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BIOTECH-GO projesi Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu 
kitap sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 
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Kısa Açıklama 
 

Döngüsel ekonomi yeni ekonomik bir yaklaşımdır. İşletmeler, hükümetler ve topluluklar 
arasındaki ekonomik döngünün ölçülebilir olarak gerçekleştirilmesini hızlandırmak için gerekli 
program ve araçların geliştirilmesini gerektirir. Bu durum, bu zorluğu çözmek için ilgili Avrupa 
Birliği politikalarının ve araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, 
Bu nedenle, “Avrupa Beceriler ve Nitelikler Alanı”, iş, eğitim / öğretim, hareketlilik ve işgücü 
piyasası arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan Avrupa'nın 
ekonomik gelişimi giderek KOBİ'lere bağımlı hale gelmektedir. Şeffaflık ve KOBİ'lerin beceri ve 
niteliklerinin tanınması ile ilgili ihtiyaçları karşılayabilmek için çalışacak personelin özellikleri 
giderek önem kazanmaktadır. Dahası, bu şirketler (KOBİ'ler) daha büyük şirketler tarafından 
verilen birçok destek ağından yoksundur. Örneğin, küçük biyoteknoloji şirketleri kendi 
araştırmaları için Biyoinformatik'e bel bağlamıştır; genellikle etkili biyoinformatik araçları iş 
stratejisinin önemli bir parçasıdır. Buna rağmen birçok KOBİ de, bu alanda sorumlu olan tek bir 
personel görev yapmaktadır. Bu minvalde, personelin sürekli veya yaşam boyu öğrenme 
yaklaşımı kapsamında becerilerini güncellemek ve geliştirmek için eğitimlere katılımı önemli bir 
konudur. Bunu başarmak için, küçük işletmelerin ilgili eğitim sağlayıcıları veya Mesleki eğitim 
profesyonelleri ile ilişki kurması gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında, BIOTECH-GO 
projesinin temel hedefi, Bioinformatik alanında, MEÖ uzmanlarının becerilerinin geliştirilmesi 
için yenilikçi yolların ortaya konmasıdır. Böylece, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) 
çalışanları için yeni yetenek geliştirme yollarının sağlanmış olacaktır. Proje, söz konusu alanda 
belirli MEÖ araçları (EQF / NQF, ECVET) oluşturarak Avrupa Beceri ve Yeterlilik Alanı'nın 
ilerlemesine katkıda bulunur. Proje konusu alanında çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim 
uzmanlarının bilgi, beceri, sorumluluk ve özerklik güncellemeleri mükemmelliği daha da 
artıracak ve farklı biyoteknoloji şirketlerinde biyoinformatiğin altında yatan temel kavramlarla 
ilgili bilincin artmasına aşağıdaki yollarla katkıda bulunacaktır:  

✓ Biyoteknoloji alanında çalışan KOBİ lerde, biyoinformatik araçlarının kullanımı ile 
biyoloji araştırmalarının ilerlemesi; 

✓ teknisyenlerden bağımsız araştırmacılara kadar tüm seviyelerde KOBİ personeline 
gelişmiş biyoinformatik eğitiminin sağlanması; 

✓ Endüstride en son teknolojilerin yayılmasının sağlanması; 
✓ Avrupa çapında biyolojik veri sağlamanın koordinasyonu.    
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Giriş 

 

İnsan vücudundaki süreçlerin düzenlenmesinde gıda ve beslenme önemli bir role sahiptir. Gıda 

bilimi ve pratiğinde “omik” gibi ileri tekniklerin kullanılması, birikmiş büyük biyolojik veri kaynaklarının 

yorumlanmasında ciddi zorluklara neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü, gıda üretimi ve mühendisliğinin 

başarılı bir şekilde gelişmesi için mükemmel bir zemin oluşturan biyoinformatik yaklaşımın 

uygulanmasıdır. 

Gıda, metabolik, zihinsel vb. gibi vücuttaki farklı süreçler üzerinde önemli düzenleyici faktör 

olarak hareket eder. Çeşitli kronik hastalıkların geçici büyümesi de gıda ile bağlantılıdır. Besin 

potansiyelinin ve besin kaynaklarının kalitesinin hızlı bir şekilde artırılması ve iyileştirilmesi için büyük 

çaba sarf edilmektedir. Son zamanlarda, gıda biliminde özellikle “omik” serileri gibi çeşitli akıllı teknikler 

uygulanmaktadır. Geniş veri çeşitliliğini ve yorumlamalarındaki zorlukları aşmak için bir veritabanı 

gereklidir. Bu veri tabanları gıda ve beslenme bilimleri için önemli olan kapsamlı biyolojik bilgi ve kaynak 

miktarını depolayabilir ve güncel tutabilir. Bu nedenle, gıdalarda biyoinformatiğin geliştirilmesi, gıda 

araştırma ve teknolojilerini geliştirmek için basit ve kullanışlı yolların sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

 

Biyoenformatiğin gıda üretimi ve beslenmeye yararları  
 

Biyoinformatik elektronik telekomünikasyon yoluyla ayarlanabilir ve bilim insanlarının bireysel, 

güçlü yazılım çözümlerine bağlıdır.  Modern bilgisayar sistemlerinin devasa hesaplama gücü, alanın 

saklanmasında ve hesaplama süresinde çok daha az kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Dolayısıyla, tek 

sınırlayıcı faktör belirli konularda bilgi eksikliğidir. Endüstriyel gıda prosesleri bakteri, küf ve maya gibi 

gıda sınıfı organizmalara dayandığından, organizmaların tam genomik dizilerinin sayısındaki ilerleme, bu 

eksikliği telafi etmek için değerli olan bilginin hızla artmasına yol açar. Bu bilgi, metabolik mühendislik, 

mikro işlem fabrikası olarak hücre performansı ve korunma için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gibi birçok 

farklı alanda kullanılabilir. Ayrıca gıda sınıfı mikroorganizmalara ait genomik bilgi, büyümeden stres 

tepkilerine kadar geniş yelpazedeki bakteriyel özellikleri, insanda konak olan çok türlü mikrobiyal 

ekolojiyi tanımlamak için pre- ve probiyotik araştırmalarda yenilik sağlayacaktır.   

 

Beslenme amaçlı gıda araştırmalarında uygulanan biyoinformatik: 

kullanım ve örnekler 
 

Besinlerin eylem mekanizmalarını gerçekleştirmek için, araştırmacıların indirgemeci bir strateji 

kullanması gerekmektedir. Bu yaklaşım problemi hücre, protein, genler vb. seviyelerine çeker. Daha sonra 

elde edilen bilgi, besin etkilerini değerlendirmek için insan vücudu seviyesine aktarılır. Bu şekilde, 

beslenme araştırmacıları düzenli olarak moleküler düzeyde veri üretir ve yorumlar. Metabolizmanın ilgili 

düzenleyici mekanizmalarını ciddi ve yordayıcı şekilde anlamak için besin ve metabolitlere ihtiyacı vardır. 

Örneğin, peroksizom-proliferatör aktive reseptörler (PPAR’ler), doğrudan besin alımını organizma 

yanıtına bağlayan moleküllerin kompleksini temsil eder. PPAR’lar, hücresel seviyede yağ asitleri ve 

türevleri gibi farklı metabolitleri algılayan transkripsiyon faktörleridir. Bundan sonra, çeşitli hedef 

genlerin ekspresyonunu düzenleyerek spesifik metabolik programın başlatılması gerçekleşir. PPAR’ların 

bu tam mekanik anlayışına bir cevap olarak, bir genom geneli temelinde PPAR gen hedeflerini tahmin 

etmek için yeni bir biyoinformatik çalışması gerçekleştirilmiştir. Aslında bu çalışma, besleyici duyarlı 

genlerin ilk kütüphanesidir. Bu kütüphane ilk kez, beslenme açısından mantıksal soruları araştırmak için 
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veritabanları ve yazılımların nasıl entegre edilebileceğini göstermektedir.  

