
IN SILICO ГЕНОМНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 

ОТКРИВАНЕ НА АНТИ-ПАТОГЕННИ МИШЕНИ



IN SILICO МЕТОДA СЪЧЕТАВА РЕДИЦА НАУКИ

Биохимия, Молекулярна биология, Генетика, 

Геномика, Протеомика, Структурна 

биология и др.

Алгоритъм, База данни, 

Визуализиране на данни, 

Информация за получени 

знания, Паралелна 

обработка на данни, 

Изкуствен интелект и др.

Дискриптивна математика, 

Мултивариабилна статистика, 

Теория на вероятностите, 

Обработка на случайни данни, 

Анализ на Марков и др.

Биология,

Химия



ЦЕЛ

Използва се за идентификация на патогенни 

микроорганизми, резистентни към определени 

антибиотици,  за които все още няма 

подходяща ваксина. 

Методът in silico намалява времето и разходите 

за скрининг и може да се прилага за широка 

гама от патогени. 



Микробна еволюция



ЦЕЛ

В момента in silico е широко използван за

прилагането на нови лекарства и подпомага 

развитието на ваксините срещу бактериалните 

патогени .



Първа стъпка в in silico откриването на ваксини срещу еукариотни

патогениъ

Геном Биоинформатика Идентифициране на 

компоненти

Разработване на 

ваксина
Тестване при 

животни

Лабораторно 

валидиране
Кандидати за 

ваксини

Потенциални антигени



ЦЕЛ

Резултатите от такъв анализ могат да се използват за 

разработването на стратегии за конструиране на 

щамове-свръхпродуценти.



Индустриална биотехнология

Медицинска биотехнология

Производство на 

храни

Производство на 

храни

Производство на 

биогорива

Очистване на 

отпадъци

Откриване на 

анти-патогенни 

мишени

Производство на 
лекарства и 

хранителни добавки

Не-инвазивно изследване 

на бозайници

Разкриване биологията на 
бозайници чрез изследване 

на микроорганизми



Х-омните данни се натрупват с безпрецендентна 

бързина, като са разработени и непрекъснато се 

усъвършенстват различни база-данни за обработка на 

различни данни и информация-от обикновени 

нуклеотидни последователности до сложни 

метаболитни пътища.

Наличието на напълно секвенирани геноми на редица 

микроорганизми позволява разработването на in silico

метаболитни модели от геномен мащаб.



 In silico метаболитни модели от геномен 
мащаб са налични за E.coli, Helicobacter pylori, 

Saccarromyces cerevisae, Haemophilus influenzae и др.

In silico

патоген

Експериментално 
валидиране на летални 
нулеви мутанти и/или 
химични инхибитори

Потенциални 

антибиотични мишени

Предвиждане на 
есенциални гени, реакции, 

метаболити



Въвеждането на ново лекарство на пазара все още 

отнема 10 -15 години и поради това изисква огромни 

инвестиции

Технологичния напредък, заедно с подобрени и 

иновативни стратегии, може да намали разходите и 

времето, необходимо да се разработи ново лекарство

Лекарствената таргетна идентификация е първата 

стъпка в процес на откриването на нови лекарства.



През последните години, стратегиите се изместват 

прогресивно от общ подход към геномни и 

метаболомни подходи за да бъдат изработени нови 

лекарства срещу патогенните микроорганизми, 

развиващи антибиотична резистентност.

Огромни подобрения са направени в целевата 

идентификация и откриване на лекарства , тъй като 

последователността на човешкия геном стана достъпна.







 Експерименталните и изчислителни методи са 

достъпни, бързи и са базирани с цел предсказване

 NCBI Genome база данни (www.ncbi.nlm.nih.GOV /  

геном), протеин базата данни на Swiss-Prot (HTTP: 

//us.expasy.org/sprot) [Bairoch и Apweiler, 1997],°

(http://tubic.tju.edu.cn/deg), KEGG  и др, 1999], са 

неразделна част  от целевите стратегии за 

бактериална идентификация. 



Подходи за моделиране

Симулации 

Генериране на данни

Получаване на 

предварителни 

данни

MIEP

база 

данни

Литера

турни

данни

Класически имунологични

изследвания

Top-down 

модел
Bottom-

up модел



Използването на изчислителни подходи в геномиката, 

протеомиката, транскриптомиката, интерактомиката,  

метаболомиката, са съвременни тенденции с цел 

откриване на повечето човешки заболявания , особено -

рак, сърдечно-съдови заболявания, инфекциозни 

заболявания и др.

Тези подходи правят процеса на откриването им по-

бърз и по- рентабилен 


