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Abstrakt 

Vrozenené poruchy metabolismu bilirubinu, dědičné hyperbilirubinémie, patří mezi 

metabolická onemocnění manifestovaná zejména v dětském věku. Nekonjugované 

hyperbilirubinémie vycházejí z poruch enzymu uridin difosfoglukuronosyltransferázy 

(UGT1A1) zprostředkovávajícího konjugaci bilirubinu s kyselinou glukuronovou 

v hepatocytu a jeho eliminaci na rozpustnou formu. V dalším kroku bilirubinové 

degradace probíhá transport konjugovaného bilirubinu z hepatocytu do žluče pomocí 

ATP dependentních transportérů ABCC2 (ATP vazebný kazetový protein),  

OATP1B1 a OATP1B3. Mutace v genech kódujících transportéry bilirubinu způsobují 

konjugované hyperbilirubinémie Dubin-Johnsonova nebo Rotorova typu. Tato práce 

se zaměřuje na studium nekonjugované hyperbilirubinémie u adolescentů včetně 

jejích atypických forem a na defekty v transportéru ABCC2 a jejich fenotypické 

projevy u člověka. 

 

Abstract 

Inherited disorders of bilirubin metabolism – hereditary hyperbilirubinemias – are 

metabolic disorders manifested in early childhood. Unconjugated hyperbilirubinemias 

result from the defect of the enzyme uridine diphosphoglucuronosyltransferase 

(UGT1A1). UGT1A1 mediates the conjugation of bilirubin with glucuronid acid in 

hepatocytes and its elimination to water soluble compound. In the next step of 

bilirubin degradation the transport of conjugated bilirubin from hepatocyte into the bile 

occure. It is caused by the ATP dependent transporters ABCC2, ATP1B1 and 

OATP1B3. Mutations in the genes coding the bilirubin transporters results in 

conjugated hyperbilirubinemia Dubin-Johnson or Rotor syndrome. This study is 

focused on unconjugated hyperbilirubinemia in adolescents including the non-typical 

manifestations and the defects of ABCC2 transporter and their phenotype in humans. 

 

Klíčová slova: 

Bilirubin, hyperbilirubinémie, nekonjugovaná hyperbilirubinémie, konjugovaná 

hyperbilirubinémie, Gilbertův syndrom, UGT1A1, Dubin-Johnsonův syndrom, 

ABCC2, MRP2, hemová degradace 
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Seznam použitých zkratek: 

ABCC2 - ATP dependentní transportér  z rodiny ABC, typ C2 

ALT  - alanin aminotransferáza 

AST  - aspartát aminotransferáza 

bp  - pár bazí 

CN-I  - Crigler-Najjarův syndrom, typ I 

CN-II  - Crigler-Najjarův syndrom, typ II 

D Bi  - D bilirubin 

DNA  - kyselina deoxyribonukleová 

DJS  - Dubin-Johnsonův syndrom 

EBV  - virus Eppstein-Barr 

ER  - endoplazmatické retikulum 

GS  - Gilbertův syndrom 

HAV  - žloutenka typu A 

HBV  - žloutenka typu B 

HCV  - žloutenka typu C 

Hbili  - hyperbilirubinémie (zvýšená hladina bilirubinu) 

MRP2  - protein zodpovědný za rezistenci vůči lékům, typ 2 

PBREM        - fenobarbitalový enhancer 

PCR  - polymerázová řetězová reakce 

RNA  - ribonukleová kyselina 

RTS  - Rotorův syndrom 

T bi  - celkový bilirubin 

UCB  - nekonjugovaný bilirubin 

UGT  - uridin-difosfoglukuronosyl transferáza 

UGT1A1 - gen kódující uridin difosfoglukuronosyl transferázu 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Úvod 

Vrozenými poruchami metabolismu bilirubinu  rozumíme dědičné defekty  v hemové 

degradaci, charakteristické zvýšenou hladinou cirkulujícího bilirubinu v krvi. Snížená 

funkce enzymů bilirubinové metabolické dráhy je klinicky manifestována jako 

žloutenka neinfekční povahy (Bosma 2003).  

 

Podle stupně defektu v metabolické dráze a jeho klinického projevu rozlišujeme 

konjugované a nekonjugované hyperbilirubinémie (Strassburg 2010). Nekonjugované 

hyperbilirubinémie vycházejí z defektu v genu UGT1A1 (uridin difosfo- 

glukuronosyltransferázy 1A1)  a podle stupně defektu tvoří 3 klinicky odlišné 

diagnostické jednotky. 

 

Nejméně závažný Gilbertův syndrom (GS) je charakterizován kolísavou hladinou 

nekonjugovaného bilirubinu v krvi, která je u dospělého jedince > 17 µmol/l. Obvykle 

se pohybuje v rozmezí 30 – 80 µmol/l. V kavkazské populaci je to způsobeno 

primárně inzercí TA nukleotidů v TATAA boxu genu UGT1A1. To je způsobeno 

sníženou aktivitou enzymu UGT1A (až na 30%), který katalyzuje konjugaci bilirubinu 

s kyselinou glukuronou v játrech (Arias and London 1957).  

 

Další stupeň nekonjugované hyperbilirubinémie představuje Crigler-Najjarův syndrom 

II. typu (CN-II) se zbytkovou aktivitou proteinu UGT1A, který reaguje na indukci 

fenobarbitalem. Nekonjugovaná hyperbilirubinémie u CN-II se pohybuje okolo 60-340 

µmol/l. Nejzávažnější život ohrožující hyperbilirubinémie Crigler-Najjarův syndrom I. 

typu (CN-I) je charakteristický téměř úplnou absencí aktivity UGT1A, kdy je léčba 

fenobarbitalem bez odezvy. Bilirubin se pohybuje okolo 340-680 µmol/l. Crigler-

Najjarův syndrom I. typu je letální již u novorozenců a kojenců. Jedinou možností je 

transplantace jater. Vylučování velkého množství nekonjugovaného bilirubinu 

představuje zejména u dětí v ranném věku riziko poškození nervové soustavy. 

(Blaschke, Berk et al. 1974; Arias 1976). 

 

Konjugované hyperbilirubinémie (Dubin-Johnsonův a Rotorův syndrom) vycházejí 

z defektu v transportu konjugovaného bilirubinu. Vzácné, nezávažné onemocnění 

Dubin-Johnsonův syndrom je způsoben mutacemi v genu ABCC2 (ATP vazebný 

kazetový protein). Výsledkem jsou poruchy v transportu endogenních a exogenních 
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aniontů a konjugátů z hepatocytu, u člověka klinicky manifestované jako 

hyperbilirubinémie (Dubin and Johnson 1954) (Iyanagi, Emi et al. 1998).  

 

Rotorův syndrom je vzácná a klinicky téměř asymptomatická konjugovaná 

hyperbilirubinémie vycházející taktéž z defektu transportu konjugovaného bilirubinu a 

to transportery OATP1B1 a  OATP1B3 (Van de Steeg, Stranecky et al. 2012). Obě 

konjugované hyperbilirubinémie provází převrácený poměr vylučovaných izomerů 

koproporfyrinů v moči (Frank and Doss 1989).  
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2. Bilirubin 

2.1. Bilirubin a jeho struktura 

Bilirubin je tetrapyrolový pigment, který vzniká z izomerů protoporfyrinu IX  štěpením 

α-methinového můstku porfyrinu v pozici 4 a 15 konfigurace Z. Proto je tento produkt 

hemové degradace, přirozeně se vyskytující v lidském organismu, označován jako 

bilirubin IX (4Z, 15Z) (Vitek L 2003).  Mezi postranním řetězcem tvořeným kyselinou 

propionovou na kruhu B a polárními skupinami na kruhu D a mezi postranním 

řetězcem s kyselinou propionovou na kruhu C a polárními skupinami na kruhu A (viz 

obrázek) vznikají vodíkové vazby.  

