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“Η πληροφορία είναι η γνώση και η Σημερινή οικονομία
είναι η Οικονομία της Γνώσης ”

Αυτό το Έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.
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Μερικές Σημειώσεις

Η κυκλική οικονομία είναι μια νέα οικονομική προσέγγιση. Απαιτεί την ανάπτυξη προγραμμάτων και
εργαλείων που θα βοηθήσουν την κλιμακούμενη επιτάχυνση στην υιοθέτησης της κυκλικής οικονομίας
σε όλες τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες. Η πρόκληση αυτή έχει επιβάλει την
ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων. Έτσι, ο «Ευρωπαϊκός
Χώρος Δεξιοτήτων και Προσόντων» προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της κινητικότητας και της αγοράς εργασίας. Από αυτή την
άποψη, η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ΜΜΕ. Η κάλυψη
των αναγκών που συνδέονται με τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων
των στελεχών των ΜΜΕ έχει αποκτήσει ζωτική σημασία. Επιπλέον, αυτές οι εταιρείες (ΜΜΕ) δεν
διαθέτουν πολλά από τα δίκτυα υποστήριξης που θεωρούνται δεδομένα για τις μεγαλύτερες εταιρείες.
Για παράδειγμα, κάθε μικρή εταιρεία Βιοτεχνολογίας βασίζεται στη βιοπληροφορική για την έρευνά
της και η χρήση των αποτελεσματικών εργαλείων βιοπληροφορικής αποτελούν συχνά βασικό μέρος της
επιχειρηματικής στρατηγικής. Ωστόσο, πολλές ΜΜΕ διαθέτουν μόνο ένα μέλος του προσωπικού τους
ως υπεύθυνο για αυτή τη σημαντική πτυχή της επιχείρησής τους. Σε αυτή τη βάση, η συμμετοχή του
προσωπικού των ΜΜΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ή της δια βίου μάθησης αποτελεί
βασικό ζήτημα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να απευθυνθούν σε σχετικούς
εκπαιδευτικούς φορείς ή επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο κύριος στόχος του προγράμματος BIOTECH-GO
επικεντρώνεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων για την βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της Βιοπληροφορικής, εξασφαλίζοντας έτσι
νέους τρόπους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) . Το πρόγραμμα συμβάλλει στην προώθηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δεξιοτήτων και προσόντων
δημιουργώντας ειδικά εργαλεία ΕΕΚ στον τομέα αυτό (EQF / NQF, ECVET). Οι αναβάθμιση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων, της υπευθυνότητας και της αυτονομίας των ειδικών της ΕΕΚ που εργάζονται στον τομέα
του έργου, θα προωθήσουν περαιτέρω την αριστεία και θα ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τις
διάφορες εταιρείες βιοτεχνολογίας, σε θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν τη βιοπληροφορική,
συμβάλλοντας:
στην προώθηση της βιολογικής έρευνας στις ΜΜΕ βιοτεχνολογίας, μέσω της εφαρμογής
εργαλείων βιοπληροφορικής ·
στην παροχή προηγμένης κατάρτισης στην βιοπληροφορική στο προσωπικό των ΜΜΕ όλων
των επιπέδων, από το τεχνικό προσωπικό έως τους ανεξάρτητους ερευνητές,
στην υποστήριξη της διάδοσης τεχνολογιών αιχμής στη βιομηχανία
- στο συντονισμός της παροχής βιολογικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Εισαγωγή
Τα τρόφιμα και η διατροφή έχουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των διεργασιών του ανθρώπινου
σώματος. Η εισαγωγή προηγμένων "ωμικών" τεχνολογιών (omics) στην επιστήμη και την πρακτική των
τροφίμων επιφέρει σοβαρές δυσκολίες στην ερμηνεία των συσσωρευμένων πηγών μεγάλων βιολογικών
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δεδομένων. Για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος σημαντική είναι η εφαρμογή της βιοπληροφορικής,
παρέχοντας μια εξαιρετική βάση για την επιτυχή ανάπτυξη της παραγωγής τροφίμων και της μηχανικής.
Η τροφή λειτουργεί ως σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας για τις διάφορες διεργασίες στο
σώμα, όπως οι μεταβολικές, οι πνευματικές κ.λπ. Η ανάπτυξη διαφόρων χρόνιων ασθενειών συνδέεται
επίσης με τα τρόφιμα. Απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να ενθαρρυνθεί και να βελτιωθεί το
δυναμικό της διατροφής και η ποιότητα των πηγών των τροφίμων. Πρόσφατα, η επιστήμη των τροφίμων
έχει αναπτυχθεί κυρίως εφαρμόζοντας διάφορες έξυπνες τεχνικές όπως οι "ωμικές" τεχνολογίες (omics).
Προκειμένου να ξεπεραστεί η τεράστια ποικιλία δεδομένων και οι δυσκολίες στην ερμηνεία τους, είναι
απαραίτητη μια βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων μπορεί να αποθηκεύει και να ενημερώνει την πλήρη
ποσότητα βιολογικών δεδομένων και πηγών, που είναι σημαντική για τις επιστήμες των τροφίμων και της
διατροφής. Έτσι, η ανάπτυξη της βιοπληροφορικής στα τρόφιμα θα βοηθήσει στην παροχή απλών και
κατάλληλων τρόπων βελτίωσης της έρευνας στα τρόφιμα και των τεχνολογιών.

Η βιοπληροφορική ωφελεί την παραγωγή τροφίμων και τη
διατροφή
Η βιοπληροφορική εξαρτάται έντονα από τις λύσεις λογισμικού, που διατίθενται μέσω
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών σε κάθε επιστήμονα. Η τεράστια υπολογιστική ισχύς των σύγχρονων
συστημάτων πληροφορικής αντιμετωπίζει όλο και λιγότερους περιορισμούς στον χώρο αποθήκευσης και
τον χρόνο υπολογισμού. Έτσι, ο μόνος περιοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη πληροφοριών για
συγκεκριμένα θέματα. Δεδομένου ότι οι βιομηχανικές διεργασίες των τροφίμων βασίζονται σε
οργανισμούς κατάλληλους για χρήση σε τρόφιμα, όπως τα βακτήρια, οι μύκητες και οι ζύμες, η πρόοδος
στον αριθμό των οργανισμών που έχουν υποβληθεί σε πλήρη αλληλούχιση των γονιδιωμάτων τους,
οδηγεί σε ταχεία αύξηση της πολύτιμης γνώσης για την αντιστάθμιση αυτής της έλλειψης. Αυτή η γνώση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως η μεταβολική μηχανική, η απόδοση
των κυττάρων ως ένα μικρό εργοστάσιο και η ανάπτυξη νέων μεθόδων συντήρησης. Επιπλέον, η γνώση
γονιδιωματικής που αφορά μικροοργανισμούς κατάλληλους για χρήση σε τρόφιμα, θα ωθήσει την έρευνα
για τα πρεβιοτικά και τα προβιοτικά προκειμένου να περιγράψει το ευρύ φάσμα των βακτηριακών
ιδιοτήτων από την ανάπτυξη έως την απόκριση στο στρες, στην ποικιλόμορφη μικροβιακή οικολογία
εντός του ανθρώπινου ξενιστή.

Εφαρμοσμένη βιοπληροφορική στην έρευνα για τη διατροφή και των
τροφίμων: χρήση και παραδείγματα
Προκειμένου να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί δράσης των θρεπτικών συστατικών, οι ερευνητές
πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια αναγωγιστική στρατηγική, που θέτει το πρόβλημα σε επίπεδο κυττάρων,
πρωτεϊνών, γονιδίων κ.λπ. Στη συνέχεια, η γνώση που αποκτάται μεταφέρεται στο επίπεδο του
ανθρώπινου σώματος για να αξιολογηθούν οι θρεπτικές επιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές
στον τομέα της διατροφής συχνά παράγουν και ερμηνεύουν δεδομένα σε μοριακό επίπεδο. Η σοβαρή και
προγνωστική κατανόηση του μεταβολισμού απαιτεί τη μελέτη των θρεπτικών συστατικών και των
μεταβολιτών στο πλαίσιο των σχετικών ρυθμιστικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, οι υποδοχείς που
ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων (PPARs) αντιπροσωπεύουν σύμπλοκα
μορίων τα οποία συνδέουν άμεσα την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών με την αντίδραση του οργανισμού.
Οι PPARs είναι μεταγραφικοί παράγοντες που εντοπίζουν διάφορους μεταβολίτες, όπως τα λιπαρά οξέα
και τα παράγωγά τους σε κυτταρικό επίπεδο. Έπειτα, ακολουθεί ένα ειδικό μεταβολικό πρόγραμμα με
ρύθμιση της έκφρασης διαφόρων γονιδίων-στόχων. Ως απάντηση σε αυτή την πλήρη μηχανική
κατανόηση των PPARs, πραγματοποιήθηκε μια πρόσφατη μελέτη βιοπληροφορικής για την πρόβλεψη
των στόχων του γονιδίου PPAR σε μια γενική γενωμική βάση. Στην πραγματικότητα, αυτή η μελέτη
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έδωσε την πρώτη βιβλιοθήκη γονιδίων ευαίσθητων σε θρεπτικά συστατικά και έδειξε για πρώτη φορά
πώς μπορούν να ενσωματωθούν βάσεις δεδομένων και λογισμικό για να διερευνηθούν διατροφικά
συναφή λογικά ερωτήματα.
Η έρευνα απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις:
i)
Ποιά γονίδια ρυθμίζονται άμεσα από τους PPARs και, κατά συνέπεια, από τα λιπαρά οξέα
και τα παράγωγα των λιπαρών οξέων;
ii) Ποιές είναι οι βιολογικές λειτουργίες αυτών των γονιδίων που ανταποκρίνονται στα λιπαρά
οξέα;
iii) Ποιοί άλλοι μεταγραφικοί παράγοντες ρυθμίζουν αυτά τα γονίδια που ανταποκρίνονται στα
λιπαρά οξέα;
Στην Εικόνα 1, φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής που απεικονίζει τον τρόπο
ενσωμάτωσης των βάσεων δεδομένων και του λογισμικού για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα.
Το διάγραμμα στην Εικόνα 1 απεικονίζει τα βασικά στάδια για την πρόβλεψη του ρυθμιστικού
αποτελέσματος των PPARs στην έκφραση των γονιδίων. Αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
- Αναζήτηση βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων PubMed για χειρόγραφα που περιέχουν
πειραματικά στοιχεία για τις θέσεις δέσμευσης των PPARs στο DNA.
- Χρήση αυτών των θέσεων για τη δημιουργία πινάκων πιθανοτήτων με διαφορετικές
πιθανολογικές υποθέσεις με τη χρήση των προγραμμάτων CONSENSUS και GMMPS.
- Εξαγωγή σχετικών γονιδιωματικών πληροφοριών (όλα τα γνωστά ανθρώπινα γονίδια,
περιοχές DNA πλησιέστερα στο 5' άκρο (upstream) από την θέση έναρξης της μεταγραφής,
διατηρημένα στοιχεία εντός αυτών των upstream περιοχών, και ομόλογα γονίδια στα
γονιδιώματα ποντικού και αρουραίου) με τη χρήση ορισμένων προσαρμοσμένων
προγραμμάτων.
- Αξιολόγηση των πινάκων πιθανοτήτων έναντι της αλληλουχίας DNA upstream από τα γνωστά
γονίδια-στόχοι των PPAR και των τυχαία επιλεγμένων γονιδίων στο γονιδίωμα
χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένο πρόγραμμα και λογισμικό.
- Εφαρμογή τεχνικών που ελαχιστοποίησαν τον αριθμό των ψευδώς αρνητικών και ψευδώς
θετικών αποτελεσμάτων στην ανίχνευση των θέσεων δέσμευσης των PPAR και την
ταυτοποίηση πιθανών γονιδίων στόχων των PPAR σε βάση γενώματος.
- Αναλύοντας τα σύνολα των γονιδίων (στόχοι των PPAR) χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο
ανάλυσης γονιδιακής οντολογίας, μαζί με το προσαρμοσμένο λογισμικό για τον προσδιορισμό
των βιολογικών λειτουργιών που αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βιβλιογραφία
(PubMed)
Αναζήτηση
βιβλιογραφίας,
Εγχειρίδιο ανασκόπησης

