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Nefropatia arystolochowa jest przewlek³¹, cewkowo-ródmi¹¿szow¹ chorob¹ nerek wywo³an¹ przez kwas arystolochowy (AA), który jest sk³adnikiem rolin z rodziny kokornakowatych
(Aristolochiaceae). Po raz pierwszy
nefropatiê arystolochow¹ opisano w
Belgii w 1993 r. jako tzw. nefropatiê zió³
chiñskich, u chorych przyjmuj¹cych
leki odchudzaj¹ce zawieraj¹ce AA.
Pojêcie nefropatia arystolochowa obejmuje m.in. nefropatiê ba³kañsk¹, a tak¿e inne wywo³ane przez AA endemiczne postacie nefropatii ródmi¹¿szowej. AA wykazuje równie¿ dzia³anie
karcynogenne i wywo³uje raka nab³onka dróg moczowych. Zio³a zawieraj¹ce AA s¹ ju¿ wycofane z u¿ytku w wielu krajach, a FDA wyda³a w 2000 roku
ostrze¿enie przed ich stosowaniem.
Uwzglêdniaj¹c jednak fakt rosn¹cego
zainteresowania leczeniem zio³ami,
niekontrolowanego dostêpu do preparatów zio³owych oraz zamiennego wykorzystania rolin zawieraj¹cych AA w
miejsce innych zió³, wiele tysiêcy osób
na wiecie jest ci¹gle zagro¿onych
wyst¹pieniem tej gronej choroby.

Aristolochic acid nephropathy is a
chronic, fibrosing, interstitial nephritis caused by aristolochic acid (AA),
which is a component of the plants of
Aristolochiacae family. It was first reported in 1993, in Belgium as a Chinese herb nephropathy, in patients
who received a slimming regimen containing AA. The term aristolochic acid
nephropathy also includes Balcan endemic nephropathy and other endemic
tubulointerstitial fibrosis. Moreover,
AA is a human carcinogen which induces urothelial cancer. The AA-containing herbs are banned in many
countries and FDA published the warnings concerning the safety of AA-containing botanical remedies in 2000.
Regarding the increasing interest in
herbal medicines, uncontrolled access
to botanical remedies and replacement
of one herb by another AA-containing
compounds makes thousands of people all around the world at risk of this
grave disease.

Nefropatia arystolochowa jest cewkowo-ródmi¹¿szow¹ chorob¹ nerek wywo³an¹ przez toksyczne dzia³anie kwasu arystolochowego (aristolochic acid-AA) [8]. AA jest
sk³adnikiem rolin nale¿¹cych do rodziny
kokornakowatych (Aristolochiaceae), która
obejmuje kilkaset gatunków wieloletnich rolin zielnych. Najbardziej znane gatunki
wymieniono w tabeli (tabela I) [8,19]. Zio³a
te, nale¿¹ce do tzw. zió³ chiñskich stosowane by³y na wiecie od kilkuset lat. Suszone
korzenie, pnie i licie tych rolin zalecane
by³y do leczenia m.in. astmy, kaszlu, obrzêków, uczuleñ, bólów stawów, zapalenia w¹troby, kolki jelitowej i w¹trobowej, a tak¿e
uk¹szeñ przez wê¿e i owady [12]. Leczenie
zio³ami jest jednym z elementów medycyny
alternatywnej, która do dzi cieszy siê na
wiecie du¿ym zainteresowaniem [28]. W
wielu krajach (szczególnie w Azji i krajach
rozwijaj¹cych siê) stosowanie zió³ jest podstawowym sposobem leczenia ró¿nych
schorzeñ. W Chinach w oko³o 3000 szpitali
prowadzi siê leczenie ponad 230 milionów
ludzi rocznie w oparciu o tradycje medycyny chiñskiej [8]. W ostatnich latach równie¿
w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy
obserwuje siê zwiêkszone stosowanie preparatów zio³owych [6, 22]. W powszechnej

