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Abstract in English 

This thesis briefly summarizes the literary data concerning bilirubin. In addititon to this, its 

experimental part is devoted to comparison of stability of bilirubin and its derivative, 

ranarubin, towards photolysis in aerobic conditions. The photolytic experiments were carried 

out at wavelength 366 nm for 4 hours. The resulting photolysates were characterised by 

absorption spectroscopy (400 - 800 nm) and mass spectrometry. The data obtained show a 

high degree of similarity for both compounds, which are both relatively stable against 

photolytic splitting and photooxidation to biliverdin.  

 
Keywords: ranarubin, bilirubin photolysis, mass spectrometry, absorption spectra 
 
 

 

Abstrakt v českém jazyce 

Předmětem této bakalářské práce je stručné shrnutí literárních poznatků o bilirubinu a jeho 

významu pro lidské zdravé. Experimentální část práce byla věnována prozkoumání některých 

vlastností jednoho z derivátů bilirubinu – ranarubinu a jeho srovnání s bilirubinem. Sledovány 

byly především změny obou molekul během fotolýzy za aerobních podmínek. Pro ozařování 

byla použita vlnová délka 366 nm po dobu maximálně 4 hodin. Vzniklý fotolyzát byl 

analyzován absorpční spektrofotometrií ve viditelné oblasti a hmotnostní spektrometrií. 

Získané výsledky ukazují na značnou podobnost chování obou sloučenin a jejich poměrně 

dobrou stabilitu proti fotolytickému štěpení nebo fotooxidaci. 

 

Klíčová slova: ranarubin, bilirubin, fotolýza, hmotnostní spektrometrie, absorpční spektra 
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ALA  5-aminolevulová kyselina 
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BV  Biliverdin  

BVR  Biliverdinreduktasa 

CoA  Koenzym A 

HDL  Vysokodenzitní lipoprotein 

HO  Hemoxygenasa 

RR  Ranarubin 

RV  Ranaverdin 

UCB  Nekonjugovaný bilirubin   
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1. Literární úvod 
 
 
 Bilirubin je hlavní organický produkt katabolismu hemu, jehož produkce a degradace 

je organismem úzkostlivě udržována v rovnováze. Především katabolická dráha je velmi 

komplikovaná a náchylná k narušení. Při tom dochází k akumulaci bilirubinu v séru – 

k hyperbilirubinemii, která se projevuje žloutenkou. Ačkoli se dlouhodobě zdůrazňuje 

především potenciální toxicita bilirubinu pro centrální nervovou soustavu, výsledky 

z poslední doby naznačují i jeho možnou protektivní roli jako antioxidantu. 

 Nízké hladiny bilirubinu v krevním séru přímo souvisejí s riziky vzniku a rozvoje 

chorob, spojených s velkým oxidačním stresem, mezi které patří například 

neurodegenerativní, aterosklerotické, některé nádorové a autoimunitní nemoci. Naopak mírná 

elevace hladin bilirubinu v séru (a to dokonce i ve fyziologickém rozmezí) má významné 

ochranné účinky právě proti těmto nemocem. Pokud budou tato data potvrzena v dalších 

studiích, je možné, že nízká hladina bilirubinu bude představovat stejné prognostické riziko, 

jako například kouření či vysoký krevní tlak... 

 Cílem této práce je shrnout starší i novodobé poznatky o bilirubinu a novorozenecké 

žloutence a prostudovat vlastnosti dosud jen velmi málo probádaného derivátu bilirubinu – 

ranarubinu neboli bilirubin-C10-sulfonové kyseliny. Ranarubin by měl v budoucnu posloužit 

jako model k výzkumu disociace karboxylových skupin bilirubinu, k čemuž je díky odlišným 

fyzikálním vlastnostem (především pak pro svou větší rozpustnost v polárních 

rozpouštědlech) vhodnější než samotný bilirubin.  

1.1. Historické aspekty 
 

 Historii výzkumu bilirubinu je možno vysledovat až k polovině předminulého století. 

Popsat rozsáhlou minulost není pro tuto bakalářskou práci stěžejní, proto uvádím pouze 

shrnutí nejdůležitějších momentů v dějinách bilirubinu (pokud není uvedeno jinak, podle [1]).  

 První článek o struktuře bilirubinu publikoval v roce 1847 R. Virchow, ovšem název 

bilirubin poprvé použil G. Städeler až v roce 1864 [2]. Slovo bilirubin je odvozeno 

z latinského bilis – tedy žluč a ruber – tedy červený. V roce 1933 určil H. Fischer strukturu 

bilirubinu a v roce 1941 ho poprvé syntetizoval.  
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 I česká věda a medicína má v objevování a studiu bilirubinu a jeho vlastností 

mnohaletou tradici. E. Talafant, učitel na Ústavu lékařské chemie v Brně objevil konjugaci 

bilirubinu s kyselinou glukuronovou, což publikoval v roce 1956 [3]. Další významnou 

osobností zabývající se studiem bilirubinu byl pražský profesor M. Jirsa, který publikoval 

v roce 1956 ve stejném časopise chemickou strukturu konjugátu bilirubinu s taurinem [4]. 

 V roce 1968 a 1970 byly R. Tenhunenem popsány enzymy hemoxygenasa a 

biliverdinreduktasa. V roce 1976 byla na základě rentgenové krystalografie objasněna 

konformace nekonjugovaného bilirubinu se šesti intramolekulárními můstky [5] a v roce 1987 

vyšla klíčová práce R. Stockera o antioxidačních vlastnostech bilirubinu [6]. Díky vývoji 

nových a neustále se zdokonalujících metod se dovídáme stále přesnější informace o 

bilirubinu, přesto zájem o jeho další studium ani v nejmenším neopadá. Největší úsilí je nyní 

vynakládáno na prozkoumávání acidobazických vlastností bilirubinu, sekundárně pak na 

syntézu jeho nových derivátů a určování jejich vlastností. 

 

1.2. Hem 

1.2.1. Struktura hemu 
 
 Jak je všeobecně známo, hem (semisystematickým názvem Fe-protoporfyrin IX) je 

nebílkovinná složka krevního barviva hemoglobinu. Tato prosthetická skupina má schopnost 

reverzibilně vázat kyslík. Molekula hemoglobinu nese čtyři hemové skupiny – kruhové 

molekuly, z nichž každá obsahuje jeden ústřední atom železa. Fe-protoporfyrin IX dodává 

hemoglobinu a krvi jejich červenou barvu. Hem je jedním z porfyrinů, tj. organických látek, 

složených ze čtyř pyrolových kruhů, spojených methenylovými můstky (-CH=). 

Charakteristickou vlastností porfyrinů obecně je tvoření komplexů s kovy, resp. s jejich ionty. 

Kov bývá vázán centrálně, k dusíkovému atomu pyrolových kruhů. Další sloučeniny 

odvozené od tetrapyrolů jsou kromě hemu (Fe2+, Fe3+) chlorofyl (Mg2+) či kobalamin (Co3+).  