Bu kütüphaneler aşağıdaki sorulara cevap verir: 

i) Hangi genler doğrudan PPAR’lar ve dolayısıyla yağ asitleri ve yağ asidi türevleri 

tarafından düzenlenir? 

ii) Bu yağ asidine duyarlı genlerin biyolojik işlevleri nelerdir? 

iii) Bu yağ asidine duyarlı genleri düzenleyen başka hangi transkripsiyon faktörleri vardır? 

Şekil 1’deki basitleştirilmiş bir akış şeması, bu soruları cevaplamak için veritabanlarının 

ve yazılımların nasıl entegre edildiğini göstermektedir. 

Şekil l’deki diyagram, PPAR’ların gen ekspresyonu üzerindeki düzenleyici etkisini tahmin etmede 

temel adımları göstermektedir. Aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- PPAR’ların DNA bağlama bölgeleri için deneysel kanıtlar içeren makalelere ulaşmak için 

PubMed veritabanında literatür araştırması;  

- Farklı olasılıksal varsayımlara sahip olasılık matrisleri oluşturmak için CONSENSUS ve 

GMMPS programlarının kullanılması; 

- Bazı özel programlar kullanılarak ilgili genomik bilgilerin çıkarılması (tüm bilinen insan 

genleri, transkripsiyon başlangıç bölgesinden yukarı akışlı DNA bölgeleri, bu yukarı akış 

bölgelerindeki korunmuş elementler ve fare ve sıçan genomlarındaki homolog genler) 

- Özel program ve yazılım kullanarak genomda rastgele seçilen genler ve bilinen PPAR 

hedef genlerinden gelen DNA sekansına karşı olasılık matrislerinin puanlanması;  

- PPAR bağlanma alanlarının tespit edilmesinde yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuçların 

sayısını minimize eden ve genom tabanlı bazda varsayılan PPAR hedef genlerinin belirlenmesini 

sağlayan tekniklerin uygulanması 

- Her bir grup tarafından temsil edilen biyolojik fonksiyonları belirlemek için özel bir 

yazılımla birlikte bir gen ontoloji analiz aracı kullanarak gen kümelerinin (PPAR hedefleri) analiz 

edilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Peroksizom-Proliferatör tarafından düzenlenen genleri tahmin etmek için veri 

tabanlarının ve yazılımların entegrasyonu (Lemay ve ark., Am J Clin Nutr 2007; 86: 1261–9’a göre) 
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Metabolik yolların rekonstrüksiyonunda biyoinformatik 
 

Mikrobiyal metabolizma, yüzyıllardır gıda işlemenin önemli bir parçasının temeli olmuştur. 

Gıdaların fermentasyonu, arzu edilen mikropların substratları (genellikle karbonhidratları) gıda ürününün 

lezzetine, yapısına, dokusuna, stabilitesine ve güvenliğine katkıda bulunan organik bileşiklere 

dönüştürebilmesinden yararlanır. 

Çok çeşitli gıdalar için temel önemi nedeniyle: ekmek, peynir, şarap, sosis vb. ile yüzyıllar boyunca 

yapılan araştırmalar mikrobiyal metabolizmanın anlaşılmasına odaklanmıştır. Bu bilgiyi gıdalarda daha 

da büyük bir değere dönüştürme potansiyeli, modern genomik ve biyoinformatik yaklaşımları kullanarak 

mikrobiyal metabolizmayı anlamak ve kontrol etmek için araçların kullanılabilirliği ile önemli ölçüde 

genişletilmiştir. Aslında, mikrobiyal metabolizma üzerindeki muazzam bilgi akışı, büyük hesaplama 

gücünün ve biyoinformatik araçların beslenme ile ilgili araştırmalar tarafından üretilen büyük veri 

setlerine uygulanmasıyla kullanılabilir bilgilere dönüştürülmektedir. 

Bu bilgi, sadece ek besin değeri olan yeni nesil yiyeceklerin oluşmasını değil, aynı zamanda 

gıdaların bireysel yaşam kalitesini etkileme yeteneğini de değiştirecektir. 

 

Gen ekspresyon dizilerinin uygulanması 

Besinlerin spesifik genlerin ifadesini doğrudan kontrol etme yeteneği, yeni nesil beslenme 

biliminin çekirdeğidir. Bu araştırmacılara, herhangi bir zamanda herhangi bir hücrede transkripsiyon 

genlerinin sayısını ölçebilen (yani gen ekspresyon dizileri) teknolojileri geliştirmek için genomik bilgileri 

kullanma fırsatı verir. Bu şekilde, bilim adamları organizmalar ve çevreleri arasındaki yakın ilişkileri 

bulur. 

Hayvanların ve insanların bütünleştirici metabolizmaları üzerine yapılan çalışmalar, 

multidisipliner bir alan merkezi olarak gıda ve beslenme ile ilişkilidir. Şu anda, diyet ve sağlık arasındaki 

belirgin güçlü ilişki, besinlerin metabolik yollarla etkileşimini anlamak yoluyla mek Çoğu besin çok çeşitli 

biyokimyasal yollardan etkilendiğinden, yiyecekler birçok etki yaratır: Örneğin tanımlanmış besin 

öğelerinin yokluğunda pleiotropik (çoklu) fonksiyon bozuklukları, 

yani eksiklikler, besin ögeleri uygun ve optimal seviyelere döndüklerinde pleiotropik faydalar. 

Klasik biyokimyasal yaklaşımlar tek bir besinin tek bir hedef üzerindeki etkilerini çok iyi tanımlar; 

bununla birlikte, tüm organizma üzerinde metabolik etkilerin çokluğu bu durumun açıklanmasını 

zorlaştırır. Modern genomlar ters yaklaşımı kullanır: her şeyi ölçer. Genomik tabanlı araştırmalar, eksojen 

(dışardan alınan) besinlerin pleiotropik davranışlarını, besin de dahil olmak üzere herhangi bir değişkenin 

transkripsiyonel yanıtlarının tam spektrumunu tanımlayarak ortaya koymaktadır. Bu küresel deneysel 

tasarımlar, biyoenformatik araçlarının birikmiş verinin büyük bir miktarını yeterli bir şekilde yönetme ve 

analiz etme yetenekleri sayesinde mümkündür. 

 

Genetik değişkenlik 

 

İnsan genomunun dizilişinden sonra, popülasyondaki bireysel fenotipik farklılıkları kontrol eden 

polimorfik bölgelerin haritalanması devam etmektedir. Bu yaklaşımla kurulan varyasyonlar başlangıçta 

sadece genetik hastalıkların keşfinin anahtarı olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte, artık diyet ve 

sağlıkta bireysel değişikliklerin de anahtarı oldukları bilinmektedir. Belirli genlerdeki sekans varyasyonu 

(hatta nükleotit bile ki bu Tek Nükleotid Polimorfizmi diye adlandırılır - (SNP)) çeşitli besin maddelerine 

olan kantitatif gereksinimi ve fizyolojik cevabı etkileyebilir. Beslenme ve hastalığa etki eden polimorfizm 
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örnekleri vardır: fenilalanini metabolize edememenin bu besleyicinin toksik maddeyi oluşturduğu 

fenilketonüri; laktoz intoleransı, hem laktaz geninin yapısında, hem de işlevsel olmayan enzim üreten ve 

genomun düzenleyici bölgelerinde, yetişkinlerde mükemmel fonksiyonel laktaz enziminin üretilmesini 

engelleyen laktoz intoleransıdır. 

Genomikler sayesinde sağlık tahmini yapılabilecektir. Bireysel tüketiciye çoklu genlerin 

bütünleştirici doğası hakkında bilgi sağlamak için biyoinformatik potansiyeli, bireyselleştirilmiş diyet 

seçimlerine yol açan sağlığını tahmin etmede yardımcı olacaktır. Bu, yakın gelecekte bireysel 

metabolizmayı niceliksel olarak değerlendirmek ve sağlığın iyileştirilmesi için gıdalar kullanan bir kişinin 

metabolizmasına müdahale etmek için ima edilen veri hacmini yönetebilen biyoinformatik araçlarından 

dolayı mümkün olacaktır. 