opinii przyjmowanie naturalnych preparatów
rolinnych jest ca³kowicie bezpieczne dla
zdrowia. Tymczasem niektóre zio³a mog¹
wywo³ywaæ grone dzia³ania niepo¿¹dane,
wchodziæ w interakcje z lekami czy nawet
wywieraæ dzia³anie toksyczne, którego patogeneza czêsto nie jest w pe³ni poznana.
W 2000 roku w USA, FDA uzna³a preparaty
pochodz¹ce z rolin zawieraj¹cych AA za
nefrotoksyczne [19], a Miêdzynarodowa
Agencja Badañ nad Rakiem (IARC) równie¿
w 2000 roku wpisa³a je na listê ludzkich karcynogenów [12]. Pomimo tych ostrze¿eñ
zio³a zawieraj¹ce AA s¹ nadal dostêpne w
sprzeda¿y internetowej.
W 1993 roku Vanherweghem po raz
pierwszy opisa³ wystêpowanie nefropatii po
zastosowaniu zió³ chiñskich zawartych w
tabletkach odchudzaj¹cych [41]. W sk³adzie
tych tabletek zamiast korzenia Stephania
tetrandra i Magnolia officinalis znalaz³ siê
wyci¹g z Aristolochia fangchi [39]. Zamiana
ta, wprowadzona w sposób niezamierzony,
wynika³a ze wspólnej nazwy obu tych zió³ w
jêzyku lokalnym Pin Yin (odpowiednio Han
Fang Ji i Guang Fang Ji  klasyfikacja terapeutyczna: Fang Ji). W latach 1990-1992
tabletki odchudzaj¹ce zawieraj¹ce AA stosowa³o w Belgii kilkaset osób. U ponad 100
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sporód nich rozwinê³a siê nefropatia, u
70% zakoñczona schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek [43]. Po stwierdzeniu obecnoci
fragmentów AA w nerkach, okrelenie nefropatia zió³ chiñskich zosta³o zast¹pione
przez nefropatiê arystolochow¹ [33]. Sporadyczne przypadki nefropatii arystolochowej opisano równie¿ we Francji, Hiszpanii,
Niemczech, Anglii, Japonii, Korei i na Tajwanie [8]. Preparaty zawieraj¹ce AA stosowane tam by³y nie tylko jako rodki odchudzaj¹ce, ale równie¿ jako rodki przeciwuczuleniowe, przeciwbólowe, w leczeniu chorób stawów i zapalenia w¹troby [8].
W latach 50-tych XX wieku pojawi³a siê
pierwsza wzmianka na temat nefropatii wystêpuj¹cej na terenach pó³wyspu ba³kañskiego [38]. Choroba wystêpuje rodzinnie,
u osób zamieszkuj¹cych tereny wiejskie
dop³ywów Dunaju (endemiczne regiony w
Bu³garii, Rumunii, Serbii, Boni i Chorwacji) [3]. Nefropatia ba³kañska jest chorob¹
przewlek³¹. Dopiero po 10-15 latach rozwija siê schy³kowa niewydolnoæ nerek, co powoduje, ¿e choruj¹ jedynie osoby doros³e
[3]. Ju¿ w 1970 r. Ivic i wsp. wysunêli hipotezê, ¿e przyczyn¹ nefropatii ba³kañskiej
mo¿e byæ toksyczne dzia³anie Aristolochia
clematis [13]. Choroba rozwija³a siê u osób,
które spo¿ywa³y chleb wypiekany z m¹ki pochodz¹cej ze zbo¿a zanieczyszczonego
ziarnami Aristolochia clematis [13]. Rolina ta ros³a na terenach podmok³ych, na glebie gorszej jakoci [13]. Zastosowanie melioracji terenu, rodków chwastobójczych
oraz zaniechanie wypieku chleba w warunkach domowych pozwoli³o na wyrane
zmniejszenie zachorowalnoci na nefropatiê ba³kañsk¹ [3]. Pomimo tego, wed³ug
danych szacunkowych ok. 100 tys. osób jest
zagro¿onych wyst¹pieniem tej choroby, a
oko³o 25 tys. ju¿ choruje [3]. Stwierdzenie
obecnoci po³¹czeñ metabolitów AA z fragmentami DNA w korze nerek pozwala na
ustalenie przyczyny choroby [11]. AA wydaje siê najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym nefropatii ba³kañskiej,
chocia¿ dyskutuje siê te¿ udzia³ innych czynników, takich jak: organiczne substancje
toksyczne przedostaj¹ce siê z pok³adów
wêgla brunatnego do wód gruntowych, koronawirusy czy mykotoksyny [3]. Uwzglêdniæ nale¿y jednak wieloczynnikow¹ etiologiê tej choroby oraz nak³adanie siê dzia³ania czynnika rodowiskowego na predyspozycje genetyczne osób choruj¹cych [3].
Tak wiêc zarówno nefropatiê zió³ chiñskich, nefropatiê ba³kañsk¹ oraz ka¿de
uszkodzenie tkanki ródmi¹¿szowej nerek,
w którym czynnikiem wywo³uj¹cym jest AA
okrela siê mianem nefropatii arystolochowej [10]. Zasiêg choroby jest ogólnowiatowy, a jej czêstoæ wystêpowania zapewne jest du¿o wiêksza ni¿ siê rozpoznaje.
Metabolizm AA i patogeneza
choroby
AA (kwas 3,4-metylenodioksy-8-metoksy-10-nitrofenantreno-1-karboksylowy) jest
pochodn¹ nitrofenantrenow¹, która wystêpuje w 2 postaciach: AAI i AAII (rycina 1)
[1]. Powoduje uszkodzenie komórek nab³onka cewek poprzez bezporedni wp³yw
na aktywnoæ mitochondriów [30]. Ponadto metabolity AA ³¹cz¹ siê z fragmentami
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Rycina 1
Budowa chemiczna kwasu arystolochowego I (AAI) i II (AAII).
Chemical structures of aristolochic acid I (AAI) and II (AAII).

