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1. Úvod 

 
Lipoxygenázy (LOX) tvoria rodinu dioxygenáz, obsa-

hujúcich v aktívnom mieste nehémovo viazaný katión 
železa, katalyzujúcich adíciu molekulového kyslíka na 
násobnú väzbu polynenasýtených mastných kyselín so 
(Z,Z)-1,4-pentadiénovým zoskupením1,2. Vznikajúce špe-
cializované lipidy – leukotriény (LT), lipoxíny (LX) 
a hydroxyeikozatetraénové kyseliny (HETE) – nazývame 
spolu s ďalšími nemenej významnými metabolitmi kyseli-
ny arachidónovej (AA) eikozanoidy.  

V ríši rastlín sú produkty LOX metabolickej dráhy 
zapojené v odpovedi na environmentálny stres (najmä 
prostredníctvom kyseliny jasmónovej a jej derivá-
tov), obrane rastliny pri napadnutí patogénmi a v komuni-
kácii rastlín. V živočíšnej ríši metabolity lipoxygenázovej 
cesty prostredníctvom s G-proteínom spriahnutými recep-
tormi (GPCR) sa zúčastňujú na udržiavaní bunkovej ho-
meostázy, proliferácie a diferenciácie a taktiež vo viace-
rých patofyziologických procesoch, ako sú chronické zá-
palové ochorenia a nádorové procesy3,4.  

 
 

2. Eikozanoidy 
 
Kyselina arachidónová (AA) je polynenasýtená mast-

ná kyselina (MK) obsahujúca 20 atómov uhlíka, ktorá je 
súčasťou bunkovej membrány. Jej význam nie je len 
v stavebnej funkcii, ale aj v medzibunkovej komunikácii. 
Odvodzujeme od nej skupinu bunkových signálnych mole-
kúl a sekundárnych poslov, ktoré spoločne nazývame eiko-
zanoidy. Sú to produkty a medziprodukty troch hlavných 
signálnych ciest: cyklooxygenázovej, lipoxygenázovej 
(LOX) a cytochrómu P-450. Eikozanoidy môžu tiež vzni-
kať neenzýmovými reakciami (obr. 1). 

Cyklooxygenázy (COX) sú počiatočnými enzýmami 
v tvorbe prostaglandínov (PG), prostacyklínov a trombo-
xánov. Tieto zlúčeniny obsahujú vo svojej molekule 
5článkový prostánový kruh alebo 6článkový oxánový kruh 
(tromboxány) vznikajúci za ôsmym uhlíkom AA. Cykloo-
xygenázy obsahujú dve rôzne aktívne miesta: cyklooxyge-
názové a peroxidázové. Obe využívajú rovnaký tyrozylový 
radikál a hémovo-viazaný ión železa pre katalýzu. Kým 
cyklooxygenázové aktívne miesto začleňuje molekulový 
kyslík na C11 a C15 za vzniku prostaglandínu G2 
(PGG2), peroxidázové redukuje peroxid na hydroxid za 
vzniku prostaglandínu H2 (PGH2)

5. Účinky prostaglandí-
nov boli pozorované v mnohých biologických 
a patologických procesoch, vrátane bronchodilatácie, sig-
nalizácie bolesti, vrodenej a adaptívnej imunitnej odpove-
de, nádorových procesoch či ateroskleróze. 