 

 

Obrázek 1. – Struktura a planární konformace biliru binu IX se zobrazenými 

vodíkovými m ůstky (Vitek L 2003) 

 

Intramolekulární vodíkové vazby díky konformačním změnám, které způsobují, 

zabraňují polárním skupinám  interagovat s vodnými rozpouštědly a jsou podstatou 

hydrofobního chování bilirubinu. (Falk H. 1986). Existuje několik forem tohoto 

tetrapyrolu. V plazmě převládá izomer IXα, další známé izomery IXβ, IXγ a IXδ jsou 

přítomny ve stopovém množství ve žluči. Stopové izomery vznikají otevřením 

porfyrinového kruhu v jiném místě než v poloze methinových můstků a proto 

nevytváří intramolekulární vodíkové můstky. Jsou tedy ve vodě rozpustnější a 

nepotřebují být konjugovány. 

 

Bilirubin vzniká odbouráváním hemu. Červený tetrapyrolový porfyrin s centrálním 

atomem železa reverzibilně váže kyslík a podílí se na jeho transportu. Za 

fyziologických podmínek je v největší míře odbouráván hem pocházející 
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z hemoglobinu stárnoucích červených krvinek (~ 80%). Zbylý hem pochází z 

myoglobinu, cytochromů a některých enzymů, např. katalázy či peroxidázy.   

 

Červené krvinky jsou degradovány retikuloendoteliálním systémem makrofágů 

sleziny a kostní dřeni. Denní produkce bilirubinu činí okolo 250 – 300 mg v závislosti 

na degradaci erytrocytů (Sherlock S. 2002).  

 

2. 2. Produkce bilirubinu 

Při katabolismu hemoglobinu je nejprve oddělena proteinová část – globin, který je 

znovu reutilizován jako celek či ve formě svých aminokyselin. Zbývající hem je 

oxidován mikrosomálním systémem hemoxygenázy.  První krok  tohoto 2 fázového 

procesu spočívá v oxidaci a redukci tetrapyrolu hemu v místě α methinových můstků. 

Jedná se o limitní krok hemové degradace, který vede k produkci oxidu uhelnatého 

(transportován dále do plic) a k odstranění železa. Železo je pro buňku toxické, je 

tedy uchováváno v proteinovém komplexu ve formě feritinu či hemosiderinu pro další 

využití. Výsledkem štěpení hemu hemoxygenázou je biliverdin IXα. Druhý krok dále 

probíhá v cytosolu, kde je biliverdin velkou rychlostí redukován  prostřednictvím 

biliverdin reduktázy vzniká žlutý bilirubin IXα (Stevenson, Vreman et al. 2011).  

 

Poslední reakce chybí u obojživelníků, plazů a ptáků, kde je vylučován netoxický ve 

vodě rozpustný biliverdin  IXα zelené barvy. Pravděpodobným důvodem je zřejmě 

vývoj placenty, neboť polární biliverdin není schopen přestupu přes placentární 

bariéru. Nekonjugovaný bilirubin tuto vlastnost má a tím se zabrání akumulaci 

rozpadlých produktů hemu v těle plodu (Vitek L 2003).  

 

2. 3. Cirkulace bilirubinu 

Bilirubin vzniklý hemovou degradací v retikuloendotheliálním systému se dostává do 

systémové cirkulace navázaný na hlavní transportní plazmatický protein albumin. 

Nekovalentní vazba nepolárního nekonjugovaného bilirubinu na albumin umožňuje 

jeho transport ve vodném prostředí a následnou disociaci. Pozoruhodná je afinita 

albuminu k bilirubinu. Má se za to, že se na albuminu  nachází místo s jak vysokou 

afinitou, kde se bilirubin váže pevně, tak s nízkou afinitou (Brodersen 1979). Řada 

léků, zejména salicyláty a sulfonamidy soutěží o vysoce afinitní místo s bilirubinem a 

mohou vyvolat  významný klinický efekt. Vazba na albumin také způsobí, že stejně 
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jako u jiných sloučenin vázaných na tento plazmatický protein nedochází k filtraci 

přes ledviny ale je transportován přes játra do žluči. (Murray R 1998) (Harvey 2011). 

 

 

 

Obrázek 2. - Schématické znázorn ění rozpadu hemu  (Bosma 2003) 
 
Vychytávání bilirubinu játry 

Bilirubin navázaný na albumin volně prostoupí sinusoidální endotelium hepatocytu a 

disociuje. Nekonjugovaný bilirubin je dále absorbován  systémem usnadněné difúze. 

Kapacita tohoto transportního systému je značná, takže není pro metabolismus 

bilirubinu limitní. Detailní mechanismus vstupu bilirubinu do jater včetně konkrétních 

transportních systémů není znám.  

V cytosolu hepatocytu je solubilita nekonjugovaného bilirubinu zajištěna vazbou na 

proteiny Y a Z. Protein Y je cytosolický protein z rodiny glutathion-S-transferázy 

s molekulovou hmotností 45 kDa. Nízkomolekulární protein Z (12 kDa) představuje 
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izoformu cytoplazmatického proteinu vážícího mastné kyseliny (FABPc). Proteiny Y a 

Z zajišťují transport do hladkého endoplazmatického retikula (Vitek L 2003). 

 

Konjugace a zajišt ění solubility 

Jedním ze způsobů eliminace nežádoucích sloučenin v buňce je konjugace 

s modifikovaným cukerným zbytkem. Pro tyto reakce buňka využívá xylózu, glukózu 

nebo kyselinu glukuronovou. Glukóza je v buňce v dostatečném množství a xylóza a 

glukuronová kyselina jsou vytvářeny z glukózy enzymem UDP-

glukózodehydrogenázou. Xylosidace je obvyklá u rostlin, glukosidace u bakterií a 

glukuronidace se vyskytuje u savců (Sherlock S. 2002).  

 

Eliminace bilirubinu stejně jako mnoha dalších xenobiotik (steroidů, hormonu štítné 

žlázy, katecholaminů, estradiolu, testosteronu, žlučových kyselin a fenolů) je 

zajišťována konjugací bilirubinu s kyselinou glukuronovou v endoplazmatickém 

retikulu hepatocytu. Kyselina glukuronová je syntetizována z glukózy přítomné v 

cytozolu a v komplexu s uridindifosfátem (UDP) utvoří kyselinu uridin-difosfo-

glukuronovou. Reakci zprostředkovává UDP-glukózo dehydrogenáza. 

 

Konjugace bilirubinu s kyselinou UDP-glukuronovou je katalyzována UDP-

glukuronosyltransferázou 1A1 (UGT1A1). Dochází k esterifikaci karboxylových 

skupin postranních karboxyethylových řetězců v pozici C8 a C12 a k uvolnění 

intramolekulárních vodíkových můstků. Ve vodě minimálně rozpustný bilirubin IXα je 

převeden polární konjugát bilirubinu bilirubindiglukuronid (tvoří 80%) či 

monoglukuronid (20%) (Berk 1994) Zatímco u dospělých jedinců představují 

diglukuronidy okolo 80% celkových konjugátů bilirubinu ve žluči, u novorozenců či při 

vysoké zátěži bilirubinem dominují monoglukuronidy (Volwiler W. 2007).  

 

Snížená konjugace bilirubinu může nastat z důvodů poruchy glukuronidace (defekt 

enzymu UGT1A1). Glukuronidaci lze naopak indukovat podáváním induktorů 

mikrozomálních enzymů jako například fenobarbitalu, který je schopen aktivitu UDP-

glukuronosyltransferázy zvýšit (využití při terapii Crigler-Najjarova syndromu) 

(Sherlock S. 2002). 
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2. 4. Transport konjugovaného bilirubinu do žlu če 

Rozpustný konjugát bilirubinu je z hepatocytů přes kanalikulární membránu vyloučen 

pomocí systému přenašečů do žluči. Rychlost vylučování bilirubinu je závislá na 

transportu do žluče. Největší podíl bilirubinu je transportován proti koncentračnímu 

gradientu ATP-dependentní pumpou MRP2 (protein 2 zodpovědný za lékovou 

rezistenci ). Často používané synonymum pro protein lékové rezistence  ABCC2 

značí jeho příslušnost k rodině ABC přenašečů. Protein MRP2 je multispecifický 

transportér organických iontů a kromě konjugovaného bilirubinu transportuje mnoho 

dalších substrátů včetně  konjugovaného glutathionu, leukotrienů či žlučových kyselin 

(Nies and Keppler 2007). 