DNA tworz¹c zwi¹zki, które powoduj¹ transformacjê nowotworow¹. AA mo¿e ulec aktywacji i wówczas ma dzia³anie toksyczne
lub te¿ zostaje wydalony z moczem w postaci nieaktywnych estrów (rycina 2) [35].
Rodzaj przemian metabolicznych (aktywacja lub unieczynnienie) zale¿y od aktywnoci enzymów katalizuj¹cych reakcje oraz polimorfizmu ich genów [34].
Przewaga enzymów uczestnicz¹cych w
aktywacji lub unieczynnianiu AAI warunkuje jego dzia³anie nefrotoksyczne i karcynogenne [35]. AAI ulega redukcji przy atomie
azotu i powstaje N-hydroksyarystolaktam. W
reakcji tej uczestnicz¹: w¹trobowa i nerkowa cytoplazmatyczna oksydoreduktaza
NAD(P)H:chinon, nastêpnie w¹trobowy mikrosomalny cytochrom P450 1A1/2, nerkowa mikrosomalna NADPH:cytochrom P450
reduktaza oraz cyklooksygenaza. N-hydroksyarystolaktam przekszta³ca siê w postaæ
jonow¹ (atom azotu przechodzi w postaæ
jonu) i tworzy wi¹zanie kowalencyjne z adenin¹ i guanozyn¹ [35]. Powstaj¹ w ten sposób zwi¹zki: 7-dezoksyadenozyno-arystolaktam I (dA-AAI), 7-dezoksyguanozynoarystolaktam I (dG-AAI) i 7- dezoksyguanozyno-arystolaktam II (dG-AAII) [36]. Najbardziej trwa³ym zwi¹zkiem jest dA-AAI [35].
Powoduje on transwersjê AT®TA w ludzkim genie bia³ka p53. Mutacja ta wywo³uje
przemianê nowotworow¹ komórek nab³onka dróg moczowych [21]. Podobn¹ mutacjê
stwierdzono w 61 kodonie H-ras onkogenu
w nowotworach u szczurów [2]. N-hydroksyarystolaktam I mo¿e te¿ ulec przemianie
do arystolaktamu I, który pod wp³ywem peroksydazy nerkowej (COX-1 i COX-2) tworzy mutagenne po³¹czenia z DNA [35].
Obecnoæ przetrwa³ych zwi¹zków AA-DNA
w tkance ludzkiej stwierdzono nawet wiele
lat po spo¿yciu AA [25].
Drugim szlakiem metabolicznym AAI
jest jego przemiana (demetylacja) do AAIa
przy udziale w¹trobowych cytochromów
P450 (szczególnie cytochromu P4501A)
[44]. AAIa tworzy estry z kwasem glukuronowym, siarkowym i octowym i w tej postaci jest wydalany z moczem [44]. Ta droga
przemiany AA chroni tkankê nerkow¹ przed
jego toksycznym wp³ywem i zapobiega karcynogennym mutacjom.
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Tabela I
Wybrane gatunki rolin zawieraj¹cych kwas arystolochowy.
Selected botanicals containing aristolochic acid.

