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Köszönöm Dosztányi Zsuzsannának a dolgozat alapos átolvasását, és a dolgozat kapcsán 

írt pozitív konklúziót. A bírálatban feltett kérdésekre a következő válaszokat adom. 
 
(1) „A jelenlegi biológiai hálózatokban nagyon sok fals pozitív, tehát hibás, illetve 

fals negatív, tehát hiányzó adatot találunk. Hogyan befolyásolja a kapcsolatok hiá-
nya, illetve a hamis kapcsolatok megléte a hálózatok általános jellemzőit, illetve a 
modulok megjelenését és eloszlását?” 
 

Referenciaként érdemes először megvizsgálni két hálózat modellt. Az Erdős-Rényi 
(ER) hálózatban az összes tulajdonság két paramétertől függ: az élek számától (E) és a 
csúcsok számától (N). Ezek hányadosának kétszerese a <k> átlagos fokszám. Ha az ER há-
lózatban N ≫ <k> ≫ 1, akkor véletlenszerű él eltávolítás vagy hozzáadás után a hálózat fő 
jellemzői mennyiségileg változnak, de a típusuk nem változik. Az általános jellemzők kö-
zül például a fokszámeloszlás marad <k> paraméterű Poisson és a klaszterezettség marad 
<k>/N. A skálafüggetlen (SF) hálózatban az élek eltávolítása vagy hozzáadása a csúcsok 
véletlenszerű eltávolításához/hozzáadásához hasonló típusú, de annál kisebb hatást je-
lent. Nagy SF hálózatban a kevés random él eltávolítása vagy hozzáadása esetén is meg-
marad a skálafüggetlen fokszámeloszlás és az alacsony klaszterezettség. Az ER és SF háló-
zat között hasonlóság, hogy jelentős modulok egyik hálózatban sem találhatóak. Az ER és 
az SF hálózat között eltérés, hogy nagy számú él (vagy csúcs) eltávolításakor az SF háló-
zatban jóval később „esik szét” az óriás komponens, mint az ER hálózatban [1, 2]. 

 
Valós hálózatok esetén a korrelálatlan fals pozitív kapcsolatok (tehát a tényleges há-

lózathoz véletlenszerűen hozzáadott élek) egy alacsony átlagos fokszámú ER hálózatot 
„helyeznek rá” (szuperponálnak) a tényleges hálózatra. Emiatt a fals pozitívok esetén az 
általános jellemzők az ER hálózat felé tolódnak, például a legkisebb fokszámú csúcsok 
fokszáma növekszik és a klaszterezettségi együttható csökken. Korrelálatan fals pozitív 
kapcsolatok esetén a modulok (és emiatt a méret eloszlásuk) nem változik jelentősen. 
Valós hálózatokban a random fals negatív kapcsolatok egy olyan zajt („hibát”) jelentenek, 
amelyek a fokszámeloszlást kevéssé befolyásolják, továbbá a klaszterzettséget és a modul 
méreteket enyhén csökkentik.  

 
Érdemes megjegyezni, hogy a valós (főként szociális és molekuláris biológiai) hálózatok 