Genomik ve biyoinformatik araçlar insan beslenme denemelerini geliştirecektir. Performansları 

sırasında, çeşitli besin maddelerinin ve gıdaların istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkilerini bulmak kolay 

değildir; çünkü yararın büyüklüğü, popülasyondan rastgele seçilen insan örneklemindeki genel 

değişkenliğe göre oldukça küçüktür ve insanlar en basit besin değişkenlerine bile homojen olarak yanıt 

vermezler. Bu engeli aşmak için, klinik ve epidemiyolojik çalışmalarda SNP verileri kullanılarak bağımsız 

girdi değişkenleri analiz edilmektedir. Çoğu klinik çalışma genlerin SNP’lerinin kataloglarını oluşturur. 

Çünkü gendeki tek nükleotid polimorfizmi fonksiyonda farklılıklara yol açarak örneğin kanser, 

otoimmünite ve kalp hastalığının ortaya çıkmasında önemli olmaktadır. Bu yaklaşım, sadece bireyler 

arasındaki istatistiksel varyasyonun nedenlerini tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda yanıttaki 

varyasyondan sorumlu olan potansiyel biyokimyasal mekanizmaları belirlemede de başarılı olmuştur. 

 

Genetik polimorfizm ve besin gereksinimleri 

 

Enzimleri kodlayan çeşitli genlerdeki polimorfizmler, taşıyıcı proteinler ve düzenleyici proteinler, 

yeterlilik için hücre gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan temel besinlerin (vitaminler, mineraller, 

vb. dahil) mutlak miktarlarını belirler. Sonuç olarak, popülasyonun besin durumundaki değişiklik 

karmaşık bir değerdir. Bu popülasyondaki bireyler arasındaki besin alımlarındaki değişiklikler, bu 

besleyicilerin emilimi, metabolize edilmesi ve kullanılması için genetik olarak tanımlanmış yetenekler 

doğal varyasyonların bir sonucudur. Her besinin önerilen günlük tahsisleri için rakamlar, nüfusun 

istatistiksel olarak temsil edilen bir kesiminin ihtiyaçları için deneysel olarak belirlenen veriler temelinde 

şekillendirilir. Bununla birlikte, popülasyondaki bir bütün olarak mikro ve makro besleyicilere verilen 

yanıt aralığı çok daha büyüktür.  

Özellikle genomik araçların yardımıyla son zamanlarda bireysel yemek seçenekleri, genetik ve 

beslenmenin karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla, yeni tanımlanmış bir tatlı 

reseptör proteindeki polimorfizmin, kalorik açıdan zengin gıdaların değişen alımlarının temeli olduğu 

söylenmektedir. 

Bilgi genomiklerine dayanarak gıda tercihi ve genetiğin ve çevrenin karşılık gelen rollerini ortaya 

çıkarmayı başarmış olan gıda bilimi, şu anda en uygun oldukları toplumun bu alt kümesine daha çekici 

(daha iyi) besleyici üstün gıdalar üretebilmektedir. Ancak, şimdi diyetin bireyler üzerindeki etkilerini 

deneysel olarak tanımlayan teknolojiler, sadece klinik çalışmalarda geniş çapta kullanılmaktadır. Rutin 

tüketici değerlendirmesinde henüz yer almamaktadırlar. Bu nedenle, tüketiciler kendileriyle ilgili 

beslenme bilgisinden faydalanamazlar. Bu bilgi eksikliği, tüketici popülasyonundaki beslenme 

sağlığındaki yaygın iyileşmeyi olumsuz etkileyen en önemli faktördür. 
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Genetik varyasyon ve genel diyette varyasyonlara cevap 

 

Makrobesinlerin, özellikle insanlarda karbonhidrat ve yağların temel metabolizması, genetik 

farklılıklardan çok etkilenmektedir. Örneğin, apo-protein genlerindeki (apoE, apoAIV) veya lipoprotein 

katalizörlerindeki (lipoprotein lipaz) polimorfizmlerin, doğrudan diyet lipitlerinin temizlenmesini 

etkilediği gösterilmiştir. Bu nedenle lipit metabolik genlerindeki polimorfizmler, bireylerin diyet yağına 

farklı bir şekilde yanıt vermesine yol açar. apoE proteini, kandan alınan karaciğer kaynaklı lipoproteinleri 

(VLDL ve LDL) temizler. Proteinin bu işlevselliği, onu kodlayan genlerdeki polimorfizmden etkilenir. Ek 

olarak Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere kalp hastalığının ötesinde sağlık sorunlarının apoE 

fenotipleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Görünüşe göre genotipe göre bu hastalıkların gelişiminde diyet 

hepatik lipoprotein metabolizmasının kantitatif akısını etkilemede farklı bir rol oynar. 

Birçok tüketici, popülasyondaki genomik test uygulamalarının yararsız veya uygunsuz olduğunu 

düşünmektedir. Bunun nedeni, kendileri için herhangi bir doğrudan fayda görmemeleridir. Bununla 

birlikte, diyete duyarlı genlerdeki bireysel varyasyon hakkında bilgi edinme, bu bilgi başarılı bir müdahale 

için kullanılabileceğinden, büyük değerlere sahiptir. Diyette alınan yağ ile yemek sonrası lipit 

metabolizması arasındaki farkın genotip tarafından belirlendiği tahmin edilmektedir. Bu keşfin, 

etkilenenler için diyetsel yağ alımını nasıl değiştirebileceğine dair pratik önerilere dönüştürülmesi büyük 

pratik değerdir. Dolayısıyla, bir bireyin gıdalara nasıl karşılık verdiğine dair bilgi, bireye sağlığını 

iyileştirmek için diyetlerini değiştirme fırsatı sağlar. Pratik olarak, her bir yeni, genetik polimorfizmlerin 

sağlıkla bağlantılı olduğunun keşfi, bilimin karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serer. Bununla 

birlikte, doğayla bütünleşen modern biyoinformatik araçları sayesinde, her yeni keşif, hızla genişleyen 

tutarlı diyet ve bireysel tüketicilerin sağlığı veritabanına eklenmiştir. 

 

Biyoenformatik yaklaşımlar gıda üretimini iyileştirir 
 

Biyokütle ve metabolit verimi 

 

Biyokütle veriminin optimizasyonu, gıda üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik sürekli bir ilgi 

konusudur. Genom ölçekli metabolik modelleme, fermantasyon verimini rasyonel olarak iyileştirmek için 

uygulanan bir tekniktir. Bu teknik içinde, organizmanın genom dizisi, belirli bir suşun metabolik 

potansiyelinin bir kataloğu olarak kullanılır. Bu tekniği kullanarak, birkaç gıda sınıfı mikrop dâhil olmak 

üzere birçok mikroorganizma için metabolik modeller yapılmıştır. Metabolik modellerin doğruluğunda 

sınırlayıcı bir faktör, genom dizisinin kalitesi olabilir. Örneğin, zayıf sekanslama kapsamı nedeniyle bir 

gen kaçırılabilir. Bununla birlikte, metabolik model, modelde eksik olan metabolik reaksiyonların 

tanımlanmasıyla sonuçlandırılabilir, ancak bunlar, metabolik reaksiyon basamakları veya yolunun bir 

parçası oldukları için sunulması muhtemeldir. Tam genom-ölçekli metabolik modeller, ortamdaki substrat 

mevcudiyeti tarafından sağlanan (metabolik) kısıtlamalar altında organizmanın büyümesinin bilgisayar 

simülasyonuna izin verir. Bu simülasyonlar, organizma gereksinimlerine daha iyi uyacak şekilde orta 

bileşimi optimize etmek için kullanılabilir. Ayrıca, modeller fermantasyon için alternatif veya daha ucuz 

substratlar önerebilir ve suşun aroma veya doku aktivitesine göre aktivitede muhtemel değişiklikleri 

hesaba katarak esansiyel bileşiklerin üretimini geliştirebilir. Bu modeller aynı zamanda karmaşık (çoklu-

yön) fermentasyon işlemlerinde de uygulanmış ve karmaşık bir fermantasyonda farklı türler / suşlar 

arasındaki etkileşimlerde içgörü sağlamıştır. 