Enzýmy cytochrómu P-450 (CYP-450) tvoria rodinu 
enzýmov prítomných v baktériách, hubách, prvokoch, 
rastlinách i živočíchoch. CYP uľahčujú adíciu kyslíka do 
štruktúry veľkého množstva substrátov, čím zabezpečujú 
metabolizmus xenobiotík v pečeni, ale aj signalizáciu 
v rámci celého tela. CYP obsahujú hémovo-viazaný ión 
železa, ktorý využitím NADPH ako kofaktora prechá-
dza redukčným cyklom a s molekulovým kyslíkom tvorí 
Fe-oxo (FeV=O) formy s vysokým oxidačným stupňom 
a využíva ich na odštiepenie vodíka. V závislosti od polo-
hy AA, reaktívny kyslíkový radikál môže zabezpečiť od-
štiepenie sp3 hybridizovaného vodíka alebo odstránenie 
elektrónu z sp2 hybridizovaného uhlíka. V oboch prípadoch 
prenesením kyslíka na nestabilný medziprodukt vedie 
k vzniku hydroxyeikozatetraénových kyselín (HETE) alebo 
epoxy-eikozatriénových kyselín (EET). CYP-450 katalyzuje 
hydroxyláciu naviazaním kyslíka prednostne na tú istú 
stranu substrátu (suprafaciálna oxygenácia). Cyklooxyge-
názy (COX) a lipoxygenázy (LOX), ktoré aktivujú substrát 
stereoselektívnym odštiepením vodíka, vkladajú molekulo-
vý kyslík na opačnú stranu substrátu (antarafaciálne). 

LOX tvorí jediný polypeptidový reťazec, ktorý na 
rozdiel od CYP-450 nevytvára hémovú štruktúru 
a v porovnaní s COX obsahuje len jedno aktívne centrum 
s ligandovo viazaným centrálnym atómom. Je kľúčovým 
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enzýmom v syntéze bronchokonstrikčných cysteinyl-
leukotriénov (cysLT), protizápalových lipoxínov 
(LX), chemoatraktantov leukotriénu B4 (LTB4) a 5-oxoETE 
(5-oxoeikozatetraénovej kyseliny). 

Neenzymatický spôsob vzniku lipidových metaboli-
tov je spojený s oxidatívnym stresom. Morrow a spol.6 
opísali skupinu PG-podobných zlúčenín tvorených in vivo 
peroxidáciou katalyzovanou voľnými radikálmi. Lipidová 
peroxidácia, nasledujúca po odštiepení vodíka a vzniku 
radikálu (delokalizovaného na 5 uhlíkov), vedie k vzniku 

hydroperoxyeikozatetraénových kyselín (HpETE) a ich 
redukciou môžu byť vytvorené všetky polohové 
a priestorové izoméry HETE produkované lipoxygenázami 
a CYP-450. 

Názov „eikozanoidy“ odkazuje na 20 uhlíkov obsahu-
júce mastné kyseliny, avšak všeobecne sa do tohto názvu 
zaraďujú aj štrukturálne podobné metabolity príbuzných 
polynenasýtených MK, napríklad kyseliny linolénovej či 
dokozahexaénovej kyseliny. 

 

Obr. 1. Metabolické dráhy kyseliny arachidónovej; AA môže byť po uvoľnení z membránových fosfolipidov metabolizovaná cykloo-
xygenázami (COX), cytochrómom P-450 (CYP-450), alebo lipoxygenázami (LOX). Pôsobením 5-LOX v spolupráci s 5-lipoxygenézou 
aktivujúcim proteínom (FLAP) vzniká primárny produkt 5-HPETE, ďalším pôsobením vetva leukotriénov – LTB4, C4, D4 a E4 – 
z alylového epoxidu LTA4. Enzymatickou hydrolýzou LTA4 (katalyzovaný LTA4-hydrolázou; LTA4-H) vzniká dihydroxykyselina LTB4 
a konjugáciou s glutatiónom (pôsobením LTC4-syntázy; LTC4-S) LTC4. 5-HPETE je tiež predpokladom pre vznik 5-oxoETE, katalyzo-
vaný 5-hydroxyeikozanoid dehydrogenázou (5-HEDH) využívajúcou kofaktor NADP+. Produkt 15-LOX metabolizmu – 15-HPETE – 
môže byť premieňaný 15-LOX na eoxíny, prípadne aktiváciou enzýmu 5-LOX cez epoxidický medziprodukt a ďalšou katalýzou lipoxín 
A4-hydrolázou (LXA4-hydroláza) vzniká koncový produkt: LXA4. 12-LOX dáva vzniknúť 12-HPETE, ktorý je redukovaný na 12-HETE 
alebo hepoxilín-syntázou premieňaný na hepoxilíny A3 (HXA3) alebo B3 (HXB3) 
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3. Lipoxygenázy – výskyt a štruktúra 
 