Γονιδιωματική
(Αλληλουχία DNA)

Μεταγραφωματική
(Δεδομένα
μικροσυστοιχίας)

Βάση δεδιομένων
Ρυθμιστικές περιοχές
γονιδιακής
(TRANSFAC)
οντολογίας

Περιηγητής UCSC,
Προσαρμοσμένο
λογισμικό

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑΣΙΑ
Γνωστή θέση
πρόσδεσης του
PPAR

Υποκινητές,
Συντηρημένη
αλληλουχία, κτλ.

CONSENSUS, PATSER, GMMPS,
Προσαρμοσμένο λογισμικό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γενωμική βιβλιοθήκη
του γονιδιώματος
που αποτελεί στόχος
του PPAR

GenMAPP,
Προσαρμοσμένο
λογισμικό

Βιολογικές
λειτουργίες των
PPARs

MEME, MATCH,
Προσαρμοσμένο
λογισμικό
Θέσεις πρόσδεσης των
μεταγραφικών παραγόντων
(TFBS) με συνυπάρχουσα
θέση για w/PPAR

Εικόνα 1. Ενσωμάτωση βάσεων δεδομένων και λογισμικού για την πρόβλεψη γονιδίων που
ρυθμίζονται από πολλαπλασιαστές των υπεροξεισωμάτων (peroxisome proliferators, PPs)
(σύμφωνα με τον Lemay et al., Am J Clin Nutr 2007;86:1261–9)

Βιοπληροφορική στην αναπαράσταση μεταβολικών μονοπατιών
Ο μικροβιακός μεταβολισμός αποτέλεσε το βασικό μέρος της επεξεργασίας των τροφίμων εδώ
και αιώνες. Η ζύμωση των τροφίμων εκμεταλλεύεται την ικανότητα των επιθυμητών μικροβίων να
μετατρέπουν υποστρώματα (συνήθως υδατάνθρακες) σε προσαρμοσμένες οργανικές ενώσεις που
συμβάλλουν στη γεύση, τη δομή, την υφή, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του τροφίμου.
Λόγω της θεμελιώδους σημασίας που έχει για μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων: ψωμί, τυριά, κρασιά,
λουκάνικα κλπ, πάνω από ένας αιώνας έρευνας έχει επικεντρωθεί στην κατανόηση του μικροβιακού
μεταβολισμού. Η δυνατότητα μετασχηματισμού αυτής της γνώσης σε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τα
τρόφιμα έχει επεκταθεί δραματικά από τη διαθεσιμότητα εργαλείων για την κατανόηση και τον έλεγχο
του μικροβιακού μεταβολισμού χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις γονιδιωματικής και
βιοπληροφορικής. Στην πραγματικότητα, η τεράστια ροή πληροφοριών σχετικά με τον μικροβιακό
μεταβολισμό μετατρέπεται μόνο σε χρήσιμες γνώσεις λόγω της άφιξης της τεράστιας υπολογιστικής
ισχύος και των εργαλείων της βιοπληροφορικής που εφαρμόζονται στα μεγάλα σύνολα δεδομένων που
παράγονται από την έρευνα σχετικά με τη διατροφή.
Αυτή η γνώση όχι μόνο θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά τροφίμων με πρόσθετες αξίες, αλλά και θα
αλλάξει δραματικά την ικανότητα των τροφίμων να επηρεάζουν την ατομική ποιότητα ζωής.
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Εφαρμογή συστοιχιών γονιδιακής έκφρασης

Η ικανότητα των θρεπτικών ουσιών να ελέγχουν άμεσα την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων
αποτελεί τον πυρήνα μιας νέας γενιάς επιστήμης της διατροφής, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους
ερευνητές να χρησιμοποιούν πληροφορίες γονιδιωματικής για την ανάπτυξη τεχνολογιών, να
προσδιορίσουν τον αριθμό των γονιδίων που μεταγράφονται σε οποιοδήποτε κύτταρο (δηλ. συστοιχίες
γονιδιακής έκφρασης). Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες εντοπίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ των
οργανισμών και του περιβάλλοντός τους.
Μελέτες σχετικά με τον μεταβολισμό των ζώων και των ανθρώπων συσχετίζονται με το φαγητό
και τη διατροφή ως ένα διεπιστημονικό πεδίο. Σήμερα, η φαινομενικά ισχυρή σχέση ανάμεσα στη
διατροφή και την υγεία βρίσκει τη μηχανική της βάση μέσω της κατανόησης της αλληλεπίδρασης των
θρεπτικών συστατικών με τις μεταβολικές οδούς. Δεδομένου ότι τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά
επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα βιοχημικών μονοπατιών, η τροφή ασκεί πολλαπλές επιδράσεις:
πλειοτροπικές δυσλειτουργίες στη σχετική απουσία καθοριστικών θρεπτικών ουσιών, δηλ. ανεπάρκειες,
και πλειοτροπικά οφέλη όταν επιστρέφουν σε κατάλληλα, βέλτιστα επίπεδα.
Οι κλασσικές βιοχημικές προσεγγίσεις περιγράφουν πολύ καλά τις επιδράσεις ενός μόνο
θρεπτικού συστατικού σε ένα μόνο στόχο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εξηγηθεί η πολλαπλότητα των
μεταβολικών επιδράσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η σύγχρονη γονιδιωματική χρησιμοποιεί την
αντίστροφη προσέγγιση: υπολογίζει τα πάντα. Οι έρευνες με βάση τη γονιδιωματική αποκαλύπτουν την
πλειοτροπική συμπεριφορά των εξωγενών θρεπτικών ουσιών μέσω της περιγραφής του πλήρους
φάσματος μεταγραφικών αποκρίσεων σε οποιαδήποτε μεταβλητή, συμπεριλαμβανομένων των θρεπτικών
συστατικών. Αυτά τα παγκόσμια πειραματικά σχέδια είναι δυνατά λόγω της ικανότητας των εργαλείων
βιοπληροφορικής να διαχειρίζονται και να αναλύουν επαρκώς τον τεράστιο όγκο των συσσωρευμένων
δεδομένων.
Γενετική μεταβλητότητα

