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Què són les lipoxigenases (lox)?

- Família d’enzims amb activitat dioxigenasa.

- Metal·loproteïnes, generalment amb ferro, que no pr esenten un grup 

hemo.

- Oxigenen els grups 1,4-Z,Z pentadiè dels àcids grass os poliinsaturats 

generant àcids grassos hidroperoxidats amb grups diè conjugats en 

conformació cis-trans.
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La fam ília de les lipoxigenases es caracteritza per:

.- Extracció anterofacial de l’hidrogen i l’addició de l ’oxigen molecular

.- Identitat d’alineaments de seqüències baixes.

.- Lligands del ferro catalític (Fe2 + - Fe3+) altament conservats
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Funció biològica de les lipoxigenases eucariotes:

.- Formació de mediadors biològics o de senyals molec ulars.

.- Modificació d’estructures de membrana (reaccions d e peroxidació).

.- Biotransformació d’endobiòtics i xenobiòtics.



Mecanisme d’acció de les lipoxigenases:

a) Inserció de l’oxigen molecular en posició 13 (+2) 
b) Inserció de l’oxigen molecular en posició 9 (-2)

Abstracció de 
l’hidrogen

Reordenació
del radical

Inserció de 
l’oxigen 
moleculara b

Adaptació de Andreou A. 2009
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Classificació i nomenclatura de les lipoxigenases:

En funció del substrat preferent i del C on s’insereix  l’ O 2
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5-LOX, 8-LOX, 12-LOX, 15-LOX

9-LOX o 13-LOX

En funció de la seva estereoisomeria: R lox o S lox



1993: primera estructura d’una lipoxigenasa, la de soja  ( Glycine max)
1997: primera estructura d’una lipoxigenasa animal ( reticulòcit de conill)
2005: estructura de la lipoxigenasa de Plexaura homomolla (corall)

Estructura de les lipoxigenases eucariotes:

-Una sola cadena polipeptídica

-75-80 KDa i 660-680 aa (animals)

-94-104 KDa i 839-923 aa (vegetals)

-Dos dominis: 

N-terminal (8 fulles β antiparal·leles)
(veg. 150 aa, anim. 115 aa) 

C-terminal (domini catalític)
(veg. 23 hèlix α i 2 fulles β)
(anim. 18 hèlix α i fulla β)6



Estructura del domini C-terminal de les lox eucariote s:

El domini catalític conté el ferro (Fe 3+ o Fe2+) lligat per 5 aminoàcids i una 
aigua.

En la lox de soja: 

His 499 i His 504 (hèlix α 9)

His 690 i Asn 694 (hèlix α 18)

Ile 839 (estrem carboxi terminal)

Les lipoxigenases de mamífers, l’asparagina  és una histidina.

Arranjament octaèdric formant una bipiràmide inclina da.
7



Hi ha una segona esfera de 
coordinació del ferro.

S’ha estudiat en la LOX de soja i 
consisteix en els aminoàcids 495 i 
697 que són glutamines (Q). 

Aquestes dues glutamines formen 
una xarxa de ponts d’hidrogen 
entre la cavitat del substrat i l’Asn
694 (a).

Mutacions d’aquests dos residuos
modifiquen aquesta xarxa (b, c, d, 
e) que afecta directament a la 
ruptura de l’enllaç C-H del substrat 
(correcta posició del substrat).
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Cavitats
Cavitat IIa
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Cavitat IIa

Cavitat IIb



10

Hi ha un aminoàcid estereodeterminant.
S-lox: Alanina 542 (soja) 
R-lox: Glicina 451 (corall)

Model depenent de l’espai
Model depenent de l’orientació

Model orientació - espai

+
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Filogènia de les lipoxigenases:



Expressió, purificació i cristal·lització de la lipox igenasa

Mètode de difusió de vapor en gota 
penjant (crivatge de 760 condicions)

 LoxHisTrapAlbert28gen08001:10_UV1_280nm  LoxHisTrapAlbert28gen08001:10_UV2_260nm  LoxHisTrapAlbert28gen08001:10_Conc
 LoxHisTrapAlbert28gen08001:10_Fractions  LoxHisTrapAlbert28gen08001:10_Logbook
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Condicions de la cristal·lització manual: 
Cl2Mg 0.05M
PEG 3350 10%
Hepes 0.1M   7.5pH
Proteïna pura (15mg/ml )
Temps: 10 - 20 days
Paràmetres de la cel·la: P(2/21) 2121 (ortoròmbic)

a: 43.01 b: 116.51 c: 132.55 
α:90 β:90 γ:90 

Buffer 1drop
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domini N-ter
α2A

α2B

Estructura general:

De l’aminoàcid 201 al 206, no hi ha estructura.

Absència del domini N-terminal i presència d’una 
inserció de 90 aminoàcids corresponent a dues 
hèlix αααα (2A i 2B)

Alta homologia estructural dels domonis
C-terminal
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Esfera de coordinació del 
Fe típica

Noves cavitats



Coordinació octaèdrica

I685

H382

H555H377

N559

Aigua

Esfera de 
coordinació

del ferro
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Primera esfera de coordinació del ferro altament conservad a.
Segona esfera de coordinació altament conservada.

