранителни продукти, 

което да позволи брандирането им. 

Метагеномните подходи за целенасочено проследяване на един-единствен щам могат да 

разкрият потенциала си и за детекция на вредни бактерии. Главните предимства на тези методи, 

неизискващи етап на култивиране, решават проблемите със субективността на резултатите при 

културалните методи, дължащи се на невъзможност да бъдат детектирани микроорганизмите, 

представени в малка численост, които се маскират от растежа на останалите.  

 

Роля на токсикогеномиката за гарантиране на качеството на 

храните 
 

Безвредността на храните поражда все по-голяма загриженост у консуматорите и 

хранително-вкусовата промишленост е създала последователна научноизследователска 

програма за осигуряване на безопасност на храните с утвърдени класически методологии, 

както и с най-съвременните инструменти. Целта тук е да се гарантира, че нежелателните 

микроорганизми могат да бъдат инактивирани и инхибирани с минималната необходима 

обработка, да се разширят познанията за екологията на микробните популации в храните, да 

се установи как тези популации реагират на факторите на средата, например стрес, и не на 

последно място, да се извърши токсикологична оценка на храните и хранителните съставки. 

Един от клоновете на геномиката – токсикогеномиката, е бързо разрастваща се област, 

която допринася за оценката на токсикологичните ефекти на определени съединения. 

Токсикогеномиката използва ДНК чипове (tox-chips) за изследване на токсикоолгичните 

ефекти на дадено съединение. Методът на ДНК чиповете се основава на методологията на 

ДНК микрочиповете и съпоставя човешки или животински генетичен материал, „отпечатан“ 

върху микроустройства, спрямо профила на генна експресия в клетки, третирани с 

изследваните съединения. С този метод се заобикаля необходимостта от изучаване на 

патологията при животни за определяне на заболявания. Предимствата са в бързината и 

лекотата на приложение, типични за ДНК експресионния анализ, и ограничаването на опитите 

с животни. Приложението на този метод понастоящем среща предизвикателства с 

натрупването на обемни количества данни, които се генерират от ДНК чиповете, и техния 

усложнен анализ и интерпретация. Въпреки това, интегрирането на данните от tox-chip в 

базите знания на научноизследователските институти е въпрос на време в най-близко бъдеще. 
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1 от англ. findable, accessible, interoperable, re-usable – откриваеми, достъпни, оперативно съвместими, 
многократно употребяеми; б.пр. 

Перспективи 
 

Биоинформатиката се прилага все повече при производството, инженерството и 

безвредността на храните. Ето и част от бъдещите тенденции за потенциалното й приложение:  

- Предвиждане на микробна функционалност въз основа на секвенции. Необходимо 

е да се опишат функционалностите, за които надеждно могат да се определят бактерии с 

помощта на секвенционни данни. Новите публично достъпни данни за 

геноми/фенотипове/транскриптоми като тези, налични за L. lactis и L. plantarum, биха улеснили 

разработването на нови стратегии за предвиждане на функционалности, основаващи се на 

секвенции, като по-подробно описване на белтъчни домени за по-специфичен скрининг 

примерно за въглехидратно-активни ензими и асоцииране на промотори или регулаторни 

сайтове за свързване с определен фенотип. 

- Създаване на колекции от култури с целеви характеристики чрез in silico скрининг 

на натрупаните знания. Това би изисквало бази данни, които интегрират данни от геномиката, 

системната биология, информация за фенотипове, съставки, характеристики на партиди храни, 

измерване на параметрите в режим онлайн по време на производството на храни и „биомаркери“ 

за функционалности при определени таксони (напр. на основата на GTM). Специално внимание 

трябва да се обърне на затвърждаването на принципа FAIR1 (http://datafairport.org/) при 

сортирането на данни. Бъдещите софтуери и бази данни могат да се консолидират във виртуална 

машина, която в последствие да се изпълнява в „облака“. Първите стъпки в тази насока се правят 

по финансирания от ЕС проект GenoBox (www.genobox.eu), който цели създаване на база данни, 

консолидираща данни за генотипове и фенотипове, които позволяват скрининг на микробни 

геноми за функционалности и фактори за рисковете по отношение на безвредността. 

- Създаване на база данни за оценка на рисковете от наличието на определени 

микроорганизми/функционалности в даден хранителен продукт. Идеята е да се определят 

минималните нива на микробните компоненти в редица хранителни продукти в цял свят чрез 

скрининг на веригата на предлагането на храни. Проектът вече е стартиран от консорциум от 

IBM и MARS (http://www.research.ibm.com/client-programs/foodsafety/). Амбицията е в тази база 

данни да бъде записана достатъчно информация за биоразнообразието и по-нататък да се 

използва за брандиране на продукти, въз основа на уникални патерни на микробиотата, 

присъстващи във ферментационните продукти или в храните, съдържащи микробиом. 

- Направляване на производителността на ферментационните процеси чрез 

изучаване на взаимодействията между микроорганизмите и заобикалящата ги среда. Този 

подход използва системната биология отвъд метаболитните модели на ниво геном и кинетични 

модели за описване на взаимодействията между микроорганизмите и тяхната среда. За да се 

реализират тези изследвания, те изискват значителна база знания както за свойствата на 

микроорганизмите, така и за физичните свойства на матрикса, в който функционират 

организмите. Очаква се консолидирането на информацията и увеличаването на количеството 

данни за ферментацията и безвредността на храните и комбинирането им с подходящ 

експериментален дизайн, алгоритми и последващи експерименти да подобрят предвиждането 

на производителността на ферментационните процеси и безвредността. 

 

 

http://www.genobox.eu/
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