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Bevezetés

A molekuláris orvostudomány a diagnózisra, 
gyógykezelésre, sérülések és betegségek 
megelõzésére összpontosít, hogy a kóros 
eltéréseket molekuláris szinten is megtalálja. 
A molekuláris orvostudományi kutatások 
fontos céljai a DNS vagy fehérjesorrendrõl 
kapott információból eredõ diagnosztikai 
tesztek, gyógyászati eljárások, illetve profi-
laktikumok. A kutatás ezen a területen fõleg 
experimentális jellegû, de ezek gyakran 
megfizethetetlenül drágák vagy nem is 
lehetségesek. A számítógépes modellezés 
a kísérleti kutatást támogató, kiegészítõ 
technológiaként került elõtérbe. Ez külö-
nösen hasznos olyan esetekben, amikor a 
tanulmányozott probléma természete több 
ezer vagy akár több millió egyedi kísérletet 
kívánna. A molekuláris kölcsönhatások 
pontos modelljeit alkalmazó elõzetes szûrés 
segíthet felismerni néhány olyan kulcsfontos-
ságú kísérletet, mely elegendõ a tanulmány 
befejezéséhez.

Nagyteljesítményû technológiák, mint 
például a genomika vagy proteomika, a gén 
és fehérje-expressziókról hatalmas mennyi-
ségû adatot állítanak elõ (Auffray et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A molekuláris folyamatok kombinatorikai 
jellege szükségessé teszi a kísérletekkel 
együtt történõ számítógépes modellezés 
integrálását olyan molekuláris orvosbiológiai 
tanulmányokba, mint például a transzkripciós 
szabályozás (Beer és Tavazoie, 2004), vagy 
az antigénfeldolgozás és prezentáció (Flower, 
2003). A számítógépes modellezés hasznos a 
kísérletek megválasztása és tervezése során, 
valamint az összegyûlt adatokból levont kö-
vetkeztetések értelmezésében és megértésében 
is (Brusic – Zeleznikow, 1999). 

Ebben a cikkben a számítógépes model-
lek kifejlesztésének és felhasználásának 
követelményeit tárgyaljuk, illetve bemutatjuk 
azok fejlõdését egy adott terület adatainak 
összegyûjtésével. Ezt olyan immun epitópok 
(antigéndeterminánsok) azonosításának 
példáit használva szemléltetjük, melyek az 
oltóanyagfejlesztés célterületéhez tartoznak.

A számítógépes modellek
felépítésének követelményei

Maximális kihasználtsághoz a számítógépes 
modellek teljesítményét még használat elõtt 
ki kell alakítani és meg kell becsülni; ezt 
a becslést ugyanolyan szigorúsággal kell 
elvégezni, mint a standard laboratóriumi 
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folyamatok esetében. Ez a tesztelésben a 
megfelelõ gondosságot, a számítógépes 
modellek validálását, a szimulált kísérletek 
megtervezését és az eredmények értel-
mezését jelenti. A számítógépes modellek 
tervezéséhez és kifejlesztéséhez a legjobb 
modellezõ és komputeres alkalmazásokat 
kell használni. Használat elõtt meg kell 
állapítani a számítógépes modellek rele-
vanciáját, pontosságát, általánosító képes-
ségét, precizitását és teljesítõképességét. A 
releváns és pontos számítógépes modellek 
alkalmazhatók a laboratóriumi kísérletek 
kiegészítéseként, és alkalmazhatók szá-
mítógépes vizsgálatok céljából is (Brusic 

– Zeleznikow, 1999). A modell-relevancia 
kifejezés a feltételezések helyességére utal 

– melyeknek összhangban kell lenniük a 
tanulmányozott problémával kapcsolatos 
legmodernebb tudományos és technikai 
ismeretekkel. Például a szignál peptide-
ket becslõ modellek nem használhatók 
a fehérjék transzmembrán területeinek 
beazonosításához. A predikciós modellek 
számos pontossági mérési mutatója ismert 
(Bajic, 2000). A gyakran használt mutatókat 
az 1. táblázat mutatja.

Az általánosító képesség a modell azon 
képességét jelzi, hogy mennyire pontosan 
tudja megjósolni az új eseteket, vagyis a modell 
gyakorlati használhatóságát mutatja. A gyenge 
általánosító képesség a következõkbõl adód-
hat: a) nem megfelelõ adathalmaz a betanítás 
idején, b) alkalmatlan tanuló algoritmusok 
kiválasztása és használata, c) a modell komp-
lexitása nem illik a modellált jelenséghez 
vagy a begyakorláshoz használt adathoz. 