Lipoxygenázy sú rozšírené v ríši rastlín, húb 

i živočíchov. Ich najvhodnejšími substrátmi sú polynena-
sýtené mastné kyseliny obsahujúce sériu cis násobných 
väzieb. Sú tvorené jedným polypeptidovým reťazcom 
s relatívnou molekulovou hmotnosťou približne 7580 kDa 
u živočíchov a približne 94104 kDa u rastlín7.  

V živočíšnych organizmoch bola trojrozmerná štruk-
túra určená len pre lipoxygenázu izolovanú z králičích 
retikulocytov8. Proteín LOX sa skladá z 2 domén: kataly-
tickej C-terminálnej domény a menšej N-terminálnej do-
mény. Katalytická doména je zväčša helikálnej štruktúry 
a obsahuje nehémovo viazaný ión železa. N-terminálna 
doména pozostáva z ôsmich antiparalelných -listov 
usporiadaných do štruktúry -barelu. Živočíšne LOX 
majú N-koncovú doménu kratšiu asi o 150160 aminoky-
selín (AK) v porovnaní s rastlinnými LOX. Táto doména 
obsahuje ligand-viažuce slučky, ktorých bočné reťazce AK 
viažu Ca2+ a sprostredkovávajú väzbu na jadrové 
membrány9.  

Esenciálnou súčasťou aktívneho miesta LOX je ión 
železa, ktorý je viazaný v oktaédrickej koordinačnej sfére. 
Pozostáva z His-365, His-540, His-544 a molekuly 
vody vytvárajúcej rohy oktaédrového štvorca, His-360 
a C-terminálny izoleucín-662 vytvárajú vertikálnu os10. 
Sekvenčné porovnania odhalili vysokú konzervovanosť 
ligandov s výnimkou jediného histidínu. U všetkých rast-
linných lipoxygenáz, živočíšnych 5-LOX, hlodavčích 
a ľudských doštičkových 12-LOX je nahradený asparagí-
nom, u ostatných cicavčích 12-LOX a všetkých cicavčích 
15-LOX je prítomný11. 

V bielkovinovej štruktúre lipoxygenáz boli identifiko-
vané 2 veľké dutiny. Prvá z nich je miestom katalytických 
dejov enzýmu. Začína sa pri terminálnej karboxylovej 
skupine a dvoch z histidínových ligandov, vytvára úzku 
dutinu s dvoma hlavnými ohybmi, kde sa mení jej smer 
o viac ako 90°. Vytvára tak predpoklady pre správne 
umiestnenie substrátu s cis izomériou. Jeden z týchto ohy-
bov hraničí s centrálnym iónom železa a umožňuje odštie-
penie vodíka z požadovanej polohy. Vnútornú stranu duti-
ny tvoria zväčša hydrofóbne alebo neutrálne postranné 
reťazce AK. Práve postranné reťazce AK vystielajúce vnú-
torné strany dutín sú vysoko konzervované v sekvencii 
všetkých známych lipoxygenáz12. 

Druhej dutine sa pripisuje úloha v usmernení moleku-
lového kyslíka pri presune z vonkajšieho prostredia 
k substrátu. Jej prítomnosť je predpokladaná nielen 
z dôvodu priestorovej špecificity LOX, ale aj umiestnenia 
aktívneho centra hlboko v štruktúre enzýmu. Sekvencia 
aminokyselín v tejto dutine napriek tomu nie je konzervo-
vanou sekvenciou. V sójovej LOX je táto dutina tvorená 
29 AK zvyškami hydrofóbneho charakteru12. Kühn a spol.13 
identifikovali v rámci cicavčej 15-LOX kanál umožňujúci 
presun molekulového kyslíka k reakčnému miestu, ktorý 
však je odlišný od dutiny v sójovej lipoxygenáze. 