Μετά την αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος, συνεχίζεται η χαρτογράφηση των
πολυμορφικών γενετικών περιοχών που ελέγχουν τις ατομικές φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ του
πληθυσμού. Οι καθιερωμένες από αυτές τις προσεγγίσεις παραλλαγές (μεταλλαγές) θεωρήθηκαν στην
αρχή μόνο ως το κλειδί για την ανακάλυψη των γενετικών ασθενειών. Ωστόσο, είναι πλέον γνωστό ότι
επίσης είναι τα κλειδιά για την ατομική διαφοροποίηση στη διατροφή και την υγεία. Η μεταβολή της
αλληλουχίας σε συγκεκριμένο γονίδιο (ακόμη και σε συγκεκριμένο νουκλεοτίδιο, ο λεγόμενος
Μονονουκλεοτιδικός Πολυμορφισμός - SNP) μπορεί να επηρεάσει την ποσοτική ανάγκη για διάφορα
θρεπτικά συστατικά και τη φυσιολογική απόκριση σε αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα πολυμορφισμού που
επηρεάζουν τη διατροφή και την ασθένεια: η φαινυλοκετονουρία, στην οποία η αδυναμία μεταβολισμού
της φαινυλαλανίνης καθιστά αυτή τη θρεπτική ουσία τοξική η δυσανεξία στη λακτόζη λόγω του
πολυμορφισμού τόσο στη δομή του γονιδίου της λακτάσης, που παράγει δυσλειτουργικό ένζυμο, όσο και
σε ρυθμιστικές περιοχές του γονιδιώματος που εμποδίζουν την παραγωγή του λειτουργικού ενζύμου της
λακτάσης στους ενήλικες.
Με τη γονιδιωματική θα επέλθει γνώση για τη πρόβλεψη της υγείας. Το δυναμικό της
βιοπληροφορικής για την παροχή γνώσεων σχετικά με την ενωτική φύση των πολλαπλών γονιδίων, στον
καταναλωτή θα βοηθήσει στην πρόβλεψη της υγείας του, οδηγώντας σε εξατομικευμένες διαιτητικές
επιλογές. Αυτό θα είναι δυνατό στο εγγύς μέλλον εξαιτίας των εργαλείων βιοπληροφορικής, ικανών να
διαχειρίζονται τον όγκο των δεδομένων που συνεπάγεται από τη ποσοτική εκτίμηση του μεμονωμένου
μεταβολισμού και τη παρέμβαση στο μεταβολισμό ενός ατόμου που χρησιμοποιεί τα τρόφιμα για τη
βελτίωση της υγείας του.
Τα εργαλεία γονιδιωματικής και βιοπληροφορικής θα βελτιώσουν τις μελέτες για τη διατροφή του
9|Page

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΉ

ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της απόδοσής τους, δεν είναι εύκολο να βρεθούν στατιστικά σημαντικές
θετικές επιδράσεις των διαφόρων θρεπτικών συστατικών και τροφών επειδή το μέγεθος του οφέλους είναι
πολύ μικρό σε σχέση με τη συνολική μεταβλητότητα σε ένα δείγμα ανθρώπων που επιλέγεται τυχαία από
τον πληθυσμό, και επειδή οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται ομοιογενώς, ακόμη και στις πιο απλές
διατροφικές μεταβλητές.
Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, τώρα οι κλινικές και οι επιδημιολογικές δοκιμές αναλύονται
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των SNP ως ανεξάρτητες μεταβλητές εισροών. Οι περισσότερες κλινικές
δοκιμές αναπτύσσουν καταλόγους των SNPs των γονιδίων, των οποίων η μεταβολή στη λειτουργία τους
έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντική για την εκδήλωση καρκίνου, αυτοανοσίας και καρδιακών παθήσεων.
Μια τέτοια προσέγγιση ήταν επιτυχής όχι μόνο για τον εντοπισμό των αιτιών της στατιστικής
διακύμανσης μεταξύ των ατόμων, αλλά και για τον εντοπισμό των πιθανών βιοχημικών μηχανισμών που
είναι υπεύθυνοι για τη μεταβολή της απόκρισης.
Γενετικός πολυμορφισμός και απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά

Οι πολυμορφισμοί στα διάφορα γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα, πρωτεΐνες µεταφοράς και
ρυθμιστικές πρωτεΐνες, επηρεάζουν τις ποσότητες των βασικών θρεπτικών συστατικών
(συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών, των ανόργανων συστατικών κλπ.) που απαιτούνται για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των κυττάρων για επάρκεια. Κατά συνέπεια, η μεταβολή της θρεπτικής
κατάστασης του πληθυσμού είναι πολύπλοκη. Είναι αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στην πρόσληψη
τροφής και των εγγενών παραλλαγών μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού, στις γενετικά καθορισμένες
ικανότητές τους να απορροφούν, να μεταβολίζουν και να χρησιμοποιούν αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Οι
τιμές για τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες πρόσληψης για κάθε θρεπτικό συστατικό
διαμορφώνονται βάσει των πειραματικά καθορισμένων δεδομένων για τις ανάγκες ενός στατιστικώς
αντιπροσωπευτικού τμήματος του πληθυσμού. Ωστόσο, το φάσμα των αποκρίσεων τόσο σε μικρο- όσο
και σε μακροθρεπτικά συστατικά του πληθυσμού στο σύνολό του είναι πολύ μεγαλύτερο. Συγκεκριμένα,
οι ατομικές επιλογές τροφίμων, η γενετική και η διατροφή συνδέονται με σύνθετο τρόπο που
επισημάνθηκε πολύ πρόσφατα με τη βοήθεια των εργαλείων γονιδιωματικής. Έτσι, ο πολυμορφισμός σε
μία προσφάτως αναγνωρισμένη πρωτεΐνη-υποδοχέα ανίχνευσης της γλυκιάς γεύσης έχει προταθεί ως η
βάση για τις ποικίλες προσλήψεις τροφίμων πλούσιων σε θερμίδες.
Με βάση τη πληροφόρηση στη γονιδιωματική και τους αντίστοιχους ρόλους της γενετικής και του
περιβάλλοντος, η επιστήμη των τροφίμων είναι πλέον σε θέση να καταστήσει τα θρεπτικά ανώτερα
τρόφιμα ελκυστικότερα (οργανοληπτικά) σε εκείνο το υποσύνολο του πληθυσμού για το οποίο είναι τα
πλέον κατάλληλα. Ωστόσο, οι τεχνολογίες για την περιγραφή των επιδράσεων της δίαιτας στα άτομα,
τώρα χρησιμοποιούνται πειραματικά σε ευρεία βάση μόνο σε κλινικές δοκιμές. Δεν συμπεριλαμβάνονται
ακόμη στην εκτίμηση της καθημερινής ρουτίνας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές δεν
μπορούν να επωφεληθούν από τις διατροφικές γνώσεις για τον εαυτό τους, διότι απλά δεν τις έχουν. Αυτή
η έλλειψη γνώσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ευρεία βελτίωση
της διατροφικής υγείας στο καταναλωτικό πληθυσμό.
Η γενετική ποικιλότητα και η απόκριση στις παραλλαγές στην συνολική διατροφή

Ο βασικός μεταβολισμός των μακροθρεπτικών συστατικών στους ανθρώπους, ιδιαίτερα των
υδατανθράκων και των λιπών, επηρεάζεται έντονα από τις γενετικές διαφορές. Για παράδειγμα, οι
πολυμορφισμοί στα γονίδια των αποπρωτεϊνών (apoE, apoAIV) ή της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης έχουν
αποδειχθεί ότι επηρεάζουν άμεσα την απομάκρυνση των διαιτητικών λιπιδίων. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο οι πολυμορφισμοί στα γονίδια τα οποία ενέχονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων ελέγχουν την
απόκριση των ατόμων στο διαιτητικό λίπος με διαφορετικό τρόπο. Η λιποπρωτεΐνη apoE απομακρύνει
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τις λιποπρωτεΐνες, οι οποίες παράγονται στο ήπαρ (VLDL και LDL), από το αίμα. Αυτή η λειτουργία της
πρωτεΐνης επηρεάζεται από τον πολυμορφισμό στα γονίδια που την κωδικοποιούν. Επιπλέον, τα
προβλήματα υγείας πέρα από τις καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Alzheimer,
έχουν αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με τους φαινοτύπους της apoE. Φαίνεται ότι η διατροφή
διαδραματίζει έναν διαφοροποιητικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των ασθενειών, σύμφωνα με τον
γονότυπο, μέσω του ρόλου της διατροφής στην επίδραση του μεταβολισμού των ηπατικών
λιποπρωτεϊνών.
Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι η εφαρμογή των γονιδιωματικών δοκιμών στον πληθυσμό είναι
ανώφελη ή ακατάλληλη. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν βλέπουν κανένα άμεσο όφελος για τον εαυτό τους.
Παρόλα αυτά, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ατομική ποικιλομορφία στα γονίδια απόκρισης στη
διατροφή έχει μεγάλη αξία, καθώς αυτές οι γνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια επιτυχή
επέμβαση. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο γονότυπος προβλέπει μια διαφορά στο μεταγευματικό μεταβολισμό
των λιπιδίων του διαιτητικού λίπους. Η μετάφραση αυτής της ανακάλυψης σε πρακτικές συστάσεις για
το πώς θα αλλάξει η πρόσληψη διατροφικού λίπους, έχει μεγάλη πρακτική αξία. Έτσι, η πληροφόρηση
για το πώς ένα άτομο ανταποκρίνεται στα τρόφιμα, παρέχει τα μέσα για να αλλάξει τη διατροφή του ώστε
να βελτιώσει την υγεία του. Πρακτικά, κάθε νέα ανακάλυψη γενετικών πολυμορφισμών που συνδέονται
με την υγεία, καθιστά μεγαλύτερη την πολυπλοκότητα της επιστήμης. Ωστόσο, χάρη στα σύγχρονα
εργαλεία βιοπληροφορικής, κάθε νέα ανακάλυψη προστίθεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη συνεκτική
βάση δεδομένων για τη διατροφή και την υγεία των μεμονωμένων καταναλωτών.