Genel verimi artıran ikinci faktör, suşların sağlamlığıdır. Bu faktör, büyük ölçüde, başlangıç 

kültürlerinin hazırlandığı fermantasyon koşullarını değiştirerek etkilenebilir. Örneğin, L. lactis’de, hayatta 
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kalma ile ilgili potansiyel olarak nedensel bir takım genler, gen ekspresyonunun seviyelerinin türlerin 

hayatta kalmasına bağlanmasıyla tanımlanmıştır. Bu genlerin suşların fenotipi için önemi, gen bozulma 

tekniği ile daha da kanıtlanmıştır. Verilen bir fenotip için sadece genin değil aynı zamanda ifadesinin de 

önemli olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle, L. lactis suşlarının önkoşullaması, bunu GTM ve TTM 

takip eder, ısı ve oksidatif strese karşı hayatta kalmalarını sağlar. 

 

Doku ve lezzet performansı 

 

Fermantasyon süreci, gıda ürünlerinin dokusu ve lezzeti gibi önemli özellikleri de etkiler. Bu 

özellikler mikroorganizmaya özgü olduklarından, fermantasyon ile değiştirilebilirler. Örneğin, peynir 

fermantasyonuna yardımcı suşların eklenmesi, ürün aromasını değiştirebilir veya ekzopolisakkarit üreten 

organizmaların eklenmesi yoğurdun yapısını geliştirebilir. Benzer şekilde, şarabın lezzet profilleri ya 

fermantasyon parametrelerini değiştirerek ya da başlangıç kültürlerini değiştirerek değiştirilebilir. 

Görünüşe göre, tüm bu gelişmeler çeşitli deneysel rejimleri test ederek yapılabilir. Bu nedenle, bu deneysel 

rejimlerin tasarımlarını optimize etmek için biyoinformatik ve veri analizi kullanılabilir. 

Belirli fermantasyon koşulları altında belirli mikroorganizmaların gen içeriği, performanslarının 

düşürülmesi için kullanılabilir. Elbette, L. lactis MG1363 aroma oluşumunda olduğu gibi metabolik bir 

modele dayanan bu tür tahminler daha da doğrulanmalıdır. Benzer şekilde, Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus, bu türün sütün fermantasyonu ve yoğurt üretimi için nasıl uyarlandığını ortaya 

koymuştur. Oenococcus oeni ve maya genomu analizleri yapılmış ve şarap fermentasyonu ile ilişkisi 

açıklanmıştır. 

Metabolik modellerin bu avantajlarının yanı sıra, stres toleransı gibi daha karmaşık fenotiplerin 

tahmin edilmesinin, sadece gen içeriğine dayanarak öngörülmesi daha az açıktır. Bu fenotiplerin tahmini 

için, genlerin transkript seviyeleri hakkında bilgi dikkate alınabilir. 

Tat ve doku üzerindeki etkiler esas olarak fermantasyon sırasında üretilen veya dönüştürülen 

metabolitlerden kaynaklanır. Son duyusal özelliklerin tahmin edilmesi, gen içeriğinin tat dokusu 

üzerindeki etkilerle ilişkilendirilmesinden ziyade metabolit desenleri kullanılarak mümkündür. Eğitimli 

bir duyusal panelin kantitatif tanımlayıcı analizi, fermente bir ürünün duyusal özellikleri için altın standart 

testtir. Bununla birlikte, bu testler detaylandırılmıştır ve ürünün önemli miktarlarını gerektirir. Ek olarak, 

sonuçlar panel deneyimine bağlıdır. Metabolomiklerin profilleme tekniklerini kullanarak artık küçük 

miktardaki bir gıda örneğindeki yüzlerce metaboliti ölçmek mümkündür. Bu, enstrümantal verileri (örn., 

kromatografik ve / veya kütle spektrometrik olanları) duyusal verilerle ilişkilendiren yeni istatistiksel 

yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır. 

 

Karışık kültürlerle fermantasyonları belirleme 

 

Çeşitli fermente gıdaların hazırlanmasında, mikropların (bakteri, mayalar ve mantarlar) güçlü 

ardışıklaşmasının meydana gelebileceği karmaşık fermantasyonlar gerçekleşir. Bunlar örneğin peynir, 

malolaktik şarap, soya ve deniz ürünleri elde etme işlemidir. Genlerin, 2.3.2’de tarif edilen spesifik 

fenotiplere transkripsiyonunu birleştirmeye yönelik yaklaşımlara benzer şekilde, mikroorganizmaların 

(veya bunların fonksiyonlarının) (bunların kombinasyonlarının) varlığı ve yokluğu, bir fermantasyon 

ürününün özellikleri ile ilişkilendirilebilir. 

Fermentasyonu karakterize etmek için, ilk gerekli aşama, fermantasyonun farklı aşamalarında 

bulunan mikroorganizmaların saptanması ve bu mikroorganizma grupları ile metabolitlerin ölçümü 
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(metabolomik yapma) arasında korelasyon yapmaktır. Genomlarında kodlanan fonksiyonel potansiyel, 

mikrobiyal konsorsiyumun özelliklerini belirler. Bu metagenomik çalışmalar ayrıca, üretilemez olanların 

DNA’sına ek olarak, çoğaltılamaz organizmaların DNA’sını da ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, bir 

konsorsiyumda bulunan dizilere dayanarak mikroorganizmaların işlevleri tahmin edilebilir. Bununla 

birlikte, yanıltıcı sonuçların bir nedeni olabilecek ölü mikropların DNA’larını tanımlamak ve ayırmak için 

hala teknik kısıtlamalar bulunmaktadır. 

Kompleks bir fermantasyonun mRNA’dan türetilmiş dizileri, metatranscriptomics yaklaşımı 

kullanılarak profillenebilir. Metagenomik yaklaşımlar üzerinde metatranscriptomics’in bir avantajı, gen 

ekspresyon ölçümünün, bir karma kültürde hangi genlerin gerçekte eksprese edildiğini belirlemesine izin 

vermesidir. Metatranscriptomics tekniği, bir tür boyunca küresel gen ekspresyonunu belirlemek için çeşitli 

türlerin genomları ile mikrodizileri kullanmaktadır. Bu yaklaşımın pratik uygulaması, ilgili bakteriler için 

rapor edilir. Bu yaklaşımın avantajı, metagenomik ve metatranscriptomik profillerin muhtemel 

kaynaklarına (fermentasyon ürününden izolatların genom sekanslarına) kadar takip edilebilmesidir. Bu 

nedenle, fermantasyonları karakterize etmek ve potansiyel olarak optimize etmek için metagenomik / 

metatranscriptomik tekniklerin uygulanması açıktır. 

Bakteriyofajların biyoçeşitliliğin korunabileceği genetik transdüksiyon olayı nedeniyle endüstriyel 

fermentasyonlarda önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, faj süpürmelerinin 

fermentasyon süreçlerini büyük verimlilikle bozduğu da bilinmektedir. Şu anda, bakteriyofajların 

özgüllüğünü ve karışık kültür fermentasyonlarındaki mikroorganizmalar arasındaki etkileşimleri tahmin 

etmek zaman alan görevlerdir. Mikrop ve bakteriyofajların etkileşimini analiz etmek için biyoinformatik 

teknikler kullanılabilir. Fermantasyon stabilitesinin bilgi temelli geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. 

Bu, şu anda geliştirilmekte olan in situ tasarlanmış mikrobiyal konsorsiyumlarla deneyler yapılarak elde 

edilebilir. 