 

4. Klasifikácia živočíšnych lipoxygenáz 
 
LOX sú kategorizované s ohľadom k ich polohovej 

špecificite pri oxidácii AA (kyseliny arachidónovej)14. 
Teoreticky by mohlo existovať 6 LOX rodín (5-, 8-, 9-, 
11-, 12- a 15-LOXs), avšak dodnes boli u cicavcov objave-
né iba 4 izoformy: 5-LOXs, 8-LOXs, 12-LOXs a 15-LOXs 
(5-LOX [EC 1.13.11.34], 8-LOX [EC 1.13.11.40], 
12-LOX [EC 1.13.11.31], 15-LOX [EC 1.13.11.33]). Vo 
výskume rastlinnej lipoxygenázy sa však uprednostňuje 
nomenklatúra na základe kyseliny linolénovej, ktorá sa 
u rastlín vyskytuje v najväčšom množstve v membránach 
fosfolipidov15. 

Ďalšou alternatívou klasifikácie môže byť klasifikácia 
na základe enantioselektivity. V prípade väčšiny živočíš-
nych aj rastlinných LOX dochádza k adícii molekulového 
kyslíka selektívne na pro-S stranu bis-alylového radikálo-
vého medziproduktu. Nazývame ich preto (S)-LOX. Lipo-
xygenázy R-typu sa častejšie vyskytujú v nižších mor-
ských organizmoch16, ale boli objavené aj u cicavcov17. 

 
 

5. Mechanizmus enzýmovej katalýzy 
 
LOX aj COX dioxygenázy používajú podobný me-

chanizmus oxidácie mastných kyselín (MK). Tento mecha-
nizmus je porovnateľný s reakciami polynenasýtených MK 
počas autooxidácie18. Samotný proteín vyžaduje oxidáciu 
z kľudového stavu (Fe2+ formy) na katalyticky aktívnu 
formu (Fe3+ forma), čo zabezpečujú hydroperoxidy MK. 
Katalyticky aktívny enzým iniciuje odštiepenie vodíka zo 
substrátu, ktorý je následne oxidovaný na voľný radikál 
schopný reagovať s neaktivovaným molekulovým kyslí-
kom. Primárnym produktom je peroxylový radikál MK 
a jeho redukciou sa vytvorí hydroperoxidový produkt 
(obr. 2).  

U lipoxygenáz sa nehémovo viazaný ión železa pria-
mo zúčastňuje katalýzy. Na rozdiel od CYP-450 nie sú 
známe žiadne dôkazy vzniku Fe-O2 alebo Fe-OOH 
medziproduktov18. Molekulový kyslík nie je viazaný na 
železitý ión počas odštiepenia vodíka zo substrátu. Väzba 
a aktivácia O2 nie je potrebná, keďže substrát je oxidovaný 
na voľný radikál. Na základe mechanizmu autooxidácie 
neexistuje žiadna energetická bariéra pre tvorbu peroxylo-
vého radikálu obyčajnou adíciou molekulového kyslíka na 
pentadienylový radikál mastnej kyseliny.  

Odštiepenie vodíka z MK je ireverzibilným a zároveň 
rýchlosť určujúcim krokom v celej LOX katalyzovanej 
reakcii. Je nasledovaný väzbou molekulového kyslíka 
(reverzibilný krok katalýzy) nazývanou aj -fragmentácia, 
pretože kyslík sa viaže v -polohe od miesta vzniku radi-
kálu. Vzniknuté peroxylové radikály sú konjugované 
s diénom a tak relatívne stabilné. Odštiepenie vodíka z bis-
alylového metylénu je rýchlosť určujúcim krokom v LOX 
katalýze a vyžaduje vysokú aktivačnú energiu. LOX odšte-
puje vodík z jedného z bis-alylových metylénov (polohová 
špecificita) a zároveň pro-R alebo pro-S vodík (priestorová 
špecificita)13. 