 Hem je prosthetickou skupinou pro celou řadu dalších hemoproteinů, pro příklad 

uveďme myoglobin, cytochrom P-450 či peroxidasu. Tetrapyrolové deriváty mají velmi 

rozmanité biologické účinky, mezi které patří například transport a homeostáza kyslíku u 

rostlin a živočichů [7], zachycení světelné energie a tvorba energie, buněčná signalizace 
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zprostředkovaná hemoxygenasou [8] a biliverdinreduktasou [9] a antioxidační účinky u 

bilirubinu [6] či fykocyanobilinu [10]. Tetrapyrolové sloučeniny patří obecně u rostlin i 

živočichů k nejvíce evolučně konzervovaným molekulám.  

 Přírodní porfyriny často mají pyrolová jádra substituovaná postranními řetězci. Mohou 

obsahovat různé substituenty, nejrozšířenější z nich (hem b) obsahuje methyl, propionát a 

vinyl (jejich polohy viz obr.1) [11]. Každý porfyrin má osm poloh k substituci, z čehož je 

zřejmé, že může existovat velké množství polohových isomerů, přirozeně se jich ale  

vyskytuje jen několik málo z nich [12]. 

 

Obr.1 Strukturní vzorec hemu b. 
Zkratky vedlejších řetězců: M – CH3; P – CH2CH2COOH; V – CH=CH2. 

 

1.2.2. Syntéza hemu 
 
 Výchozími látkami pro syntézu hemu jsou sukcinyl-CoA (pocházející z citrátového 

cyklu) a aminokyselina glycin, k jejíž aktivaci je zapotřebí pyridoxalfosfát. Enzymem, který 

určuje rychlost syntézy porfyrinů v játrech savců, je ALA-synthasa. Podrobněji je syntéza 

popsána na obrázku č. 2. Obecně biosyntéza hemu probíhá ve většině buněk, a to částečně     

v mitochondriích a částečně v cytosolu. Neprobíhá ve zralých erytrocytech, protože 

neobsahují mitochondrie. Nejvíce hemu vzniká v kostní dřeni a játrech, převážně během 

vzniku a vývoje červených krvinek [12]. 
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Obr.2 Syntéza hemu (upraveno podle [12]). 

CO2 ALA synthasa

ALA dehyd ratasa

PBG d eaminasa

uroporf yrinogen III synthasa

4x CO2

uroporf yrinogen
d ekarboxylasa

koproporf yrinogen
oxid asa

p rotoporf yrinogen
oxidasa

f erochelatasa

2x CO2

Fe2+

2H+mitochondrie

cytosol

mitochondrie

cytosol



1.2.3. Hem a jeho metabolity 
 
  Od hemu po bilirubin  

 
 Je obecně známým faktem, že fyziologicky dochází 

k rozpadu hemu zejména ve slezině, odkud se produkovaný 

nekonjugovaný bilirubin dostává portálním řečištěm 

k játrům. Játra mají schopnost zbavovat organismus 

odpadních produktů, které vznikají při katabolismu hemu. 

Potíže mohou nastat při intravaskulární hemolýze – pak se 

uvolněný hemoglobin váže na sérový haptoglobin a 

následně je tento komplex z krevního řečiště vychytáván 

díky specifickým receptorům, přítomným na jaterních 

Kupfferových buňkách, nebo makrofágy ve slezině či kostní 

dřeni [18]. Při extrémně intenzivní hemolýze se hem 

navazuje na glykoprotein - sérový hemopexin. Tento 

komplex (tedy hemopexin s navázaným hemem) podléhá 

endocytose hepatocyty a makrofágy [19].  

 Přibližně 75 - 80% denní produkce bilirubinu 

pochází z hemoglobinu, z rozpadajících se erytrocytů. 

Zbývajících 20 - 25% je z ostatních hemoproteinů (např. 

cytochromů či myoglobinu). Za den dospělý člověk odbourá 

přibližně 6 g hemoglobinu, což odpovídá vzniku 250 – 350 

mg bilirubinu (resp. 4,4 ± 0,7 mg.kg-1 tělesné váhy UCB 

denně) [17].  

 Rozpad hemoglobinu probíhá následovně: Globin se 

opětovně zužitkuje (jako takový či se využijí jednotlivé 

aminokyseliny), stejně tak i železo, hem je degradován 

v buňkách jater, sleziny a kostní dřeně. Hemoxygenasa (HO) 

katalyzuje oxidativní štěpení α-methenylového můstku  

 

O2

Fe 2+

CO

NADPH

NADP

hemoxygenasa

biliverdinreduktasa
Obr.3 Katabolická dráha hemu (upraveno podle [1]). 
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v molekule hemu za vzniku modrozeleného biliverdinu a uvolnění molekuly CO. Tento 

proces je dosti komplikovaný, s celou řadou meziproduktů.  

 

 Oxid uhelnatý pochází z oxidace α uhlíku [20], toto místo je na hemu nejvíce lipofilní. 

(Nahodile může dojít k rozštěpení na jiném místě; viz dále v odstavci 1.3.1). Poté dochází 

působením enzymu biliverdinreduktasy (BVR) k redukci centrálního methenylového můstku 

biliverdinu IXα a vzniku molekuly bilirubinu, viz obr.3 [12]. 

 Na první pohled se zdá, že konverze biliverdinu na bilirubin je nevýhodný krok pro 

organismus. Není totiž bezprostředně patrné, jakou funkci má v organismu přeměna 

biliverdinu na bilirubin. Důvod je zřejmě v tom, že polární molekula biliverdinu neprostupuje 

placentou, proto by docházelo k hromadění biliverdinu v těle plodu, což by mělo na 

organismus plodu toxické účinky [26]. Hydrofobní bilirubin prostupuje přes placentu prostou 

difuzí i za pomoci aktivního transportu [27]. Další možnou funkcí bilirubinu může být jeho 

schopnost účastnit se eliminace volných kyslíkových radikálů [28].  

 
 Vazba bilirubinu k transportérům  
 
 Většina nekonjugovaného bilirubinu (UCB) v plazmě (u dospělých cca 90%) se 

reverzibilně, ale pevně váže na albumin [15]. Reakce je rychlá a vratná a buňky jsou díky ní 

chráněny před  toxickými účinky volného UCB. Každá molekula albuminu má jedno tzv. 

primární místo s vysokou afinitou k bilirubinu – dianion UCB je navázán na ε-aminoskupiny 

dvou lysinů, které jsou součástí albuminu [23]. Dále se volný nekonjugovaný bilirubin může 

vázat na jedno či více míst albuminu s nízkou afinitou pro bilirubin (asi patnáctinásobně nižší 

afinita než k primárnímu místu) [24]. Nekovalentní vazba může být rušena např. 

sulfonamidem [40].  

 Volný UCB, který není napojen na albumin, se váže na apolipoprotein D v molekule 

HDL-lipoproteinu (cca 10%) [15]. Jen velmi malé procento UCB není navázáno na albumin 

ani na apolipoprotein D. Tato malá frakce se nazývá volný bilirubin. Volný bilirubin je 

vysoce toxický, protože má zvláštní afinitu k nervovým tkáním. V játrech však existuje 

vysoce účinný mechanismus k jeho odstranění z plazmy.  

