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7. Elméleti biofizika

gely Jánossal jegyzett A rák kockázata az ős
sejtek osztódási számának tükrében címmel, 
egyrészt kritikai elemzést adott Christian 
Tomasetti és Bert Vogelstein nemrég megje-
lent és nagy vihart kavart Science-cikkéről  
(2015), majd saját munkájukra térve rámuta-
tott, hogy a rák elleni védekezés az evolúciós 
hajtóereje a szöveti megújulás hierarchikus 
szerveződésének.

A harmadik előadó Ferenczy György volt, 
aki Kellermayer Miklóssal közösen végzett 
kutatásairól számolt be a Fibronektin és im
munoglobulin domének erővezérelt szerkezet
változásai: atomi mechanizmusok összehason
lító vizsgálata című előadásában. Kellermayer 
Miklós két évtizede vizsgálja a multidomén 
titin óriásmolekula különböző doménjeinek 
mechanikai, folding és unfolding sajátosságait. 
Ennek a nagyívű munkának aktuális ered -
ményeiről szólt az előadás.

A negyedikként előadó Vass Imre volr, aki 
Sass Lászlóval és Deák Zsuzsannával készített 
munkájukról számolt be Fotoszintetikus elekt
rontranszport folyamatok in silico modellezése 
címmel. A munka eredményeként egy sok-
oldalúan hasznosítható modellezési platfor-
mot hoztak létre a cianobakteriális elektron-

transzport vizsgálatára és a bioüzemanyag-
előállítás optimalizálására, ami alkalmas in 
silico fotoszintézis kísérletek végzésére.

Végül, ötödik előadóként Hegedűs Tamás, 
egy Szöllősi Dániellel, Erdei Áronnal és 
Gyimesi Gergellyel együtt végzett munkáról 
Az arilhidrokarbon receptor (AhR) drogfelis
merésének in silico jellemzése címmel számolt 
be. Csoportjuk érdeklődésének központjá-
ban azok a szerkezeti és dinamikai tulajdon-
ságok állnak, amelyek képessé teszik bizonyos 
fehérjék (például: multidrog transzporterek, 
metabolikus enzimek és ligandfüggő transz-

kripciós faktorok) széleskörű ligand-, illetve 
szubsztrátfelismerését. Eredményeik arra 
utalnak, hogy nem egyedül a kötőzseb felelős 
az idegennek minősülő mérgező anyagok 
vagy gyógyszermolekulák és a sejt saját ve-
gyületei közötti különbségtételért, hanem a 
kötőzsebhez vezető útvonal is kritikus szere-
pet játszik a felismerő folyamatban.

Az előadók közül Derényi Imrét felkértük 
egy cikk megírására.

Kulcsszavak: elméleti biofizika, szerkezeti bioló
gia, bioinformatika, in silico modellezés

Régi adósságából törlesztett a Magyar Biofi-
zikai Társaság azzal, hogy fórumot biztosított 
az elméleti biofizika művelőinek. Elképzelhe-
tő, hogy a magyar elméleti biofizikusok nin-
csenek megfelelően képviselve a különböző 
programokat meghatározó testületekben, 
munkáik ezért kerülnek ritkábban látókörbe, 
mint azt tevékenységük nemzetközi vissz-
hangja indokolná. Ezért örvendetes, hogy ezt 
a szekciót, a szervezők dicséretes bölcsességgel 
megtartott közvéleménykutatása eredménye-
ként felvették a programba. A szekcióban öt 
előadótól hallhatunk egy-egy jó előadást. 
Jobb jelzőt azért nem használunk, mert mi, 
társelnökök is az előadók között voltunk. Az 
előadások tematikailag elég távol álltak egy-
mástól, így az adott tudományterület jelentős 
részébe engedtek bepillantást. A következők-
ről hallottunk:

Az első, Fehérjeszerkezetek bioinformatikai 
és statisztikus fizikai vizsgálata című áttekintő 
előadásában Simon István beszámolt az adott 
területen az elmúlt évtizedekben elért ered-
ményekről, beleértve saját csoportjának ered-
ményeit is.

A második előadásban, amit az előadó, 
Derényi Imre, munkatársával, Szöllősi Ger-
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