Chem. Listy 106, 639645 (2012)                                                                                                                                              Referát 

642 

LOX v katalyticky aktívnej forme (Fe3+-OH) odstráni 
atóm vodíka z požadovanej pozície substrátu za vzniku 
Fe2+-OH2 a substrátového radikálu19. Ten ďalej reaguje 
s molekulovým kyslíkom a dáva vzniknúť peroxylovému 
radikálu. V ďalšom kroku radikál prijíma elektrón a vodík 
z Fe2+-OH2 formy za vzniku hydroperoxidového produktu 
a aktívneho (Fe3+-OH) enzýmu. Alternatívne sa môže pe-
roxylový radikál priamo viazať na ión železa za vzniku 
komplexu enzým-produkt. Disociácia komplexu vedie 
k vzniku aktívneho Fe3+-OH stavu, ktorý môže vstúpiť do 
ďalšieho katalytického cyklu (obr. 2). 

Vodíkový atóm odštiepený lipoxygenázou sa však 
neprenáša typickým mechanizmom transferu atómu vodíka 
(HAT  hydrogen-atom transfer) na ión železa, ale využí-
va s protónom spojený elektrónový prenos (PCET – proton 
coupled electron transfer), čo je evidentné z faktu, že elek-
trón nie je lokalizovaný na protóne pozdĺž reakčnej koor-
dináty, ale je transportovaný priamo zo substrátu na atóm 
Fe3+  (cit.18,19). Prenos elektrónu na Fe3+ je spojený 
s prenosom protónu na hydroxy skupinu v aktívnom mies-
te enzýmu. Elektrón aj protón sú premiestňované súčasne, 
ale zároveň izolovane na Fe3+, resp. hydroxy-ligand 
v procese PCET (cit.20). Relatívne nízka energetická barié-
ra pre PCET proces u LOX je umožnená kovalentným 
prepojením pozdĺž Fe-O··H··C mostíka v prechodnom 
stave (kde O je hydroxidový kyslík a C je uhlík  substrátu, 
z ktorého je odštiepený vodík). Aby mohol prebehnúť 
tento prenos elektrónu, nesmú byť redoxné miesta 
v aktívnom centre LOX tienené objemnými ligandmi. 

6.  Mechanizmus kontroly oxidácie mastnej  
kyseliny 
 
Odštiepením bis-alylového vodíka sa vznikajúci radi-

kál mastnej kyseliny stabilizuje konjugáciou 
s nenasýtenými väzbami v jeho blízkosti. Vzniká pentadie-
nylový radikál, ktorý uplatňuje konformáciu s najnižšou 
energiou – planárnu štruktúru s nespárovaným elektróno-
vým spinom (radikálom) delokalizovaným cez všetkých 
5 uhlíkov (obr. 2c).  

V ďalšom kroku je pentadienylový radikál preskupe-
ný elektrónovou redistribúciou v smere k metylovému 
koncu ([+2]-preskupenie) alebo v smere ku karboxylové-
mu koncu ([-2]-preskupenie)2. To umožňuje reakcie 
s molekulovým kyslíkom v polohách C-1 alebo C-4 pre-
skupeného pentadienylového radikálového systému, 
obe v R- a S-chiralite. Počas enzymaticky kontrolovaných 
oxidácií je však prístup k radikálu obmedzený viacerými 
mechanizmami priestorovej kontroly. 

Najčastejším je priestorové tienenie objemnými po-
strannými reťazcami AK samotného enzýmu. V prípade 
S-LOX je aminokyselinou v kritickej pozícii (na opačnej 
strane substrátu oproti nehémovému Fe3+) aminokyselina 
alanín, v prípade R-LOX glycín (obr. 2c). U 15-LOX tak 
môžeme predpokladať, že reziduálna CH3- formácia alaní-
nu sa bude nachádzať v blízkosti C-11 a bude brániť prí-
stupu molekulového kyslíka na radikál v [-2]-preskupení. 
Oxidácia substrátu je tak umožnená len na preferovanom 
mieste – v 15(S) pozícii18,21. 