 V játrech se bilirubin v prostorech sinusoidy jaterního lobulu od albuminu oddělí a 

pomocí transportérů pro organické anionty je dopraven do cytoplasmy jaterních buněk. Tam 

je bilirubin navázán na jiné proteinové nosiče, označované jako proteiny Y a Z. Protein Y 
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(ligandin neboli glutathion-S-transferasa B) brání pasivnímu refluxu nekonjugovaného 

bilirubinu zpět do oběhu a brání vazbě na intracelulární membrány, usnadňuje transport UCB 

hepatocytem a transportuje bilirubin systémem usnadněného transportu do hladkého 

endoplasmatického retikula parenchymálních buněk, kde je následně konjugován [29]. Afinita 

proteinu Y k UCB je srovnatelná s afinitou albuminu k UCB. Protein Z, jehož funkcí je taktéž 

intracelulární vazba UCB, má ve srovnání s ligandinem nižší afinitu k bilirubinu, ale větší 

vazebnou kapacitu. Role Z proteinu při transportu bilirubinu jaterní buňkou in vivo je však 

zpochybňována [30]. Přesto, že vazba na protein Y a Z brání vazbě bilirubinu na membránu, 

dochází k navázání značného množství bilirubinu (cca 50%) na fosfolipidové membrány [31]. 

 
 Konjugace bilirubinu 
 
 Díky relativně pevné vazbě UCB k albuminu a díky lipofilnosti nekonjugovaného 

bilirubinu je přímá exkrece bilirubinu do žluče znemožněna. Proto musí být bilirubin 

převeden na polárnější formu. Konjugací s polární skupinou (sacharid) se zvyšuje jeho 

rozpustnost ve vodě a konjugát tak může být vyloučen do žluči. Většina vylučovaného 

bilirubinu je ve formě bisglukuronosylbilirubinu. Molekula glukuronové kyseliny je nejprve 

enzymově aktivována uridindifosfátem, UDP-glukuronová kyselina je poté přenesena na 

bilirubin pomocí bilirubin-UDP-glukuronosyltransferasy. Dojde k esterifikaci obou 

propionátů, substituentů v polohách C8 a C12, viz obr.4. Molekula se stává rozpustnou ve 

vodě a může být vyloučena do žluči [32]. 

Obr.4 (a) nahoře: Bismonoglukuronosylbilirubin. Polární skupiny 
(sacharidy) zvýšily rozpustnost bilirubinu ve vodném prostředí. 
(b) vpravo: Reálnější reprezentace struktury konjugovaného 
bilirubinu (převzato z [53]).  
 

 Bisglukuronosylbilirubin představuje u dospělého člověka hlavní konjugát bilirubinu 

ve žluči (cca 80%), menší část je ve formě monoglukosiduronátů [32]. U novorozenců je  

monoglukosiduronátů více vzhledem k nezralosti konjugačního systému v játrech [33]. Celý 
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proces od rozštěpení hemu až po konjugaci bilirubinu je velmi rychlý, trvá přibližně 1-2 

minuty [35]. Konjugace bilirubinu je regulována dostupností UDP-glukuronové kyseliny, 

která musí být transportována z cytosolu na vnitřní stranu membrány hladkého 

endoplasmatického retikula, kde je zakotvena UDP-glukuronosyltransferasa [1]. 

 
 Sekrece bilirubinu, jeho transport do střeva a střevní metabolismus  
  
 Posledním krokem v degradaci hemu je sekrece konjugovaného bilirubinu do žluči a 

následně do střeva. Sekrece do žluči probíhá aktivním transportem, zprostředkovaným 

multispecifickým transportérem organických aniontů, přičemž je tímto způsobem vylučován 

veškerý bilirubin.  

 Po vyloučení jaterní buňkou prochází bilirubin systémem intrahepatálních a 

extrahepatálních žlučovodů do střevního lumen duodena. Z tenkého střeva přechází do 

tlustého střeva, kde je konjugovaný bilirubin dekonjugován β-glukuronidasou, uvolňovanou   

z enterocytů a koliformních bakterií [1].  

 Následuje redukce UCB střevními anaerobními bakteriemi (zatím prokázaná pro 

Clostridium perfringens, difficile, ramosoum a Bacteroides fragilis [37] - [39]), 

glukosiduronáty jsou degradovány a bilirubin je postupně redukován na bezbarvé 

urobilinoidy, z nichž jsou nejznámější urobilinogen a sterkobilinogen.  Urobilinogen je z části 

neenzymově oxidován na urobilin a sterkobilinogen na sterkobilin. Urobilinoidy jsou 

s nemetabolizovaným bilirubinem vylučovány stolicí. Urobilinové a sterkobilinové pigmenty 

dávají stolici charakteristickou hnědo-oranžovou barvu. Malá část urobilinoidů je 

reabsorbována a znovu vylučována játry enterohepatálním cyklem [53].  

 U člověka je hlavní vylučovací cestou bilirubinu a jeho katabolitů exkrece zažívacím 

traktem. Zhruba 10% celkové denní produkce je vyloučeno ve formě bilirubinu, asi 50% po 

přeměně na urobilinoidy [53]. Zbytek je metabolizován na jiné, nepřesně charakterizované 

produkty. Z uvedeného vyplývá, že metabolizace bilirubinu na urobilinoidy představuje 

hlavní katabolickou cestu bilirubinu [1]. 
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1.3. Bilirubin 

1.3.1. Struktura bilirubinu 
 

Nekonjugovaný bilirubin je nepolární acyklický pigment, tvořený čtyřmi pyrolovými 

kruhy (A-D), spojenými jednouhlíkovými methylenovými můstky. Kruhy A-B a kruhy C-D 

tvoří planární struktury, přičemž jsou uspořádány tak, že připomínají vrtuli; lopatky vrtule 

jsou tvořeny dipyroly, spojené jsou centrálním methylenovým můstkem, viz obr.5. V oblasti 

centrálního uhlíkového můstku je patrný zlom, úhel mezi dvěmi planárními částmi je 95° 

[16]. Vnější cykly (A a D) nesou polární laktamovou skupinu (-CO-NH-), na vnitřní kruhy je 

navázán propionát (-CH2-CH2-COOH). Zbylá místa na pyrolových kruzích jsou obsazena 

methylovými (-CH3) a vinylovými (-CH=CH2) substituenty, které jsou asymetricky 

rozmístěny [12].  

Obr.5 (a) nahoře: 4Z, 15Z bilirubin IXα. Konvenční 
tetrapyrolová struktura přirozeně se vyskytujícího bilirubinu 
IXα. Molekula je zobrazena jako laktamový tautomer v 
konfiguraci Z, Z. (b) vpravo: Planární zobrazení trojrozměrné 
konformace molekuly bilirubinu s vodíkovými můstky (...) 
(převzato z [53]). 
 

 

Přirozeně se vyskytující lidský bilirubin je označován jako bilirubin IXα. Z Název 

ukazuje, že sloučenina vznikla z  protoporfyrinu IX rozštěpením methylenového můstku 

v poloze α. V organismu se mohou vyskytovat i jiné isomery. Bilirubin IX je schopen 

spontánního rozštěpení se na dvě poloviny, po čemž následuje náhodná asociace těchto 

molekul za vzniku jiné tetrapyrolové struktury [46]. Výsledkem jsou konstituční isomery 

bilirubinu III, IX a XIII (viz obr.6).  
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Obr.6 Konstituční isomery bilirubinu III, IX, XIII (převzato z [53]).  
 