Amikor a modellépítéshez használt ada-
tok túlspecializáltak, pl. a releváns adatoknak 
csak egy részhalmazát jelképezik, a modell 
nem biztos, hogy megfelelõ a tervezett hasz-
nálatra. Például a globuláris fehérjékbõl 
származó fehérje szerkezeti modellek alig, 
vagy nem megfelelõen alkalmasak, ha a 
fehérjék transzmembrán területei szerkeze-
tének predikciójára használják õket. Gyenge 
általánosítás adódhat a modell túlértékelésébõl 
is – olyan helyzetben, amikor a modellt a tanuló 
adatbázis sajátosságainak megtanulására kény-
szerítik a modellált rendszer általános szabálya-
inak megtanulása helyett. Végül, a túlságosan 
bonyolult modellek hajlamosak memorizálni 
a gyakorló példákat, az általános szabályokat 
pedig gyakran nem. A túl egyszerû modellnek 

  kísérleti pozitívok kísérleti negatívok 

   Prediktált pozitívak Valódi pozitívak (VP)  Hamis pozitívak (HP) 
 Prediktált negatívak Hamis negatívak (HN) Valódi negatívak VN) 

pontossági mutató Formula párosul 

Érzékenység SE=TP/(TP+FN) SP 
Specificitás SP=TN/(TN+FP) SE 
Pozitív prediktív érték  PPV= TP/(TP+FP) NPV 
Negatív prediktív érték NPV=TN/(TN+FN) PPV 
Keresztezési pont SE=SP – 
Pontosság Acc=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) – 
 Az ROC görbék integrálása 
 (Swets, 1988) – 

1. táblázat • Szakkifejezések meghatározása a prediktív modellek pontosságának 
megbecsülésében 
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viszont korlátozott képessége lesz a tanulásra, 
mely a predikciók nagyobb pontatlanságát 
eredményezi.

A számítógépes modellek alkalmazásának 
rendszere

A modellezést magába foglaló orvosbiológiai 
tanulmányok különbözõ szinteken végezhetõk 

– molekuláris, sejt-, szervi, szöveti, szervezeti 
vagy populációs szinteken (Motta – Brusic, 
2004). Itt nem tárgyaljuk a szubmolekuláris és 
ökoszisztémabeli szinteket, bár néhány eset-
ben ezeknek is van relevanciájuk az egészsé-
ges vagy beteg állapotok magyarázatában. A 
molekuláris szintû tanulmányokban erõteljes 
fejlõdés tapasztalható a DNS, RNS, fehérje- és 
szénhidrátszerkezetek háromdimenziós mo-
delljeinek alkalmazásától kezdve a metabolikus 
vagy szabályozó folyamatokban részt vevõ 
molekuláris hálózatának modellezéséig. Eze-
ket a modelleket a potenciális gyógyszertargetek 
molekuláris kiválasztásában és azonosításában 
alkalmazzák – ilyen például sok más mellett a 
szignál peptidek predikciója (Nielsen et al., 1999), 
a transzkripciós kötõdési helyek azonosítása 
(Tompa et al., 2005), az antigének feldolgozása 
(Petrovsky – Brusic, 2004). Molekuláris szintû 
folyamatok vesznek részt a sejtes folyamatok 
beindításában és szabályozásában, melyeket a 
sejtszintû modellek képviselnek.

A sejtszintû modellek sejtállapotokat írnak 
le, melyek kulcsfontosságúak például az 
allergiához, autoimmunitáshoz, tumorhoz 
és fertõzõ betegségekhez vezetõ folyama-
tok megértésében. Az ilyen modellek 
döntõ fontosságúak a terápiás megközelítés 
megtervezéséhez és molekuláris szintû 
modellek kiterjesztésében – így például a 
sejtszignálok in silico modelljei (Recanatini 
et al., 2005), az ún. „E-sejt projekt” a teljes 
sejt modellezésére (Takahashi et al., 2003), 
illetve a mikroorganizmusok modelljei (Ishii 
et al., 2004). A szervi és szöveti modellek a 
modellezést az orvostudomány klasszikus 
felosztásához és a szervek és szövetek fizi-