Οι προσεγγίσεις
τροφίμων

βιοπληροφορικής

βελτιώνουν

την

παραγωγή

Παραγωγή βιομάζας και μεταβολιτών

Η βελτιστοποίηση της παραγωγής της βιομάζας αποτελεί ένα θέμα συνεχούς προσοχής όσον
αφορά τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων. Η ανάπτυξη μεταβολικών μοντέλων σε
κλίμακα γονιδιώματος (μεταβολικό μοντέλο γονιδιακής κλίμακας) είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται για
την ορθολογική βελτίωση της απόδοσης της ζύμωσης. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, η αλληλουχία του
γονιδιώματος του οργανισμού χρησιμοποιείται ως κατάλογος του μεταβολικού δυναμικού ενός
δεδομένου στελέχους. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, έχουν αναπτυχθεί μεταβολικά μοντέλα για
πολλούς μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων πολλών μικροβίων κατάλληλων για χρήση σε
τρόφιμα. Ένας περιοριστικός παράγοντας στην ορθότητα των μεταβολικών μοντέλων μπορεί να είναι η
ποιότητα της αλληλουχίας του γονιδιώματος. Για παράδειγμα, ένα γονίδιο μπορεί να χαθεί λόγω της
κακής αλληλούχισης. Ωστόσο, το μεταβολικό μοντέλο μπορεί να ολοκληρωθεί προσδιορίζοντας τις
μεταβολικές αντιδράσεις που λείπουν από το μοντέλο, αλλά είναι πιθανό να παρουσιαστούν επειδή
αποτελούν μέρος του καταρράκτη ή μονοπατιού της μεταβολικής αντίδρασης. Τα πλήρη μεταβολικά
μοντέλα γονιδιακής κλίμακας επιτρέπουν την in silico προσομοίωση της ανάπτυξης του οργανισμού υπό
τους (μεταβολικούς) περιορισμούς που παρέχονται από τη διαθεσιμότητα υποστρώματος στο μέσο. Αυτές
οι προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης του μέσου ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του οργανισμού. Επιπλέον, τα μοντέλα μπορούν να
προτείνουν εναλλακτικά ή φθηνότερα υποστρώματα για ζύμωση, και να βελτιώσουν την παραγωγή
βασικών ενώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αλλαγές στη δραστηριότητα σε σχέση με τη
δραστηριότητα του στελέχους ως προς τη γεύση ή την υφή. Αυτά τα μοντέλα έχουν επίσης εφαρμοστεί
σε σύνθετες (πολλαπλών στελεχών) διεργασίες ζύμωσης, παρέχοντας γνώση για τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ διαφορετικών ειδών/στελεχών σε μία σύνθετη ζύμωση.
Ένας δεύτερος παράγοντας που βελτιώνει τη συνολική απόδοση είναι η ανθεκτικότητα των
στελεχών. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή των συνθηκών
ζύμωσης κάτω από τις οποίες προετοιμάζονται οι αρχικές καλλιέργειες. Για παράδειγμα, στο L. lactis
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ένας αριθμός γονιδίων που πιθανώς σχετίζονταν με την επιβίωση ταυτοποιήθηκαν συσχετίζοντας τα
επίπεδα γονιδιακής έκφρασης με την επιβίωση των ειδών. Η σημασία αυτών των γονιδίων για τον
φαινότυπο των στελεχών αποδείχθηκε περαιτέρω με την τεχνική της γονιδιακής διάρρηξης. Έδειξε ότι
όχι μόνο το ίδιο το γονίδιο αλλά και η έκφρασή του είναι σημαντική για ένα συγκεκριμένο φαινότυπο.
Με άλλα λόγια, η προετοιμασία στελεχών L. lactis, ακολουθούμενα από GTM και ΤΤΜ, επιτρέπει τη
βελτίωση της επιβίωσής τους σε θερμικές καταπονήσεις και οξειδωτικό στρες.
Απόδοση υφής και γεύσης

Η διαδικασία της ζύμωσης επίσης επηρεάζει σημαντικά χαρακτηριστικά όπως η υφή και η γεύση
των προϊόντων διατροφής. Δεδομένου ότι αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τους
μικροοργανισμούς, μπορούν να τροποποιηθούν με ζύμωση. Για παράδειγμα, η προσθήκη
συμπληρωματικών στελεχών στη ζύμωση του τυριού μπορεί να αλλάξει τη γεύση του προϊόντος ή η
προσθήκη οργανισμών που παράγουν εξωπολυσακχαρίτες μπορεί να βελτιώσει την υφή του γιαουρτιού.
Με παρόμοιο τρόπο, τα προφίλ γεύσης του κρασιού μπορούν να τροποποιηθούν είτε με αλλαγή των
παραμέτρων ζύμωσης είτε με αλλαγή των καλλιεργειών εκκίνησης. Προφανώς, όλες αυτές οι βελτιώσεις
μπορούν να γίνουν με τη δοκιμή μιας ποικιλίας πειραμάτων. Έτσι, η βιοπληροφορική και οι αναλύσεις
δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των σχεδίων αυτών των πειραματικών
σχημάτων.
Το σύνολο των γονιδίων συγκεκριμένων μικροοργανισμών υπό συγκεκριμένες συνθήκες ζύμωσης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της απόδοσής τους. Φυσικά, τέτοιες προβλέψεις που
βασίζονται σε ένα μεταβολικό μοντέλο πρέπει να επαληθευτούν περαιτέρω, όπως συμβαίνει με το
στέλεχος L. lactis MG1363 που συμβάλει στη διαμόρφωση του αρώματος. Ομοίως, η γονιδιωματική
αλληλουχία του Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus αποκάλυψε πώς αυτό το στέλεχος
προσαρμόζεται για τη ζύμωση του γάλακτος και την παραγωγή γιαουρτιού. Οι αναλύσεις γονιδιώματος
του Oenococcus oeni και των ζυμομυκήτων έχουν υλοποιηθεί και έχει διασαφηνιστεί η σχέση τους με τη
ζύμωση του κρασιού.
Εκτός από αυτά τα πλεονεκτήματα των μεταβολικών μοντέλων, είναι προφανές ότι η πρόβλεψη
ενός πιο σύνθετου φαινοτύπου όπως η ανοχή στο στρες είναι πιο δύσκολη καθώς βασιζεται μόνο στο
περιεχόμενο των γονιδίων. Για την πρόβλεψη αυτών των φαινοτύπων, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη
πληροφορίες σχετικά σε επίπεδο μεταγραφής των γονιδίων.
Οι επιδράσεις στη γεύση και στην υφή προκαλούνται κυρίως από τους μεταβολίτες που
παράγονται ή μετασχηματίζονται κατά τη διάρκεια των ζυμώσεων. Η πρόβλεψη των τελικών
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών είναι δυνατή με τη χρήση μοτίβων μεταβολιτών και όχι με τη
συσχέτιση του περιεχομένου των γονιδίων με τις επιδράσεις στην υφή και τη γεύση. Η ποσοτική
περιγραφική ανάλυση από μια εκπαιδευμένη ομάδα δοκιμαστών (πανελ οργανοληπτικού ελέγχου) είναι
η ιδανική τυπική δοκιμή για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που έχει υποστεί τη
διαδικασία της ζύμωσης. Ωστόσο, οι δοκιμές αυτές είναι περίπλοκες και απαιτούν σημαντικές ποσότητες
του προϊόντος. Επιπλέον, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την εμπειρία της ομάδας. Χρησιμοποιώντας
τεχνικές της μεταβολομικής, είναι πλέον εφικτή η ταυτόχρονη μέτρηση εκατοντάδων μεταβολιτών σε ένα
δείγμα τροφίμων μικρής ποσότητας. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθόδων που
συνδυάζουν τα δεδομένα που λαμβάνονται από όργανα (π.χ. χρωματογραφία και/ή φασματομετρία
μάζας) με τα οργανοληπτικά δεδομένα.
Ρύθμιση των ζυμώσεων με μικτές καλλιέργειες

Στην παρασκευή διαφόρων τροφών μετά από ζύμωση, πραγματοποιούνται πολύπλοκες ζυμώσεις
στις οποίες μπορεί να συμβεί ισχυρή διαδοχή μικροβίων (βακτήρια, ζύμες και μύκητες). Αυτές είναι, για
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παράδειγμα, οι διαδικασίες παραγωγής τυριού, κρασιού (με μηλογαλακτική ζύμωση), σόγιας και
θαλασσινών. Παρόμοια με τις προσεγγίσεις της συσχέτισης της μεταγραφής των γονιδίων με
συγκεκριμένους φαινοτύπους, που περιγράφονται στην ενότητα 2.3.2, η παρουσία και η απουσία
(συνδυασμών) μικροοργανισμών (ή της λειτουργικότητάς τους) μπορούν να συσχετιστούν με τα
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ζύμωσης.
Για να χαρακτηριστεί η ζύμωση, το πρώτο ουσιαστικό βήμα είναι να προσδιοριστούν οι
μικροοργανισμοί που υπάρχουν στα διάφορα στάδια της ζύμωσης και να γίνει συσχέτιση μεταξύ αυτών
των συνόλων των μικροοργανισμών και της μέτρησης των μεταβολιτών (μεταβολομική). Το λειτουργικό
δυναμικό που κωδικοποιείται από τα γονιδιώματά τους καθορίζει τις ιδιότητες των μικροβιακών
κοινοτήτων. Αυτές οι μελέτες μεταγονιδιωματικής αποκαλύπτουν επίσης το DNA των μη
καλλιεργήσιμων οργανισμών εκτός από το DNA των καλλιεργήσιμων. Έτσι, οι λειτουργίες των
μικροοργανισμών μπορούν να προβλεφθούν με βάση τις αλληλουχίες που εντοπίζονται σε μια
κοινοπραξία. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται τεχνικοί περιορισμοί στην αναγνώριση και τον
διαχωρισμό του DNA των νεκρών μικροβίων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει λόγος λήψης
παραπλανητικών αποτελεσμάτων.
Οι αλληλουχίες που προέρχονται από το mRNA μιας σύνθετης ζύμωσης μπορούν να καταγραφούν
με τη χρήση της μεθόδου μετα-μεταγραφομικής. Ένα πλεονέκτημα της μετα-μεταγραφομικής ένατι της
μεταγονιδιωματικής είναι ότι η μέτρηση της γονιδιακής έκφρασης επιτρέπει τον προσδιορισμό των
γονιδίων που πραγματικά εκφράζονται σε μια μεικτή καλλιέργεια. Η τεχνική της μετα-μεταγραφομικής
χρησιμοποιεί μικροσυστοιχίες με γονιδιώματα αρκετών ειδών για τον προσδιορισμό της ολικής
γονιδιακής έκφρασης σε ένα είδος. Η πρακτική εφαρμογή αυτής της προσέγγισης αναφέρεται για τις
εμπλεκόμενες βακτηριακές κοινότητες. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα προφίλ
μεταγονιδιωματικής και μετα-μεταγραφομικής μπορούν να ανιχνευθούν στις πιθανές πηγές τους
(αλληλουχίες γονιδιώματος απομονώσεων από το προϊόν ζύμωσης). Συνεπώς, είναι προφανής η
εφαρμογή των τεχνικών μεταγονιδιωματικής/μετα-μεταγραφομικής για τον χαρακτηρισμό και τη
δυνητική βελτιστοποίηση των ζυμώσεων.
Είναι γνωστό ότι οι βακτηριοφάγοι παίζουν σημαντικό ρόλο στις βιομηχανικές ζυμώσεις λόγω
του φαινομένου της μεταγωγής (μεταφορά γενετικού υλικού με βακτηριοφάγους) μέσω της οποίας μπορεί
να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι ο φάγος διακόπτει τις διεργασίες
ζύμωσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Επί του παρόντος, η πρόβλεψη της εξειδίκευσης των
βακτηριοφάγων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροοργανισμών σε ζυμώσεις μικτής
καλλιέργειας είναι χρονοβόρες εργασίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές βιοπληροφορικής για
την ανάλυση της αλληλεπίδρασης μικροβίων και βακτηριοφάγων. Επίσης, μπορούν να συμβάλουν στη
βελτίωση της σταθερότητας της ζύμωσης με βάση τη γνώση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την
πραγματοποίηση πειραμάτων με in situ σχεδιασμένες μικροβιακές κοινοπραξίες που βρίσκονται υπό
ανάπτυξη.