 

2. 5. Průchod žlu čovými cestami 

Konjugovaný bilirubin vychází z jater žlučovými kapilárami,  prochází přes 

intrahepatální žlučovody do postupně větších extrahepatálních žlučových cest. 

Bilirubin je mezi jídly uchováván v žlučníku, odkud je během příjmu potravy 

vyprazdňován do duodena (Volwiler W. 2007). 

 

2. 6. Katabolismus ve st řevě 

K absorpci bilirubinu dochází převážně v tlustém střevě. Bakterie tlustého střeva β-

glukuronidázy hydrolyzují konjugovaný bilirubin odštěpením zbytku kyseliny 

glukuronové.  Pigment je následně degradován reduktázami střevní flóry na 

bezbarvé urobilinogeny.  

 

Jen malá část urobilinogenů je zpětně reabsorbována a portální krví se dostává zpět 

do jater, odkud je znova vylučována intrahepatálním urobilinovým cyklem (Murray R 

1998). Intrahepatální cirkulace byla ověřena radioaktivně značeným bilirubinem, kdy 

bylo zjištěno, že konjugovaný bilirubin musí být vzhledem ke své velikosti a polaritě 

předem hydrolyzován. Za patologických podmínek, při zvýšené tvorbě bilirubinu nebo 

při jaterní chorobě zamezující intrahepatálnímu cyklu, může dojít k vylučování 

urobilinogenů močí (Murray R 1998).  

 

Urobilinogeny  (sterkobilinogen, mezobilinogen, urobilinogen) jsou většinově 

oxidovány působením střevní flóry a dehydrogenázy na hnědě zbarvené sterkobilin, 

mesobilin a urobiliny, vylučované stolicí. Střevní mikroflóra hraje při vylučování 
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bilirubinu zásadní roli, což bylo experimentálně doloženo. Nepřítomnost urobilinů byla 

prokázána u potkanů bez střevní mikroflóry a dále u krys i  člověka po podávání 

perorálních antibiotik. Denní produkce urobilinů u člověka činí 50 – 250 mg za den a 

hydrogenaci bilirubinu zajišťují bakterie Clostridium ramosum, C. perfringens, C. 

difficile a Bacteroides fragilis (Vitek L. 2000).  
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3. Patofyziologie žloutenky (ikteru) 

Ke žlutému zbarvení kůže  (ikteru) dochází vlivem akumulace bilirubinu v krvi a jeho 

ukládání ve tkáních. Za hyperbilirubinémii jsou považovány hodnoty  bilirubinu v séru  

přesahující  20 µmol/l (tj. 1,2 mg/dl). Hyperbilirubinémie manifestovaná ikterem je 

zapříčiněná buď masivní hemolýzou nebo poruchami jaterního metabolismu 

bilirubinu na různých úrovních. I při rozsáhlé hemolýze však bývá hyperbilirubinémie 

mírná (< 68 µmol/l). Bilirubin se snadno váže k elastické tkáni a proto je ikterus 

manifestován zejména na kůži, očních sklérách a cévách (Volwiler W. 2007).  

 

Žloutenka by neměla být zaměňována s nažloutlým pigmentem způsobeným 

vysokým obsahem karotenu. Při nadměrném požívání žluté či oranžové zeleniny či 

vitaminových preparátů s obsahem beta karotenu se tento pigment ukládá v kůži a je 

patrný na dlaních, ploskách nohou či obličeji. Fyziologické hladiny bilirubinu v séru 

potvrzují, že se nejedná o hyperbilirubinémii. (Walker HK . 1990) 

 

Dle standardní klasifikace rozlišujeme tři typy žloutenky: prehepatální, hepatální a 

cholestatickou (obstrukční). Toto nejčastěji používané dělení, které bere v potaz 

lokalitu defektu považuje Effert za  zjednodušení, a proto navrhl členění z hlediska 

funkčního (Effert 2001): 

 

1. Hemolytická žloutenka -  zvýšená hemolýza – nápor bilirubinu na hepatocyty 

2. Dědičné hyperbilirubinémie – vrozené defekty konjugace a transportu 

bilirubinu 

3. Cholestatická žloutenka – zahrnující onemocnění jater a obstrukci žlučových 

cest 

 

3. 1. Hemolytická žloutenka 

Zvýšený rozpad červených krvinek vede ke vzestupu produkce bilirubinu. 

Výsledná žloutenka je obvykle mírná se sérovým bilirubinem okolo 68 – 102 

µmol/l (4- 6 mg/dl). Zdravá játra jsou schopna zvýšenou produkci poměrně bez 

problémů eliminovat. Lze detekovat zvýšené vylučování urobilinogenu v moči 

(Effert 2001). Jednou z příčin hemolytického ikteru je hemolytická anémie, kdy je 

hladina nekonjugovaného bilirubinu zvýšená, ale sérové aminotransferázy a 
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albumin ve fyziologickém rozpětí. Nízký je sérový haptoglobulin (Sherlock S. 

2002). 

 

3. 2. Dědičné hyperbilirubinémie 

Dědičné – či kongenitální hyperbilirubinémie vyplývají z přenosu mutací v genech 

kódujících enzymy, které se účastní metabolické dráhy bilirubinu. Jedná se 

zejména o defekty v konjugaci či transportu konjugovaného bilirubinu. 

Hyperbilirubinémie v séru je variabilní a odvíjí se od poruchy toho kterého enzymu 

či typu a lokalizace mutace.  

 

3. 3. Cholestatická žloutenka 

Poruchy sekrece žluči vyplývající z obstrukčních příčin nebo vzácné dědičné 

poruchy transportu ve žlučových cestách dávají vznik cholestatickému ikteru. 

V séru narůstá konjugovaný bilirubin, alkalické fosfatázy, transpeptidázy, celkový 

cholesterol a konugované žlučové kyseliny.  

 

Pro účely diferenciální diagnostiky hyperbilirubinémie je možné použít následující 

přehled příčin: 

 

I. NEKONJUGOVANÁ HYPERBILIRUBINÉMIE 

A) Nadprodukce bilirubinu 

• Hemolýza 

• Neefektivní erytropoéza 

B) Nízká absorpce 

• Léková interference 

C) Poruchy v konjugaci 

• Žloutenka novorozenců (fyziologická) 

• Žloutenka nezralých nedonošenců 

• Hereditární hyperbilirubinémie (Gilbertův a Crigler-Najjarův syndrom) 

• Získané poruchy vzniklé lékovou inhibicí 

 

II. KONJUGOVANÉ HYPERBILIRUBINÉMIE 

A)   Poruchy hepatocelulární exkrece 
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• Onemocnění s primárním poškozením jater – hepatitida, cirhóza 

• Intrahepatální cholestáza – léky, těhotenství, benigní idiopatická 

cholestáza 

• Dědičné konjugované hyperbilirubinémie (Dubin-Johnsonův a Rotorův 

syndrom) 

B) Obstrukce žlučových cest 

• Intrahepatální obstrukce – sklerotická cholangitida, primární biliární 

cirhóza 

• Extrahepatální obstrukce – žlučové kameny či tumory  

 

 

3. 4. Vyšet ření  

Přestože žloutenka není onemocnění jako takové, je průvodním jevem více či méně 

závažné patofyziologie. Kromě běžných biochemických testů (jaterní testy, bilirubin) 

jsou žádoucí testy na virové markery a sonografie. V případě hemolytické žloutenky 

lze doporučit hematologické vyšetření. Vzácně mohou být zvažovány autoimunitní 

protilátky. 

 

3. 5. Diferenciální diagnostika ikteru 

Základním předpokladem přesného stanovení diagnózy je pečlivá anamnéza. 