ológiai, elektrofiziológiai, mechanikus, bio-
kémiai és funkcionális leírásához közelítik. 
E modellek a diagnosztikát, a gyógyászati 
alkalmazásokat támogatják, és az orvosok 
széleskörûen alkalmazzák õket. Segítik a 
folyamatos ellenõrzést (Scher et al., 2005), 
a manuális orvosi beavatkozásokat (Suzuki 
et al., 2005), illetve a terápiás kezelésekben 
való döntéshozást. A példák között szere-
pelnek az agytérképek (Nowinski et al., 
2005), szív- és tüdõmodellek (Lador et al., 
2005), a thymusfejlõdés modellje (Wang 
et al., 2004) és sok más. A szervi és szöveti 
modellek kulcsfontosságúak a modern 
diagnosztikai szemléletben (Reeves és 
Kressler, 2004; Muller et al., 2004), illetve 
a korszerû terápiák meghatározásában 
(Fraser és Rappuoli, 2005). Az élõlények 
roppant mértékû bonyolultsága, illetve 
a teljes szervezet egyedisége miatt a ma-
gasabb rendû élõlények matematikai és 
számítógépes modelljeinek napjainkban 
korlátozott a felhasználhatósága. Ilyen 
kezdeményezések többek között a Humán 
Genom Project (Roberts et al., 2001), a „Lát-
ható ember” projekt (Banvard, 2002), vagy 
a nemrég kezdeményezett ImmunoGrid/
Immunhálózat – mely az emberi immun-
rendszert modellálja a hálózati („grid”) 
számítás révén (Brusic et al., közlés alatt). 
Egyes projectek integrált megközelítésre 
összpontosítanak, például a Physiome 
project (Hunter et al., 2005), mely integrálni 
kívánja a molekuláktól elkezdve minden 
szervrendszer strukturális és funkcionális 
adatait, mintázatait, számítógépes eszközeit 
és interneten hozzáférhetõ adatbázisait. Az 
adatok értelmezésében a populációra épülõ 
tanulmányok hagyományosan statisztikai 
alkalmazásokra építenek, illetve a modellek 
a tendenciák/irányvonalak megjóslásában 
és a populáció alapú adatok megértésében 
fontosak. A populáció alapú modellek 
alkalmazása nagyon sokféle, és normális 
esetben túlmutat e cikk keretein, kivéve 
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talán a molekuláris vonatkozásúakat. A példák 
egy része a szubpopulációk egészségének 
egyenlõtlen eloszlását modellálja elemzési 
célokból (Reifsnider et al., 2005), a beteg-
ségek terjedését, felügyeletét, a megfelelõ 
közegészségügyi intézkedéseket tartalmaz-
za (Matthews – Woolhouse, 2005), meg-
becsüli a gyerekeknek adható optimális 
gyógyszeradagolást (Johnson, 2005), illetve 
a gyakori betegségek komplex jellegzetes-
ségeit tanulmányozza (Hirschhorn, 2005). 

Az ebben a cikkben felsorolt modellek 
nem foglalják magukba az összes modellt. 
Inkább azért használtuk õket, hogy szem-

léltessük a matematikai és számítógépes 
modellek bioinformatikában és orvostudo-
mányban való használatának kiterjedtségét 
és mélységeit. A molekuláris folyamatok mo-
dellezése a modellezés minden szintjét fel-
öleli; a magas színvonalú orvosi diagnosztika, 
beavatkozás vagy megelõzés egyre inkább 
a számítógépes modellek alkalmazásának 
lesz alárendelve. A számítógépes modellek 
mindinkább hálózatként kapcsolódnak 
össze a klinikai megfigyelésekkel és kísérleti 
megközelítésekkel. Az 1. ábra mutatja a 
kutatások példáinak szerkezetét, melyeket a 
számítógépes modellezés segít.