Rodzina Aristolochiaceae

Inne

Aristolochia clem atis

Bragantia

Aristolochia fangchii

Asarum

Aristolochia m anshuriensis

Akebia

Aristolochia contorta

Clem atis

Aristolochia debilis

Sinom enium

Aristolochia bracteata

Cocculus

Aristolochia tagala

Diploclisia

Aristolochia indica

M enispernum

W przeciwieñstwie do dobrze poznanego rodzaju mutacji odpowiedzialnej za transformacjê nowotworow¹, nie jest dok³adnie
poznany mechanizm nefrotoksycznego dzia³ania AA. Bezporedni wp³yw na aktywacjê
mitochondriów komórek nab³onka cewek
mo¿e powodowaæ postêpuj¹ce w³óknienie
tkanki ródmi¹¿szowej [35]. W badaniach
in vitro na komórkach cewki proksymalnej
stwierdzono blokowanie pod wp³ywem AA
zale¿nej od receptorów endocytozy ß2- mikroglobuliny i albumin [17]. Blokada tych
receptorów utrzymuje siê nawet po usuniêciu czynnika wywo³uj¹cego. Przemawia to
za wystêpowaniem specyficznych po³¹czeñ
AA-DNA, które powoduj¹ zmianê transkrypcji bia³ek uczestnicz¹cych w endocytozie
zale¿nej od receptorów. Ten mechanizm
mo¿e byæ pocz¹tkiem postêpuj¹cego procesu w³óknienia ródmi¹¿szowego [17].
Najnowsze badania dowiadczalne opublikowane w 2008 roku przez Pozdzik i wsp.
wykaza³y, ¿e AA niszczy cewki nerkowe
przez uszkodzenie enzymów antyoksydacyjnych i mitochondriów, co powoduje aktywacjê kaspazy-3 i apoptozê komórek nab³onkowych [29]. W wyniku tego procesu fibroblasty oko³ocewkowe ulegaj¹ przemianie do
miofibroblastów, które produkuj¹ w³ókna
kolagenowe [29]. Mechanizm ten mo¿e mieæ
kluczowe znaczenie w patogenezie nefropatii arystolochowej.
Przebieg kliniczny
AA powoduje nefropatiê cewkowo-ród-

J. Witkowicz

aktywacja

Kwas arystolochowy I (AAI)

uszkodzenie nab³onka cewki bli¿szej

N-hydroksyarystolaktam I

+DNA
dA-AAI

kwas arystolochowy Ia (AAIa)

AAIa octan

arystolaktam I

postaæ jonowa

unieczynnianie

nefropatia arystolochowa

AAIa siarczan
AAIa glukuronian

nab³onek dróg moczowych

mutacja p53
(transwersja AT®TA)

nowotwór nab³onka dróg moczowych
dA-AAI - 7-dezoksyadenozyno-arystolaktam I
Rycina 2
Udzia³ kwasu arystolochowego I (AAI) w patogenezie uszkodzenia nerek lub nowotworu dróg moczowych.
Role of aristolochic acid I (AAI) in the pathogenesis of renal injury and urothelial cancer.