Βιοπληροφορική
τροφίμων

στη

φυτική

παραγωγή

και

στην

επεξεργασία

Η πρόοδος της εφαρμογής των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (GMC) ως κοινή
προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων, εξαρτάται από τη γενετική έρευνα στα φυτά που συμβάλλει στο
διαδοχικό ρυθμό παραγωγής τους. Ο κύριος στόχος της παραγωγής των GMC είναι να βελτιωθεί η
ποιότητα των πρώτων υλών των τροφίμων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επεξεργασία τους,
και τελικά να παραχθούν τρόφιμα ακριβά και ασφαλή. Η ταυτοποίηση των φυτικών βιοσυνθετικών
γονιδίων που είναι σημαντικά για την υγεία υποστηρίζεται από τα προγράμματα αλληλούχισης του
γονιδιώματος. Αυτή η έρευνα του γονιδιώματος εμπλέκεται άμεσα στην προώθηση της απόδοσης και της
αποτελεσματικότητας για την αναπαραγωγή βελτιωμένων φυτών.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι το κακάο (Theobroma cacao) το οποίο
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα προϊόντα διατροφής που περιέχουν σοκολάτα. Η επιλογή σπόρων
με καλύτερη ποιότητα και καλή γεύση ήταν δύσκολη στο παρελθόν. Για τη σωστή συγκομιδή των
δένδρων θα πρέπει να ωριμάσουν για τουλάχιστον 3 - 5 χρόνια. Η απόδοση της αποτύπωσης DNA κατά
τον έλεγχο των φυτών-δεικτών για την ανίχνευση των γενετικών σχέσεων των ειδών και τη διαθεσιμότητα
των αλληλουχιών EST (Expressed Sequence Tags), και οι γενετικές συγκρίσεις με άλλα αναγνωρισμένα
φυτά, εξαρτώνται από τη βιοπληροφορική. Θα βελτιώσει περαιτέρω την επιλογή των επιθυμητών
χαρακτηριστικών στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης του φυτού με βάση τον γονότυπο και τον φαινότυπο.
Όσον αφορά την επεξεργασία τροφίμων, η πιο άμεση εφαρμογή της βιοπληροφορικής είναι στη
βελτιστοποίηση των ποσοτικών παραμέτρων των παραδοσιακών μονάδων. Γενικά, ο κύριος στόχος της
επεξεργασίας τροφίμων είναι η βελτίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην αποθήκευση.
Συνήθως οι διαδικασίες επεξεργασίας συνδέονται με σημαντική πλεονάζουσα ενέργεια που εφαρμόζεται
για να εξασφαλιστεί ένα μεγάλο περιθώριο για σφάλματα. Η δομική πολυπλοκότητα των βιολογικών
υλικών, η φυσική μεταβλητότητα των ζώντων οργανισμών και η ανταπόκριση των υλικών εισόδου στις
παραμέτρους επεξεργασίας είναι οι τρεις κύριοι παράγοντες που απαιτούν το μεγάλο περιθώριο
σφάλματος. Με τη βοήθεια της βιοπληροφορικής, οι γνώσεις μας για τους βιολογικούς οργανισμούς από
βακτηρίδια και ιούς έως τα φυτά και τα ζώα εξελίσσονται προοδευτικά, διευκολύνοντας τη
βελτιστοποίηση των διεργασιών επεξεργασίας των τροφίμων και μειώνοντας το κόστος, κυρίως για την
ενέργεια.
Η μεγάλη πρόκληση στη σύγχρονη επεξεργασία τροφίμων είναι να συγχωνευθούν
αποτελεσματικά οι βιολογικές γνώσεις των ζωντανών οργανισμών με τις γνώσεις των βιοϋλικών που είναι
απαραίτητες για τη μετατροπή τους σε τρόφιμα.
Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τα βιοϋλικά των ζώντων οργανισμών
αναδιαρθρώνονται σε μικρότερες και απλούστερες μορφές σταθερών, σχετικά ομοιόμορφων τροφίμων.
Αυτή η διαδικασία καταναλώνει ενέργεια και στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της
απόδοσής της, χάνονται οι εγγενείς βιολογικές ιδιότητες των ζωντανών συστημάτων. Η βιοπληροφορική
παρέχει λεπτομερή περιγραφή της εγγενούς πολυπλοκότητας των βιολογικών μακρομορίων στα ζωντανά
κύτταρα, των δομικών ιδιοτήτων τους και πολλών από τις λειτουργίες τους, τα οποία αποτελούν τα
θεμελιώδη στοιχεία της λειτουργικής γονιδιωματικής και της πρωτεομικής. Αν και αυτή τη στιγμή είναι
μόνο στη θεωρία, στο εγγύς μέλλον θα είναι δυνατή η χρήση των εγγενών δομικών ιδιοτήτων των
φυσικών προϊόντων για την αυτοσυναρμολόγηση νέων τροφίμων που διατηρούν μεγάλη βιολογική και
θρεπτική αξία και επεξεργάζονται με ελάχιστη ενέργεια. Οι σχέσεις βιολογικής δομής-λειτουργίας που
ανακαλύπτονται μέσω της βιοπληροφορικής των ζωντανών συστημάτων θα χαρτογραφηθούν στις
σχέσεις δομής-λειτουργίας των επόμενης γενιάς τροφίμων. Επιπλέον, η τεράστια γνώση που παράγεται
επί του παρόντος από τις βιολογικές επιστήμες (γονιδιωματική, πρωτεομική, μεταβολομική) θα βελτιώσει
τη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των συστατικών.
Οι φυσικές ιδιότητες των βιοϋλικών των ζωντανών οργανισμών καθορίζουν τις βασικές ιδιότητες
των βιοϋλικών των τροφίμων. Κατά την επεξεργασία των τροφίμων με παραδοσιακό τρόπο, αυτές οι
μοναδικές ιδιότητες των ειδικών μορίων δεν αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, ως
αποτέλεσμα των κλασσικών μεθόδων επεξεργασίας, όλα τα βιομόρια μιας συγκεκριμένης κατηγορίας
(π.χ. υδατάνθρακες) εκτίθενται σε φυσική, θερμική και μηχανική ενέργεια για την αναδιάρθρωσή τους σε
πιο σταθερά ή/και περισσότερο βιοδιαθέσιμα συστήματα τροφίμων. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας εξαλείφονται όλες οι μοναδικές διαφορές (λόγω των χαρακτηριστικών των βιομορίων).
Εξαλείφονται επίσης οι σύνθετες σχέσεις δομής-λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών.
Η επεξεργασία τροφίμων δεν είναι πάντα απαραίτητη για την ποιότητα των τροφίμων. Στην
πραγματικότητα, είναι ένας άλλος τρόπος: οι πολύ ειδικές βιολογικές ιδιότητες του αρχικού ζωντανού
οργανισμού αποτελούν βασικό στοιχείο της στρατηγικής επεξεργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στις
οργανοληπτικές ιδιότητες των τελικών προϊόντων διατροφής. Για παράδειγμα, η επεξεργασία του βοδινού
γάλακτος με το ένζυμο της πυτίας (ρενίνη) επάγει τη φυσική συσσωμάτωση των καζεϊνών του γάλακτος
κατά την παραγωγή τυριού. Η υφή και οι οργανοληπτικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος οφείλονται
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στις μοναδικές ιδιότητες συγκόλλησης των μικυλλίων καζεϊνικής γάλακτος που σταθεροποιούνται στο
γάλα από καζεϊνες kappa αλλά αποσταθεροποιούνται όταν διασπώνται ενζυματικά από το
διαλυτοποιημένο γλυκομακροπεπτίδιο τους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διόγκωση του ψωμιού, όπου
οι σπόροι σίτου αλέθονται για να διασπάσουν τις βιολογικές τους δομές μέσω μηχανικής επεξεργασίας
(ενέργειας), και στη συνέχεια οι βιολογικές διεργασίες της ζύμωσης με ζύμη επιτυγχάνουν ταυτόχρονα
την ενζυμική απομάκρυνση του φυτικού οξέος κατά τη διάρκεια της επώασης της ζύμης και της
βιοχημικής παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα εντός μιας μηχανικά επεξεργασμένης δομής
πρωτεϊνικής γέλης. Έτσι, το τυρί και το ψωμί αποτελούν απόδειξη της θετικής συνεργιστικής επίδρασης
λόγω συνδυασμού των διατηρούμενων βιολογικών διεργασιών της κατάλυσης, της
αυτοσυναρµολόγησης και της αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, η λειτουργική γονιδιωματική, η πρωτεομική και
η μεταβολομική παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ανανέωση της επεξεργασίας τροφίμων με τη
χρήση διμοριακών αντιδράσεων. Με τη διαθεσιμότητα τέτοιων εργαλείων, θα οργανωθεί η παραγωγή
καλλιεργειών που θα οδηγήσει σε προϊόντα που δεν εμπλουτίστηκαν απλά σε ένα πολύτιμο συστατικό,
αλλά ανασχεδιάστηκαν με σκοπό να αυξηθεί η αξία των τροφίμων για την παροχή καλύτερης ποιότητας
ζωής.