Obr. 2. Mechanizmus oxidácie 1,4-cis,cis násobných väzieb v nenasýtených mastných kyselinách na 1,3-cis,trans-5-hydroperoxidy; 
a) Katalyticky aktívny enzým (Fe3+-OH forma) odštiepi príslušný vodík (pro-S) z bis-alylového metylénu za vzniku neaktívnej Fe2+-OH2 
formy a substrátového radikálu (b). Konjugáciou s nenasýtenými väzbami dochádza k delokalizácii radikálového elektrónu (c). Vzniká 
tak pentadienylový radikál s planárnym usporiadaním. Oxidácia je možná v pozícii [+2] alebo [-2], avšak stérickým tienením (c) vo vhod-
nej polohe, v prípade 15(S)-lipoxygenáz reziduálna -CH3 skupina alanínu v oblasti C-11, a usmernením prístupu molekulového kyslíka je 
preferovanou iba jedna z týchto polôh. Navyše, oxidácia substrátu prebieha z opačnej strany, ako bol odštiepený vodík – antarafaciálne. 
Vznikajúci peroxidový radikál (d) je lokalizovaný a prijíma vodík za vzniku hydroperoxidu. Súčasne sa oxiduje centrálny ión Fe2+-OH2 
na katalyticky aktívnu formu Fe3+-OH (d). Výsledným produktom je hydroperoxid mastnej kyseliny v (S) konfigurácii 
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Vo forme peroxylového radikálu, kedy sa nespárova-
ný elektrón stáva lokalizovaným, môže prebehnúť izome-
rizácia dvojitej väzby z cis na trans. Je typická počas auto-
oxidácií nenasýtených mastných kyselín. U LOX katalyzo-
vaných reakcií je neuskutočniteľná samotným ukotvením 
substrátu (obr. 3). 

Okrem stérického tienenia substrátu je výrazná aj 
kontrola prostredníctvom usmernenia prístupu kyslíka. 
Mastná kyselina je ukotvená v substrát viažucej dutine tým 
spôsobom, že iba jeden uhlík z reaktívnych uhlíkových 
centier pentadienylového radikálu je prístupný molekulo-
vému kyslíku. Prístup k ostatným centrám je znemožnený 
proteínovou štruktúrou, ktorá zároveň zabezpečuje udržia-
vanie a väzbu substrátu v správnej pozícii pre odštiepenie 
vodíka. Môžeme teda povedať, že maskuje súčasti reaktív-
neho substrátu. V blízkosti aktívneho miesta, kam sa do-
stáva O2 pomocou dutiny usmerňujúcej jeho presun, sa 
nachádza priehlbina. Pre udržiavanie substrátu vo vhodnej 
pozícii k aktívnemu miestu sa predpokladá enzým-
substrátová interakcia v troch bodoch: 1) hydrofóbne inter-
akcie metylového konca mastnej kyseliny substrátu s tými 
AK, ktoré tvoria „dno” dutiny viažucej substrát: Ile418 
a Met419; 2) iónové interakcie karboxylovej skupiny 
MK s pozitívne nabitými bočnými reťazcami: 
Arg+403; 3) -elektrónové interakcie dvojitých väzieb 
MK s bočnými reťazcami AK enzýmu: Phe41513 (obr. 3). 

