
L-Seryna 
 
Pomysł: 
Zdecydowana większość przypadków SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis 
amyotrophica) należy do grupy sporadycznej. Oznacza to, że większość osób cierpiących na tę 
chorobę nie jest obciążona mutacjami genetycznymi. W związku z tym faktem starano się powiązać 
czynniki środowiskowe z występowaniem tego schorzenia. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Do tej 
pory zdefiniowano wiele potencjalnych kandydatów, którzy mogliby się przyczynić do rozwoju 
SLA 1. Jednym z takich potencjalnych czynników są toksyny. Jedno z badań środowiskowych 
koncentrowało się na Pacyficznej wyspie Guam, gdzie choroba przypominająca SLA występowała 
od 50 do 100 razy częściej niż w innych częściach świata. Dokładne badania wykryły, że możliwym 
winowajcą może być neurotoksyna β-metylamino-L-alanina produkowana przez powszechnie 
występujące w przyrodzie cyjanobakterie. Związek ten został wykryty w źródłach pokarmu 
wykorzystywanych przez mieszkających na wyspie ludzi 2-5.  
Przeprowadzono kilka badań mających na celu zweryfikowanie tej hipotezy. Odkryto, że zarówno z 
próbek pobranych od chorujących osób z wyspy Guam, jak i pacjentów cierpiących na SLA z 
Kanady można wyizolować β-metylamino-L-alaninę 3, 6-7. Eksperymenty przeprowadzone zarówno 
in vitro, jak i in vivo potwierdziły szkodliwy wpływ tego związku na neurony motoryczne, 
zwiększanie stresu oksydacyjnego i promowanie apoptozy 8-13.  
Niedawne doświadczenia dowiodły ponadto, że β-metylamino-L-alanina może być włączana do 
struktury białek. Toksyna ta jest aminokwasem, jednak normalnie nie występuje w białkach 
ludzkich. Jej inkorporacja do struktury białkowej może prowadzić do niepoprawnego fałdowania 
się protein i ich agregacji, która jest powiązana z procesami neurodegeneracyjnymi 14-16. Ponadto 
toksyna ta może bezpośrednio oddziaływać na receptory glutaminowe oraz zmniejszać ekspresję 
(wytwarzanie) transporterów kwasu glutaminowego (odpowiedzialnego za usuwanie kwasu 
glutaminowego z przestrzeni międzykomórkowej), wspomagając procesy ekscytotoksyczne 2, 8-9, 17-

19.  
Identyfikacja toksyny powiązanej z SLA otworzyła drogę do poszukiwania potencjalnych metod 
przeciwdziałania jej toksyczności. Odpowiedzią może okazać się inny aminokwas: L-seryna.  
 
Mechanizm działania: 
L-seryna jest aminokwasem naturalnie występującym w naszych białkach. Eksperymenty in vitro 
wykazały, że suplementacja L-seryny w środowisku, w którym występuje  β-metylamino-L-alanina, 
może zapobiec włączaniu toksycznego aminokwasu do struktury białek 20-21. Potencjalnie 
suplementacja L-seryną może więc ograniczyć powstawanie niepoprawnie uformowanych protein, 
zmniejszając toksyczne efekty β-metylamino-L-alaniny i spowalniając postępy SLA.  
 
Próby kliniczne: 
Obecnie trwa jedna próba kliniczna na pacjentach cierpiących na SLA z wykorzystaniem L-seryny. 
Planowane zakończenie badania jest przewidziane na grudzień 2016 roku. Do testu miało zostać 
przyjętych 20 osób chorujących na SLA, które miały przyjmować od 2,5-15 gramów L-seryny dwa 
razy dziennie przez pół roku. Głównym celem badania jest ocena bezpieczeństwa stosowanej 
terapii, a także analiza poziomu β-metylamino-L-alaniny w moczu, krwi i płynie mózgowo-
rdzeniowym jej trakcie 21. 
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