Jak již bylo řečeno, bilirubin vzniká z hemu rozštěpením α-methenylového můstku 

porfyrinového makrocyklu, α uhlíkový atom je eliminován jako CO. Nekonjugovaný bilirubin 

se ovšem může vyskytovat i v jiných formách. Teoreticky mohou existovat isomery IXα, IXβ, 

IXγ a IXδ v závislosti na tom, který methenylový můstek se při rozpadu hemu rozštěpil. 

Všechny tyto isomery se však vyskytují v organismu jen v nepatrných množstvích. Ve větší 

míře byl zaznamenám pouze výskyt hydrofilnějšího isomeru bilirubinu IXβ u novorozenců, 

kteří mají játra nezralá a schopná konjugace jen v malé míře [21].  

Dalším typem isomerie, vyskytující se u bilirubinu, je konfigurační isomerie. 

Přirozeně se vyskytující isomer 4Z, 15Z se označuje podle konfigurace na dvojné vazbě 

methylenových skupin, spojujících pyrolové kruhy A, B, resp. C, D. V této konfiguraci 

(označení pochází z německého „zusammen“)jsou dusíky pyrolových kruhů orientovány 

k sobě (viz obr.5). Rotací o 180° okolo C4 nebo C15, obvykle způsobené fluorescencí, mohou 

vzniknout isomery s opačně orientovanými pyrolovými dusíky (označované E z německého 

„entgegen“), jako jsou 4E, 15Z či 4Z, 15E, výjimečně pak i 4E, 15E [13]. Tyto intermediáty 

spontánně přecházejí zpět na 4Z, 15Z isoformu, ale isoforma 4E, 15Z může vytvořit 

cyklickou strukturu a vytvořit tak stabilnější molekulu, nazývanou lumirubin či                   



17 
 

EZ-cyklobilirubin [13]. I tato modifikace zvýší polaritu molekuly. Tohoto principu se využívá 

u fototerapie (viz dále v odstavci 1.4.2). 

Struktura a konfigurace 4Z, 15Z-bilirubinu IXα umožňuje vznik vodíkových vazeb 

(viz obr.5b). Vodíkové můstky vznikají mezi karboxylovými skupinami postranních řetězců a 

C=O a NH skupinami krajních pyrolových kruhů protilehlé poloviny molekuly. Díky této 

nekovalentní interakci dochází k významné konformační změně, která brání expozici 

polárních skupin bilirubinu do vodného prostředí a zároveň zvyšuje rigiditu celé molekuly. 

Právě tato konfigurační změna vysvětluje nepolární charakter bilirubinu a je důvodem, proč 

musí být bilirubin konjugován, aby mohl být vyloučen. Rozpustnost plně protonizovaného 

bilirubinu ve vodě je menší než 70 nmol.dm-3 [14]. S ionizací jedné karboxylové skupiny se 

jeden vodíkový můstek přerušuje, rozpustnost se zvyšuje, avšak ostatní vodíkové můstky stále 

drží „hřebenovou“ strukturu bilirubinu [53].  

 Kromě přirozeně se vyskytujícího isomeru IXα nevytváří žádný další isomer vodíkové 

můstky, proto nejsou zbytky kyselin na bilirubinu β, γ a δ tolik zakryté a molekula je 

polárnější – pro vyloučení do žluči dokonce není třeba konjugace [1]. 

Byly popsány dvě enantiomerické formy Z, Z bilirubinu, které se mohou mezi sebou 

přeměňovat. Obě jsou stabilizovány šesti H-vazbami a obě byly popsány na základě 

krystalografických studií [46]. Pro přechod z jedné formy na druhou je nutno překonat 

aktivační bariéru o velikosti 17,9 ± 0,5 kcal.mol-1 [47], zpřetrhat všech šest H-vazeb a znovu 

je sestavit jinak, viz obr.7. Systematický název pro molekulu bilirubinu IXα je 21H-bilin-

8,12-dipropanová kyselina, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-

tetramethyl-1,19 dioxo [58]. 

 

 
 

Obr.7 Enantiomery bilirubinu se šesti 
vodíkovými můstky. Jejich inverze vyžaduje 
přetrhání všech vodíkových můstků a jejich 
znovuvytvoření (převzato z [52]). 
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1.3.2. Fyzikální vlastnosti bilirubinu 
 
 Bilirubin IXα je nepolární tetrapyrol, sumárním vzorcem C33H36N4O6. Tvoří světle 

oranžové až červenohnědé monoklinické hranoly. Molekulová hmotnost je 584,26348 g.mol-1. 

Při zahřívání černá, netaví se. Bilirubin je špatně rozpustný ve vodě (obzvláště při 

fyziologickém pH a teplotě), rozpustnost je menší než 70 nmol.dm-3 [14] a vzrůstá 

v zásaditých roztocích. Ve vodě vytváří koloidní roztoky a povrchové filmy. Molekula je 

dobře solvatovatelná v nepolárních rozpouštědlech, jako jsou např. benzen, chloroform, 

chlorbenzen či sulfid uhličitý, slabě rozpustná je v alkoholech a etheru. Tvoří amidy a estery; 

mono a di estery bilirubinu jsou sloučeniny více polární, protože jejich vznikem dochází k 

úbytku vodíkových můstků, které stabilizují nepolární strukturu. Bilirubin je amfifilní 

struktury, avšak díky vodíkovým můstkům, které se tvoří mezi všemi polárními atomy 

bilirubinu, se chová lipofilně.  Molekula bilirubinu IXα je na světle labilní, podléhá 

isomerizaci (viz dále v odstavci 1.3.1) [53]. 

 Dalšími důležitými charakteristikami bilirubinu jsou jeho acidobazické vlastnosti. 

Dosud nejsou bohužel spolehlivě známy kyselé disociační konstanty (pKa) karboxylových 

skupin nekonjugovaného bilirubinu a to dokonce ani přibližně – výsledky se liší o celé 

jednotky (např. dle Boiadjieva a spol. je pKa v rozmezí 4-5 [43] a dle Hahma a spol. je pKa v 

rozmezí 8-9 [44]). Znalost hodnot pKa nekonjugovaného bilirubinu by přitom mohla pomoci 

při charakterizaci a pochopení interakcí UCB s jinými molekulami, zejména ovlivnění těchto 

interakcí změnami pH. Mohla by tak sehrát určitou roli i při terapii  novorozenecké žloutenky. 

 
Bilirubin byl zkoumán mnoha fyzikálně analytickými metodami, v následujícím textu 

jsou stručně shrnuty hlavní výsledky těchto prací. 

 UV - VIS absorpční spektra: Nekonjugovaný bilirubin v roztoku CHCl3 má 

maximum v oblasti  454 nm [45]. U alkalických vodných roztoků je posun u maxima o 10 - 

30 nm směrem ke kratším vlnovým délkám a navíc byl v alkalických roztocích zaznamenán 

slabší pás při 280 - 300 nm [60]. 