Vyšetřující lékař používá otázky zaměřené na cílovou skupinu nemocného. Zejména 

u mladých osob je předpokládán výskyt hepatitidy, dotazy se zaměřují na drogy, 

zneužívání alkoholu, homosexualitu atd. U starších osob s velkým váhovým úbytkem 

je vyšší pravděpodobnost karcinomu.  

 

Kromě nažloutlého pigmentu pokožky (skléry a sliznice) si pacienti mohou stěžovat 

na únavu a malátnost. Bolesti břicha jsou charakteristické u nemocných s biliární 

obstrukcí způsobenou žlučovými kameny a někdy je patrné zvětšení jater (Sherlock 

S. 2002), (Kabicek 2007). 
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Pokládané otázky: 

Země původu - incidence hepatitidy B je zvýšená v severní Africe a v zemích

     vzdáleného východu 

Trvání onemocnění – v minulosti prodělaná žloutenka v kombinaci s dlouhodobou 

  ztrátou hmotnosti (možná malignita); krátké trvání provázené 

  malátností ( zvážení hepatitidy) 

Okolí nemocného - epidemie žloutenky (hepatitida A) 

Strava   - konzumace mořských plodů (hepatitida A) 

Cestování  - zvýšené riziko hepatitidy A 

Nitrožilní aplikace    - u pacientů s drogovým abúzem, tetování (hepatitida B a C) 

Homosexualita  - riziková skupina hepatitidy B  

Transfúze  - krve nebo krevních derivátů v rozvojových zemích (hepatitida) 

Léky   - v uplynulých 2 – 3 měsících – některé léky indukují ikterus 

Anestetika  - mohou způsobit žloutenku (např. halothan) 

Operace  - žlučových cest z důvodů karcinomu 

Zaměstnání  - pracovníci v zemědělství či deratizace – ohrožení leptospirózou 

Horečka  - či lokální tuhost z důvodů cholangitidy nebo abscesu. 
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4. Vrozené poruchy metabolismu bilirubinu 

4. 1. Definice a klasifikace 

Vrozenými poruchami metabolismu bilirubinu  rozumíme dědičné defekty  v hemové 

degradaci, charakteristické zvýšenou hladinou cirkulujícího bilirubinu v krvi 

(hyperbilirubinémií). Snížená funkce enzymů bilirubinové metabolické dráhy je 

klinicky manifestována jako žloutenka neinfekční povahy. Hyperbilirubinémie je podle 

stupně defektu klasifikována jako nekonjugovaná (nedostatečná konjugace 

způsobená defektem v enzymu UGT1A1, katalyzujícím konjugaci bilirubinu) či 

nekonjugovaná (defekt v transportu bilirubinu). 

 

Nekonjugovanou hyperbilirubinemii pozorujeme u Crigler-Najjarova syndromu typu I 

a II a u Gilbertova syndromu. Crigler-Najjarův syndrom I. typu je závažné 

onemocnění, pacienti trpí absencí aktivity uridin difosfo-glukuronosyltransferázy 

(UGT1A), která katalyzuje konjugaci bilirubinu s kyselinou glukuronovou v hepatocytu 

(Gilbert and Lereboulet 1901). Pacienti s Crigler-Najjarovým syndromem II. typu trpí 

defektem stejného enzymu, jehož aktivitu lze však částečně terapeuticky indukovat 

(Strassburg and Mans 2000). Crigler-Najjarův syndrom I i II. typu je způsoben 

mutacemi ve strukturní části genu UGT1A1, který kóduje UGT1A protein. Naopak 

Gilbertův syndrom je v kavkazské populaci zapříčiněn převážně variantami 

v regulační oblasti genu UGT1A1 a to jak TATAA boxu genu, tak  ve 

fenobarbitalovém enhanceru (PBREM) (Sugatani, Yamakawa et al. 2004).  

 

Vzácná onemocnění asociovaná s poruchou konjugace bilirubinu jsou Dubin-

Johnsonův a Rotorův syndrom. Oba syndromy způsobují poruchy v transportu 

konjugovaného bilirubinu do žluče. Dubin-Johnsonův syndrom vychází z mutací 

v genu MRP2 (ATP-vazebný kazetový transporter, ABCC2). Zatímco existence genu 

MRP2 a jeho vazba s Dubin-Johnsonovým syndromem je známa již téměř 2 

desetiletí, k objevu digenního Rotorova syndromu přispěl český tým teprve nedávno. 

 

Vrozené poruchy metabolismu bilirubinu patří do skupiny onemocnění jaterních 

onemocnění s jinak normální funkcí jater (hodnoty transferáz jsou nezvýšené), virové 

markery na hepatitidu negativní a u pacientů neprobíhá hemolýza.  
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4. 2. Uridin-difosfoglukuronosyltransferázy (UGTs) 

UGTs katalyzují glukuronidaci – přidání glykosylové skupiny cukru k malé hydrofobní 

molekule. U strunatců děj probíhá v endoplazmatickém retikulu hepatocytu a 

představuje hlavní metabolickou dráhu eliminace bilirubinu a malých lipofilních 

molekul na sloučeniny rozpustné ve vodě. 

 

Rodina uridin-difosfoglukuronosyltransferáz je velmi členitá. U člověka se geny 

kódující UGT2 protein nacházejí na 4 chromozomu v oblasti 4q13 a 4q28. Jejich 

mRNA je sestřižena do 6ti exonů a substráty pro vzniklý enzym jsou zejména 

steroidy a žlučové kyseliny  (Tukey and Strassburg 2000). 

 

Obrázek 3. Fylogeneze enzym ů rodiny UGT  (Tukey and Strassburg 2000) 

 

UGT1A lokus se nachází na chromozomu 2q37 a kóduje geny UGT1A1, UGT1A3, 

UGT1A4, UGT1A5, UGT1A6, UGT1A7, UGT1A9 a UGT1A10.  UGT1A oblast 

zaujímá více než 198 kb a 13 variant prvního exonu za kterým v C-terminální oblasti 

následují čtyři exony (2 - 5) identické pro všechny varianty, které kódují UGT1 

proteiny (Gong and al. 2001).   
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Při transkripci produktů s každým unikátním exonem 1 dochází ke kombinaci 1. 

exonu s běžnými varianty 2-5. (Levesque, Girard et al. 2007). Všechny UGT1A 

proteiny (u člověka) mají identickou sekvenci exonů 2-4.  

 

U člověka 1. exon proteinu UGT1A1 (RefSeq: 000 463) čítá 855 bp.  Další exony 

jsou menší, exon 2 zaujímá 132 bp, exon 3 má 88 bp a exon  4 je dlouhý 220 bp. 

Exon 5 byl původně  popsán Ritterem v roce 1992 . Další zkoumání o několit let 

později ukázalo, že gen UGT1A kromě zvláštního sestřihu v exonu 1 využívá i 

alternativní sestřih v 5. exonu a prokázalo kromě UGT1A1_i1  existenci izoformy 

UGT1A1_i2.  Spekuluje se, že izoforma UGT1A1_i2 může negativně ovlivňovat 

funkci UGT1A1_i1. (Ritter, Chen et al. 1992), (Levesque, Girard et al. 2007). 

 

Izoforma UGT1A1_i2 byla izolována v ledvinách (GenBank BC053576). Odvozená 

aminokyselinová sekvence proteinu predikuje kratší C-terminální konec ve srovnání 

s ostatními UGT1A variantami. V návaznosti na toto zjištění bylo identifikováno 

intronní akceptorové místo následované 28 bp čtecího rámce s několika downstream 

polyadenylačními signály (GenBank AF297093). Izoforma UGT1A1_i1  (z jater) byla 

srovnávána s izoformou 2. Exon 5 původně popsaný Ritterem byl přejmenován na 5a 

a nový exon objevený v původním intronu 4 byl označen jako exon 5b. N-terminální 

sekvence 45 kD proteinu UGT1A_i2 je identická s izoformou 1 (55 kD), izoforma 2 

však navíc obsahuje unikátní sekvenci na C-konci. Western blot analýzy ukazují, že 

izoforma 2 je exprimována v játrech, ledvinách a ve střevě a že míra exprese je pro 

některé tkáně srovnatelná s izoformou 1(Levesque, Girard et al. 2007).  

