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Artykuł przeglądowy

Latyryzm u ludzi izwieruąt
EUGENIUSZ R. GRELA, TADEUsz sruozlŃsKl*, ANNA WlNIARsKA
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G E, t T.,Winiarska A.
hy i and animals

Neurolathyrism, osteolathyrism and angiolathyrism have been described as diseases produced by the over-
consumption of the excitatoryaminoacids cóntained in the plant Lathyrus sativus. Overcońsumptioń of L*thyrus
sativus seeds łr,ith a level higher than 30%l in the diet of humans and animals leads to neurodegeneration and
svmptoms of neurolathyńsm. The etiological cause of neurolathyrism is the excit*tory aminoacidP-ODAP (3-
N-oxalyl-L-2,3-diaminopropanoic acid), which together with a low supply of-methionine in the diet aggravate
the symptoms. Recently obtained results indicate a positive influence of homoarginine supplementation on the
diminution of disease symptoms in animals.In *n analysis of the neurotoxiciĘ of Lathyrus satiyus the rłtio of
homoarginine to B-ODAP should łre considered. P-ODAP chelates Zn and in humans and anińa}s fed on the
Lathyrus sativus diet additional supplementation of Zn is recommended. The most pronounced osteo-
lathyrogenic activi§ is evoked byP-aminopropionitrile (BAPN), which causes general weakness in mesenchy-
mal tissues and disorders in the growth of cańilage bones and aorta (angiolathyrism). A diet based on Lathyrus

a.l,ry,

sativus should be avoided by children becau§e groWing bones are sensitive to this factor.

Keyłvords: Lathyrus sativus, n€uro-, osteo- and angio|athyrism, B-ODAP.

LaĘryzm jest chorobąpojawiającąsię u ludzi i zwie-
rząt domowych po spożyciu nadmiernej ilości nasion
ro ś lin strączkowy ch nal eżących do gatunka L at hyru s
(lędzwian), 

,Jest to choroba znana od dawna, po raz
pierwszy opisana ptzez starożytne plemiona hinduskie,
a następnie przez Hipokratesa. Latyryzln o zasięgu
epidemii odnotowywano w Północnej Afl,yce, na Bli-
skim Wschodzie, w Afganistanie, Indiach oraz Euro-
pie w XVIII, XIX i XX wieku. Epidemie tej choroby
występujątakże współcześnie (Indie, Etiopia, Bangla-
desz), najczęściej w warunkach jednostronnego żywie-
nia lędźwianem i przy znacznym stopniu niedożywie-
nia, gdy w okresach niekorzystnych warunków klima-
ty czny ch istniej e niewielka mozliwość zdoby cia ur oz-
maiconego pożyrvienia (2). Konsumpcja łatwo dostęp-
nego lędźwianu staje się wtedy warunkiem przeżycta.

W 1873 r. Cantani we Włoszech po raz pierwszy
wyjaśnił etiologię tej choroby oTaz wprowadziłpoję-
cie ,,latyryzm", wywodząc je od nazwy rodzajowej 1ę-

dźwi anów (L a t hy r u s) . Ob e cni e laĘ ry zm j ako j e dn o stka
chorob owa pr 4lb ier ac mo że tr zy formy : netwow ą (neu-
r olatyryzm), kostną (osteolatyry zm) oraz naczyniową
(angiolatyryzm). Neurotoksyny zawarte w lędźwianie,
zw ane tez ne urolatyro genami, powoduj ą porażenta
spastyczne mięśni kończyn dolnych u człowieka lub
tylnych u zwlerząt, o gólną słabo śó mię śniową i sztyw-
ność mięśni szkieletowych. Choroby te prowadządo
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powolnego zejścia śmiertelnego, a nawet nagłego w
następstwie pęknięć ściany aorty (angiolatyryzm), lub
powodują trwałe kalectwo w następstwie eliminacji
ruchów lokomocyj nych. Forma ko stna charakteryzuj e
się natomiast metabolicznyml zaburzentami w synte-
zie składników elastycznych i sprężystych tkanki łącz-
nej, które prowadzą do deformacji kości kończyn.
O steolatyro geny są równi eż przy czyl7ą uszkodzeń
struktur łącznotkankowych i elementów sprężystych
ścian tętnic, co powoduje powstawanie tętniaków w
następstwie zmniejszenia elastyczności włókien kola-
genowych i spręzystych tętnic.