 

Bitkisel üretim ve gıda işlemede biyoinformatik 

 

Genetiği değiştirilmiş bitkilerin gıda endüstrisinin ortak bir yaklaşımı olarak uygulanmasının 

ilerlemesi, üretiminin ardışık oranına katkıda bulunan bitkilerin genetik araştırmalarına bağlıdır. Genetiği 

değiştirilmiş bitkilerin üretiminin temel amacı, etkili tedarik edilmesini sağlamak için gıda tedarikinde 

kullanılan hammaddelerin kalitesini iyileştirmek ve nihayetinde maliyetli ve güvenli gıda ile 

sonuçlanmaktır. Sağlık için önemli olan bitki kaynaklı biyosentetik genlerin tanımlanması, genom 

dizileme projeleri tarafından desteklenmektedir. Bu genom araştırması, bitkilerin ıslahı için üreme 

etkinliğini desteklemede doğrudan rol oynar. 

Bu yöndeki tipik bir örnek, çikolata içeren gıda ürünleri için hammadde olarak kullanılan 

kakao’dur (Theobroma kakao). Daha yüksek kalitede ve iyi lezzetle tohumların seçimi geçmişte zor 

olmuştur. Uygun tohumluk hasat için ağaçların en az 3-5 yıl olgunlaşması gerekir. Genotipik bağların 

ırkların saptanması için bitki işaretleyicilerinin taranması ve EST (Eksprese Edilmiş Sekans Etiketleri) 

sekanslarının mevcudiyeti ve diğer tanımlanmış bitkilere genetik karşılaştırmalar için DNA parmak izinin 

performansı, bunların hepsi biyoinformatiklere bağlıdır. Bitkinin gelişiminin erken evresinde genotip ve 

fenotipe dayalı olarak istenen özelliklerin seçimini daha da geliştireceklerdir. 

Gıda işleme ile ilgili olarak, biyoenformatiğin en doğrudan uygulaması, geleneksel birim 

operasyonların kantitatif parametrelerini optimize etmektir. Genel olarak, gıda ürünlerinin işlenmesinin 

temel amacı, depolama stabilitesini ve güvenliğini arttırmaktır. Genellikle işleme prosedürleri, büyük bir 

hata payı sağlamak için uygulanan büyük miktarda enerji ile ilişkilidir. Biyolojik materyallerin yapısal 

karmaşıklığı, canlı organizmaların doğal değişkenliği ve girdi malzemelerinin işleme parametrelerine 

cevabı, büyük hata marjı gerektiren üç ana faktördür. Biyoenformatiklerin yardımı ile bakterilerden ve 
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virüslerden bitki ve hayvanlara kadar olan biyolojik organizmalar hakkındaki bilgilerimiz giderek 

artmakta, gıda proseslerinin optimizasyonunu kolaylaştırmakta ve başta enerji olmak üzere tüm maliyet-

önemli girdileri azaltmaktadır. 

Modern gıda işlemindeki büyük zorluk, canlı organizmaların verimli biyolojik bilgisini gıdalara 

dönüştürmek için gerekli olan biyo-materyal bilgiyle birleştirmektir. 

Geleneksel olarak, işlem sırasında canlı organizmaların biyomateryalleri, daha küçük ve daha 

basit, kararlı, nispeten muntazam gıdalar halinde yeniden yapılandırılır. Bu işlem güçlü bir şekilde enerji 

tüketimidir ve çoğu durumda, performansı boyunca canlı sistemlerin doğal biyolojik özellikleri kaybolur. 

Biyoenformatikler, canlı hücrelerdeki biyolojik makromoleküllerin karmaşıklığının, yapısal özelliklerinin 

ve işlevlerinin çoğunun ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasını sağlar; bunların hepsi işlevsel genomik ve 

proteomiklerin temellerini oluşturur. Şu anda sadece teori olmakla birlikte, yakın gelecekte, doğal besin 

ürünlerinin doğal yapısal özelliklerini, büyük biyolojik ve besin değerini koruyan ve minimum enerji ile 

işlenen yeni yiyecekleri kendi kendine toplayabilmeleri mümkün olacaktır. Canlı sistemlerin 

biyoinformatiği ile keşfedilen biyolojik yapı-fonksiyon ilişkileri, gelecek nesil gıdaların yapı-işlev 

ilişkileri ile haritalanacaktır. Ayrıca, şu anda biyoloji bilimleri (genomik, proteomik, metabolomik) 

tarafından üretilen engin bilgi, madde özellikleri ve davranışları hakkındaki bilgileri geliştirecektir. 

Canlı organizmaları oluşturan biyomateryal moleküllerin doğal özellikleri, gıdaların temel 

biyomateryal özelliklerini belirler. Gıda maddelerini geleneksel bir şekilde işlerken, özel moleküllerin 

benzersiz özelliklerinden çok az bir avantaj elde edilir. Tam tersine, klasik işlem yöntemlerinin bir sonucu 

olarak, belirli bir sınıfın (örneğin karbohidratlar) tüm biyo-molekülleri, daha kararlı ve / veya daha fazla 

biyo-temin edilebilir gıda sistemlerine yeniden yapılandırmak için fiziksel, termal ve mekanik enerjiye 

maruz bırakılır. Bu süreçte tüm eşsiz farklılıklar (biyomoleküllerin özelliklerinden dolayı) ortadan 

kaldırılmıştır. Elimine edilen, canlı organizmaların karmaşık yapı-fonksiyon ilişkileridir. 

Gıda işleme her zaman gıdaların kalitesi için gerekli değildir. Aslında, başka bir yol vardır.  Orijinal 

canlı organizmanın oldukça spesifik biyolojik özellikleri, işleme stratejisinin anahtarıdır ve nihai gıda 

ürünlerinin organoleptik özelliklerine önemli ölçüde katkıda bulunur. Örneğin, sığır sütünün peynir 

mayası enzimi ile muamelesi, peynir üretimi sırasında jelasyona yol açan süt kazeinlerinin doğal 

agregasyonunu indükler. Son ürünün dokusu ve organoleptik özellikleri, süt kazein misellerinin kendine 

özgü montaj özelliklerinden kaynaklanır. Kappa kazeinler ile süt kolloidal olarak stabilize edilir, fakat 

çözündürücü glikomakropeptidler enzimatik olarak parçalandığında destabilize edilir.  

Bir başka örnek ekmek mayalanmasıdır. Buğday tohumunun biyolojik yapıları mekanik enerji ile 

öğütülür. Daha sonra maya fermentasyonunun biyolojik süreçleri, eş zamanlı olarak gerçekleşir. Hamur 

inkübasyonu fitik asitin enzimatik eliminasyonunu sağlar. Mayalanma sonucunda CO2’nin biyokimyasal 

üretimiyle mekanik olarak işlenmiş protein jeli yapısı oluşur.  

Bu nedenle, peynirler ve ekmekler, kataliz, kendiliğinden toplanma ve yeniden yapılanma ile ilgili 

biyolojik süreçlerin birleşiminden dolayı pozitif sinerjik etkiyi kanıtlar. Bununla birlikte, fonksiyonel 

genomikler, proteomik ve metabolomikler, bimoleküler aktiviteleri kullanarak gıda işlemeyi yeniden 

düzenlemek için gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Bu tür araçların elverişli olmasıyla birlikte, ürünlerin tek 

bir değerli bileşenle zenginleştirilmemesiyle sonuçlanacak, ancak yaşam kalitesini sağlamada gıdaların 

sayısız değerini artırmak için yenilenmiş bir amaç ile yeniden tasarlanacak ürünler üretilecektir. 