 

Velikost enzymů UGT u lidí se pohybuje okolo 529 – 534 aminokyselin. Z hlediska 

struktury mají proteiny  několik vysoce konzervovaných domén, jejichž význam 

spočívá v uchycení v membráně a aktivitě proteinu. UGT1 proteiny jsou kódovány 5ti 

exony, UGT2 kóduje 6 exonů. Obě větve proteinové rodiny jsou si podobné 

v posledních 250ti aminokyselinách na C-konci. Aminokyseliny v N-terminální části 

peptidu (cca 280 aminokyselin) jsou více odlišn. S výjimkou UGT1A10 všechny UGT 

proteiny obsahují N-terminální sekvenci, která je odstraněna inzercí proteinu do 

endoplazmatického retikula (Tukey and Strassburg 2000). 
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Substrátová specifita UGT1A enzymů je divergentní. Tkáňová specifita a individuální 

regulace prvních exonů UGT1A byla u člověka potvrzena na různých místech 

gastrointestinálního traktu a v játrech. Byly klonovány a charakterizovány transkripty 

UGT1A1, UGT1A3, UGT1A4, UGT1A6 a UGT1A9 v játrech. Později byly 

identifikovány transkripty téměř výlučně v extrahepatálních epitelech - UGT1A7 

v jícnu a žaludku, UGT1A8 v jícnu a ve střevě (Strassburg, Oldhafer et al. 1997). 
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4. 3. Gilbert ův syndrom - OMIM  # 143 500 

Klinický obraz 

Gilbertův syndrom je charakterizován jako dědičná, chronická, mírná a benigní 

nekonjugovaná hyperbilirubinémie zapříčiněná nesprávnou eliminací bilirubinu v jinak 

zdravých játrech (Bosma, Chowdhury et al. 1995; Bosma 2003). 

 

Jako jedna nejčastější z vrozených nekonjugovaných hyperbilirubinémií byl Gilbertův 

syndrom charakterizován již v roce 1901 Gilbertem a Lerebouletem. O několik 

desetiletí později v roce 1957 Arias publikoval komplexnější studii chronických 

nekonjugovaných hyperbilirubinémií, takže je Gilbertův syndrom ve starší literatuře 

nazýván také Ariasův. Díky práci dánského internisty Meulengrachta a jeho práci Der 

Chronische Hereditare Hamolytische Ikterus je občas používáno synonymum 

Meulengrachtův (Meulengracht E. 1922; Arias and London 1957). 

 

Hladiny bilirubinu u Gilbertova syndromu jsou kolísavé a obvykle nebývají vysoké. 

Referenční hodnoty stanovují hyperbilirubinémii kdy bilirubin < 17 µmol/l (g/dl...). 

Hodnoty dospělých pacientů s Gilbertovým syndromem se pohybují do 60 µmol/l, 

zřídka jsou vyšší než 100 µmol/l. Hyperbilirubinémie je kolísavá s denními i 

sezónními odchylkami, u 1/3 pacientů s GS jsou hladiny normální (Bosma 2003). To 

předpokládá koexistenci vnitřních či vnějších faktorů (hyperbilirubinémie je 

manifestovaná častěji u mužů a to zejména v adolescenci, po zátěži Eppstein-

Barrové infekce atd.) (Kabicek 2007). Ikterus je mírný, obvykle limitovaný na skléry a 

sliznice. Žloutenka je patrnější u jedinců s větší pigmentací a tmavýma očima. 

 

 

 

Obrázek 4. - Chlapec s charakteristickým zabarvením  sklér.  

Modifikováno podle  (www.wikipedia.org) 

 

Na rozvoji hyperbilirubinémie se podílí významně stres – ať už fyzický či psychický. U 

jedinců s GS bilirubin výrazně stoupá po hladovění, namáhavém fyzickém cvičení či 
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horečce. Pacienti se mohou stěžovat na neurčité bolesti/nepohodu břicha bez 

zjevných příčin (Strassburg and Manns 2000). 

 

Kolísavá hyperbilirubinémie v krvi je jedinou laboratorní známkou (která může a 

nemusí být přítomna). Jaterní biopsie, která u pacientů s GS není obvykle indikována 

je beze známek patologie (Gilbert and Lereboulet 1901). 

 

Z klinického hlediska je významná diferencionální diagnostika infekční žloutenky od 

neinfekční hyperbilirubinémie (pacient s GS mylně hospitalizovaný na infekčním 

oddělení je zbytečně vystavován riziku), hyperbilirubinémie hemolytické a rozlišení 

mezi jednotlivými typy hereditární hyperbilirubinémie Crigler-Najjarova, Dubin-

Johnsonova, Rotorova či Gilbertova typu. 

 

Genetika a molekulární biologie Gilbertova syndromu  

Gen pro UGT1-glukuronosyltransferázu UGT1A1 byl klonován a charakterizován 

Ritterem et al. v roce 1991, kdy byla potvrzena jeho vazba s hyperbilirubinémií 

Crigler-Najjarova typu (Ritter, Crawford et al. 1991; Bosma, Chowdhury et al. 1995). 

Gen se nachází na 2. chromozomu v oblasti q37. 

 

Existují dva typy variant způsobujících poruchy UGT1A glukuronidace. V našich 

zeměpisných šířkách jsou nejrozšířenější alternativy promotoru, ať už TATAA boxu 

genu UGT1A1 či fenobarbitalového enhanceru PBREM (T-3263G) (Maruo, D'Addario 

et al. 2004). Naopak pro Japonskou populaci je charakteristická mutace ve strukturní 

části genu, konkrétně G211A v exonu ji, která ústí v záměnu aminokyselin G71R 

(Koiwai, Nishizawa et al. 1995) Další častou změnou je C686A a záměna 

aminokyselin v pozici P229L (Kaniwa, Kurose et al. 2005).  

 

Inzerci 2 TA nukleotidů v TATAA boxu genu UGT1A1 jako nejčastější příčinu 

Gilbertova syndromu u kavkazské populace identifikoval a popsal Bosma et al. 

(Bosma, Chowdhury et al. 1995). Sáhodlouhé diskuze na téma, zda se jedná o 

polymorfizmus, mutaci či funkční polymorfizmus elegantně obešel svým 

pojmenováním Mackenzie, který poprvé použil označení varianta  UGT1A*28. 

(Mackenzie, Owens et al. 1997). Homozygotní varianta s inzercemi TA nukleotidů, ať 

už A(TA)7TAA , A(TA)8TAA  či A(TA)5TAA se od wild type  promotoru A(TA)6TAA 
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liší sníženou transkripcí genu UGT1A1 a následně sníženou glukuronidací bilirubinu 

(Bosma, J. et al. 1995). Alela UGT1A*28 je téměř exkluzivně přítomna 

v homozygotním stavu v 11-16% v Evropské a Severoamerické populaci (Bosma, 

Chowdhury et al. 1995). 

 

 

 

Obrázek 5. - Schématické znázorn ění vlivu promotorové inzerce na 

patofyziologii žloutenky (Kabicek and Barnincova 2007) 

 

Korelace genotypu s laboratorními nálezy bilirubinu byla v Německu provedena na 

souboru 265 zdravých kontrol. Distribuce genotypu 43:45:12 pro TA6/TA6, TA6/TA7 

a TA7/6A7. Hladiny sérového bilirubinu vzestupně korelovaly s přítomností alely TA7. 

Průměrný bilirubin byl 12, 0; 14,0 a 20,0 µmol/l (Borlak, Thum et al. 2000).  

 

Hyperbilirubinémie u GS není záležitostí jedné, ale spíše koincidencí více změn – ať 

už na úrovni molekulárně biologické či environmentální. Sugatani et al. publikovali 

práci, kde prokazují polymorfizmus podílející se na snížení transkripce enzymu 

UGT1A1 a následné snížené konjugaci bilirubinu s kyselinou glukuronovou. 