fals pozitív és fals negatív kapcsolatainak azonosítására létezik már számos, részletesen 
kidolgozott numerikus módszer [3, 4, 5]. Elsőként tekintsük a fals pozitív élek eltávolí-
tását. A valós hálózatok fals pozitív kapcsolatainak egyik fő oka az, hogy számos mérési 
módszer nem csak közvetlen kapcsolatokat mér, hanem közvetett kapcsolatokat is, és így 
az egyes mérési módszerek eredményeinek összegzése után a közvetlen és a közvetett 
kapcsolatokat már nem lehet szétválasztani. Erre a biológiában egy jól ismert példa a ko-
expresszió (mRNA coexpression). Ha az f(x) és g(x) függvény korrelációja magas, és u-
gyanez teljesül a g(x) és h(x) függvényre, akkor az f(x) és a h(x) függvények korrelációja 
is jelentős lesz. Ennek alapján ha két génnek sok kísérleti körülményre számított (mRNS) 
expressziós vektora között a korreláció abszolút értéke magas, akkor ennek az oka a köz-
vetlen kapcsolaton (például fizikai kölcsönhatáson) túl lehet a közvetett kapcsolat is. 
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Megfelelő mennyiségű adat esetén a közvetett kapcsolatok eltávolításának egyik le-
hetséges módszere az, hogy a mért kapcsolatokat tartalmazó G szomszédsági mátrix-ot (a 
közvetlen és közvetett kapcsolatok összegét) összehasonlítjuk a közvetlen kapcsolatokat 
tartalmazó – de kezdetben ismeretlen – S mátrix-szal, és az így S-re felírt implicit egyen-
letből kiszámítjuk az S mátrix elemeit (a közvetlen kapcsolatokat) [4]. Ezután hiányzó (az-
az fals negatív) élek azonosításának az egyik módja az, hogy a korrelációs tulajdonságok 
(például a szomszédok kapcsolat listáinak korrelációja, a „topological correlation”) átla-
gos értékétől való nagy helyi eltéréseinek a valószínűsége kicsi. 

 
(2) „A fehérje kölcsönhatási hálózatok esetén meg lehet különböztetni asszociá-

ciót illetve direkt kölcsönhatást. Hogyan változnak a modulok, ha csak direkt köl-
csönhatásokat vizsgálunk? Így is leírhatóak-e az azonos funkcionális csoportban 
található fehérjék, mint átfedő klikkek?” 
 

Röviden összefoglalva: igen, a dolgozatban kapottaknál kisebb, egymással átfedő mo-
dulokat kapunk, amik funkcionális csoportokat jelölnek. A pontos név „átfedő klikkek” he-
lyett „átfedő k-klikk perkolációs klaszterek”. 

 
A közvetett kölcsönhatások törlésével a kölcsönhatási hálózat éleinek száma erősen 

csökken, ezzel szemben a csúcsok (a legalább 1 kölcsönhatással rendelkező fehérjék) szá-
ma kevésbé csökken. Emiatt kisebb modulok várhatóak. A törlés után megmaradó köz-
vetlen (direkt) fehérje-fehérje kölcsönhatások jelentős részét fehérje komplex-ek alapján 
ismerjük. Egy fehérje komplex a fehérjék egy olyan csoportja, amelynek minden tagja azo-
nos időben összekapcsolódik egy egységbe. Ezzel szemben a funkcionális modul/csoport 
egy olyan fehérje csoport, amelynek a tagjai egyszerre nem kapcsolódnak össze mind-
annyian. A dolgozatban felhasznált [T2] publikációnk kísérleti adatokra [6] hivatkozva 
írja, hogy élesztőben (S. cerevisiae) a mért fehérje komplex-eket 2750 fehérje alkotja, és 
ugyanezeknek a komplex-eknek a méret (fehérje szám) összege 8932. Tehát egy fehérje 
átlagosan 3-nál több komplex-ben vesz részt. Ezért a k-klikk perkolációs módszerrel ki- 
számított hálózati modulok között is jelentős átfedések várhatóak.  

 
(3) „A dolgozatban négyfajta biológiai hálózatot elemzett. Érdemes lett volna e-

zeknek a hálózatoknak az összehasonlítását elvégezni. Vannak-e jelentős eltérések 
például a hálózatok általános paramétereinek, illetve a modulok méretének és el-
oszlásának tekintetében? Tudná-e értelmezni az eltérések biológiai következmé-
nyeit?” 

 
A dolgozatban szereplő 4 molekuláris biológiai hálózat: fehérje-fehérje kölcsönhatások 

és asszociációk (PPI), transzkripció szabályozás (TR), transzláció szabályozás (TL), és a  
jelátvitel (ST). A 4 hálózat között két fő típust találhatunk. A PPI hálózat irányítatlan, a 
többi három hálózat irányított. Az irányított jelátviteli hálózat jelentős részben a PPI há-
lózat irányítatlan kapcsolatait tartalmazza jelátviteli irányokkal ellátva. 