Neutolatyryzm

Objawy neurolaĘryzmuwyzwalane sąu hńzi naj-
częściej pTzez wyłączne spozywanie nasion lędźwia-
nu s i ewne g o (L a t hy r u s s a t ivu s), zaś rzadztej pr zez inne
gatunki tej rośliny. Zarowno zlędźwianu siewnego jak
też t z innych gatunków tej rośliny wyizolowano sil-
n i e kwaśny aminokwas neurotoksy czny, zidentyfiko -
wany j ako kwas 3 -N-oksalyl -L-2, 3 -dwuamino propio-
nowy, określany też w skrócie jako B-ODAP (kwas B-
-oksalyl-diaminopropionowy), a czasami także j ako
BOAA (B-oksalyl aminoalanina). B-ODAP jest neu-
rotoksyną i jej przypisuje się wyzwalanie neurola-
tyryzmu u ludzi z powodu intensywnego działanta
pobudzającego niektóre grupy neuronów, włącznl,e z



ich uszkodzeniem cytotoksyczrrym. Wyniki wspołcze-
snych badań dowiodły, że B-ODAP łączy się z gluta-
minowymi receptorami neuronów wykazując do nich
bardzo rłysokie powinowactwo, B-ODAP łączy siętakże
z receptorami kainianowymi, lecz jego powinowactwo
do tych receptorów jest zdecydowanie rnniejsze. B-
ODAP został wyizolowany i opisany w 1964 r. (8).

W lędźwianie stwierdzono również obecnclść innych
niebiałkowych, tj" nie wchodzących w skład białek
aminokwasów neurotoksycznych: homoargininy w
nasionach, pochodnych izoxazoliny w kiełkach otaz
pochodnych homoseryny, które występująw całej ro-
ślinie, poza dojrzałymi nasionanli (7). Należy więc
podkreślić, że przypadki neurolatyryzmu wśród ludzi
nie zawsze zwlązane sątylko ze spozyciern nasion lę-
dzwianu siewnego.

W rvielu roślinach strączkowych, wliczając w to lę-
dzwian, stwierdza się też obecność kwasu a-atnino-
adipinowego. Jest to homolog kwasu glutarnirrowego.
który nawet przy niskim stęzeniu jest nie mniej tok-
syczlly dla komórek mózgu mż B-ODAP (7). Prekur-
solem dla części diatninopropionowej wB-ODAP jest

B - Qzoxazolin- 5 -on-2 -yl) -L-alanina (B IA), War1o w sp o -

mnieć, ze BIA jest aminokwasem nettrotoksycznym o
niskiej toksyczności. Homologiem dla tego anrinokwa-
su j est 2 -(3 -amino- 3 -karboksypropyl )-izoksazolin-5 -

one (ACI). Jest to r,vtórny metabolit spotykany wyłącz-
nie r,v roślinach zrodzaju, Lathyry5, (,l)"

Rola iirnych neurcltoksyn niebiałkowyclr (tab. 1) jest
tiiezrriernie rzadko uwzględniana, ponrimc: że zjasvi-
sko spozl,wania nasion, kiełków i zielonych części
rośliny jest rozpowszechnione w i,ejonach Indii, Afry-
ce. Bangladeszu) w któr5,g6 dfugotr,wające susze wa-
runkują uprawę lędzwianu, będącego rośliną o rłyjąt-
koił,ej niewrażlrwości na brak,w,ody i słabąjakośc gle-
b5,. ponrinro dokładrrej znajomości budowy i mechzr-
nizmów działania B-ODAP dotychczasowe próby
wy,hodowania odmiany lędzrvianu wolnej od neuro-
toksyn, rrie powiodły się. Spoty,ka się natonriast od-
rniany o zróznicow anej zawartościB-ODAĘ które za-
leżą od wielkości nasion, rejonu uprawy i terrrrinu zbio-
ru" Wykazano, że w regionach o urniarkowanym kli-
macie nasiona charakteryzują się niższynl poziomem
tego la§rogenu niz w strefach subtropikalnych (10, 12),