Fenobarbitalový enhancer PBREM ovlivňuje transkripci genu UGT1A1 a nachází se 

několik tisíc bazí upstream před vlastním genem.  Polymorfizmus T-3263G taktéž 

snižuje transkripci genu UGT1A1 a vede ke zvýšení nekonjugovaného bilirubinu 
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v krvi. Sugatani ve své publikaci poukazuje na zvýšenou alelickou frekvenci 

A(TA)7TAA spolu s T-3263G (Sugatani, Yamakawa et al. 2002). Maruo tuto 

myšlenku rozvíjí a postuluje studii, že je heredita je polymorfizmů vázaná a tudíž se 

oba podílejí  na patofyziologii hyperbilirubinémie  vždy současně (Maruo, D'Addario 

et al. 2004). Jeho práce má však nedostatek, poněvadž není provedena na 

dostatečně velkém souboru a Jirsa et al. publikují práci, která hypotézu Marua o 

úplné vazbě obou polymorfizmů vyvrací (Jirsa, Petrasek et al. 2006). Z výsledků 

různých prací je však jisté, že efekt mutací s polymorfizmy v regulační oblasti genu 

se sčítá (Kamisako 2004).  

Tabulka č. 1 – Koincidenci n ěkolika genetických variant na hladinu bilirubinu  

%  z TATA 
box 

Kódující oblast Bilirubin µmol/l 
populace 

TA 6/6 Wild type 10 46 
TA 6/6 G71R+/- 10 24 
TA 6/7 Wild type 11 14 
TA 6/6 Y486D+/- 15 3 
TA 6/6 G71R+/+ 18 5 
TA 6/7 G71R+/- 19 4 
TA 7/7 Wild type 26 4 
TA 7/7 P229Q+/- 42 Vzácné 
TA 6/6 Y486D+/+ 93 Vzácné 
TA 6/6 Y 486D+/+:G71R+/- 201 Vzácné 

 

První studie genotypů promotorové oblasti u kavkazské populace a vliv koincidence 

polymorfizmů T-3263G a A(TA)7TAA na hyperbilirubinémii byla provedena nedávno 

(Slachtova, Kemlink et al. 2009).  V kontrolním soubor, který reprezentoval vzorek 

zdravé populace a nezačleňoval jedince s klinicky manifestovanou hyperbilirubinémii 

Gilbertova typu se objevily genotypy A(TA)6TAA, A(TA)7TAA či kombinace. Ukázalo 

se, že konjugace bilirubinu stoupá přímo úměrně s koincidencí obou defektů 

v promotorové oblasti.  

Tabulka č. 2 – Průměrné hladiny bilirubinu u kontrol ve srovnání s geno typem (in µmol/l) 

 

  T/T   T/G   G/G 

6/6  8,37 (±2,31)  8,47 (±0,81)  13 

6/7  8,48 (±3,66)  10,58 (±4,39) 13,62 (±3,15) 

7/7  0   12,3 (±4,53)  0 
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Frekvence Gilbertova syndromu v kavkazské populaci je poměrně vysoká, alelu 

A(TA)7TAA nese až 30% jedinců. Dedičnost je však stejně jako u většiny 

hereditárních hyperbilirubinémií recesivní a k manifestaci onemocnění je nezbytný 

defekt na obou alelách genu. Homozygotní jedinci TA inzerce představují okolo 15% 

běžné populace, avšak u 5-11% je hyperrbilirubinémie manifestovaná (Owens and 

Evans 1975; Bosma, Chowdhury et al. 1995).  

 

Vzhledem k časté frekvenci Gilbertova syndromu v populaci byl popsán současný 

výskyt GS s jinými onemocněními – např. s hemochromatózou, deficitem glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy, schizofrenií a dalšími (Costa, Vieira et al. 2002; Sikorska, 

Liberek et al. 2011) 

 

4. 4. Crigler-Najjar ův syndrom I. typu - OMIM # 218 800 

Klinický obraz 

Metabolická porucha Crigler-Najjarova typu I (CN-I) je charakterizovaná téměř úplnou 

absencí glukuronidace bilirubinu. Akumulace nekonjugovaného bilirubinu vede 

k nehemolytickému ikteru již v prvních dnech života a je následovaná akumulací 

toxického bilirubinu v gliových buňkách a nervových zakončeních. Klinické označení 

hromadění bilirubinu je vyjádřeno jako jádrový ikterus (Crigler and Najjar 1952). 

U novorozenců dochází k výraznému rozvoji nekonjugované hyperbilirubinémie, jež 

dosahuje hodnot 340-685 µmol/l či vyšších. Histologický profil jater je normální. 

Pacienti s CN-I neodpovídají na léčbu fenobarbitalem. Přínosná je fototerapie (avšak 

jen v ranném období života), plazmaferéza a výměna albuminu. Jedná se o velmi 

závažné život ohrožující onemocnění a téměř jediným východiskem je transplantace 

jater (Ciotti, Obaray et al. 1997). 

 

Molekulární biologie 

Crigler-Najjarův syndrom I je způsoben téměř úplnou absencí UGT1A1 aktivity 

(Crigler and Najjar 1952). Většina dosud nalezených mutací se vyskytuje v některém 

z pěti exonů strukturní části genu. Syndrom je velmi vzácný a děděný autosomálně 

recesivně (Chowdhury, Wolkoff et al. 2001).  

Dosud bylo publikováno nemnoho mutací. Delece o velikosti 13bp v exonu 2 

způsobuje ztrátu vysoce konzervovaného C-konce s důsledkem ztráty jeho ukotvení 

v membráně endoplazmatického retikula (Ritter, Yeatman et al. 1992). Další 
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z publikovaných mutací je složená heterozygozita pro C145T transicí v exonu 1, 

která ústí v předčasný stop codon a A>G transice v oblasti akceptorového místa 

splicingu intronu 3 (Gantla, Baker et al. 1998). Celkem je známo/publikováno okolo 

desítky mutací v genu UGT1A1 s fenotypem Crigler-Najjarova syndromu I. Stejně 

jako u jiných recesivně děděných onemocnění zde hrají podstatnou roli konsangvinní 

svazky a izolované populace. 

 

4. 5. Crigler-Najjar ův syndrom II. typu - OMIM # 606 785 

Klinická charakteristika 

Crigler-Najjarův syndrom II. typu (CN-II) je zapříčiněn sníženou aktivitou enzymu 

UGT1A1. Klinicky byl popsán Ariasem, který jej vyčlenil jako samostatnou klinickou 

jednotku od CN-I (Arias, Gartner et al. 1969) 

V séru pacientů s Crigler-Najjarovým syndromem se hyperbilirubinémie pohybuje 

okolo 60-340 µmol/l a UGT1A1 aktivita je větší než 10%. Ačkoli je enzymatická 

aktivita redukována, může být terapeuticky indukována pomocí léčby 

s fenobarbitalem. Tato terapie u pacientů s CN-II snižuje hyperbilirubinémii až o 25% 

původních hodnot. Crigler-Najjarův syndrom II. typu je častější než CN-I a jeho 

projevy nejsou tak fatální.  

 

Starší literatura odkazuje, že postižení CN-II netrpí neurotoxicitou jako důsledkem 

akumulace bilirubinu, pozdější literatura však dokumentuje pacienty, kteří v důsledku 

neurologických lézí jádrového ikteru zemřeli ((Blaschke, Berk et al. 1974; Bollan, 

Juany et al. 1975; Servedio, d'Apolito et al. 2005) 

 

Molekulární biologie 

Většina publikovaných mutací ve strukturní části genu UGT1A1 s fenotypem Crigler-

Najjarova syndromu II. typu je děděná autosomálně recesivně. Jsou známy desítky 

mutací v genu UGT1A1 způsobující CN-II a jedná se zejména o bodové mutace. 

Koiwai publikoval rodinu s nonsence mutací způsobenou substitucí na pouze jedné 

alele. In vitro experimenty potvrdily, že v tomto případě je mutace autosomálně 

dominantní a že vytváří heterologní podjednotku struktury (Koiwai, Sachiko et al. 