 
Biológiai szempontból az irányítottság legfontosabb következménye az információ 

terjedésének egyértelmű iránya, például a jelátviteli hálózatban az aktivált állapot to-
vábbadásával. Az irányítottsággal kapcsolatos egyik legfontoosabb tulajdonság az, hogy a 
TR és az ST irányított hálózatokban gyakoriak a motívumok [7, 8] (az irányított fokszá-
mokat megtartó élkeverés eredményéhez képest szignifikánsan felülreprezentált kis irá-
nyított részgráfok), amelyeknek a dinamikai viselkedése is ismert. Például az FFL (ponto-
sabban: C1-AND-feed-forward-loop) motívum képes két bemenő jelet összesíteni, vagy 1 
bemenő jelben gyengíteni a gyors változásokat (aluláteresztő szűrő). Biológiai szempont-
ból az FFL mellett szintén központi szerepű a visszacsatolás, amely a TR és az ST hálózat-
ban sok helyen megtalálható. Ezen felül ismert kombinált transzkripciós-transzlációs 
„feedback” is [9]. A pozitív visszacsatolás az adott jelet telítődésig erősíti, és ezt a telítő-
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dést (szaturációt) általában egy negatív visszacsatolás valósítja meg. Biológiai szempont-
ból szintén fontosak az irányított hálózatok jellemzői úthosszai, mert az információk e-
zeken az irányított útvonalakon (kaszkádokon) futhatnak végig. A TR és ST hálózatokban 
gyakoriak a 4-5 hosszúságú útvonalak, ellenben a transzláció szabályozás egy bipartit há-
lózat, ezért nincsenek benne 1 lépésnél hosszabb kaszkádok. Tehát a transzláció szabá-
lyozási hálózat önmagában csak a jelek „finomhangolását” végzi. A transzláció sza-
bályozásnak ez a szerepe a transzkripció szabályozással közös evolúciója során fejlődött 
ki [10]. 

 
A fent leírt szerkezeti eltérések miatt a négy hálózat típus moduljai matematikai és bi-

ológiai értelemben is erősen eltérőek. A fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatokban irá-
nyítatlan modulokat szokás azonosítani. Ismereteim szerint emögött két fő biológiai 
meggondolás áll. Az első az, hogy egy általános fehérje-fehérje kölcsönhatás mindkét i-
rányban képes információt továbbítani, ami természetesen csupán egy egyszerűsítő köze-
lítése a kölcsönhatások során lezajló összetett biokémiai folyamatoknak. A második bioló-
giai meggondolás az, hogy az élő sejtek folyamataiban erős a kompartmentalizáció, és ez 
a térbeli kötöttség együttműködő fehérjék csoportjait alakítja ki, amelyekben nincsen alá- 
és fölérendeltség, tehát nincsen irányítottság. Ehhez az irányítatlan működéshez képest 
lényegesen eltér a transzkripció szabályozása (TR) és a jelátvitel (ST). Mindkét esetben a 
sejt egy konkrét helyéről egy másik helyre kell eljuttatni információt. A TR esetében nagy-
részt a citoplazmából a DNS-hez, míg az ST esetében főként a sejtmembrántól a sejtmag 
határáig. Mindhárom esettől (PPI, TR, ST) eltér a transzláció csendesítése, amely vissza-
csatolási és előrecsatolási szabályozó „körök” részeként a messenger RNS-ek koncentrá-
cióját módosítja. 
 

(4)  „A SignaLink adatbázis, amely elindításában a jelölt fontos szerepet játszott, 
az elmúlt években sokat bővült. Lehet-e ezt az adatbázist is elemezni a modulok 
szintjén? Jellemző-e a jelátviteli útvonalakra is az átfedő modulok megléte, illetve 
ezek összefüggésben hozhatóak-e a meglévő útvonalakkal, vagy pedig továbbra is 
döntően lineáris kaszkádnak kell tekintenünk a jelátviteli útvonalakat? 
 