Neurolatyryzm u ludzi" Warurrkiem w},stąpienia
objawów neurolatyryzmu u człowieka jest dieta za-
wierająca 30-50% nasion Iędźwianu siewnego spoży-
w ana przęz 3 - 6 mies ięcy. Neurolatyly zn1 występuj e

najczęściej u nlężczyzn w wieku 20-29 lat. U kobiet
choroba j e s t rzadziej spotykana ( 1 2). Obj awy choroby
dowodzą uszkodzeń neuronów ośrodkowego układu
nerwow e go. Anatonrop atolo giczne zmiany p o l e gaj ą na
częściowej lub całkowitej degeneracji neuronów przed-
nich i bocznych rogów rdzenia kręgowego, włącznie
z częściową degeneracją włókien szlakórv ruchowych
i zmianami sklerotycznymi rdzenia kręgowego na od-
cinku piersiotł,o-lędźwiowym, Obserrł,owane przy
neurolatyryznrie objarvy sątakie same jak przy innych

Tab. l. Związki o działaniu laĘrogennym

Hydrazyd glicyny (hydrazyd kw. aminooctowego)

Hydrazyd kwasu glutaminowego

Hydrazyd kwasu cyianoOctowego

Hydrazyd kwasu p-nitrobenzoesoweg0

Hydrazyd kwasu izonikotynowego (izoniazyd)

Hydrazyd kwasu nikotynowego

Hydrazyd kwasu benzoesowego

N itryl-B-aminoprOp ionOwy (BAPN )

B-(7-L-glutamylo)-aminoprOpionitryl hydrazyny

Tiosemikarbazyd (aminOtiomocznik)

B,B-im inodwu prOp ionitryl

Aminoacetonilryl

N - metyle n o-a m ino aceton itryl

2-cyianopropylamina

N, N -dw u metylohydrazyna

N-dwumetylohydrazyna

Ka rb o hyd ro lazyd

Tio ka rb o hyd razyd

Ac elo nose m ika rb azo n

B-m e rka pto nletyloa m ina

Cy janoam id

chorobach związanych z degeneracją lub eliminacją
neuronów ruchowych. Choroba naj częściej r ozp oczy -

na się nagle od sztywności mięśni nog oraz częścio-
wych porażeń nasilających się stopniowo az do sta-
dium utraty kontroli czynności motorycznych kończyn
dolnych ( 1 1 ). Prodromalnym obj awem są krótkotrwa-
łe skurcze spastyczne mięśnia trójgłowego łydki. W
przypadkach łagodnych obserwuje się trwałe zgtęcie
kohczynw stawach kolanowych. W przypadkach bar-
dztej zaaw ansowanych zanotow ać można poruszanie
się na wyprostowanych palcach stóp z pomocą pod-
pór. Stadium zaawansowane eliminuje całkowicie ru-
chy lokornocyjne. Chorzy przemieszczająstę za po-
mocą lasek łokciowych lub pełzają. Obserwuje się
zwiększonąreaktywność odruchów mięśniowych, wi-
do c zną najb ar dzi ej pr zy b adaniu o druchu ko 1 ano w e -

go w latentnej postaci neurolatyryzmu (I2).
B adania elektrofizj ologiczne z zasto sowaniem me-

tod stabilizacj i potencj ału błonowego przeprow adzo-
ne na neuronach hipokampa nowo narodzonychszczu-
rów udowodniły aktyw ację przez neurolatyrogeny prą-
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dów transbłonowych (10). Najsilniejsze efekty stymu-
lacj i wyzw alania prądów w ykazyw ał B - ODAP. W b a-