 Infračervená spektra: Při IR spektroskopii byly zaznamenány pásy bilirubinu  CHCl3 

v následujících oblastech: 3410 cm-1 značí NH skupinu, 3258 cm-1 značí OH skupinu, 2915 

cm-1 je pík pro CH vazbu v CH2 skupině, 1694 cm-1 je pro C=O skupinu, 1612 cm-1 je pro 
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C=C skupinu v pětičlenném cyklu. Celkem je z IR spektra bilirubinu v chloroformu patrných 

52 pásů [55]. 

 Ramanova spektra: Při Ramanově spektroskopii bilirubinu v chloroformu bylo 

zaznamenáno 26 pásů. Nejvýraznější z nich jsou v oblastech: 2917 cm-1 značí CH vazbu 

v CH2 skupině, 1611 cm-1 je pík pro C=C vazbu, 1450 cm-1 značí C-C a C-N vazbu 

v pyrolových kruzích a 1188 cm-1 C-CH2 vazbu [55]. 

Spektra cirkulárního dichroismu: Bilirubin je v achirálních rozpouštědlech opticky 

neaktivní. V přítomnosti některých proteinů (např. albuminu, ligandinu či Z proteinu) je ale 

patrný Cottonův efekt. Opticky aktivní bilirubinové komplexy poskytují dvě CD maxima: 400 

- 440 nm a další při 446 - 488 nm [60]. Pomocí CD lze proto sledovat vazbu na albumin a 

ligandin [54].  

 Protonová magnetická resonanční spektra: Singlety v oblasti od 9,5 do 11,3 ppm 

poukazují na přítomnost laktamu a pyrolu, protony CH3 skupin dávají signály při 1,8 – 2,0 

ppm a CH2 skupina uhlíku C10 poskytuje pás v oblasti 3,9 ppm. Vinylová skupina je 

zodpovědná za signál mezi 5 - 7 ppm [56]. 

 Hmotnostní spektra: Molekula nekonjugovaného bilirubinu má sumární vzorec 

C33H36N4O6 a celkovou hmotu 584,26348. Detegované pásy MS bilirubinu jsou v oblastech  

539,1; 285,1; 253,2; 241,2 a 213,2 [57]. 

 

1.4. Novorozenecká žloutenka a fototerapie 

1.4.1. Novorozenecká žloutenka 
 

 Hyperbilirubinemie je velmi častým onemocněním u novorozených dětí, 

manifestujícím se tzv. novorozeneckou žloutenkou. Příčinou je rozpad velkého množství 

červených krvinek a neschopnost jater konjugovat jejich degradační produkt – bilirubin. 

Bilirubin je toxický, jeho zvýšená koncentrace vede k poškození sluchu, motorickým 

poruchám, intelektuálnímu deficitu a v nejtěžších případech ke smrti novorozence [41]. 

 Hladina UCB je zvýšená téměř u všech novorozenců. Novorozenecká žloutenka je 

stav, kdy koncentrace celkového bilirubinu v séru novorozenců v prvních dnech po narození 

je větší než 256,5 µmol.dm-1 nebo přetrvává zvýšená koncentrace nad 171 µmol.dm-1 déle než 
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dva týdny [51]. Jako běžná koncentrace v séru zdravých a donošených novorozenců v době 

největšího přebytku bilirubinu je dána horní hranice 100 µmol.dm-1. Koncentrace bilirubinu 

do 340 µmol.dm-1 (a pravděpodobně i vyšší) jsou, v případě nasazení adekvátní léčby, bez 

rizika trvalého poškození centrální nervové soustavy novorozence. Při hodnotách v oblasti 

koncentrací 340 – 420 µmol.dm-1 hovoříme o těžké novorozenecké hyperbilirubinemii a při 

vyšších o extrémní hyperbilirubinemii [1]. Hladina bilirubinu se během pěti dnů po narození 

mění každou hodinu, což musí být zohledněno při interpretaci výsledků.  

 Mezi rizikové faktory pro novorozeneckou hyperbilirubinemii patří: nízká porodní 

hmotnost, kojení, neonatální infekce, předčasný odtok plodové vody, diabetes či hypertenze u 

matky, některé léky podávané matce v době početí i těhotenství, krvácení v 1. trimestru a 

další [48]. Za cytotoxicitu bilirubinu odpovídá především bilirubin volný, tedy nenavázaný na 

albumin či jinou solubilizující složku. Potíže může způsobit také nízká koncentrace albuminu, 

resp. poměr koncentrace albuminu ke koncentraci bilirubinu (koncentrace albuminu by měla 

být minimálně dvojnásobná koncentraci bilirubinu). Dalším zdrojem problémů může být 

zvýšený průtok krve hematoencefalickou bariérou nebo zvýšená permeabilita této bariéry, 

dále rozsah vazby na albumin, individuální schopnost nervových buněk metabolizovat 

bilirubin a další [1]. 

 

Katabolismus hemu v plodu 

 Hemoglobin se začíná tvořit v těle plodu velmi časně během jeho vývoje. Erytrocyty u 

fetu neprochází placentou, proto je zřejmé, že záhy musí dojít k vývoji katabolické dráhy 

hemoglobinu. Bilirubin se objevuje ve žluči plodu již od 14. týdne těhotenství, v amniotické 

tekutině dokonce již ve 12. týdnu těhotenství [49]. Jedná se o bilirubin IXβ, polární isomer 

bilirubinu, který se nepotřebuje pro sekreci do žluči konjugovat. Konjugáty bilirubinu IXα se 

objevují až později a teprve od 30. týdne těhotenství jsou monokonjugáty bilirubinu hlavním 

žlučovým pigmentem ve žluči [49]. Koncentrace albuminu je u fetu velmi nízká, ve funkci 

transportního proteinu ho zastupuje α-fetoprotein [22]. 

 Hlavní cesta vylučování nekonjugovaného bilirubinu u plodu probíhá přes matku - 

lipofilní bilirubin přechází přes placentu do mateřské cirkulace, kde je glukuronován a 

vyloučen trávicím traktem matky [50]. Méně významná je biotransformace přímo v játrech 

plodu, játra nejsou vyvinutá, neumí bilirubin účinně vychytávat. Potlačení této cesty má 

zřejmé důvody – při sekreci bilirubinu do žluči by se bilirubin usazoval ve střevě a při 
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nepřítomnosti mikroflory (trakt novorozence je sterilní) by se nemohl redukovat na netoxické 

urobilinoidy. Většina bilirubinu by se tak ze střeva vstřebala enterohepatálním cyklem a 

bilirubin by měl negativní vliv na nervovou soustavu [1].  

 

Bilirubin u novorozence 

Novorozenci se prakticky vždy rodí bez žloutenky, ač mají v krvi koncentrace bilirubinu až 

100 µmol.dm-3 [25]. Po narození se bilirubin začíná akumulovat a třetí den dosahuje 

koncentrace bilirubinu v krvi svého vrcholu [34].  

 Denní produkce bilirubinu v novorozeneckém období je 2-3krát vyšší než v dospělosti. 