Βιοπληροφορική στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων
Η επιστήμη των τροφίμων αντιπροσωπεύει μια διεπιστημονική έρευνα και έχει εφαρμογή σε
τομέα που ενώνει τις μηχανικές, βιολογικές και φυσικές επιστήμες για να διερευνήσει τα είδη των
τροφίμων, τους λόγους της υποβάθμισής τους, τους μηχανισμούς επεξεργασίας των τροφίμων και την
ανάκτηση της ποιότητας των τροφίμων. Η βιοπληροφορική έχει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των
περισσοτέρων διαδικασιών, μόνο εάν τα δεδομένα είναι προσβάσιμα σε μορφές αναγνώσιμες από
μηχανή. Έχοντας κατά νου τον σημαντικό ρόλο των μικροοργανισμών στα τρόφιμα, η χρήση εργαλείων
βιοπληροφορικής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόβλεψη και την αξιολόγηση των
επιθυμητών και των ανεπιθύμητων επιδράσεών τους. Από αυτή την άποψη, οι έρευνες στη γονιδιωματική
και την πρωτεομική διεξάγονται για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγωγής τροφίμων, της
επεξεργασίας τροφίμων, της τελειοποίησης της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των πηγών των
τροφίμων και πολλών άλλων.
Εκτός αυτού, οι βιοπληροφορικές προσεγγίσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στην δημιουργία
καλής ποιότητας καλλιέργειας που συνιστά υψηλή απόδοση και άμυνα έναντι ασθενειών. Υπάρχουν
διαφορετικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία για τα τρόφιμα, τα συστατικά τους, τη θρεπτική
τους αξία, τη χημεία και τη βιολογία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και την παραγωγή
τροφίμων. Ένας συνδυασμός βιοπληροφορικής και εργαστηριακής επαλήθευσης επιλεγμένων ευρημάτων
μπορεί να περιγραφεί με τις ακόλουθες μεθόδους: λειτουργικές προβλέψεις με βάση τη γονιδιωματική,
μεταβολικά μοντέλα γονιδιωματικής κλίμακας, σχεδιασμός ιδιοτήτων των σύνθετων τροφίμων, και
μηχανική.
Το επίκεντρο της έρευνας στη βιομηχανία τροφίμων καθορίζεται από την ανάγκη των
καταναλωτών για υψηλή ποιότητα, πρακτικά, νόστιμα, ασφαλή και προσιτά τρόφιμα.

Διατροφή και ποιότητα των τροφίμων
Η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία τροφίμων έχουν προσφέρει ασύγκριτη αξία στους
καταναλωτές με κυριολεκτικά αμέτρητο αριθμό ατομικών επιλογών νόστιμων, ασφαλών και θρεπτικών
τροφίμων. Αυτή η μεγάλη ποικιλία επιλογών υποστηρίζεται από την επιστημονική γνώση σε όλα τα
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας από τις γενετικές βελτιώσεις στη γεωργική παραγωγή έως τη μηχανική
των διαδικασιών επεξεργασίας των τροφίμων, και την ανάλυση της αίσθησης των καταναλωτών. Με τη
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δύναμή της να δημιουργεί λεπτομερή μοριακή γνώση για τους βιολογικούς οργανισμούς, η
βιοπληροφορική συγκεντρώνει τα εργαλεία για την επανανσχεδιασμό της προσφοράς τροφίμων. Με
αυτόν τον τρόπο η βιοπληροφορική θα παράγει για τους ανθρώπους μεγάλη αξία συμβάλλοντας στην
αύξηση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουν. Ειδικότερα,
η βιοπληροφορική είναι:
- Καθορισμός των τροφίμων που είναι ασφαλή σε μοριακό επίπεδο.
- Ανάπτυξη ασφαλέστερων τροφίμων για τους καταναλωτές.
- Συμβολή στην κατανόηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των τροφίμων, του αρώματος (οσμή
και γεύση), της υφής, και της αίσθησης της γεύσης, και στην κατανόηση των σχετικών
νευροφυσιολογικών διεργασιών.
- Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων και βελτιστοποίηση του αντίκτυπου της γεύσης
και της υφής των τροφίμων.

Ειδικά χαρακτηριστικά τροφίμων που επηρεάζουν την ποιότητά του
Τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως δείκτες
για την ανάπτυξη της περιγραφής τους μέσω εργαλείων βιοπληροφορικής.
Γεύση τροφίμων

Υπάρχουν μοριακές και γενετικές λεπτομέρειες των υποδοχέων της γεύσης, όπως: ξινό, πικρό,
umami, γλυκό, αλάτι. Αυτοί οι υποδοχείς γεύσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλυφθούν
τροποποιητές γεύσης για τα τρόφιμα. Οι νέες εξελίξεις στους υπολογιστικούς αλγορίθμους και το
λογισμικό με τις διαθέσιμες γνωστές δομές αυτών των υποδοχέων καθιστούν δυνατή τη μοριακή
μοντελοποίηση και τις προσομοιώσεις. Τέτοιες προσομοιώσεις θα καταστήσουν δυνατή την ανάπτυξη
πιο έντονων ενώσεων γεύσης σαν πρόσθετα τροφίμων. Αυτά βοηθούν επίσης στην κατανόηση της βάσης
της επιμονής, του ανταγωνισμού και της συμπληρωματικότητας της γεύσης. Οι αλγόριθμοι ομοιότητας
αλληλουχίας της βιοπληροφορικής έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ομολογίας μεταξύ
των υποδοχέων της γλυκιάς γεύσης και των υποδοχέων του γλουταμινικού στον εγκέφαλο όπως και στην
αναγνώριση των αισθητήρων της ξινής γεύσης στα θηλαστικά. Το αισθητήριο σύστημα της γεύσης γίνεται
πιο περίπλοκο, πιο ελκυστικό και πιο εξατομικευμένο για τους καταναλωτές.
Άρωμα (οσμή και γεύση) τροφίμων

Ο σχηματισμός αρώματος στα γαλακτοκομικά προϊόντα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον
σημαντικό ρόλο του γαλακτικού οξέος. Αναφορικά με αυτό, η διερεύνηση των γενετικών αλληλουχιών
των βακτηρίων του γαλακτικού οξέος (ή οξυγαλακτικών βακτηρίων) έδειξε το δυναμικό του
σχηματισμού του αρώματος. Το προφίλ πολλών προϊόντων διατροφής δεν εξαρτάται από τις μεμονωμένες
ενώσεις, αλλά οφείλεται στη διαθεσιμότητα και τη σύνδεση πολλών διαφορετικών μορίων.
Εντούτοις, η βιοπληροφορική παίζει σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση διαφορετικών αρωματικών
παραγόντων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση τη γνώση, τη γεύση και τις ανάγκες του
καταναλωτή. Η βιοπληροφορική συμβάλει σημαντικά στην παροχή ποιοτικών γευστικών τροφίμων
διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των τροφίμων. Λειτουργώντας σύμφωνα με τη μοριακή εξέλιξη,
η βιοπληροφορική έχει μια βασική ιδέα στη μελέτη της εξέλιξης των υποδοχέων της γεύσης.
Διάφορες μελέτες διεξάγονται κατά κύριο λόγο με επίκεντρο τους υποδοχείς της γεύσης,
διαπιστώνοντας τη σύνδεση μεταξύ της ρύθμισης της γλυκόζης και των υποδοχέων της πικρής γεύσης.
Πρόσφατα, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις χημικές ιδιότητες
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διαφόρων ενώσεων που σχετίζονται με τη γεύση και τo άρωμά τους. Επιπλέον, η μελέτη της γενετικής
αλληλουχίας των βακτηρίων του γαλακτικού οξέος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του
σχηματισμού ειδικών δυνατοτήτων αρώματος βοηθώντας στην ενίσχυση της γεύσης σε πολλά τρόφιμα
που έχουν υποστεί ζύμωση.
Εκτός από τους υποδοχείς της γεύσης, επίσης αναγνωρίζονται οι υποδοχείς της οσμής (που
ξεπερνούν εκείνους της γεύσης κατά 100Χ) και έχει δημοσιευθεί το πλήρες σύνολο γονιδίων του
οσφρητικού συστήματος. Αυτή η προσέγγιση βιοπληροφορικής τόσο στη μελέτη των υποδοχέων της
γεύσης όσο και των υποδοχέων της όσφρησης επιτρέπει τον σχεδιασμό εξελιγμένων συστημάτων
αρώματος που βελτιστοποιούν την αντίληψη του αρώματος σε εξαιρετικά θρεπτικά τρόφιμα που είναι επί
του παρόντος οργανοληπτικά ανεπιθύμητα παρά τη μεγάλη τους αξία για την υγεία.
Παθογόνα τροφίμων