daniach tych autorów udokumentowano ponadto de-
generację izolowanych neuronów korowych myszy pod
wpływem działania neurolatyrogenów ( 1 0), Degene-
racja neuronalna i jej stopień zaawansowania pozo-
stawała w prostej zależności od stężenia neurolatyro-
genów. Należy podkreślić, że zastosowanie w tych dwu
do świadczeniach, obej muj ących neurony hipokampa
i neurony korowe, antagonisty receptorów nie-NMDA
(kwas N-metylo-D-asparaginowy) istotnie redukowa-
ło zmiany degeneracyjne, jak rownięż hamowało wy-
zw a\antę pobudzaj ących prądów błonowych przez
b adane latyro geny. Wyniki Ęch do świadczeń wskazuj ą
ze neurolatyrogeny łącząc się z receptorami glutanri-
nowymi neuronów wprowadzają je w stan nadmier-
nego pobudzenia mogącego kończyc się ich degene-
racj ą. Takim mechanizmem mozna wyj aśnic nadmier-
ne pobudzenie motoneuronów i neuronów korowych,
które prowadządo stanów spastycznych mięśni, koń-
czących się ich porazeniem. Obecnie sugeruje się
możliwą rolę śladowych składników mineralnych w
patogenezle centralnego układu nerwowego w warun-
kach działania latyrogenów. Cynk jest uważany za
składnik potrzebny do syntezy wielu koenzymów w
roślinach, a takżę u zwierząt i człowieka, Niedobór
cynku prow adzi do osłabienia organizmu, niedorozwo-
ju gonad, anoreksji i przewlekłych biegunek. W ostat-
nich latach niedobór ZnwiĘe sięprzyczynowo zcho-
robami degeneracyjnymi rdzenia kręgowego i mózgo-
wia (4). Kwas B-ODAP jest dobrym chelatorem dla
biwalentnych metali ciężkich, szczególnte Cu2- lZn2*.
Mozna przypuszczać, że znaczny napływ chelatowa-
nych z tym kwasem metali moze negatywnie oddzia-
ływac na równowagę fizjologiczną tych ważnych
składników (5-7, I5). W 1995 r. (9) opisano bioche-
mtczną aktywność B-ODAP jako inhibitora amino-
transferazy Ęrozyny, ktora z kolei stymuluje aktyw-
ność syntetazy ghiaminowej (7). Neurotoksyczne efek-
ty i mechanizmy ich powstawania u ludzi nie zostały
dotychczas dokładnie zbadane. Znacznie lepiej udo-
kumentowany jest wpływ tych czynników na organi-
zmy zwierząt.

NeurolaĘryzm u zwierząt Badania neuropatolo-
giczne wykazują u większości zwierząt karmionych
mieszanką z ponad 30oń tldziałem nasion lędźwianu
siewnego oznakt bezwładności ruchowej rdzeniowe-
go pochodzenia w odcinku piersiowym i lędźwiowym,
atakże wiele pośrednich dowodów zaburzeńw funk-
cjonowaniu neuronów. Badania na zwierzętach nie
syntetyzrrjących witaminy C (rnałpach i świnkach
morskich) wykazaŁy, że niedobór tej witaminy w die-
cie zudztałem nasion lędzwianu siewnego powoduje
paraliż mięśni kończyn tylnych. U zwterząt otrzymu-
jących kwas askorbinowy objawów tych nie obserwo-
wano (1).

W nasionach lędźwianu występuj ą następuj ące p o -

cho dne aminokwas ów o ne urotoksycznym działaniu:

P -cyjanoalanina, 7-glutamyl o- B - cyjanoalanina, kwas
cl,y - dwuaminomasłowy, kwas y-N-oksalyl-L-a,y-dwu-
aminclmasłowy, kwas B-N-oksalyl-L-a,B - dwuamino-

ODAP). Najbardziej neurotoksy cz:nym
a droŁriu okazała się B-cyjanoalanina.

Dodawana do paszy w ilości 0,0]50ń powodowała
100% śnierlelność brojlerów kurzych w czasie clk. 10

dni ( 1 ), Po dobną toksyczno śó wykazyw ała y - glutamyl-

B - cy j ano alanina, P o dcz as p o dawani a mło dym kaczę-
tom i gołębiom kwasuB-diaminopropiclnowego w ilo-
ści 14 rng/g masy ciała następowało wyzwalanie obja-
wów epistotonicznych. Należ1, wspomnieć, że obja-
wy te występowały jedynie u zwierząt rnłodych. Może
to wskazywać na naturalną ochronę dorosłych zwle-
r ząt pr ze d działani ęm kwasu B - dianrinoprop i ono we -
go w postaci bariery krew-mózg. W organizmach dcl-

ro sĘch zw terząt b arter a ta ma w p ełni rozwirrięte fu nk-
cje tzolacyjne (12).