Důvodů nadprodukce bilirubinu u novorozence je hned několik. Fetální erytrocyty mají kratší 

životnost (cca 90 dní), větší množství hemoglobinu; v těle novorozence je vyšší podíl časného 

bilirubinu (tzn. z nehemoglobinových zdrojů a z neefektivního vzniku a vývoje červených 

krvinek). Další patologickou příčinou nadprodukce bilirubinu může být inkompatibilita 

krevních skupin matky a plodu. Během těhotenství se může dostat část fetální krve do oběhu 

matky. Pokud jsou fetální erytrocyty antigenního typu (zejména systému Rh a AB0), vytvoří 

proti nim mateřský imunitní systém protilátky. Ty projdou placentou a způsobí hemolýzu 

fetálního hemoglobinu. Výsledkem je těžká hyperbilirubinemie. Méně častou příčinou 

nadprodukce bilirubinu bývá polycytemie – vzestup množství červených krvinek nad 

fyziologickou mez. K té dochází v důsledku krvácení z mateřské cirkulace do plodu, či 

hemoglobinopatie – porucha struktury nebo funkce hemoglobinu [1]. 

 Dalším spoluviníkem novorozenecké hyperbilirubinemie je porucha biotransformace a 

vylučování bilirubinu. Při narození dosahuje aktivita UDP-glukosiduronáttransferasy 

přibližně 1% aktivity zdravého dospělého jedince [48]. Tento stav je pomíjivý, po narození 

vzrůstá aktivita UDP-glukosiduronáttransferasy v játrech exponenciálně. Během dalšího týdne 

je kojenec schopen syntetizovat bilirubin glukuronidáty a vylučovat je stejně jako dospělec. 

Normálních hodnot dosahuje UDP-glukosiduronáttransferasa v období mezi 6.-14. týdnem 

[48]. Méně častá je absence glukuronové kyseliny či kompetice o ní. 

 U novorozence je patrná absence redukujících bakterií. Novorozenecký trakt se záhy 

po narození začíná kolonizovat, nicméně produkce urobilinoidů srovnatelné s dospělou 

populací je dosaženo nejdříve po šesti týdnech od narození [1]. 

  Taktéž kojení má vliv na vznik i léčbu hyperbilirubinemie. Kojení novorozenci mají 

ve srovnání s nekojenými dětmi vyšší bilirubinemii a ta může přetrvat týdny i měsíce, obvykle 
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však spontánně vymizí navzdory kontinuální výživě mateřským mlékem [48]. Jako hlavní 

příčina se jeví β-glukuronidasa, která hydrolyzuje monokonjugáty bilirubinu ve střevním 

lumen (v důsledku nedokonalé aktivity UDP-glukosiduronáttransferasy je hlavním 

konjugátem monoglukuronosylbilirubin). Navíc mají kojené děti zpomalené osidlování 

trávicího traktu bakteriální mikroflorou redukující bilirubin. Během tří měsíců od narození 

dochází k úpravě hladin bilirubinu i u kojených dětí [1]. 

1.4.2. Fototerapie v novorozeneckém období 
 

 Léčba světlem se u novorozenců praktikovala již od dvacátých let minulého století, 

aniž byl znám mechanismus. Objev fototerapie je připisován J. Wardové z  Essexu, zdravotní 

sestře, která dohlížela na předčasně narozené děti [52]. Sestra byla přesvědčená, že světlo a 

čerstvý vzduch léčí a proto brala děti s novorozeneckou hyperbilirubinemií do přírody. 

Všimla si, že kůže malých pacientů při pobytu na slunci blednou. Lékaři začali záměrně 

pacienty osvětlovat a pozorovali, že nejen že kůže opravdu bledla, ale že i hladina bilirubinu 

klesala. Tak vznikla fototerapie, která se používá dodnes. 

 Do dnešní doby se fototerapie prakticky nezměnila, jen se namísto slunečního světla 

používají světla umělá – modré či bílé fluorescenční zářivky.  

 K fototerapii jsou vybíráni pacienti dle věku (v hodinách, neboť koncentrace v séru 

novorozenců se po narození rapidně mění – graduje 3. den [48]), zralosti a přítomnosti 

rizikových faktorů. Děti jsou ozařovány několik hodin denně. Princip fototerapie je snížit 

koncentraci bilirubinu IXα v krvi a zpomalit jeho nárůst; tím se sníží riziko poškození mozku. 

Působením elektromagnetického záření nejčastěji o vlnové délce 430 – 490 nm (tedy 

modrozeleného světla) dochází v aerobním prostředí k fotoisomerizaci 4Z, 15Z bilirubinu na 

polárnější 4Z, 15E - bilirubin a posléze na lumirubin neboli EZ-cyklobilirubin [13] (při 

dlouhodobém ozařování), který se vylučuje bez nutnosti konjugace do žluče či do moče a má 

několikanásobně kratší poločas v krevním oběhu než ZE bilirubin. U nemocných 

novorozenců je složení isomerů bilirubinu před léčbou následující: 80% 4Z, 15Z; 14% 4Z, 

15E; 6% 4E, 15Z a 1% 4E, 15E [36]. 4Z, 15E isomer BR je tedy v séru novorozence v malém 

množství i před ozařováním, zřejmě vzniká díky kontaktu novorozence s běžným denním 

světlem.  
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 V literatuře se objevuje názor, že během ozařování novorozenců dochází (kromě 

konverze isomerů bilirubinu) i k fotooxidaci bilirubinu na biliverdin a další vylučitelné 

produkty menších hmotností. Sama fotooxidace by však byla v léčbě fototerapií neefektivní a 

nakolik je důležitá se zatím nepodařilo zjistit [52].   

 I fototerapie s sebou vzácně nese vedlejší účinky, např. průjem, hemolýzu, popáleniny 

kůže, vyrážku, dehydrataci či ztmavnutí kůže v důsledku indukce syntézy melaninu. Vyloučit 

nelze ani dlouhodobé následky fototerapie včetně genetických změn, proto se stále hledají 

nová terapeutika ke snížení koncentrace bilirubinu v séru novorozenců. Nejčastěji se testují 

látky k vyvázání bilirubinu ve střevě, které zabraňují enterohepatální cirkulaci. Přes možné 

komplikace  je fototerapie u těžké novorozenecké hyperbilirubinemie hlavním terapeutickým 

opatřením. Odhaduje se, že fototerapie je praktikována přibližně sedmkrát častěji než je 

nezbytné; důvodem je obava z možného poškození novorozence [48].  

 Další možnou metodou k rychlému odstranění bilirubinu z krve novorozence je 

výměnná transfuze, ta se ale používá jen výjimečně. 
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1.5. Ranarubin 
 
 Ranarubin je zatím málo prozkoumaný derivát bilirubinu, vyskytující se u pulců i 

dospělých obojživelníků – žab rodu Rana catesbeiana [59]. Dosud není známo, zda je u 

těchto obojživelníků ranarubin hlavním či jediným produktem odbourávání hemu [42], [59]. 

Enzymatickým přidáním HSO3
- se jedná o jinde zatím nezjištěný způsob zvýšení rozpustnosti 

bilirubinu, který je specifický pro tento rod. 

Obr.8 Struktura ranarubinu ~ bilirubin-C10-sulfonové kyseliny (převzato z [59]). 