 

Gıda kalitesi ve güvenliğinde biyoinformatik 

 

Gıda bilimi multidisipliner bir araştırmayı temsil eder ve gıda türlerini, bozulma nedenlerini, gıda 

işleme mekanizmalarını ve gıda kalitesinin geri kazanımını araştırmak için mühendislik, biyolojik ve fiziki 



 
 

 

16 | P a g e  
 

GIDA ÜRETIMI VE MÜHENDISLIĞINDE BIYOINFORMATIK 

bilimleri birleştiren alanı uygular. Biyoinformatik, süreçlerin çoğu sadece makine tarafından okunabilir 

formatlarda erişilebildiği sürece önemli bir rol oynar. Gıdalardaki mikroorganizmaların önemli rolünü göz 

önünde bulundurarak, istenen ve istenmeyen etkilerini tahmin etmek ve değerlendirmek için 

biyoenformatik araçların kullanımı özel bir ilgi alanıdır. Bu bağlamda, genomik ve proteomik 

araştırmaları, gıda üretimi ve gıda işleme gereksinimlerini karşılamak, gıda kaynaklarının kalitesini ve 

besin değerini artırmak ve diğerleri için gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, biyoenformatik yaklaşımlar, yüksek verim ve hastalık savunmasını içeren mahsulün iyi 

kalitede üretilmesinde de uygulanabilir. Gıdalar, bileşenleri, besleyici değeri, kimya ve biyoloji hakkında 

veri içeren farklı veri tabanları bulunmaktadır ve bunlar gıda araştırmaları ve üretimi için kullanılabilir. 

Seçilen bulguların laboratuvar doğrulaması ile biyoinformatiklerin bir kombinasyonu aşağıdaki 

yöntemlerle özetlenebilir: genomik tabanlı fonksiyonel tahminler; genomik ölçek metabolik modelleri, 

karmaşık gıda özellikleri ve mühendislik tasarımı. 

Gıda endüstrisindeki araştırma odağı, tüketicilerin yüksek kaliteli, kullanışlı, lezzetli, güvenli satın 

alınabilir ve katı gıdaya olan ihtiyacı ile özetlenmektedir. 

 

Beslenme ve gıda kalitesi 
 

Modern gıda bilimi ve teknolojisi, lezzetli, güvenli ve besleyici gıdaların tam anlamıyla sayısız 

bireysel tercihi içinde tüketicilere eşsiz bir değer sağlamıştır. Bu çok çeşitli seçenekler, tarımsal üretimdeki 

genetik gelişmelerden gıda süreçlerinin mühendisliğine ve tüketici hissiyatının analizine kadar, gıda 

zincirinin her seviyesindeki bilimsel bilgilerle desteklenmiştir. Biyolojik organizmaların ayrıntılı 

moleküler bilgisini yaratma gücü ile biyoinformatik, besin kaynağını yeniden icat etmek için araçları bir 

araya getirmektedir. Bu yolla, biyoinformatik, insanlar için, yedikleri yiyeceklerin kalitesi ile yaşam 

kalitesindeki artışa katkıda bulunan büyük bir değer üreteceklerdir.  

Özellikle biyoinformatik: 

- Hangi yiyeceklerin moleküler ölçekte güvenli olduğunu tanımlamak; 

- Tüketici gıdalarının güvenirliğini geliştirmek; 

- Gıda lezzetlerinin, dokularının ve tat duyumunun temellerini anlama ve ilgili nörofizyolojik 

süreçleri anlamada yardımcı olmak; 

- Gıda hazırlama sürecinin iyileştirilmesi ve gıdaların lezzet ve doku etkilerinin optimize edilmesi. 

 

Kalitesini etkileyen belirli gıda özellikleri 
 

Gıdayı karakterize eden aşağıdaki önemli öğeler biyoinformatik araçları geliştirmek için gösterge 

olarak kullanılır. 

 

Yemek tadı 

Ekşi, acı, umami, tatlı, tuzlu gibi tat reseptörlerinin moleküler ve genetik detayları vardır. Bu tat 

reseptörleri, gıdalar için yeni nesil tatlandırıcıları keşfetmek için kullanılabilir. Bu reseptörlerin mevcut 

bilinen yapıları ile hesaplamalı algoritma ve yazılımlardaki yeni gelişmeler, moleküler modelleme ve 

simülasyonları mümkün kılmıştır. Bu gibi simülasyonlar, gıda katkı maddeleri olarak daha yoğun tat alma 

bileşikleri geliştirmeyi mümkün kılacaktır. Bunlar aynı zamanda tat dayanıklılığının, antagonizminin ve 
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tamamlamanın temelini anlamada da yardımcı olur. Biyoinformatik dizi benzerlik algoritmaları, tatlı tadı 

reseptörleri ve beyin glutamat reseptörleri arasındaki homolojiyi belirlemek ve memelilerde ekşi tat 

algılayıcılarının tanımlanmasında kullanılmıştır. Lezzet sistemleri tüketiciler için daha karmaşık, daha 

çekici ve daha bireysel hale gelmektedir. 

 

Gıda lezzet 

Süt ürünlerinde aroma oluşumu güçlü bir şekilde laktik asidin önemli rolüne bağlıdır. Bu 

bağlamda, laktik asit bakterilerinin genetik sekanslarının araştırılması, lezzet oluşturucu potansiyeli 

göstermiştir. Birçok gıda ürününün profili, tekli bileşiklere bağlı değildir, ancak birçok farklı molekülün 

mevcudiyeti ve irtibatından kaynaklanır. 

Bununla birlikte biyoinformatik, yeni ürün gelişimi için farklı lezzet bileşenlerinin tüketicinin 

bilgisi, tadı ve ihtiyaçları temelinde bağlantıda ciddi bir rol oynar. Biyoinformatik, aynı zamanda 

güvenliğini koruyarak, gıda kalitesinde tat lezzetini sağlamada önemli bir ipucu sunmaktadır. Moleküler 

evrime uygun olarak çalışan biyoinformatik, reseptörlerin tat alma evrimi çalışmasında önemli bir işarete 

sahiptir. 

Çeşitli çalışmalarla, öncelikle tat alıcılarına glikoz regülasyonu ve kurulan acı tat reseptörleri 

arasındaki bağlantı ile odaklanılmaktadır. Son zamanlarda, tadı ve lezzeti ile ilgili çeşitli bileşiklerin 

kimyasal özelliklerini içeren elektronik veritabanı kurulmuştur. Ayrıca, laktik asit bakterilerinin genetik 

sekansının araştırılması, birçok fermente gıda maddelerine lezzet vermede yardımcı olan özel aroma 

potansiyeli oluşumunu ortaya çıkarmada önemli bir rol oynamıştır. 

Tat reseptörlerine ek olarak, koku reseptörleri (100 X tadı olanları aşan) da tanımlanmaktadır ve 

genlerin tam koku tamamlayıcısı yayınlanmıştır. Hem tat hem de koku reseptörleri çalışmasına yönelik bu 

biyoinformatik yaklaşım, büyük sağlık değerleri olmasına rağmen şu anda organoleptik olarak istenmeyen 

yüksek besleyici gıdalarda lezzet algısını optimize eden sofistike lezzet sistemlerinin tasarımına izin verir. 

 

Gıda kaynaklı patojenler 

Son zamanlarda, gıda kalitesi ve güvenliği alanında biyoenformatikler için artan bir takdirin var 

olduğu kabul edilmektedir. Gıda endüstrisinin başlıca problemi gıda kaynaklı patojenlerdir ve genom 

sıralama projeleri artık gıda kaynaklı hastalıkların kaynağını belirlemeye yardımcı olan yenilikçi araçlara 

odaklanmaktadır. Bu nedenle, spesifik moleküler belirteçlerin bildirilmesi, bozulmanın ve patojenik 

bakterilerin belirlenmesine ve termal koruma ve stres direncinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir. 

Biyoenformatiklerin çok önemli bir çıktısı, bakteriyel gıda patojenlerini tespit etmek ve 

tanımlamak için kullanılan araçların tasarımıdır. Bu araç, mikrodizileri kullanarak bakteriyel gıda kaynaklı 

patojenlerin moleküler karakterizasyonu FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından geliştirilmiştir. 