1. ábra • A számítógépes modellek kombinálása klinikai megfigyelésekkel és kí-
sérletezéssel. Átdolgozva és bõvítve (Brusic et al., 2005)-tól

Vladimir Brusic • Számítógépes modellek…
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Esettanulmány:
immun epitópok predikciója

Az immunrendszer T-sejtjei rövid peptide-
ket ismernek fel, melyek a fõ hisztokompa-
tibilitási komplex molekulákhoz kötõdnek 
(MHC) és a gazdasejtek felszínén helyez-
kednek el. Ezek a peptidek „felismerési 
címkék”, melyek a gazdasejt összetételérõl 
tanúskodnak az immunrendszer T-sejtjeinek. 
A nem homeosztatikus (nem saját) pepti-
dek jelenléte az immunválasz kezdetének 
elõfeltétele. Az intracelluláris fehérjék lebon-
tásából termelt peptidek kötõdnek az MHC 
I. osztályba tartozó molekuláihoz. Az MHC II. 
osztályú molekulák a peptideket, melyek az 
extracelluláris eredetû fehérjék lebontásából 
termelõdnek, professzionális antigén-pre-
zentáló sejteken mutatják be. A citotoxikus 
T-sejtek fõ feladata, hogy receptoraikkal 
(T-sejt receptorok) felismerjék és elpusztít-
sák a fertõzött (pl. vírus vagy baktérium 
által), mutáns (pl. tumor) vagy genetikailag 
idegen (pl. transzplantált) sejteket. Az intra-
celluláris fehérjék és feldolgozási módjaik 
felhasználhatósága meghatározza, hogy a.) 
mely peptidek lesznek hozzáférhetõk az 
MHC I. molekulákkal együttes bemutatásra, 
b.) mekkora lesz az azt követõ citotoxikus 
válasz. Az MHC II osztály molekuláival együtt 
bemutatott peptidek fõleg az immunvála-
szok szabályozásában játszanak szerepet; 
döntõ fontosságúak az immunválaszok meg-
kezdésében, fokozásában és gátlásában. Az 
MHC molekulák peptidkötõ helye egy „mo-
lekuláris hasadék”/zseb”, mely α-hélix-szel 
kapcsolódni képes β-lemezt foglal magába. 
A peptid a peptidlánc/gerinc és a hasadék 
közötti hidrogénhíd-hálózaton keresztül 
kialakuló, illetve a peptid oldalláncai és a ha-
sadék specifikus zsebei közt kialakuló köté-
sekkel kapcsolódik (Madden et al., 1993). A 
peptid és a kötõhely közötti kölcsönhatás 
fõként primer és szekunder (elsõdleges és 
másodlagos), a peptiden belüli pozíciók 

horgonyain keresztül jön létre, így kialakítva 
az erõs kötõdést. Egy adott MHC molekula 
számára csak korlátozott számú aminosav 
(csoport) tud horgonyként viselkedni egy 
peptiden belüli konkrét pozícióban. A hor-
gonypozíciók a peptidcsoportokon belüli 
közös sémák meghatározásának kulcsa, 
mert ezek kötõdnek a specifikus MHC mole-
kulákhoz. Eddig több mint 200, genetikailag 
eltérõ MHC molekula kötõ(dési) mintáját 
közölték (Rammensee et al. 1999). Ezek a 
minták alapot adnak az MHC-peptid kötések 
predikciós módszereinek fejlesztéséhez. A 
2. táblázatban bemutatunk egy kötõdési 
minta példát. A kötési minták az MHC és 
peptid között kialakuló kötések alapmodell-
jeit képviselik, hiszen jelzik egy adott MHC 
molekulához kötõdõ peptidekben egy adott 
pozícióban egy adott aminosav megközelítõ 
preferenciáját. Korábban az ismert MHC-
kötõdést megjósoló módszerek közül a 
kötési minták voltak a legpontatlanabbak 
(Yu et al., 2002).

A mennyiségi mátrix kísérleti adatokból 
származó, kifinomult kötõdési minták ösz-szes-
sége. A finomításhoz az szükséges, hogy egy 
peptidben megbecsüljük, hogy minden 
egyes aminosav minden pozícióban meny-

           Pozíció 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horgonyok  F  L 
  Y  M
    I
   V 
Kiegészítõ horgonyok  Y        
Preferált aminosavak R N P R  T N
 I D I Q
 L     E  E K
 S  K  S
 A  T 

2. táblázat • Kötõdési minta
az egér MHC molekulában H-2Kb.