GLU 373

GLN 753
GLN 562

GLN 950

Tonalitats vermelles: lox de P. aerug.
Tonalitats verdes: lox de P. homomolla

Àc. Glutàmic
Glu, E

Glutamina
Gln, Q
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Cavitats de la lipoxigenasa de Pseudomonas aeruginosa

S’han detectat dues cavitats clarament definides:
Cavitat del substrat: es subdivideix en dues cavita ts 

perfectament definides per la presència  
d’un fosfolípid

Canal de l’oxigen: fortament hidrofòbic, s’origina a la 
superfícies de la proteïna i arriba fins a la 
subcavitat 1 de la cavitat del substrat
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Cavitats del substrat i substrat:

Fosfolípid: fosfatidiletanolamina, C18 
en posició 1 i C14 en posició 2

Cavitat hidròfoba a excepció de l’aigua 
que actua com a lligand del Fe i dels 
residus Tyr 609 i Asn 607 (a les parts 
finals de les subcavitats)

La C18 podria correspondre a un àcid 
vaccènic (C 18:1 cis 11) característic de 
les membranes d’ E. Coli

Les subcavitats podrien acomodar 2-4 
C més

La geometria de C1 suggereix que la subcavitat afavo reix una 
conformació cis típica d’enllaços insaturats d’àcids grassos
La subcavitat per a la C2 no havia estat mai descrit a en cap estructura

O-(sn-1-cis-vaccenil-sn-2-miristoil-sn-glicèric-3-f osforil) etanolamina18



El cap polar de la fosfatidiletanolamona
es troba parcialment exposat al 
dissolvent i també forma dos enllaços 
iònics amb Arg 422 i Asp 190 (hèlix α 
2B)

La contiguitat espacial dels residuos
190 i 422 sembla indicar que aquesta 
lox és molt indicada per a captar 
fosfolípids zwitterions.

La cadena lateral de l’arginina 422 
presenta flexibilitat permetent versatilitat 
a l’hora d’unir-se amb el grup àcid de 
diversos substrats.
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Canal de l’oxigen:

Canal fortament hidrofòbic que va des de la superfícies de la proteïna fins a la 
subcavitat 1 proc del carboni 15 de la cadena de 18C
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EPR: Resonància Paramagnètica Electrònica

1 equivalent 13S-HPODE 1 min

1 equivalent 13S-HPODE 10 min

10 equivalent 13S-HPODE 
10 min

10 equivalent 13S-HPODE 
10 min + etanol 1%

A-C simetria axial 
D simetria axial + ròmbica
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ProspecciProspecci óó metagenòmicametagenòmica de noves de noves lipoxigenaseslipoxigenases

M    C+ 6                                     C+          71         MM  C+   85 89                  MM    C+ 6                                     C+          71         MM  C+   85 89                  MM    C+ 6                                     C+          71         MM  C+   85 89                  MM    C+ 6                                     C+          71         MM  C+   85 89                  MM  C+   85 89                  M

22



FilogFilog èènia de les nia de les lipoxigenaseslipoxigenases

Seqüència W - - A K (357-361 en P. 
aeruginosa)

Lligands del ferro (388H, 393H, 565H, 
569N, 695I en P. aeruginosa)

Arbre filogenètic consens construït amb el programa  
MEGA4 amb el mètode Neighbor-Joining amb un 
bootstrap de 1000 repeticions i amb el model de 
Jukes-Cantor (càlcul de distància) a partir d’un 
alineament de les seqüències nucleotídiques. Totes 
les posicions que contenen gaps han estat eliminats 
del conjunt de dades (opció Complete deletion). En 
vermell, lipoxigenases vegetals; en blau, 
lipoxigenases animals; en negre lipoxigenases
fúngiques i en verd lipoxigenases bacterianes.
L’arbre resultant calculant les distàncies mitjança nt el 
mètode p-Distance dóna resultats molt similars.23



PALM 4.3

Aliniament de 14 seqüències de 2670 nt

Eliminació del codó STOP

Eliminació dels sites que presentaven menys de tres seqüències codificant s
(2457 nt finals)

47 sites conservats 
% G+C = 55’9 %   SD 5’45%

Transicions i transversions vs JC
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Saturació de substitucions
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Els triangles taronges 
representen les lipoxigenases
bacteranes, els quadrats verds, 
les de plantes i els rombes blaus, 
les d’animals.

dN/dS (w) vs JC
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Els triangles taronges 
representen les lipoxigenases
bacteranes, els quadrats verds, 
les de plantes i els rombes 
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Distribució d’ω Model 8
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M0  Hipòtesi nul·la    M1 Selecció neutre   M2 Selecció positiva

M7 Selecció positiva (ω general)

M8 Selecció positiva (ω >1)
Distribució β
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LOX Plexaura homomolla

LOX Pseudomonas aeruginosa

-Dominis
-Nova estructura 2 hèlix α

-Noves cavitats
-Igual senyal d’EPR

-Selecció neutre
-Selecció positiva per R325
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