Potansiyeli nedeniyle birçok genomik sıralama projesi gıda kaynaklı patojenleri hedeflemektedir. 

Genomik dizileme teknolojilerinin geliştirilmesi ile biyoinformatik, gıda kaynaklı hastalıkların kaynağını 

belirlemede yardımcı olacak yenilikçi bir yol önermektedir. Örneğin, FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) 

tarafından yakın zaman önce geliştirilen yaklaşım, bakteriyel gıda patojeni tespitinde yardımcı olur ve bu 

bilgisayar tabanlı araçlar, belirli bir gıda kaynağı üzerinde mikrobiyal büyüme tahminine odaklanır. Gıda 

kalitesinin ilerlemesini sağlamak için, yiyeceklerin çeşitli özelliklerinin otomatik olarak tespit edilmesini 

sağlayan biyoinformatik araçların kullanılması gereklidir. 
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Gıda alerjenlerinin saptanması 

 

Biyoenformatikler, gıdalardaki normal proteinlerin alerjenik potansiyelini değerlendirmek için 

etkili bir yaklaşım sağlar ve genetik olarak değiştirilmiş ürünlerin güvenlik değerlendirmesinde önemli bir 

rol oynarlar çünkü gıda alerjisinden korunma açısından çok önemlidir. Bu araçlar, içerik maddelerinin 

protein dizisini inceleyen gıda ürünlerinin işlevselliğini ve alerjenliğini öngörmek için harekete 

geçmektedir. Pratik olarak, biyoenformatiklerin karşılaştırmalı bir genomik tekniği, gıda ile ilişkili birçok 

patojeni karakterize etmek için kullanılmıştır. Çok sayıda sıralama ve karşılaştırmalı genom araştırma 

projelerinin bir nesnesi olmuştur. Elde edilen sonuçlar, bu tür çalışmaların, mahsulle ilgili hastalıkların ve 

gıda zehirlenmesinin önlenmesinde önemli bir ipucu gösterebileceğini göstermiştir. Bitkisel ürünler gıda 

endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve bu nedenle iyi kalitede olmalıdır (yani yüksek verim ve hastalığa 

karşı dirençli olmalıdır.) Biyoenformatik yaklaşımının kullanılması ticari olarak önemli bitkilerde genlerin 

tanımlanması transgenik ürünlerin gelişmesinde kullanılabilir ve yeni genler kaliteyi ve gıda ürünleri 

miktarını artırabilir. Bu teknik, spesifik hedefler için sinyal iletim yolakları fikrine dayanan agro-

kimyasalların hazırlanmasında ve pestisit, herbisit veya insektisit olarak uygulanabilen bileşiklerin 

bulunmasında yararlı olabilir. Alerjenlerin çok farklı kökeni nedeniyle, yapılarında IgE’nin eşit tepkilerine 

neden olan çok büyük bir dizi benzerliğine sahiptirler. Bu metodolojilerin kullanımı, DSÖ’nün genetik 

olarak değiştirilmiş gıdaların alerjenitesini değerlendirmek için özellik kuralları olarak benzerlik 

araştırması dizilerini içermesine neden olmuştur. Son zamanlarda, fıstık alerjisini makine öğrenimi 

yardımıyla tahmin etmek için alerjen tanısal gelişimi için çeşitli biyoinformatik teknikleri uygulanmıştır. 

Şu anda, AllerMatch, Informall, FARRP Allergen veritabanı ve SDAP gibi gıda alerjenlerine 

adanmış farklı veritabanları bulunmaktadır. 

 

Gıda kalitesi ve güvenliğinde biyoinformatik 
 

İyi kalite ve güvenlik alanında biyoenformatikler için artan bir beğeni vardır. Birçok gıda ürünü, 

fermantasyondan ambalajlamaya kadar tüketiciye ulaşmadan önce bir çeşit işleme tabi tutulur. Bu 

işlemlerin çoğunda, mikroorganizmalar ya gıdaları istenen son ürüne dönüştürmede ya da yiyecekleri 

bozarken ya da kirletirken önemli roller oynarlar. 

Biyoinformatik, mikroorganizmaların gıda üzerindeki arzu edilen ve istenmeyen etkilerini tahmin 

etmede ve değerlendirmede artan bir rol oynar. Biyoenformatik yöntemler, genomik tabanlı fonksiyonel 

tahminler, genom-ölçekli metabolik modellerin oluşturulması ve kompleks gıda özelliklerinin (örneğin tat 

ve doku) tahmin edilmesi, fermente edilmiş gıda ürünlerinin mikrobiyal üretiminin geliştirilmesi ve 

karmaşık fermantasyonların özellikleri için kullanılabilir.  

Biyoinformatik belirli bir gen fonksiyonunun düşürülmesi için, organizmalarda genin varlığının ve 

yokluğunun analizini, aynı organizma kümesinde (gen-özellik eşleşmesi; GTM) belirli bir fenotipik 

özelliğin varlığı ve yokluğu ile ilişkilendirmek için kullanılır. Örneğin, bir dizi proteinin, bakteri izolasyon 

kaynağını gen mevcudiyetine / yokluğuna bağlayarak bitki (oligo-) sakkaritlerin bozunmasına dahil 

olduğu tahmin edilmiştir. 

Biyoinformatik gıda güvenliğinin ışığında, bazı türlerin pozitif etkilere (örn., lezzet artırımına) 

sahip olduğu bir türün genom dizilerinin karşılaştırmalı analizi, diğerlerinin zararlı olması (ör., bozulma) 

potansiyel olarak bu farklılıkların altında yatan genetik elementleri tanımlamak için kullanılabilir. 

Omik bilgiyi fenotiplere bağlamak için kullanılabilecek araçlar PhenoLink ve DuctApe’dir. Tek 

bir hücreden DNA’yı çoğaltmak için çoklu yer değiştirme amplifikasyonu gibi teknikler kullanılabilir ve 

tek hücreli dizilemeden elde edilen okumaları birleştirmek için bir dizi genom montaj aracı kullanılabilir. 
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Son olarak, transpozonlar, plazmidler veya fajlar gibi hareketli elemanlar, işlevselliği bir bakteri 

suşundan diğerine aktarabilir. Bir örnek Lactococcus lactis suşları arasındaki galaktoz kullanım operon 

transferidir. Potansiyel transpozon yerleştirme bölgelerini tanımlamak çok önemlidir ve transpozon 

yerleştirme bulucu gibi biyoinformatik araçları ile kolaylaştırılabilir. 

 

Risk değerlendirmesi 
 

Gıdada bulunan mikrobiyal suşların potansiyel sağlık veya güvenlik risklerinin tanımlanması, gıda 

ürünleri tüketiminin risk değerlendirmesidir. Biyoinformatikler, spesifik işlevselliklere sahip genler için 

selektif olarak mikrobiyal genom sekanslarının taranmasıyla bu konuya katkıda bulunurlar. 

Biyoinformatik potansiyel sağlık tehlikelerinin tanımlanması için oldukça hassas ve hesaplamalı olarak 

etkili bir yoldur. 

Antibiyotik direnci veya virülans için spesifik bir bakterinin potansiyeli, genom dizisi bilinen 

direnç genlerini ve virülans faktörlerini içeren bir referans veri tabanına göre karşılaştırarak araştırılabilir. 

Gıda ürünlerinde bakterilerin kalıcılığının, gıdada anaerobik spor oluşturucu organizmaların ve 

metagenomik veriler kullanılarak potansiyel patojenlerin tanımlanması için de benzer yaklaşımlar tarif 

edilmiştir. Bu (meta) genomik tabanlı metodoloji, çok çeşitli fonksiyonlara uygulanabilir, örn. 

antimikrobiyal peptitlerin üretimi. 