(Rammensee et al., 1999).
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nyire vesz részt a kötõdésben. A mátrixokat 
kísérleti adatokból nyerték. Az aminosavak 
minden pozíciójában kapott adatok össze-
sítése egy kötési eredményt hoz létre, és egy 
meghatározott küszöbérték felett nagy 
valószínûséggel kötõdõ petideket jelent. A 
HLA-DR4 esetében (Hammer et al., 1994) 
mind a kötõdõ, mind a nem kötõdõ peptidek 
esetében 70 % feletti a számítógépen helyes-
nek bizonyult predikció. A mennyiségi mát-
rixok hatékonyak, könnyen használhatóak, 
és pontosabbak, mint a kötõdési minták. A 
peptidek és MHC molekulák közti kölcsön-
hatások nem lineárisak (Yu et al., 2002), míg 
a mátrixok és a minták csak lineáris kapcso-
latokat írnak le. A mesterséges neurális háló-
zatok (ANN) összetettebbek a minta- vagy 
mátrix-alapú modelleknél, és több kötõdési 
adatra van szükségük a begyakoroltatáshoz, 
illetve az adatok elõfeldolgozásához. Az elõ-
feldolgozáshoz peptidkijelölésre/csoporto-
sításra, illetve a formátum az ANN szoftver 
számára elfogadható átalakítására van szük-
ség. Az egyszerû minták és kötõdési mátrixok 
segíthetik a peptid-elõfeldolgozás lépését. Az 
elsõdleges horgonyok információit például 
az emberi MHC II. osztályú HLA-DR4 mole-
kulához való hamisan pozitív peptid-
kötõdések megbecslésében használták (Brusic 
et al., 1998). A rejtett Markov-modellek (HMM) 
valószínûségi (probabilista) vázat használnak, 
hogy a kutatási hiányosságokat feltérképezzék. 
Az adatcsoportokból megtudhatják az általá-
nosított probabilista szabályokat. A HMM-
eket a HLA-A2 kötõ peptidek predikciójában 
használták (Mamitsuka, 1998). A kifinomult 
osztályzó modellek egy másik típusát, a 
segítõ vektor gépek (SVM) is alkalmazták az 
MHC-kötõ peptidek tanulmányozásában 
(Zhao et al., 2003). Ehhez a HMM-eket és 
ANN-eket kombinálták a véletlenszerûen 
MHC-kötõ peptidek és az antigéneken be-

lüli, immunológiai „forró pontok” predikci-
ójához (Srinivasan et al., 2004). A molekulá-
ris modellezés felöleli az MHC molekulák 
kristályszerkezetének, illetve a fehérje-peptid 
kölcsönhatások részletes ismeretét, és arra 
használják õket, hogy megbecsüljék az MHC 
molekulákhoz való peptidkötõdést (Schafro-
th – Floudas, 2004). A 3D molekuláris mo-
dellek pontosságát még fejleszteni kell, 
mielõtt nagyarányú új predikciókra használ-
hatnánk azokat. E modelleket és kombiná-
cióikat használják a klinikai immunológiában 
(Brusic et al., 2005) és az oltóanyag-kutatás-
ban (Brusic – Petrovsky, 2005). 

Konklúzió

A számítógépes modell a kísérleti kutatás 
fontos kiegészítõ módszere. Különösképpen 
hasznosak azokon a területeken, melyek a 
rendszerek és folyamatok kombinatorikai 
jellegébõl adódóan nagyszámú kísérletet 
igényelnek. Az ilyen területeken a számító-
gépes modellek az adatok mennyisége és 
az ismeret felhalmozódásával párhuzamosan 
alakulnak ki. Ebben a cikkben az immun epi-
tópok tanulmányozásakor használt számító-
gépes modellek fejlõdését írtuk le. A korai 
modellek, melyek kötési mintákra alapultak, 
durva szabályszerûségeket jeleztek a pep-
tidadatbázisban. A következõ generáció, a 
kötõ mátrixok, a lineáris modelleket jelentik, 
melyek a peptid pozícióit számszerûsítve 
jellemzik. E modelleket kiszorították a kifi-
nomult, nem lineáris modellek, melyek 
mesterséges neurális hálózatokat, rejtett Mar-
kov-modelleket vagy más eljárásokat hasz-
náltak. A 3D elemzésen alapuló modellek 
kiegészítik az adatokra alapuló modelleket. 
Végül az egyedi modellek kombinálhatók 
az immunológiai „forró pontok”, a véletlen 
epitópok azonosításához, melyek az oltó-
anyag-kutatás legjobb célpontjai.

Vladimir Brusic • Számítógépes modellek…
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