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0: https://goo.gl/forms/FYmKjzIqiggKJ3Kt1

1: Fehérje térszerkezeti adatbázisok

a) Keressük meg a fehérjénket az UniProt adatbázisban (http://www.uniprot.org/). Milyen
szerkezeti információkat találunk itt?

b) Az itt megtalálható adatok alapján melyik a „legjobb” elérhető szerkezet a fehérjénkhez
és miért?

c) A legtöbb fehérje csak bizonyos részéhez (részeihez) érhető el szerkezet. Mit gondolsz
miért van ez?

d) A Select the link destinations-t állítsd RCSB PDB-re és kövesd a térszerkezet linkjét a
PDB adatbázisra (Entry).

e) Kik, mikor és hol publikálták a szerkezetet? Milyen módszerrel készült a szerkezet?
Mekkora a felbontása?

f) Tartalmaz a szerkezet a keresett fehérjén kívül valamilyen egyéb molekulát? Ha igen mit?

g) Az aminosavak hány százaléka számít kívülesőnek a Ramachandran plot szerint
(Structure Validation)?

h) Milyen biológiai folyamatokban vesz részt a fehérjénk? (GO annotációk)

i) Milyen a fehérjénk másodlagos szerkezeti felépítése? Hány százaléka hélix?

j) Mentsd le a PDB file-t (Download Files → PDB File (Text))!

2: Fehérje térszerkezet vizsgálatok JMOL programmal

a) Nyissuk meg a JMOL programot, töltsük be a mioglobin
szerkezetét.
File → Get PDB → 1mbn → OK

b) Mozgassuk, forgassuk a molekulát az egér használatával. Közelíteni távolítani a görgő
segítségével tudunk.

Forgatás X tengely körül – Rotate around X 
hold left mouse button and drag cursor up or down 
Forgatás Y tengely körül – Rotate around Y 
hold left mouse button and drag cursor left or right 
Forgatás Z tengely körül – Rotate around Z 

https://goo.gl/forms/FYmKjzIqiggKJ3Kt1


Shift lenyomva tartva és a bal egér gomb jobbra-balra mozgatásával
hold shift and left mouse button and drag left or right 

Zoomolás
Shift lenyomva tartva és a bal egér gombot fel és le mozgatásával lehet zoomolni.
hold shift and left mouse button and drag up or down 

Eltolás
Shift lenyomva tartva, kétszer klikkelve, és a bal egér gomb lenyomásával lehet mozgatni.
hold shift and double-click and hold left mouse button, then drag 

c) Menu 
Jobb-klikk a Jmol ablakban megnyit egy menüt különböző parancsok számára

Próbáld ki, miket csinálnak ezek:

Style->Structures
Válassz ki különböző topológia reprezentációkat a sima nyomvonaltól a Calpha 

atomokon át
Styles->Atoms

Mutasd az atomokat gömbként
Styles->Bonds

Mutasd a kovalens kötéseket az atomok között

A tutoriál során inkább a konzol ablakot fogjuk használni:

Console

d) Töröljük ki az eddig ábrázolásokat, és ábrázoljuk a fehérjét ribbon (szalag) ábrázolással.
   Ez csak a főláncot fogja mutatni. Színesszük szerkezeti elemek szerint

A konzolba irjuk be a következő parancsokat (ezeket dőlt betük jelzik)

spacefill off
   wireframe off

ribbon
color structure

e) Vizsgáljuk meg, mi van még a szerkezetben a fehérjén kívül.

select not protein
spacefill

Ez megjeleníti a heme csoportot. Színezzük ki ezeket az atomokat atom típus szerint
color cpk

f) Mi hat kölcsön a heme-mel?

select within(5.0,(hem)) and not heme



wireframe 100

Ezzel kiválasztottunk minden olyan atomot, ami heme-hez 5A-nél közelebb van, és nem 
heme és pálcikákkal jelöltük őket. Hogy kicsit vastagabbak legyenek a pálcikák, ezért ezeknek 
megadtuk a vastagságát. (100 egységben (1 Rasmol unit = 1/250Å) )

g)  Zoomoljunk bele, és nézzük meg, mi van a legközelebb a heme csoporthoz. Van egy 
Histidine, ami nagyon közel van. Vigyük rá az egeret, és nézzük meg, mi az aminosav száma. Ha 
jót választottunk ki, akkor ez a 93-as histidennek kell lennie. Válasszuk ezt ki és színezzük 
sárgára.

Select 93
wireframe
color yellow

h) Mérjük meg a hisztidin heme-hez legközelebbi atom és a heme vas atomja közötti távolságot.
Mennyi a két atom közötti távolság?

Ehhez kattintsunk kétszer a hisztidin  heme-hez legközelebbi atomjára, madj egyszer a 
vasra.

Az ábrán mutatnia fogja a távolságot.

I) Töröljük a molekulát.

Delete

3: (Szorgalmi feladat)

Ez a szerkezet a MDM2 kölcsönhatását mutatja egy inhibitorral, amit nutlinnak hívnak. Az 
inhibitor megakadályozza az MDM2-p53 kölcsönhatásást, ezáltal stabilizálja  a p53-t.

Olvassuk be a 5C5A fehérjét. 

Ábrázoljuk a fehérjét cartoon ábrázolással. Majd tegyünk rá a felszínt mutató dots ábrázolást
 

wireframe off
spacefill off
cartoon
color blue

Válasszuk ki a nutlint (nut). Ezt ábrázoljuk spacefill-lel.
Select nut
spacefill 
color yellow

Zoomoljunk rá a ligandra, hogy jól látszódjon, hogyan illik bele a ligand a kötőzsebbe. 
Mentsük el a képet.

File –> Export image