 
 Důvodem pro zkoumání ranarubinu je podobnost struktury této látky s bilirubinem, 

zřejmá z obrázku 8. Rozdílem ve strukturách je přítomnost SO3H skupiny u ranarubinu, která 

zapříčiní mnohonásobně větší rozpustnost ranarubinu v polárních rozpouštědlech. Ranarubin 

je díky své rozpustnosti ve vodě velmi nadějným modelem pro studium fyzikálně-chemických 

charakteristik vlastního bilirubinu, např. kyselých disociačních konstant propionátových 

postranních řetězců. Předpokládá se, že sulfoskupina, kterou se ranarubin od bilirubinu liší, 

nijak výrazně neovlivní pKa karboxylových skupin. S ranarubinem se bude snáze pracovat, 

díky jeho rozpustnosti ve vodném prostředí. Znalost těchto charakteristik by usnadnila 

pochopení interakcí nekonjugovaného bilirubinu s dalšími molekulami a predikci jejich 

ovlivnění změnami pH.  

 Zatím jediná práce, zabývající se syntézou ranarubinu, pochází od čínských autorů 

[45]. V inertní atmosféře dusíku byl k methanolovému roztoku biliverdinu přidán roztok 

hydrogensiřičitanu sodného. Výsledkem této redukce byl bilirubin-10-sulfonát, tedy 

ranarubin. 
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2. Materiál a metody 
2.1.  Laboratorní přístroje a chemikálie 

 

Přístroje: 

Fotolyzér (λ = 366 nm; přístroj sestrojený na Katedře biochemie prof. Hodkem) 

Spektrofotometr NanoVue Plus, GE Healthcare, UK 

Hmotnostní spektrometr LC-MS-NGM 11, Esquire 3000, Bruker 

 

Chemikálie: 

 Výrobce Šarže 

Methanol, pro HPLC J. T. Baker 1030615008 

Kyselina mravenčí, p.a. PENTA 06430 

Amoniak vodný, p.a. LACHEMA, a.s. 313400880 

Chloroform, p.a. LACHEMA, a.s. 509481011 

 
Bilirubin i ranarubin byly poskytnuty prof. Lešetickým. 

 

2.2. Metody 

2.2.1. Příprava vzorků 
 

Ranarubin 

 Mnou používaný ranarubin byl připraven modifikací metody popsané v literatuře [45] 

prof. Lešetickým a to následovně: Biliverdin, rozpuštěný v butanolu, byl v atmosféře argonu 

smíchán s roztokem KHSO3 v butanolu a míchán po dvě hodiny. Výsledkem byl zeleno-žlutý 

roztok s bílými krystalky solí. Následně byl přidán jakožto srážecí činidlo síran sodný, druhý 

den byl roztok zfiltrován, odstředěn a převeden do atmosféry argonu. Ranarubin, připravený 

prof. Lešetickým, byl dodán ve tmavé vialce, rozpuštěný v butanolu jako roztok neurčené 

koncentrace. 
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 Ke 300 µl tohoto roztoku ranarubinu bylo přidáno 250 µl pufru (připraven z 500 µl 

vody, 40 µl kyseliny mravenčí a 100 µl amoniaku) a 250 µl methanolu. Výsledný roztok byl 

žluto-zelené barvy a byl použit jako pracovní roztok pro fotolytické a spektrometrické studie. 

 

Bilirubin 

 Z krystalického bilirubinu byl připraven roztok chloroformu o přibližné koncentraci 2 

g.dm-3. Pufr přidán nebyl. Výsledný roztok byl žluté barvy. 

2.2.2. Fotolýza  
 

 Roztoky bilirubinu a ranarubinu byly ozařovány v otevřených světlých zkumavkách ve 

fotolyzéru, zapůjčeném prof. Hodkem, viz obr.9. Vlnová délka UV lampy byla po celou dobu 

svícení konstatní, 366 nm. Vzorky byly odebírány v časech 0; 0,5; 1; 2 a 4 hodiny do 

uzavíratelných zkumavek, pro zajištění inertního prostředí promyty proudem dusíku, zabaleny 

do alobalu a vloženy do lednice. 

 

 

Obr.9 Fotolyzér sestrojený prof. Hodkem na katedře biochemie. 

Měřič průtoku 

Výměník tepla 

Peristaltické čerpadlo 

Fotolyzér 
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2.2.3. Hmotnostní spektrometrie 
 
 Vzorky ranarubinu a bilirubinu po fotolýze byly pro analýzu hmotnostní spektrometrií 

naředěny přibližně stokrát methanolem a ihned nastříknuty do spektrometru. Hmotnostní 

spektrometr LC-MS-NGM 11, Esquire 3000 je tvořen z následujících částí: k produkci iontů 

je používán elektrosprej (tedy měkká ionizační technika), hmotnostním analyzátorem je 

iontová past a následuje detektor a řídící jednotka. V aparatuře bylo udržováno vysoké 

vakuum (8.10-6 mBa), průtok vzorku byl 4 µl.min-1. Hmotnostní spektra byla měřena v oblasti 

0 až 900 m/ z a to RNDr. Štíchou. 

2.2.4. UV-VIS spektrofotometrie 
 
 Vzorky ranarubinu a bilirubinu bez ozařování a po ozařování ve fotolyzéru po dobu 

čtyř hodin byly změřeny ve spektrofotometru NanoVue Plus, GE Healthcare a to v oblasti 

300-600 nm. Pro ranarubin byla jako srovnávací roztok použita destilovaná voda, pro 

bilirubin chloroform.  

 Tento spektrofotometr byl zvolen z důvodů malého požadovaného objemu vzorků; lze 

s ním změřit spektra pro vzorky již o objemu 10 µl. 
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3. Výsledky a diskuse 
 
 

Zkoumaná látka ranarubin byla pro účely měření dodána již rozpuštěna v butanolu. 

Bilirubin v butanolu rozpustný není, jako rozpouštědlo byl tedy použit chloroform. Pufrovaný 

roztok ranarubinu poskytl na hmotnostních spektrech čitelnější výsledky než ranarubin bez 

pufru (použitý v předběžných experimentech). Jako pufr byl použit mravenčan amonný. 

Roztok bilirubinu v chloroformu nebyl s mravenčanem amonným mísitelný, pufr tedy použit 

nebyl. 

Je všeobecně známým faktem, že bilirubin reaguje na UV záření změnou struktury. 

Ozařování vzorků mělo ověřit, zda kromě fotolýzy dochází k rozpadu (fragmentaci) nebo 

oxidaci molekul bilirubinu či ranarubinu. 

Přítomnost ranarubinu v prověřovaném vzorku byla spektrometricky potvrzena, nadto 

byly určeny fragmenty ranarubinu a bilirubinu vzniklé po fotolýze vzorků v definovaných 

časech. 

 

Spektra hmotnostní 
 
Bilirubin 
 

Na hmotnostním spektrometru byla změřena spektra pro bilirubin. Na hmotnostních 

spektrech a, b, c i d obrázku 10 je vidět hlavní molekulární ion o poměru m/z 583,1 resp. 

583,2. Jedná se o anion bilirubinu, bez vodíku na jedné z karboxylových skupin. Molekulární 

pík bilirubinu o stejném poměru hmotnost/ náboj je tedy přítomen před i po ozařování roztoku 

a je iontem základním.  