 
 

7. 5-Lipoxygenáza 
 
5-LOX, enzým s centrálnou úlohou v biosyntéze leu-

kotriénov (LT), je primárne exprimovaný v rôznych  ty-
poch leukocytov. V bunke, ktorá je v pokojovom stave, je 
5-LOX umiestnená v troch hlavných lokalitách: cytoplaz-
me, jadre a peri-nukleárnej membráne. Jej umiestnenie je 
bunkovo závislé, a preto v cirkulujúcich leukocytoch ako 
sú neutrofily, eozinofily a monocyty sa prevažne vyskytuje 
v cytoplazme. V tkanivových leukocytoch sa prevažne 

nachádza v jadre9. 
Aktiváciu 5-LOX spúšťa kombinácia niekoľkých 

faktorov. Najdôležitejším stimulom je uvoľnenie kyseliny 
arachidónovej z bunkovej membrány prostredníctvom 
cytozolovej fosfolipázy A2 (cPLA2) aktivovanej pri vzniku 
zápalovej odpovede organizmu. Možnosti presunu lipofil-
ného arachidonátu v rámci hydrofilnej cytoplazmy 
k enzýmu sú minimálne, preto sa v tomto procese predpo-
kladá účasť malého integrálneho membránového proteínu 
FLAP (5-lipoxygenase activating protein). Tento proteín 
s Mr 18 kDa nemá vlastnú enzymatickú aktivitu, no pomá-
ha 5-LOX pri oxidácii substrátu. V neposlednom rade je 
dôležitým parametrom aj redoxný stav katiónu železa. 
Enzým sa stáva aktívnym až oxidáciou katiónu 
(Fe2+→Fe3+) prostredníctvom lipidových peroxidáz. Preto 
podmienky, ktoré podporujú lipidovú peroxidáciu (napr. 
dodaním peroxidáz, inhibícia GPx enzýmov, oxidatívny 
stres), budú zvyšovať tvorbu 5-LOX produktov. Zaujíma-
vosťou je, že leukocytový homogenát môže byť stimulova-
ný lipidovými peroxidázami, ale napríklad peroxid vodíka 
či iné organické peroxidy v tomto ohľade zlyhali22. Regu-
lačnou aktivitou sa prejavuje aj štruktúra podobná C2 do-
méne prítomná v N-terminálnej oblasti sprostredkúvajúca 
väzbu Ca2+ iónov a ďalších sekundárnych poslov medzi-
bunkovej komunikácie. 

Metabolická cesta polohovo špecifickej 5-lipoxy-
genázy je najlepšie preskúmanou (obr. 1), jej produkty tak 
môžeme rozdeliť do troch skupín: a) cysteinyl leukotriény: 
LTC4, LTD4 a LTE4, v minulosti známe ako pomaly pôso-
biace mediátory anafylaxie (SRS-A) transformované 
z leukotriénu A4 konjugáciou s cysteínom, prípadne ďalší-
mi aminokyselinami; b) leukotrién B4, metabolizovaný 
z LTA4 prostredníctvom stereoselektívnej hydrogenácie 
cez LTA4-hydrolázu; c) 5-oxoETE, metabolit 5-HETE 
vznikajúci pôsobením vysoko stereoselektívneho mikrozo-
málneho enzýmu 5-hydroxyeikozanoid dehydrogenázy 
(5-HEDH).  