Προσφάτως εκτιμάται ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας της βιοπληροφορικής
στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Ένα σημαντικό πρόβλημα της βιομηχανίας
τροφίμων είναι τα παθογόνα των τροφίμων, και τα προγράμματα αλληλούχισης του γονιδιώματος
επικεντρώνονται σε καινοτόμα εργαλεία που συμβάλλουν στον προσδιορισμό της πηγής των ασθενειών
που μεταδίδονται τροφιμογενώς. Έτσι, η ειδοποίηση από συγκεκριμένους μοριακούς δείκτες μπορεί να
βοηθήσει στον προσδιορισμό της αλλοίωσης και των παθογόνων βακτηρίων, και στην πρόβλεψη της
αντοχής σε θερμική συντήρηση.
Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της βιοπληροφορικής είναι ο σχεδιασμός του εργαλείου για την
ανίχνευση και την αναγνώριση παθογόνων βακτηρίων στα τρόφιμα. Αυτό το εργαλείο έχει αναπτυχθεί
από την FDA (Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) για τον μοριακό χαρακτηρισμό των
παθογόνων μικροοργανισμών των τροφίμων χρησιμοποιώντας τις μικροσυστοιχίες.
Λόγω των δυνατοτήτων του, πολλά προγράμματα αλληλούχισης του γονιδιώματος στοχεύουν στα
παθογόνα που μεταδίδονται τροφιμογενώς. Με την ανάπτυξη τεχνολογιών αλληλούχισης του
γονιδιώματος, η βιοπληροφορική έχει προτείνει έναν καινοτόμο τρόπο που θα βοηθήσει στον
προσδιορισμό της πηγής των τροφιμογενών λοιμώξεων. Για παράδειγμα, η πρόσφατη προσέγγιση της
FDA βοηθά στην ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου των τροφίμων και αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία
επικεντρώνονται στην πρόβλεψη της μικροβιακής ανάπτυξης σε μια δεδομένη πηγή τροφίμων. Για να
εξασφαλιστεί η πρόοδος της ποιότητας των τροφίμων είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν εργαλεία
βιοπληροφορικής που επιτρέπουν αυτόματα την ανίχνευση των διαφόρων ιδιοτήτων των τροφίμων.
Ανίχνευση αλλεργιογόνων τροφίμων

Η βιοπληροφορική παρέχει μια αποτελεσματική προσέγγιση για την αξιολόγηση του
αλλεργιογόνου δυναμικού των φυσιολογικών πρωτεϊνών στα τρόφιμα, και έχει σημαντικό ρόλο στην
αξιολόγηση της ασφάλειας των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών, καθώς είναι ζωτικής σημασίας
να υπάρχει ασφάλεια από τροφικές αλλεργίες. Τα εργαλεία αυτά δρουν για την πρόβλεψη της
λειτουργικότητας και της αλλεργιογονικότητας των προϊόντων διατροφής μελετώντας την πρωτεϊνική
αλληλουχία των συστατικών τους. Πρακτικά, μια συγκριτική τεχνική γονιδιωματικής της
βιοπληροφορικής έχει χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει πολλά παθογόνα των τροφίμων και τις πηγές
που συνδέονται με την παραγωγή τους. Έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών μελετών
αλληλούχισης και σύγκρισης των γονιδιωμάτων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι τέτοιες
μελέτες μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ασθένειας που σχετίζεται με την
καλλιέργεια, και στην πρόληψη της τροφικής δηλητηρίασης. Οι καλλιέργειες αποτελούν σημαντικό
τμήμα της βιομηχανίας τροφίμων και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι καλής ποιότητας (δηλαδή υψηλής
απόδοσης και ανθεκτικότητας σε ασθένειες). Χρησιμοποιώντας μεθόδους της βιοπληροφορικής, η
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ταυτοποίηση γονιδίων στις εμπορικά σημαντικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανάπτυξη διαγονιδιακών καλλιεργειών, και τα νέα γονίδια μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και την
ποσότητα των τροφίμων. Μια τέτοια τεχνική μπορεί να είναι χρήσιμη στην ανάπτυξη αγροχημικών με
βάση τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος για συγκεκριμένους στόχους και την ανίχνευση ενώσεων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα ή εντομοκτόνα. Λόγω της πολύ
διαφορετικής προέλευσης των αλλεργιογόνων, έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα αλληλουχίας στη δομή που
προκαλεί ισοδύναμες αποκρίσεις του IgE. Η χρήση αυτών των μεθοδολογιών έχει οδηγήσει τον
οργανισμό WHO να συμπεριλάβει την αναζήτηση ομοιότητας αλληλουχιών ως χαρακτηριστικό κανόνα
για την αξιολόγηση της αλλεργιογονικότητας των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων. Πρόσφατα,
πραγματοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές βιοπληροφορικής στην ανάπτυξη της διαγνωστικής διερεύνησης
των αλλεργιογόνων για την πρόβλεψη της αλλεργίας στα φυστίκια με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης
(machine learning).
Προς το παρόν υπάρχουν διαφορετικές βάσεις δεδομένων για τα αλλεργιογόνα τροφίμων, όπως
το AllerMatch, το Informall, η βάση δεδομένων Allergen FARRP και το SDAP.

Βιοπληροφορική στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων
Υπάρχει αυξανόμενη εκτίμηση για τη βιοπληροφορική στον τομέα της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίμων. Πολλά τρόφιμα υποβάλλονται σε κάποια μορφή επεξεργασίας πριν φθάσουν
στον καταναλωτή, από τη ζύμωση έως τη συσκευασία. Σε πολλές από αυτές τις διεργασίες, οι
μικροοργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο είτε στη μετατροπή των τροφίμων στα επιθυμητά
τελικά προϊόντα, είτε στην αλλοίωση ή μόλυνση των τροφίμων.
Η βιοπληροφορική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη και την αξιολόγηση των
επιθυμητών και των ανεπιθύμητων επιδράσεων των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Λαμβάνοντας υπόψη
τις επιθυμητές ιδιότητες, οι μέθοδοι της βιοπληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση
της μικροβιακής παραγωγής των ζυμωμένων προϊόντων διατροφής, όπως οι λειτουργικές προβλέψεις με
βάση τη γονιδιωματική, η δημιουργία μεταβολικών μοντέλων με βάση το γονιδίωμα, και η πρόβλεψη των
σύνθετων ιδιοτήτων των τροφίμων (π.χ. γεύση και υφή) και των ιδιοτήτων των σύνθετων ζυμώσεων.
Για την κατανόηση μιας συγκεκριμένης γονιδιακής λειτουργίας, εφαρμόζεται συσχετιστική
ανάλυση της παρουσίας και της απουσίας του γονιδίου σε οργανισμούς με την παρουσία και απουσία
ενός συγκεκριμένου φαινοτυπικού χαρακτηριστικού στο ίδιο σύνολο οργανισμών (η αποκαλούμενη
gene–trait matching, GTM). Για παράδειγμα, ένα σύνολο πρωτεϊνών εμπλέκεται στην αποδόμηση των
φυτικών (ολιγο-)σακχαριτών συνδέοντας την πηγή απομόνωσης του βακτηρίου με την παρουσία/απουσία
του γονιδίου.
Σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκριτική ανάλυση των
αλληλουχιών του γονιδιώματος ενός είδους όπου ορισμένα στελέχη έχουν θετικό αντίκτυπο (π.χ.
ενίσχυση γεύσης) ενώ άλλα είναι επιβλαβή (π.χ. αλλοίωση) για την αναγνώριση των γενετικών στοιχείων
που ενδεχομένως αποτελούν τη βάση αυτών των διαφορών.
Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ωμικών δεδομένων (omics) με τον
φαινότυπο είναι τα PhenoLink και DuctApe. Τεχνικές όπως η ενίσχυση πολλαπλής εκτόπισης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του DNA από ένα μόνο κύτταρο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μια ποικιλία εργαλείων συναρμολόγησης γονιδιώματος για τη συναρμολόγηση των αναγνωσμάτων που
λαμβάνονται από την αλληλούχιση ενός κυττάρου.
Τέλος, τα μεταθετά στοιχεία όπως τα τρανσποζόνια, τα πλασμίδια ή οι φάγοι μπορούν να
μεταφέρουν τη λειτουργικότητα από ένα βακτηριακό στέλεχος σε άλλο. Ένα παράδειγμα είναι η
μεταφορά του οπερονίου της γαλακτόζης μεταξύ στελεχών Lactococcus lactis. Ο εντοπισμός των πιθανών
θέσεων εισαγωγής του τρανσποζονίου είναι κρίσιμος και μπορεί να διευκολυνθεί από εργαλεία
βιοπληροφορικής όπως είναι ο transposon insertion finder.
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Αξιολόγηση κινδύνου
Ο εντοπισμός δυνητικών κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια από μικροβιακά στελέχη που
υπάρχουν στα τρόφιμα, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εκτίμηση του κινδύνου στην κατανάλωση
προϊόντων διατροφής. Η βιοπληροφορική συμβάλλει σε αυτό το ζήτημα με τον επιλεκτικό έλεγχο
αλληλουχιών του μικροβιακού γονιδιώματος για γονίδια με συγκεκριμένες λειτουργικότητες - έναν
εξαιρετικά ευαίσθητο και υπολογιστικά αποτελεσματικό τρόπο ταυτοποίησης πιθανών κινδύνων για την
υγεία.
Το δυναμικό ενός συγκεκριμένου βακτηριδίου για αντοχή σε αντιβιοτικά ή λοιμογόνο δύναμη
μπορεί να διερευνηθεί συγκρίνοντας την αλληλουχία του γονιδιώματός του με μια βάση δεδομένων
αναφοράς που περιέχει γνωστά γονίδια αντοχής και παράγοντες λοιμογόνου δράσης. Παρόμοιες
προσεγγίσεις έχουν περιγραφεί για τον εντοπισμό της ανθεκτικότητας των βακτηριδίων στα τρόφιμα, των
αναερόβιων οργανισμών που σχηματίζουν σπόρια στα τρόφιμα και των δυνητικών παθογόνων,
χρησιμοποιώντας δεδομένα της μεταγονιδιωματικής. Αυτή η μεθοδολογία με βάση τη μεταγονιδιωματική
μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, π.χ. παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων.