1996). 
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Diferenciální diagnostika 

K rozlišení mezi Crigler-Najjarovým syndromem I. a II. typu a Gilbertovým 

syndromem byl v minulosti kromě laboratorních hodnot často využíván 

fenobarbitalový test či test hladověním. Některé z těchto testů jsou pro svou snadnou 

dostupnost v rozvojových zemích stále využívány. U pacientů byla 36 hodinovým 

hladověním vyvolána hypoglykémie a poté měřen přímý a nepřímý bilirubin. 

V případě Gilbertova syndromu se hyperbilirubinémie zvýšila, zatímco u Crigler-

Najjarova syndromu II. typu byla beze změn (Gusta R and Prashan Y 2005). 

Expozice fenobarbitalem spočívá v indukci fenobarbitalového enhanceru a zvýšení 

transkripce genu UGT1A1. Hyperbilirubinémii Crigler-Najjarova syndrom I. typu však 

díky závažnému defektu v genu UGT1A1 není možné inhibovat fenobarbitalem. 

 

V dnešní době jsou k diagnostice dědičných hyperbilirubinémií používány zejména 

techniky molekulární biologie a test s fenobarbitalem či hladověním ztrácí na své 

atraktivitě. Fenobarbital - barbiturát není bezpečný lék pro jinou skupinu 

metabolických jaterních onemocnění  - porfyrie. Pokud by byl pacient s jakýmkoli 

typem porfyrie byl testován fenobarbitalem, mohlo by dojít k vyvolání život ohrožující 

porfyrické ataky.  
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4. 6.  Dubin-Johnson ův syndrom - OMIM # 237 500 

Klinická charakteristika 

Dubin-Johnsonův syndrom (DJS) je autosomálně recesivní onemocnění 

chrakterizované konjugovanou hyperbilirubinémií v krvi a převráceným poměrem 

vylučovaných izomerů koproporfyrinu v moči. Onemocnění je důsledkem mutací 

v ATP-dependentním kazetovém transporteru (ABC), který je kódován genem 

ABCC2. Rodina ABC transporterů představuje asi 100 různých transmembránových, 

proteinů, které při transportu využívají energii z hydrolýzy ATP. V literatuře se 

setkáváme se synonymy genu ABCC2 jako cMOAT ( canallicular multidrug organic 

aniont transporter) či MRP2 (multidrug resistance associate protein). Jak název 

napovídá, substrátem proteinu ABCC2 je nejen bilirubin, ale také široká škála 

xenobiotik a polymorfizmy v genu ovlivňují metabolismus některých chemoterapeutik 

(Toh, Wada et al. 1999), (Borst, Evers et al. 2000), (Conseil, Deeley et al. 2005) 

 

DJS byl popsán v roce 1954 autory Dubin a Johnsonem. Je způsoben defektem 

v transportu endogenních a exogenních aniontů a malých hydrofobních molekul 

z hepatocytu do žluče. V buňce se nachází na apikální (kanalikulární) membráně 

hepatocytu.  (Dubin and Johnson 1954; Kitamura, Jansen et al. 1990) 

 

Defekt v transportu je manifestován jako převážně konjugovaná hyperbilirubinémie > 

4 µmol/l. V moči nacházíme zvýšenou exkreci izomerů koproporfyrinu I (až 90% 

celkových koproporfyrinů ve srovnání s normálním vylučováním okolo 25%) a 

sníženou exkrecí koproporfyrinu III. Histologicky dochází v játrech k ukládání 

pigmentu podobného melaninu. V některých případech jsou zvětšená játra nebo 

bolesti břicha.  

 

Zobrazení žlučových cest pomocí s 99mTc-HIDA ukazuje zpožděné plnění žlučníku.  

Tím je možný odlišit od Rotorova syndromu, kde kontrastní látku ve žlučových 

cestách nelze zobrazit. Také retence sulfobromoftaleinu je zpožděná. Jaterní funkce 

jsou však normální. Syndrom patří ke vzácným onemocněním s dědičností 

autosomálně recesivní (Dubin and Johnson 1954; Luo, Zhang et al. 2000) 
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Obrázek č. 6 -  Zobrazení žlu čových cest u pacienta  

a) s Dubin Johnsonovým syndromem (žlučník vizualizován po 90 minutách) 

b) s Rotorovým syndromem – patrné pouze ledviny, žlučové cesty nezobrazeny 

Modifikováno podle (Bar-Meir, Baron et al. 1982) 

 

Histologický obraz  

Swartz et al. se snažili charakterizovat pigment v hepatocytech, jež se obvykle 

nachází u pacientů s Dubin-Johnsonovým syndromem. Literatura udává přítomnost 

pigmentu podobného melaninu v játrech. Výsledky ultrastrukturálních a 

histochemických studií ukázaly, že se jedná o strukturu podobnou lipofuscino-

melaninovému komplexu. Jeho složení však nebylo dosud blíže specifikováno 

(Schwartz, Chen et al. 1987). Kuppferovy buňky jsou největší populací makrofágů, 

převážně distribuované v lumen jaterních sinusoid. Tyto buňky mají unikátní 

schopnost diferenciace, hrají roli v metabolismu a protizánětlivé odpovědi. Rovněž se 

účastní endocytózy substancí, které vstupují do jater. (Naito, Hasegawa et al. 2004). 

Zvláště zajímavá role Kuppferových buněk je v modulaci enzymů účastnících se 

metabolismu léků, v karcinogenezi a v rozvoji jaterní fibrózy. Jejich exaktní role či 

chování v souvislosti s Dubin-Johnsonovým syndromem nebyla dosud objasněna.  
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ABCC2/MRP2 protein 

ATP dependentní transportér zprostředkovává exkreci organických aniontů ve žluči, 

exportuje redukovaný glutathion a představuje ochranný mechanismus vůči 

oxidativnímu stresu. MRP2 přenáší široké spektrum léků včetně cisplatiny a 

methotraxátu, kde způsobuje nežádoucí rezistenci vůči chemoterapeutikům (Kool, de 

Haas et al. 1997; Evers, de Haas et al. 2000; Lee, Chen et al. 2006)   

 

Animální model 

Model pro studium transporteru ABCC2 u Dubin-Johnsonova syndromu jsou TR- a 

Eisai krysy s defekty v genu ABCC2. U krys je ABCC2 /MRP2/ je tkáňově specifický 

homolog MRP1. TR- krysy jsou MRP2 defektní díky deleci v gDNA v pozici 1.179, 

která způsobuje redukci mRNA a následně redukci proteinu. Krysy Eisai trpí 

hyperbilirubinémií díky mutaci, která ústí v předčasný stop kodon (Buchler, Konig et 

al. 1996; Paulusma, Bosma et al. 1996). 

 

Molekulární biologie 

Gen ABCC2 byl klonován Buchlerem et al a také Taniguchim (Buchler, Konig et al. 

1996; Taniguchi, Wada et al. 1996). Lidský MRP2 se nachází na na 10. chromozomu 

v oblasti q24. Tento transporter organických iontů je 190 kDa velký integrální 

membránový glykoprotein exprimován zejména kanalikulární membráně hepatocytů, 

dále na apikální membráně epiteliálních buněk – enterocytů a buněk proximálního 

tubulu ledvin (Taniguchi, Wada et al. 1996; Schaub, Kartenbeck et al. 1999; Suzuki 

and Sugiyama 2002). 

 

Dosud bylo objeveno okolo 30ti mutací, několik z nich v České republice. Zajímavý je 

zejména fenotyp Duální hereditární žloutenka – kombinace Dubin-Johnsonova  a 

Gilbertova syndromu u jednoho probanda. Pacient trpí defektem ve dvou po sobě 

jdoucích enzymatických reakcích eliminace bilirubinu – jednak poruchou konjugace a 

jednak defektem v transportu (Cebecauerova, Jirasek et al. 2005) 
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Tabulka č. 3 – Souhrn dosud publikovaných mutací (publikace v přípravě) 
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4. 7. Rotor ův syndrom - OMIM # 237 450 

Klinická charakteristika 

Rotorův syndrom je rovněž kongenitální vzácné onemocnění charakteristické 

hyperbilirubinémií s dominancí nekonjugovaného bilirubinu. Dlouhodobé pátrání po 

genetické příčině této hyperbilirubinémie mělo svou příčinu – tato recesivní choroba 

je děděná digenně. 