Kwas B-ODAP podany jednodniowyrn kurczętom
w postaci jedrrorazowej iniekcji w ilości 30 mg wy-
zwalał skręt szyi i głow1,. Po upływie 24 godzinnastę-
powała śmierć ptaków Dawka 20 mg wyzwalała te
same objawy neurologiczne. Przy dawce zmniejszo-
nej o połowę (10 rng) objawy były rnniej intensywne"
Jednodniowe kurczęta, któryrn podano w paszy jed-
norazową dawkę (0,1 mmol) P-ODAP wykazywały
charakterys ty czne dla neurol atyry zmtl symptorny, wli-
czając w to oszołomienie, ruchy głoury ku dołowi, skrę-
cenie szyi na bok oraz ruchy okrężrre tułowia. Objawy
wl,stąpiĘ w ciągri 4-6 godzittodpodaniatoksyn1,, ustą-
piłypo około 24 godzinach. Znakom ochro-
nąprzed toksycznością kwasu P-N ,B-dia,
minopropionowego okazała się homoarginina (tab. 2).

Przy podawaniu jej równoeześnie z B-ODAP (0,1

nrmol) nie wykazano zadnych objawów toksykacji u

Tab.2. Objawy nerwolvego polrudzenia obseł,wo-wane u 1-

dniowych kurcząt w różnych okresach po spoĘciu P-ODAP
(0,1 mmol) oraz B-ODAP (0,1 nrmol) + homoarginina (14)

Głowa lekko

sktęcona w prauJą

stro n ę

Wygląd normalny

Wygląd nornlalny

Wygląd normalny

0szołomienie, głowa skręcona

ku dołowi lub w górę, w prawą

lub lewą stronę, ograniczona

tuch liwoś ć

0szołomienie, głowa skręcona

ku dołowi lub w gólę,

ograniczona ruchliwość

0szołomienie, ograniczona

ruchliwość, głowa skręcona

w prawą lub lewą stronę

Wygląd normalny



90-95% piskląt, u pozostałych zaś w ciągu 6 godzin
ustępowało stadium łagodnego pobudzenia mięśni
szyjnych.

Chromatograftczna analtza tkanek i surowicy krwi
zw ter ząt o trzymuj ąc y ch B - O DAP p okazuj e j e dnak za -

hamowanie wzrostu koncentracji cytruliny i GABA
(kwas 7-aminomasłowy). Z drugiej strony u zwierząt
otrzymuj ących B - ODAP w r az z homo argi niną nie za-
obserwowano wzrostu poziomu cytruliny, podniosła
się jednak zdecydowanie zawarlość GABA (14).

Homoarginina występuje w nasionach lędźwianu w
ilości zbliZonej do ilości B-ODAP, Przy nizszym po-
ziomie toksyczności nasion (określanym na podstawie
zaw arto ści B- ODAP) konc entracj a homo argininy moze
byc wyższaniż B-ODAP. W wątrobie ssaków homo-
arginina moze być metabolizowana w llzynę. Jest wte-
dy traktowana jako alterrratywne źrodło dlategoważ-
nego aminokwasu (7). BIA u jednodniowych kurcząt
może być metabolizowana do kwasu a,7-diaminopro-
pionowego (DABA). Zwtązekten znajdowano w tkan-
kach mózgu i ekskrementach badanych zwterząt (7).

U owiec i kóz kliniczne objawy |atyryzml (skurcze
w tylnych kończynach) zauważane były najczęściej u
zwterząt, które spożywały lędźwlanprzez okres od 1

roku do 3 Iat. Oznaki toksyczności u tych zwlsrząt
rcżnlŁy się od objawów klasycznego neurolatyryzmu
ludzi. Pierwsze objawy dotyczyły osłabienia tylnych
kończyn. Następnie obserwowano ogolne osłabienie
zwterząt oraz bezwład ruchowy, niezdolność do sta-
nia i lezente zwierząt Dalszymi następstwami były:
letarg, ogólne osłabienie, ciągły spadek kondycji i osta-
tęcznte śmierć (13).

Zastosowanie dodatku P-cyjanoalaniny w ilości 15

mg/100 g masy ciała do diety młodych szczurów w
okresie odsadzania pociągnęło za sobą hiperaktywność
motoryczną a następnie drżenie mięśni szkieletowych.
Ob serwowano sztywno ść mięśni, ustępuj ącą dopiero
po upływie ok.4 godzin. Podskórne podanie §-cyju-
noalaniny w dawce 20 mg/l00 g masy ciała powodo-
wało tężcowe skurcze mięśni oraz-l,chsztyłvność, koń-
czącę się zejściem śmiertelnym zwlerząt(lż).