 

Gıda mikroorganizmalarının izlenmesi ve saptanması 
 

Gıda üretimi ve gıda tüketimi karmaşık ortamlarda gerçekleşir. Orada, doğal ortamda bulunan 

mikroorganizmaların yanı sıra, diğer birçok biyomolekül (protein, yağ ve karbonhidrat) kaynağı 

bulunmaktadır. Bu karmaşıklık, işlevselliği arttırmak için gıda ürününe eklenen potansiyel gıda patojenleri 

veya faydalı probiyotik suşlar olan spesifik mikroorganizmaların saptanmasında ve izlenmesinde 

zorluklara neden olmaktadır. 

(Q) PCR gibi klasik DNA-bazlı tekniklerin yanında, genomik verilere dayanan yeni yöntemler 

geliştirilmiş olup, doğal mikrofloralar arasında spesifik türlerin ve hatta suşların hızlı ve hassas bir şekilde 

izlenmesini veya tespit edilmesini mümkün kılmıştır. Örneğin, farklı L. plantarum suşları arasında ayrımcı 

olduğu belirlenen bir lokusun spesifik amplifikasyonu ve sekanslanması gerçekleştirilmiş ve elde edilen 

veriler, bunun GIT geçişi yoluyla farklı suşların nispi mevcudiyetini ölçmek için yararlı bir yaklaşım 

olduğunu göstermiştir. Aynı yaklaşım, spesifik türlerin patojenik ve patojenik olmayan popülasyonları 

arasında ayrım yapmak ve gıda ürünlerine ilgi konusu bir gerginliği saptamak için spesifik primerler 

tasarlamak ve bu ürünün markalı olmasına izin vermek için takip edilebilir. 

Tek bir suşun özel olarak izlenmesi için metagenom yaklaşımları, zararlı bakterilerin de 

saptanmasında potansiyellerini ortaya çıkarabilir. Bu yöntemlerin kültürleme aşaması gerektirmeyen ana 

avantajları, kültüre bağlı algılama yöntemlerinde aşırı büyüyebilen düşük miktarda mikropların tespit 

edilmemesinden dolayı sonuçlarda yanlılık yaratma kaygısının üstesinden gelmektedir. 

 

Gıdaların kalite güvencesinde toksikogenomiğin rolü 
 

Gıda güvenliği, tüketiciler için gittikçe artan bir ilgi alanı haline gelmektedir ve gıda endüstrisi, iyi 

bilinen klasik metodolojilerle gıda güvenliğini sağlamak için tutarlı bir araştırma programı geliştirmiştir, 
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aynı zamanda en yeni araştırma araçlarıdır. Buradaki amaç, istenmeyen mikroorganizmaların 

inaktivasyonunun veya inhibisyonunun sağlanması, gerekli gıdaların minimum tedavisinin mümkün 

olması, gıda kaynaklı mikrobiyal popülasyonların ekolojisi üzerindeki anlayışın artırılması, bu 

popülasyonların nasıl çevresel faktörlere nasıl tepki verdiğinin ortaya çıkarılması, stres ve gıda, gıda 

bileşiklerinin toksikolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktır. 

Genomiklerin bir dalı olan toksikogenomik, belirli bileşiklerin toksikolojik etkilerinin 

değerlendirilmesine katkıda bulunan yeni bir alandır. Toksikogenomikler, belirli bir bileşiğin toksikolojik 

etkilerini test etmek için DNA dizilerini (toksik çipler) kullanır. DNA dizileri teknikleri, DNA mikroçip 

metodolojisine dayanır ve mikro-cihazlarda basılmış insan veya hayvan genetik malzemesini test 

bileşiklerine maruz kalan hücrelerde profil gen ekspresyonuna problar. Bu teknik hastalık tanımlamak için 

hayvan patolojisi çalışmalarını önler. Testin avantajları, DNA ekspresyon analizi için tipik olan ve hayvan 

testlerinin azaltılması için hız ve kullanım kolaylığıdır. Bu tekniğin uygulanması, günümüzde, DNA 

dizileri ve karmaşık analiz ve yorumlama yoluyla üretilen çok büyük miktarda veri birikiminin zorluğuyla 

karşı karşıyadır. Bununla birlikte, tokso-chip verilerinin entegrasyonu, araştırma kurumlarının bilgi 

tabanına girmelidir, ve bu yakın geleceğe yönelik bir sorudur. 

 

Perspektifler 
 

Biyoinformatik gıda üretimi, mühendislik ve güvenlik alanlarında giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Potansiyel uygulamasının gelecekteki bazı eğilimleri aşağıdaki gibidir: 

- Mikrobiyal fonksiyonların diziye dayalı tahmini: Fonksiyonların sekans verileri kullanılarak 

güvenilir bir şekilde belirlenebilecek bir envantere ihtiyaç vardır. L. lactis ve L. plantarum için mevcut 

olanlar gibi genotip / fenotip / transkriptome sahip yeni kamuya açık veri setleri, örneğin karbonhidrat 

aktif olarak daha spesifik olarak taranması için daha fazla belirlenmiş protein alanları gibi yeni sekans 

bazlı fonksiyonel kestirim stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin; enzimler ve fenotip 

ile ilgili promoterler veya düzenleyici bağlanma siteleri. 

- Silico taramasında bilgi temelli olarak istenilen özellikler için kültür koleksiyonlarının 

oluşturulması: Bu, genomik, sistem biyolojisi, fenotipler, içerik bilgisi, gıda gruplarının özellikleri, gıda 

üretimi sırasında parametrelerin çevrimiçi olarak ölçülmesi ve belirli taksonlarda işlevsellik için 

'biyobelirteçler' gibi verileri (örn. GTM) kapasar. Verilerin saklanmasında FAIR (katlanabilir, erişilebilir, 

birlikte çalışabilir, yeniden kullanılabilir; http://datafairport.org/) prensibini yaymak için özel bir vurgu 

yapılmalıdır. Gelecek yazılım ve veritabanları, daha sonra bulutta çalıştırılabilen bir sanal makinede 

birleştirilebilir. Bu doğrultuda ilk adımlar AB tarafından finanse edilen GenoBox (www.genobox.eu) 

projesinde, mikrobiyal genomların işlevsellik ve güvenlik risk faktörleri için tarama yapılmasına izin veren 

genotip ve fenotip verilerini birleştiren bir veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir. 

- Belirli bir gıda ürününde belirli mikropların / fonksiyonların varlığının risklerini 

değerlendirmek için veri tabanının oluşturulması. Buradaki düşünce, gıda tedarik zincirinin dizilimi 

yoluyla dünyadaki birçok gıda ürünündeki küçük mikrobik bileşen seviyelerini belirlemektir. Proje zaten 

IBM ve MARS konsorsiyumu tarafından kurulmuştur (http://www.research.ibm.com/client-

programs/foodsafety/). İstihbarat, bu veri tabanına kaydedilecek yeterli biyoçeşitliliktir ve mayalanmış 

ürünlerde veya mikrobiyom içeren gıdalarda bulunan benzersiz mikrobiyota paternlerine dayalı olarak 

markalama ürünleri için daha fazla kullanımdadır. 

- Mikroplar ve çevreleri arasındaki etkileşimleri inceleyerek fermantasyon performansını 

yönlendirmek. Bu yaklaşım, mikrop ve onların matrisi arasındaki etkileşimleri tanımlamak için genom-

ölçekli metabolik modellerin ve kinetik modellerin ötesinde sistem biyolojisini kullanır. Gerçekleştirilmesi 

gereken bu çalışmalar, hem mikroorganizmaların özellikleri hem de organizmanın çalıştığı matrisin 
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fiziksel özellikleri hakkında önemli bir bilgi tabanını gerektirmektedir. Bilginin birleştirilmesi ve gıdalarda 

fermantasyon ve güvenlikle ilgili veri miktarının genişletilmesi ve bunların uygun deneysel tasarım, 

algoritma, uzmanlık ve takip deneyleriyle birleştirilmesi, fermantasyon performansının ve güvenliğinin 

tahmin edilmesinin geliştirilmesine olanak sağlamalıdır. 
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