A SignaLink adatbázisban lévő jelátviteli hálózatot lehet a modulok szintjén elemezni. Az 
előző válaszban leírtak alapján a jelátviteli hálózatok moduljai jelentősen eltérnek a fe-
hérje-fehérje kölcsönhatási hálózatok moduljaitól, ezért a k-klikk perkolációs klaszterek-
től eltérő módszerre van szükség. A jelátviteli hálózatok leggyakoribb hálózati modul fel-
osztása az, amikor a jelátviteli fehérjéket a „klasszikus” jelátviteli útvonalak – mint modul 
középpontok – köré csoportosítjuk. A dolgozat ezt a módszert használja, például a 
Jak/STAT, a TGF-β és a Notch klasszikus útvonalakból kiindulva [11]. A dolgozat eredmé-
nyei szerint ezek a modulok erősen átfednek, és a lineáris kaszkád kép helyett megfele-
lőbb az a kép, hogy a sejtmembránt és a sejtmagot összeköti több háló (általában egy-
nél több kezdő- és végponttal), amik egymással erősen kölcsönhatnak és átfednek.  

 
A jelátviteli hálózatok irodalmában a legtöbb modulkereső módszer a hálózattal együtt 

felhasználja a csúcspontok (fehérjék) számos biológiai tulajdonságát is. Az irodalomban 
vannak tisztán hálózati alapú modul keresési módszerek is. Az egyik ilyen módszer ki-
induló gondolata (a hálózat irányítottsága alapján) az, hogy a jelátvitel során két fehérje 
csoport akkor tekinthető különálló egységnek, ha a két csoport között legalább az egyik i-
rányban kevés a kölcsönhatás [12]. Ezt a tulajdonságot a szerzők a „retroaktivitás” hiá-
nyának nevezik, és szemléletesen azt jelenti, hogy a két csoport vagy (közel) független, 
vagy csak az egyik irányban van erős hatás (vezérlés), és jelentős visszahatás nincsen. Ez-
zel a módszerrel egymással nem vagy csak gyengén átfedő modulok kaphatóak, ame-
lyek a klasszikus útvonal alapú modulokon belüli alegységeket definiálnak. 
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Az itt leírtakon túl fontos megemlíteni, hogy a modul szónak a jelátvitelben van egy igen 
gyakori, és a hálózatoknál régebben használatos értelme. Az aminosav szekvencia, a tér-
szerkezet és a funkció alapján együttesen megállapítható jellegzetes fehérje szakaszokat 
gyakran doménnek hívják, és a több élőlényben előforduló doméneket szokás modulnak 
nevezni. 

 
(5) „Mivel a dolgozatból hiányzik egyfajta kitekintés, ezért ezzel kapcsolatban a 

következő kérdéseket fogalmazom meg: Hogyan látja a jelölt a hálózatkutatás bio-
lógiai rendszerekre való alkalmazásának jövőjét? Vannak-e még megválaszolatlan 
kérdések a területen? Vannak-e olyan molekuláris biológiai hálózatok, amelyek át-
fedő modulokkal nem vizsgálhatóak? Vannak-e olyan előrejelzései a modelleknek, 
amelyek a biológusok kísérletes igazolására várnak?”  
 