0steolatyryzm

Główne zmiany i objawy osteolatyryzmu to osła-
bione funkcje tkanek mezenchymalnych w następstwie
zmniejszenia ich elastyczności oraz zaburzenia pro-
cesów wzrostowych chrząstek nasadowych i stawo-
!\rych. Chrząstki nasadowe ule gaj ą niere gularnym prze -

rostom, które odbiegają od prawidłowego rozwoju.
Poj awiaj ą się takze zntękształcenia kości, j ako następ-
stwo zmian chrząstek nasadowych oraz kostne eksor-
tozy w miejscach przyczepu dużych i silnych mięśni.
Klatka piersiowa ulega zniekształceniu pod wpływem
dzi ałania latyro genów, zaś krę go słup wykazuj e w y t aź-
ną kifoskoliozę.

Naj ważniej s zym o steolatyro genem występuj ącym w
lędźwianie jest B-aminopropionitryl (BAPN): HrN-
CH2-CH2-CN.

Tab. 3. Synteza i modyfikacja posttranslacyjna kolagenu

1/4 długości cząsleczek

Prekolagen o sekwencji sygnalnej, czyli liderowei

Enzymalyczne odszczepie nie peptydów sygnalnych w pęcherzykowe j

części E.R. (endoplazmatyczne reliculum)

Hydroksylacja teszt proliny i lizyny (hydroksylaza lizylowa

i prolinowa w obecności askorbinianu i y-ketoglularalu

Tworzenie wiązań dwusiarczkowych wewnątrz-

i zewnąltzłańcuchowych peptydów wydłużaiących

Formowanie pOlróineg0 heliksu

0ddzielenie peptydów wydłużających od końcowych grup

aminowych i karboksylowych

ł.ączenie luźnych włókien kolagenowych z przesunięciem

0ksydacyjna dezaminacja grup e-aminowych lizyny i hydroksylizyny

do aldehydów

Tworzenie połączeń poprzecznych wewnątrz-

i zewnątrzłańcuchowych za pośredniclwem zasady Schifla

i produktów kondensacji aldolowei

Efektem dzlałanta osteolatyrogenów jest zmiana
cechftzycznych kolagenu, staje się on mniej elastycz-
ny. Już niewielkie stężenie latyrogenów wpływa na
włokna kolagenowe. Przyjmuje się, ze blokują one
w yb i ó rc z o p o w s taw an i e p opr z e c zny ch w tązań w c zą-
steczce kolagenu (tab. 3 - etap 9). Wskazują na to
wyni ki b a d ań nad 2, 4 - dinitro fe ny 1o h y dr azy ną. W c ho -

dzi ona w połączenia zkolagenem nofinalnym, nato-
miast z kolagenem syntetyzowanym przy dziaŁantl
latyro genów p ołączefi ni e tworzy. O ste olatyro geny e li-
minują równiez wiązania w elastynie. W powstawa-
niu kolagenu i elastyny istotnąrolę pełniąintermedia-
ty aldehydowe. Wytwarzająone po chodne lizylowe w
procesie oksydatyw nej dezamtnacj i bocznych łańcu-
chów lizylo wychprzezoksydazę aminową. Monoami-
nooksydaza jest enzymem metaloproteinowym, zawte-
rającym miedź w cząsteczce, wykazuje właściwości
podobne do lizylowej oksydazy tkankowej (12), Roz-
ważanę są dwie możliwości działania osteolatyroge-
nów oraz udztaŁaw nich monoaminooksydazy. Jedna
zakłada działanta osteolatyrogenów poprzęz ich wią-
zanlę z miejscami aktywnymi monoaminooksydazy,
co eliminuje mozliwoścłączentasię w tych miejscach
kolagenu. Według drugiej koncepcji powstające z la-
tyro genów p o d wpływ em dztaŁania mono amino oksy-
dazy aktywne aldehydy reagująz grupami lizylowymi
łańcuchów bocznych kolagenu i w ten sposób blokują
tworzeniewtązańpoprzecznychwcząsteczcetegobiał-
ka (tab. 3).