Εντοπισμός και ανίχνευση μικροοργανισμών των τροφίμων
Η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων πραγματοποιούνται και οι δύο σε σύνθετα
περιβάλλοντα. Εκτός από τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν
πολλές άλλες πηγές βιομορίων (πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες). Αυτή η πολυπλοκότητα προκαλεί
δυσκολίες στην ανίχνευση και τον εντοπισμό συγκεκριμένων μικροοργανισμών, είτε δυνητικών
παθογόνων των τροφίμων είτε ωφέλιμων προβιοτικών στελεχών που προστίθενται στα προϊόντα των
τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του.
Πέρα από τις κλασσικές τεχνικές ανίχνευσης DNA όπως η (q)PCR, αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι
που βασίζονται σε γονιδιωματικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταχεία και ακριβή παρακολούθηση ή
ανίχνευση συγκεκριμένων ειδών ή ακόμη και στελεχών μεταξύ της φυσικής μικροχλωρίδας. Για
παράδειγμα, διεξήχθη ειδική ενίσχυση και αλληλούχιση ενός γονιδιακού τόπου που αναγνωρίστηκε ότι
είναι διακριτός μεταξύ διαφορετικών στελεχών L. plantarum, και τα δεδομένα που ελήφθησαν έδειξαν
ότι αυτή είναι μια χρήσιμη προσέγγιση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σχετικής παρουσίας
διαφορετικών στελεχών διαμέσου του GIT. Η ίδια προσέγγιση μπορεί να ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό
ειδικών εκκινητών για τη διάκριση μεταξύ παθογόνων και μη παθογόνων πληθυσμών συγκεκριμένων
ειδών και για την ανίχνευση ενός στελέχους ενδιαφέροντος για τα τρόφιμα, επιτρέποντας σε αυτό το
συγκεκριμένο προϊόν να φέρει επωνυμία.
Οι προσεγγίσεις του μεταγονιδιώματος για τον αποκλειστικό εντοπισμό ενός μόνο στελέχους
μπορούν να αποκαλύψουν τις δυνατότητές τους και στην ανίχνευση επιβλαβών βακτηρίων. Τα κύρια
πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων που δεν απαιτούν το στάδιο της καλλιέργειας, αποτρέποντας έτσι τη
δημιουργία σφαλμάτων στα αποτελέσματα λόγω της αποτυχίας ανίχνευσης του χαμηλού μικροβιακού
φορτίου που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στις μεθόδους ανίχνευσης που εξαρτώνται από την καλλιέργεια.

Ο ρόλος της τοξικογενετικής στην εγγύηση της ποιότητας των
τροφίμων
Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί έναν ολοένα και περισσότερο σημαντικό τομέα
προβληματισμού για τους καταναλωτές, και η βιομηχανία τροφίμων έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό
ερευνητικό πρόγραμμα για την ασφάλεια των τροφίμων με καθιερωμένες κλασσικές μεθοδολογίες αλλά
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και νέας τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία έρευνας. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η αδρανοποίηση
ή η αναστολή των ανεπιθύμητων μικροβίων είναι δυνατή με την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία των
τροφίμων, να αυξηθεί η κατανόηση της οικολογίας των μικροβιακών πληθυσμών που προέρχονται από
τρόφιμα, να ανακαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι πληθυσμοί ανταποκρίνονται σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το στρες και, τέλος, η τοξικολογική αξιολόγηση των τροφίμων και
των συστατικών των τροφίμων.
Ένας κλάδος της γονιδιωματικής, η τοξικογενετική, είναι ένα αναδυόμενο πεδίο που συμβάλλει
στην αξιολόγηση των τοξικολογικών επιδράσεων συγκεκριμένων ενώσεων. Η τοξικογενετική
χρησιμοποιεί τις συστοιχίες DNA (tox-chips) για να ελέγξει τις τοξικολογικές επιπτώσεις μιας
συγκεκριμένης ένωσης. Οι τεχνικές των συστοιχιών DNA βασίζονται στη μεθοδολογία του DNA
microchip και ανιχνεύουν ανθρώπινο ή ζωικό γενετικό υλικό που σταθεροποιείται σε μικρο-συσκευές
για να καταγραφεί η γονιδιακή έκφραση των κυττάρων που εκτίθενται στις υπό μελέτη ενώσεις. Αυτή
η τεχνική αποφεύγει τη μελέτη της παθολογίας των ζώων για να ορίσει την ασθένεια. Τα πλεονεκτήματα
της δοκιμασίας αυτής είναι η ταχύτητα και η ευκολία χρήσης, αποτελεί χαρακτηριστική μέθοδος για
την ανάλυση της έκφρασης του DNA, και οι μειωμένες δοκιμές σε ζώα. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής
αντιμετωπίζει σήμερα την πρόκληση της συσσώρευσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, τα οποία
παράγονται μέσω των DNA συστοιχιών, και της περίπλοκης ανάλυσης και ερμηνείας τους. Εντούτοις,
η ενσωμάτωση των δεδομένων των tox-chip πρέπει να γίνει στη βάση γνώσεων των ερευνητικών
ιδρυμάτων και αυτό αποτελεί θέμα μελέτης για το μέλλον.

Προοπτικές
Η βιοπληροφορική εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή τροφίμων, στη μηχανική
και στην ασφάλεια. Ορισμένες μελλοντικές τάσεις της δυνητικής εφαρμογής της είναι οι εξής:
- Πρόβλεψη της μικροβιακής λειτουργικότητας βάση της αλληλουχίας. Απαιτείται καταγραφή των
λειτουργικών χαρακτηριστικών των βακτηρίων και μπορούν να προσδιοριστούν με αξιοπιστία
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αλληλουχίας. Νέα δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων για το
γονότυπο/φαινότυπο/μεταγράφωμα όπως αυτά που είναι διαθέσιμα για τους L. lactis και L.
plantarum θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόβλεψης
βασισμένων σε αλληλουχία, όπως πιο συγκεκριμένων πρωτεϊνικών περιοχών, ειδικότερα για την
ανίχνευση π.χ. ενεργών ενζύμων έναντι των πολυσακχαριτών και σχετικών υποκινητών ή
ρυθμιστικών θέσεων πρόσδεσης για το φαινότυπο.
- Δημιουργία συλλογών από καλλιέργειες για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά βασισμένη στη γνώση
που αποκτάται με την μέθοδο in silico screening. Αυτό θα απαιτούσε βάσεις δεδομένων που θα
ενσωματώνουν στοιχεία από τη γονιδιωματική, τη βιολογία των συστημάτων, τους φαινοτύπους,
τις πληροφορίες για τα συστατικά, τις ιδιότητες των ομάδων των τροφίμων, τις μετρήσεις των
παραμέτρων κατά τη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων και τους «βιοδείκτες» για τη
λειτουργικότητα σε συγκεκριμένα είδη (π.χ. GTM). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη
διάδοση των αρχών FAIR (findable, accessible, interoperable, re-usable, http://datafairport.org/)
για την αποθήκευση των δεδομένων. Το μελλοντικό λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων μπορούν
να ενοποιηθούν σε μια εικονική μηχανή που μπορεί στη συνέχεια να εκτελεστεί στο “σύννεφο”.
Τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιούνται στο χρηματοδοτούμενο από
την ΕΕ σχέδιο GenoBox (www.genobox.eu), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία βάσης
δεδομένων που συγχωνεύει τα δεδομένα γονότυπου και φαινοτύπου, τα οποία επιτρέπουν τη
σάρωση των μικροβιακών γονιδιωμάτων για παράγοντες λειτουργικότητας και παράγοντες
κινδύνου για την ασφάλεια.
- Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εκτίμηση του κινδύνου της παρουσίας ορισμένων
μικροβίων/λειτουργικότητας σε ένα δεδομένο προϊόν διατροφής. Η ιδέα είναι να προσδιοριστούν
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-

με αλληλούχιση τα χαμηλά επίπεδα μικροβιακού φορτίου σε πολλά τρόφιμα της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο έχει ήδη δημιουργηθεί από μια
κοινοπραξία της IBM και της MARS (http://www.research.ibm.com/client-programs/foodsafety/).
Ο στόχος είναι σε αυτή τη βάση δεδομένων να καταγραφεί η βιοποικιλότητα και να
χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για το μαρκάρισμα των προϊόντων που βασίζονται σε μοναδικά
πρότυπα μικροχλωρίδας που υπάρχουν σε ζυμωμένα προϊόντα ή σε τρόφιμα που περιέχουν
μικροβίωμα.
Ρύθμιση της απόδοσης των ζυμώσεων μέσω της μελέτης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
μικροβίων και του περιβάλλοντός τους. Αυτές οι προσεγγίσεις χρησιμοποιούν τη βιολογία
συστημάτων πέρα από τα μεταβολικά μοντέλα γονιδιακής κλίμακας και τα κινητικά μοντέλα για
να περιγράψουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικροβίων και της “μήτρας” τους. Για να
πραγματοποιηθούν αυτές οι μελέτες απαιτούν μια ουσιαστική βάση γνώσεων τόσο για τις
ιδιότητες των μικροοργανισμών όσο και για τις φυσικές ιδιότητες της “μήτρας” στην οποία
λειτουργεί ο οργανισμός. Η ενοποίηση των πληροφοριών και η επέκταση των δεδομένων σχετικά
με τη ζύμωση και την ασφάλεια των τροφίμων στις βάσεις δεδομένων και ο συνδυασμός τους με
κατάλληλο πειραματικό σχεδιασμό, αλγόριθμους, εμπειρογνωμοσύνη και πειράματα
παρακολούθησης πρέπει να επιτρέπουν την ενίσχυση της πρόβλεψης των επιδόσεων και της
ασφάλειας της ζύμωσης.
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