Véleményem szerint a molekuláris biológiai kölcsönhatások hálózatos vizsgálatának 
egyik legfontosabb eredménye egy nézőpont váltás (paradigma váltás). A kísérletes ku-
tatásokban és a gyógyszerkutatásban a mai napig szokás egy vizsgált jelenséget néhány 
kiemelkedően fontos fehérje (vagy gén) hatásaként értelmezni. A transzkripció szabályo-
zási (TR), a transzláció csendesítési és jelátviteli (ST) hálózatokban ezeknek a fontos gé-
neknek és mikroRNS-eknek külön neve van: „driver gene” [13] vagy „master regulator” 
[14]. Hasonlóan a fehérje-fehérje kölcsönhatások esetén is – még napjainkban is – gyakori 
a fehérjék éles szétválasztása „fontos” és „nem fontos” fehérjékre. Ehhez a megközelítés-
hez képest jelentős változást hozott a molekuláris biológiai kölcsönhatások hálózatos 
vizsgálata. A hálózatok segítségével sok esetben (a korábbi, főként kvalitatív leírásoktól 
eltérően) kvantitatív módon sikerült megállapítani, hogy statisztikai értelemben hibás a 
fehérjéket (vagy géneket, vagy mikroRNS-eket) élesen szétválasztani „fontos” és „nem 
fontos” csoportba. Az ok a következő. A kölcsönhatási hálózatok alapján az látható, hogy 
ha minden egyes fehérje esetén megszámoljuk, hogy az adott fehérjének hány darab köl-
csönhatása van (ez nagyjából jelzi a fontosságát), akkor a kapcsolatok száma sok esetben 
egy széles és folytonos eloszlás, amit nem lehet „szétvágni” fontos és nem fontos részekre 
[15]. Más szavakkal: a fokszámok valószínűség-sűrűség függvénye gyakran hatványfügg-
vényhez közeli, és így nincsen olyan jellegzetes (karakterisztikus) fokszám érték, ami fö-
lött a fokszámok mind „magasak” (és alatta alacsonyak). 

 
Természetesen vannak kivételek. Például (ld. [T5] 1c ábra) az élesztőgomba irányított 

TR hálózatában a befokszám (egy gént hány fehérje szabályoz) jóval gyorsabban csökke-
nő eloszlású, mint a kifokszám (egy fehérje hány gén transzkripcióját szabályozza). Itt a 
fokszám eloszlások eltérésének a biológiai oka a következő. A befokszámok eloszlását az 
határozza meg, hogy egy gént csak annyi fehérje tud szabályozni, amennyinek „elfér” a 
kötési helye a gén leolvasási szakasza „felett” (a DNS-en a gén 5’ vége előtt lévő nagyjából 
5-600bp hosszúságú szakaszon). Viszont arra jóval kevésbé van korlát, hogy egy fehérje 
kötőhelye hány másik gén leolvasási szakasza előtt található meg, tehát a transzkripciós 
faktor fehérjék kifokszáma kevésbé korlátozott. Ez alapján egy sejtben általában helyes 
azt a néhány gént elkülöníteni, amelyik a legerősebb transzkripciós szabályozás alatt áll, 
viszont félrevezető lehet elkülönítve kezelni azokat a transzkripciós faktor fehérjéket, 
amelyek a legnagyobb szabályozó hatással rendelkeznek a sejtben. Ebből a konkrét ki-
vételből levonható egy fontos, általános érvényű következtetés. Több hálózatos mennyi-
ség (például a fokszám) eloszlását – és ezen keresztül a résztvevő molekula típusok fon-
tosságának eloszlását – megbecsülhetjük a rendelkezésre álló erőforrások (például 
hely vagy energia) eloszlása alapján. A konkrét példában a gén leolvasási szakaszok feletti 
hely a fő korlátozó tényező. 

 
Véleményem szerint a molekuláris biológiai kölcsönhatási hálózatok  esetén a kutatások 