mi¹¿szow¹ [8]. W pierwszej kolejnoci
uszkodzeniu ulegaj¹ komórki nab³onka cewki bli¿szej (segment S3) [16]. W badaniu
ogólnym moczu nie stwierdza siê zwykle
bia³komoczu, u 40% chorych wystêpuje glikozuria i ja³owa leukocyturia [31]. Czêstym
objawem choroby jest niedokrwistoæ, której nasilenie jest wiêksze ni¿ mog³oby to
wynikaæ ze stopnia niewydolnoci nerek
[31]. Zwiêksza siê wydalanie bia³ek niskocz¹steczkowych (ß2-mikroglobuliny, cystatyny C, bia³ka komórek Clara, bia³ka wi¹¿¹cego retinol i a1-mikroglobuliny) [14, 26].
Zmniejsza siê wydalanie neutralnej endopeptydazy  enzymu r¹bka szczoteczkowego nab³onka cewki bli¿szej [26]. Zmniejsza
siê istotnie ekspresja megaliny [17]. Nefropatia przebiega zwykle pod postaci¹ postêpuj¹cej niewydolnoci nerek. Wielkoæ spo¿ytej dawki Aristolochia koreluje dodatnio ze
stopniem uszkodzenia nerek i czasem jego
wyst¹pienia. Przyjêcie dawki 192 ± 13 g Aristolochia fangchi w okresie 13,6 ± 0,8 miesiêcy powoduje schy³kow¹ niewydolnoæ
nerek (CKD5) [24]. Nefropatia mo¿e rozwin¹æ siê ju¿ po 2 miesi¹cach od nara¿enia
na AA a¿ do 3 lat po zakoñczeniu jego stosowania [31]. Przyjmowanie ma³ych dawek
AA przez wiele lat powoduje opónione wyst¹pienie choroby, dlatego te¿ nefropatia
ba³kañska mo¿e rozwin¹æ siê nawet po kilkunastu latach [31]. Opisano równie¿ przypadki przebiegu nefropatii arystolochowej
pod postaci¹ ostrej niewydolnoci nerek
spowodowanej martwic¹ cewek [20]. Choroba mo¿e te¿ przebiegaæ jako zespó³ Fanconiego, co potwierdza fakt, ¿e cewka proksymalna jest g³ównym miejscem toksycznego dzia³ania AA [15,20,37]. Richter opisa³ przypadek chorego z nietypowym przePrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

biegiem choroby pod postaci¹ obustronnego wodonercza z w³óknieniem oko³omoczowodowym [32].
Zastosowanie glikokortykoidów zwalnia
progresjê niewydolnoci nerek [24,40]. Na
podstawie kilkuletniej obserwacji chorych z
nefropati¹ arystolochow¹ po lekach odchudzaj¹cych, stwierdzono opónienie wyst¹pienia schy³kowej niewydolnoci nerek (od
1 roku do 3 lat) u chorych leczonych sterydami w porównaniu do grupy chorych nie
leczonych [24]. Nie wykazano natomiast
istotnego wp³ywu leczenia inhibitorami enzymu konwertuj¹cego i inhibitorami receptora
angiotensyny II na przebieg choroby w badaniach eksperymentalnych u zwierz¹t [8].
Zmiany morfologiczne w nerkach
Zmiany morfologiczne obejmuj¹ g³ównie
tkankê ródmi¹¿szow¹. Obserwuje siê zanik cewek oraz ubogokomórkowe w³óknienie, które pocz¹tkowo dotyczy powierzchniowej warstwy kory, zbudowanej g³ównie z
cewek bli¿szych [9]. Stopniowo zmiany obejmuj¹ równie¿ g³êbsze warstwy kory. W pocz¹tkowej fazie choroby k³êbuszki nerkowe
pozostaj¹ niezmienione. W kolejnych etapach choroby obserwuje siê pogrubienie
cian têtniczek miêdzyp³atowych i doprowadzaj¹cych, pofa³dowanie b³ony podstawnej
k³êbuszków nerkowych i ich stopniowe w³óknienie [4]. W badaniach eksperymentalnych,
w bioptatach nerki pobranych we wczesnej
fazie choroby widoczne s¹ nacieki limfocytarne, co mo¿e sugerowaæ udzia³ procesu
immunologicznego w patogenezie choroby
[7]. Makroskopowo nerki maj¹ zmniejszone
wymiary i nierówne obrysy [31]. U ponad
po³owy chorych s¹ asymetryczne [31].