Obr. 3. Uloženie substrátu v katalyticky aktívnej oblasti králičej 15-LOX; Substrát (kyselina arachidónová – AA) vstupuje 
do katalyticky aktívnej oblasti enzýmu svojim metylovým koncom a je v ňom uchytený interakciami v troch oblastiach: a) hydrofóbnymi 
interakciami nepolárneho metylového konca s hydrofóbnymi bočnými reťazcami AK enzýmu (Ile593, Ile418, Phe353), b) - elektróno-
vými interakciami medzi násobnými väzbami AA a aromatickými AK enzýmu, c) iónovými interakciami karboxylového konca substrátu 
s kladne nabitým arginínom (Arg+403). Správne umiestnenie substrátu je nevyhnutným pre odštiepenie bis-alylového vodíka z C-13. 
Prístup molekulového kyslíka je sprostredkovaný tzv. tunnelingom – vstupuje do aktívneho centra enzýmu hydrofóbnym tunelom a je 
usmernený do pozície pre vznik peroxidu. (upravené podľa Kühn13) 
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Práve naposledy menovaná keto zlúčenina je považo-
vaná za najvýznamnejší chemoatraktant eozinofilov 
u ľudí, spája sa s predlžovaním životnosti mnohých zápa-
lových buniek a patogenézou astmy23. LTB4, produkt poly-
morfonukleárnych leukocytov, sprostredkúva autokrinnú 
aktiváciu chemotaxie a agregácie, ako aj degranulácie 
žírnych buniek väzbou na receptory spriahnuté s G-
proteínom (GPCR) – označovanými ako BLT1 a BLT2. 
Jeho syntézu zabezpečuje LTA4-hydroláza stereoselektív-
nou hydrogenáciou leukotriénu A4 – vysoko nestabilného 
alylového epoxidu vznikajúceho dehydratáciou primárne-
ho produktu lipoxygenázy (5-HETE). 

Cysteinyl leukotriény (cys-LTs) patria popri prostag-
landínoch k najznámejším a najpreštudovanejším eikoza-
noidom. Ich preukázateľný vplyv pri rozvoji astmy je zná-
my už celé desaťročia, spočiatku ako pomaly pôsobiace 
mediátory anafylaxie (SRS-A) a neskôr po objavení ich 
štruktúry ako cysteinyl leukotriény. Už len fakt, že cys-
LTs sú približne tisíckrát silnejšie bronchokonstriktory než 
histamín alebo metacholín vo forme aerosolu, upriamuje 
pozornosť na vývoj liečiv s antileukotriénovou aktivitou 
a inhibítorov 5-LOX. 

 
 

8. Záver 
 
Eikozanoidy sú lipidové sekundárne mediátory po-

dieľajúce sa na intracelulárnej komunikácii. Tvoria sa oxy-
genáciou kyseliny arachidónovej účinkom lipoxygenáz, 
cyklooxygenáz a epoxyoxygenáz (CYPs). 

Lipoxygenázy predstavujú veľkú génovú rodinu di-
oxygenáz, ktoré obsahujú nehémovo viazaný katión žele-
za. Sú široko distribuované v rastlinných i živočíšnych 
organizmoch katalyzujúce adíciu molekulového kyslíka na 
systém cis, cis-1,4-pentadiénového zoskupenia polynena-
sýtenej mastnej kyseliny. 

Poznanie mechanizmu enzýmovej katalýzy lipoxyge-
náz a tiež usporiadanie funkčných skupín v aktívnom cen-
tre bielkovinovej štruktúry je nevyhnutnou súčasťou vývo-
ja nových terapeuticky účinných zlúčenín. Intenzívne úsi-
lie posledných troch desaťročí vyvinúť účinné a zároveň 
bezpečné liečivo inhibujúce lipoxygenázovú signálnu drá-
hu viedlo k uvedeniu len niekoľkých molekúl do pre-
skripčnej praxe. Napriek značnému pokroku zatiaľ nie je 
dostatočne známe zapojenie lipoxygenáz v mnohých bio-
logických procesoch, a preto je potrebný ďalší výskum. 
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Lipoxygenases form a family of nonheme iron-

containing enzymes involved in the lipid peroxidation 
processes. They participate, together with cyclooxygenases 
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and cytochrome P-450, in the arachidonic acid metabo-
lism, forming a group of cell signal molecules and secon-
dary messengers called eicosanoids. The lipoxygenase-
catalyzed reactions are highly controlled processes media-
ted by steric shielding of substrate by bulky amino acid 
side chains in the reaction center. Equally important is the 

channeling of molecular oxygen and the anchoring of sub-
strate in a substrate-binding cavity. From the viewpoint of 
development of new effective drugs, study of lipoxygena-
ses and biologically active eicosanoids opens new horizons 
for affecting pathological processes. 
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