 Pík o molekulové hmotnosti 285,1 odpovídá jednomu z dipyrolových fragmentů, 

vzniklých fotolýzou (přerušení vazby mezi C9 a C10 uhlíkem bilirubinu). Pík o molekulové 

hmotnosti 255,3 vznikl s největší pravděpodobností z druhého molekulového fragmentu o 

hmotnosti 299,3 a to odtržením karboxylové skupiny.  
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a 

 

 

b 

 

 

c 

 

 

d 

 

 
Obr.10 Bilirubin v methanolu, vzorky odebírány v časech 0 (a); 0,5 (b); 1 (c) a 4 (d) hodiny. 
 

Při srovnání hmotnostních spekter mnou naměřených s již dříve publikovanými 

výsledky [57] (oboje bez ozařování fotolyzérem) je zřejmá shoda. Bilirubin se rozpadá 

způsobem dříve popsaným. Po půlhodinovém ozařování většina pásů zmizela, po dalším 

ozařování zůstal stav neměnný. Jisté je, že po osvětlování vzorku nedošlo ke vzniku 

biliverdinu, resp. vzniká – li při osvětlování bilirubinu biliverdin, pak je jeho množství 

zanedbatelné, neboť ve spektru není zachycen. Z hmotnostních spekter není možné rozeznat 

zastoupení jednotlivých isomerů. Nelze tedy zjistit, zda došlo ke změně konformace. 

 
Ranarubin 
 

Z hmotnostních spekter ranarubinu lze identifikovat následující píky: s poměrem m/z 

663,1 to je molekulární ion, nejvýrazněji se projevuje na spektru a, tj. bez fotolýzy. Během 

ozařování po dobu 0,5 hodiny se pík zmenšil, při dalším ozařováním pak již zůstala situace 

neměnná. Fragmenty 581,1 resp. 581,2 vznikly z molekulárního iontu odtržením SO3H 

skupiny, v největším množství je přítomen v grafu a, tedy u roztoku ranarubinu, který nebyl 
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ozařován. Fragment 537,1 nebo 537,2 vznikl z molekulárního iontu odtržením SO3H i 

karboxylové skupiny, opět je nejpatrnější u spektra a.  

 
 
 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

Obr.11 Ranarubin v methanolu, vzorky odebírány v časech 0 (a); 0,5 (b); 1 (c); 2 (d) a 4 (e) hodiny. 
 

Hmotnostní spektra pro ranarubin dosud nebyla publikována, nicméně se ranarubin 

rozpadal předvídatelným způsobem, obdobně jako bilirubin. Za zmínku však stojí fragmenty 

ranarubinu, které mají větší molekulovou hmotnost než molekulární ion. Vyšší poměry m/z 

pro tyto ionty naznačují, že jednotlivé části ranarubinu zřejmě tvoří sloučeniny nebo ranarubin 

reaguje s rozpouštědlem či pufrem a tvoří adukty. Množství těchto aduktů zůstává během 

ozařování stejné, dále se nerozpadají. Během půlhodinového ozařování většina pásů zmizela a 

relativně ubylo píku 581,1 či 581,2 (vznikl z molekulárního iontu ranarubinu odtržením SO3H 

skupiny), při dlouhodobějším ozařování zůstal stav neměnný, viz obr. 11.  
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UV-VIS spektra 
Bilirubin 

Na spektrofotometru byla změřena spektra roztoku bilirubinu v chloroformu bez 

ozařování a po ozařování vzorku ve fotolyzéru o konstantní vlnové délce 366 nm po 4 hodiny. 

Mnou naměřená UV-VIS spektra bilirubinu v chloroformu se od dříve publikovaných 

výsledků téže metody takřka neliší, rozdíl v maximální vlnové délce je 2 nm (zde λmax = 456 

nm, dříve publikováno λmax = 454 nm) [45]. Dále je zřejmé, že se ozařováním maximální 

vlnová délka změnila (na λmax = 447 nm), došlo tedy zřejmě ke konformačním změnám, viz 

obr. 12. Tyto konformační změny  není hmotnostní spektrometr schopen zachytit.  

 

Ranarubin 

Absorpční spektra ranarubinu jsou v zásadě stejná před ozařováním i po ozařování, viz 

obr. 13. Maximální absorbance je v oblasti 411-412 nm a je doprovázena druhým absorpčním 

vrcholem („raménko“) při cca 435 nm. Zatímco první pozorované maximum není v literatuře 

zaznamenáno, hodnota 435 je shodná s údajem předchozí práce [45]. Bohužel, v předchozí 

publikaci není zachycen celý tvar absorpčního spektra, není možno posoudit, zda forma 

absorbující při 411-412 nm byla přítomna i v preparátu čínských autorů. Dalším možným 

vysvětlením je, že pásu 411-412 nm odpovídají neidentifikované píky na spektrech 

hmotnostních o větším m/z než molekulární ion. 

  

Obr.12 (nahoře) UV-VIS spektrum roztoku bilirubinu v chloroformu, naměřeno po ozařování vzorku 
fotolyzérem po dobu 4 hodiny. Maximum při vlnové délce 447 nm. 
Obr.13 (vpravo) UV-VIS spektrum roztoku ranarubinu v butanolu s pufrem (mravenčan amonný), 
naměřeno po ozařování vzorku fotolyzérem po dobu 4 hodiny. Maximum při vlnové délce 412 nm. 
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 Ke srovnání vlastností ranarubinu a bilirubinu by bylo vhodnější, aby obě látky byly 

rozpuštěné ve stejném rozpouštědle, příp. aby byl použit stejný pufr. Tyto podmínky bohužel 

zatím není možné zajistit; dosud se nepodařilo připravit ranarubin krystalický ani v jiných 

rozpouštědlech než v butanolu či metanolu a v těch není bilirubin rozpustný.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



33 
 

4. Závěr 
  

 V práci byly shrnuty nejdůležitější literární údaje o bilirubinu a jeho významu pro 

lidské zdraví Literatura o tomto tématu je velmi rozsáhlá a předkládaná bakalářská práce si 

proto nemůže činit nárok na úplnost. Naproti tomu literární údaje o další sloučenině, 

zkoumané v této bakalářské práci, ranarubinu, jsou zatím velmi kusé. 

V experimentální části práce bylo provedeno srovnání ranarubinu a bilirubinu 

metodami hmotnostní spektrometrie a absorpční spektrofotometrie, byl zkoumán také vliv 

ozařování za přístupu vzduchu (po dobu 4 hodin). Šlo o předběžné experimenty v rámci 

projektu, který by měl být zaměřen na zjištění kyselých disociačních konstant propionátových 

karboxylů v ranarubinu (jakožto modelu pro bilirubin).  

Získaná data dávají určitou naději, že by šlo ranarubin takto využít jako rozpustný 

model bilirubinu (podobnost chování obou sloučenin, zejména relativní stabilita vůči rozpadu 

při ozařování), ukazují však také na rozdíly v chování obou sloučenin. Vyjasnění těchto 

otázek musí být předmětem dalšího zkoumání. 
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