Z pochodnych N-acylowych tego latyrogenu tylko
7-glutamylowe, glutaminowe (formy D, L i DL), gli-
cylowe, L-leucylowe i Dl-fenyloalaninowe wykazuj ą
tak duząaktywność jak BAPN. Aktywnośó osteolaty-
rogenów zauważanajest tylko w przypadkach tych
pochodnych, które powoduj ą powstawanie wykrywal-
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osteolatyrogennej aktywn

(3,7 , I2).
pionitrylu 1

CEI (2-cyj
BAPN redukuj e poprzecznę poŁączenia kolagenowe,
co utrudnia formowanie kości i w rezultacie osłabia
naczy nia krwiono śne. Letalnym efektem o ste ol atyry-
zmu mogą być pęknięcia aorty. BAPN jest toksyną

jednodniowych kurcząt jest metabolitem w rodzaju
BAPN. Osteolatyrogen ten powoduje deformacje
szkieletowe podobne do obserwowanych w wyniku
dzlałaniaBAPN (7, 10). Typowymi symptomami oste-
olatyryzmllj est osłabienie tkanek pochodzenia mezen-
chymalnego otaz zablrzęnta wzrostu tkanki chrzęst-
nej i kości.

OsteolaĘryzm u ludzi. W 1993 r. Cohn jako pierw-
szy zapToponował termin ,,syndrom latyryzmu ludz-
kiego", opisując zespół objawów klinicznych zwląza,
ny ch ze spo żywani em ro ś lin z r o dzajl L a t hy r u s . Roz-
ważałon również osteolatyryzm jako część syndromu
wieloobj awowe go. Symptomy o steolatyryzmu opi sa-
no na podstawie obser-wacj i chorych na neurol aĘry zm
w Izraelu i Bangladeszu, Zauważono, że chorzy na
nerwową postac latyryzmu nie wykazują objawów
osteolatyryzmu, choó uskarzają się na bóle kości.
Mozna więc wnioskowaó, że B-ODAP nie jest przy-
czyną deformacj i szkieletowych (7). Odpowiedzialne
zanlę musząbyć inne czynniki.

O s te o l aty r y zm a zw ier ząt. IJ zw ier ząt z obj aw ami
choroby zaobserwowac można wyraźnie zgrubione i
powię adowe, pomimo, że prze-
biegaj śródchrzęstnego. W obrę-
bie ko sądeformacje. Objawiają
się one zmlanamlnasad oraztworzeniem narośli kost-
nych w miejscach przyczepLl największych mięśni.
Wyzwalają one duze siĘ i naprężajątkankę kostną.
Klatka piersiowa jest wyraźnie zdeformowarIa, kręgo-
słup wykazuje kyfoskoliozę. Struktura dysków mię-
dzykręgowych jest rozrzedzona, co ułatwia wypada-
nie substancji galaretowatej do kanału kręgowego.
Pociąga to za sobą pojawienie się neurologtcznych
objawów typowej dyskopatii (12).

podsumowanie

Nadmierny ldział nasion lędźwianu siewnego (po-
wyżej 30%) w diecie ludzi i zwieruątprowadzicmoże
do wystąpienia neurolatyryzmu. Powodem j est wystę-
powanie w tej roślinie toksyny B-ODAP orazmałych
ilo ś c i meti oniny. Ob s erwowane przy neuro 1 atyry zmie
objawy sątakie same jakprzy innychchorobach zwią-
zany chz o słabi eniem lub eliminacj ą fu nkcj i neuronów.
Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują

na korzystny wpływ homoargininy w eliminacji obja-
wów B-ODAP u zwierząt. Ocena neurotoksycznego
działanta lędźwianu powinna więc obejmować rów-
niez stosun ęk zaw artości homoargininy : B-ODAP.

W żywieniu ludzi i zwierząt dietąz udziałem na-
sion lędźwianu siewnego należy dostarczaó dodatko-
we ilości Zn, ktory jest chelatowany przezB-ODAP.
Niedobór tego pierwiastka przyczynia się do nasilenia
objawów latyryzmu.

Przyczyn osteolatyryzmu upatrywać nalezy w
BAPN, dlatego też konsumpcja surowych nasion, kieł-
ków oraz innych części roślin z rodzaja Lathyrus,
szczegoInte przez dziecj i młode zwierzęta, ktorych
rosnące kości nie sąjeszcze w pełni ukształowane, jest
zdecydowanie niepożądana,
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