egyik központi kérdése a kezdetektől fogva az, és a jövőben is az lesz, hogy mik a há-
lózatok alkalmazhatóságának határai. Ez a kérdés rögtön a mérési adatok kapcsán fel-
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merül. A dolgozatban leírtak alapján látható, hogy a kölcsönhatásokat mérő módszerek 
(például a Tandem Affinity Purification) jelentős része nem molekula párokra vonatkozik, 
hanem csoportokra, és sokszor csupán a mérések utáni adatfeldolgozás készít ezekből a 
nyers adatokból a párokra vonatkozó kapcsolatokat (hálózati éleket). Az élek mérése he-
lyett a csoportok mérése a legtöbb esetben biológiailag erősen megalapozott. Például a 
fehérje-fehérje kölcsönhatások esetén ismert, hogy a biológiai feladatokat nagyrészt ket-
tőnél több fehérjéből álló komplex-ek (azonos időben összekapcsolódó molekulák) vagy 
funkcionális modulok végzik el [16]. A transzkripció szabályozásban ismert, hogy az e-
gyes transzkripciós faktor (TF) fehérjék szabályozási hatása függ a már jelenlévő TF-ektől 
[17]. A transzláció szabályozásában és a jelátvitelben is gyakori ez a jelenség, és fizikai 
kapcsolat keletkezése esetén a fő oka a „cooperative binding”. A jelenlegi ismeretek alap-
ján a négyféle hálózat típusra közös, általános elvként megfogalmazható, hogy a moleku-
láris biológiában a hálózatok jól alkalmazhatóak akkor, amikor a jelentős (például nagy 
fokszámú) csúcsok az egymáshoz való kapcsolódás helyett inkább a kevésbé jelentős (kis 
fokszámú) csúcsokhoz kapcsolódnak, azaz, a fokszámok (vagy a befolyást mérő egyéb 
mennyiségek) diszasszortatívak. A PPI hálózatokban a fokszámok jellemzően disz-
asszortatívak [18], ezért a hálózatok a biológiai jelenségek jó közelítését adják. Ezzel 
szemben a hálózatok használatánál pontosabb lehet a modulok használata olyan ese-
tekben, amikor a fokszámok asszortatívak. Erre egy konkrét példa a transzkripciós fakto-
rok hálózata [19] (nem azonos a dolgozatban tárgyalt TR hálózattal), amikor a hálózatok-
nál pontosabb lehet a fehérje csoportok vizsgálata. 

 
Kitekintésként érdemes megemlíteni a molekuláris biológiai hálózatok átfedő csoport-

jainak egy lehetséges alkalmazását. A gyorsan fejlődő élő szöveti mintavételezés (biopszia) 
[20, 21], DNS szekvenálás [22] és a daganatos sejtek klonális evolúciójának gráfokkal való 
rekonstrukciója [23] alapján a rákkutatásban a következő évtizedekben folyamatos és 
jelentős fejlődésre számítok. A daganatos sejtek növekedésének és osztódásának meg-
változását a szabályozás változása teszi lehetővé. Az előző bekezdésben említett transz-
kripciós faktor hálózathoz [18] hasonlóan itt is hibás lehet csupán néhány kiemelt szabá-
lyozó fehérje (master regulator, driver gene) elemzése és a többi teljes elhanyagolása. 
Napjainkban még sokszor ez a kutatás fő elve. Véleményem szerint ha sikerül egyidejűleg 
több transzkripciós faktor fehérjét befolyásolni, azaz transzkripciós faktorok egymás-
sal átfedő csoportjait, akkor lehet, hogy néhány évtized múlva a szervezetünkben folya-
matosan jelen lévő, megváltozott szabályozású sejtekkel úgy fogunk együtt élni, mint je-
lenleg az influenza vírusokkal. Egy kis megfázással nem szoktunk foglalkozni, de ha a tü-
dőgyulladásnak vagy egy kezdődő asztmának a lehetősége felmerül, akkor vannak eszkö-
zeink a határozott cselekvésre. Ezen a területen a konkrét előrejelzések kidolgozásán 
és a kísérletes kutatók számára javasolt kérdéseken túl kiemelkedően fontosnak tar-
tom a heti rendszerességű kapcsolatot a kutató és betegekkel dolgozó orvosok között. Mi 
– számítógépes és elméleti kutatók – csak így követhetjük folyamatosan, hogy milyen ma-
tematikai és statisztikus fizikai eszközök használatára van lehetőség az orvosi gyakor-
latban. 
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