Rak nab³onka dróg moczowych
AA jest znanym od 1982 roku karcynogenem [23]. Wykazano wówczas, ¿e powoduje on guzy ¿o³¹dka, nerki i dróg moczowych u szczurów [23]. U ludzi, AA wywo³uje
raka z komórek nab³onka przejciowego
dróg moczowych [5]. Polimorfizm genów
enzymów katalizuj¹cych reakcje przemian
AA predysponuje do rozwoju nowotworu
[34]. W 1994 roku opisano po raz pierwszy
atypowy przerost komórek nab³onka dróg
moczowych, a nastêpnie nowotwory dróg
moczowych w grupie osób przyjmuj¹cych
zio³a chiñskie w tabletkach odchudzaj¹cych
[4]. Stwierdzono wówczas wyrany zwi¹zek
pomiêdzy wystêpowaniem nefropatii cewkowo-ródmi¹¿owej i raka, uznaj¹c AA za
czynnik wywo³uj¹cy chorobê [4]. Ró¿ny
mechanizm patogenetyczny uszkodzenia
nerek i nab³onka dróg moczowych sprawia,
¿e nefropatia i nowotwór mog¹ wystêpowaæ
niezale¿nie. Nortier i wsp. opisali wyst¹pienie przerzutów nowotworowych raka miedniczki nerkowej u chorej stosuj¹cej zio³a
chiñskie, która mia³a jedynie nieznacznie
upoledzon¹ czynnoæ wydalnicz¹ nerek
[27]. Znacznie czêciej jednak guzy nowotworowe wspó³istniej¹ z nefropati¹ arystolochow¹ w fazie schy³kowej niewydolnoci
nerek [8]. Opisano je u chorych przyjmuj¹cych zio³a chiñskie [25]. Nowotwory lokalizuj¹ siê w ró¿nych czêciach uk³adu moczowego. Mog¹ to byæ brodawczaki pêcherza moczowego, nowotwory nab³onka przejciowego miedniczki nerkowej i moczowodu [5,42]. W grupie chorych ze schy³kow¹
niewydolnoci¹ nerek na tle nefropatii arystolochowej usuniêto profilaktycznie natywne nerki z moczowodami [25]. A¿ u 46% (17
z 39 chorych) stwierdzono wystêpowanie
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wieloogniskowego, wysokozró¿nicowanego
nowotworu w obrêbie moczowodu i/lub
miedniczki nerkowej lub pêcherza moczowego [25]. U wiêkszoci pozosta³ych chorych uwidoczniono dysplazjê komórek nab³onka dróg moczowych [25]. Wielkoæ przyjêtej dawki AA jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka nab³onka dróg moczowych. Spo¿ycie ponad 200 g Aristolochia
stanowi du¿e ryzyko rozwoju tego nowotworu [25]. Rak mo¿e pojawiæ siê od kilku a¿ do
nawet 169 miesiêcy po spo¿yciu AA [18].
Mo¿e byæ wieloogniskowy. U ponad 70%
chorych leczonych uprzednio z powodu nowotworu dróg moczowych, w czasie d³ugotrwa³ej obserwacji stwierdzono dodatkowo
obecnoæ raka pêcherza moczowego [18].
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e ze wzglêdu na
du¿e ryzyko powstania nowotworu, istnieje
koniecznoæ usuwania w³asnych nerek u
chorych z nefropati¹ arystolochow¹ w stadium schy³kowej niewydolnoci oraz cystoskopowego monitorowania b³ony luzowej
pêcherza moczowego [25].
Uwzglêdniaj¹c zwiêkszone w ostatnich
latach zainteresowanie stosowaniem preparatów zio³owych oraz ograniczone mo¿liwoci kontroli ich dystrybucji (s¹ dostêpne w
sprzeda¿y internetowej), nale¿y koniecznie
w³¹czyæ nefropatiê arystolochow¹ do procesu ró¿nicowania cewkowo-ródmi¹¿szowych chorób nerek. Na wiecie kilkaset tysiêcy osób jest zagro¿onych wyst¹pieniem
tej choroby. Aristolochia jest nadal u¿ywana w mieszankach zio³owych zamiast innych, nietoksycznych substancji, dlatego te¿
nefropatia arystolochowa mo¿e pojawiaæ siê
coraz czêciej. Zbieranie informacji na temat stosowania preparatów zio³owych powinno byæ sta³ym elementem wywiadów lekarskich. Wprowadzenie kontroli produktów
zio³owych polegaj¹cej na dok³adnej analizie sk³adników tych preparatów oraz okrelenie wskazañ do ich stosowania wydaje
siê niezbêdne. Pozwoli to w przysz³oci unikn¹æ stosowania substancji zio³owych, które
chocia¿ powszechnie uznane za bezpieczne, mog¹ okazaæ siê niezwykle toksyczne.
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