 

Teprve před několika měsíci byla česko-holandským týmem identifikována a popsána 

asociaci Rotorova syndromu s poruchami v genech OATP1B1 a OATP1B3 

(Van de Steeg, Stranecky et al. 2012). Oba proteiny transportují multispecifický 

substrát v podobě aniontů (včetně bilirubinu) uvnitř jaterních lobů a fungují jako 

důležité detoxikační proteiny jater. Jako model byly použity Oatp1a/1b deficientní 

myši.  

 

Stejně jako u Dubin-Johnsonova syndromu jsou vylučován koproporfyrinogeny. 

Rotorův syndrom  však nevykazuje ukládání pigmentu a sérum pacientů s RS 

obsahuje více mono než diglukuronidů (Argon, Aydina et al. 2002). U RS není 

snížená eliminace bromosulftaleinu a nelze zobrazit žlučové cesty (viz předchozí 

kapitola) (Van de Steeg, Stranecky et al. 2012).  
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Obrázek 7 -  P ředpokládaná distribuce a exkrece bilirubinu do žlu či přes jaterni lobus .  

A) Schématické uspořádání lobu s vena portae (PV), hepatální arterií (HA) a 

žlučovým kanálkem (BD). 

B) Předpokládaná cirkulace bilirubinu v hepatocytu zdravého člověka. 

Nekonjugovaný bilirubin vstoupí do hepatocytu pasivní difuzí a/nebo s pomocí 

transporterů OATP1B1 a/nebo OATP1B3. Konjugace s kyselinou glukuronovou 

v endoplazmatickém retikulu vede ke vzniku bilirubin glukuronidů. Bilirubin glukuronid 

je do žluči vylučován pomocí ABCC2 s možným využitím ABCG2. Za fyziologických 

podmínek je část intracelulárního bilirubin glukuronidů přesměrována pomocí ABCC3 

do krve, odkud může být převzata následujícími hepatocyty přes OATP1B1/3 

transportery. Tento způsob zbavování se bilirubin glukuronidů následujícími 

hepatocyty je prevencí saturace kapacity biliární exkrece předchozích hepatocytů. 

Relativní množství nekonjugovaného bilirubinu a bilirubin glukuronidu odpovídá 

místním koncentracím. Schéma převzato z (Van de Steeg, Stranecky et al. 2012). 
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5. 1. Praktická část I. – Studium Gilbertova syndromu u adolescent ů 

5. 1. 1. Cíl studie 

Mírná izolovaná nekonjugovaná hyperbilirubinémie je náhodné či cílené zjištění 

lékaře u 4-6% adolescentů. Ve většině případů se jedná o hyperbilirubinémii 

Gilbertova typu. V průměru tento výskyt koreluje s klinickými projevy GS u dospělé 

populace způsobené inzercí TA nukleotidů v TATAA boxu genu UGT1A1. 

K manifestaci hyperbilirubinémie způsobené homozygotním výskytem alely 

UGT1A1*28 dochází právě nejčastěji v adolescenci.  

 

Našimi pacienty byli adolescenti z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1LF UK a 

VFN v Praze.  Ačkoli Gilbertův syndrom není závažnou a sám  o sobě ani život 

ohrožující chorobou, stanovení přesné diagnózy na základě molekulární diagnostiky 

má svůj význam. Jedná se zejména o potvrzení laboratorních biochemických nálezů 

(kolísavá nekonjugovaná hyperbilirubinémie) a klinického obrazu, vyloučení jiných 

závažných hyperbilirubinémií a další opatření týkající se pacientů s GS. Diagnóza 

Gilbertova syndromu by měla být brána v potaz zejména u pacientů užívajících např. 

orální kontracepci či po prodělaných virových infekcích EBV. 

 

Tato studie byla započata před několika lety v souvislosti se zavedením molekulární 

diagnostiky Gilbertova syndromu na Klinice dětského a dorostového lékařství. Do té 

doby klinika nenabízela molekulárně genetické vyšetření GS ani jiné 

hyperbilirubinémie. Dosud bylo vyšetřeno okolo 300 pacientů a asi 150 kontrol. Tato 

práce zahrnuje jen část těchto výsledků, poněvadž některá zkoumání stále probíhají. 

Jsou zde prezentovány výsledky Gilbertova syndromu (nekonjugovaná 

hyperbilirubinémie) a Dubin-Johnsonova syndromu (konjugovaná 

hyperbilirubinémie). Jiné dědičné hyperbilirubinémie jako Crigler-Najjarův syndrom či 

Rotorův syndrom dosud nebyly zachyceny, ačkoli CNJI  i II byl již několikrát 

indikován. Vždy byly na základě vyšetření exonových částí genu UGT1A1 vyloučeny. 

Tím se přispělo k diferencionální diagnostice a v zápětí byla nalezena reálná příčina 

potíží vedoucí ke správné diagnóze. Zároveň bylo v průběhu práce analyzováno 

několik pacientů s neúplným klinickým či laboratorním popisem s následným 

negativním výsledkem molekulárně biologických metod. Analýzy však byly provedeny 

vzhledem k nízkému věku pacientů (v případě suspekce na Crigler-Najjarův 
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syndrom) či možným lékovým komplikacím (suspektní Dubin-Johnsonův syndrom, 

následně uzavřený jako pravděpodobná poléková cholestáza). 

 

5. 1. 2. Pacienti, metody a materiál 

Soubor pacientů zahrnoval adolescenty kavkazské populace s nekonjugovanou 

hyperbilirubinémií. Všichni pacienti starší 18ti let podepsali informovaný souhlas 

s genetickým vyšetřením dané genové oblasti. V případě mladších vyjádřili písemný 

souhlas s vyšetřením rodiče. Všechna vyšetření probíhala gDNA v souladu 

s doporučeními Etické komise Všeobecné fakultní nemocnice.  

 

Klinické potíže pacientů zahrnutých do souboru zahrnovaly únavu, občasné bolest 

břicha (neinfekční povahy) či jiné typy diskomfortu provázené mírnou žloutenkou. 

Ikterus byl u některých pacientů manifestován včetně zabarvených sklér. To bylo 

asociováno zejména s vyššími hodnotami bilirubinu (okolo 100 µmol/l). Biochemicky 

byla detekována zvýšená hladina sérového bilirubinu bez jiných laboratorních nálezů 

či potíží. Jaterní testy zahrnovaly aminotransferázy (alanin aminotransferázu a 

aspartát aminotransferázu). Biochemická měření a vyšetření byla provedena rutinně 

na analyzátorech Olympus a Hitachi a k vlastní práci byly použity pouze výstupy dat. 

 

1. skupina   vyšetřovaných zahrnovala 15 pacientů – adolescentů a jejich rodinných 

příslušníků. Průměrný věk byl 20 let, 14 mužů a 1 žena. Kontrolní skupina byla stejná 

z hlediska složení pohlaví i věku.  

 

2. skupina  zahrnovala 50 nepříbuzných pacientů adolescentů. Kontrolní skupina 

měla stejný počet a průměrný věk probandů a kontrol byl rovněž 20 let.  

 

3. skupinu  představovalo 5 jedinců  s hyperbilirubinémií výrazně přesahující 

průměrné hodnoty (okolo 100 µmol/l). V této skupině byla kromě TATAA boxu všech 

pět exonů genu UGT1A1. Na základě informací z literatury o koincidenci více defektů 

v genu UGT1A1 a jeho vlivu na hyperbilirubinémii jsme předpokládali, pacienti 

s abnormální hyperbilirubinémií budou nositeli další mutace/polymorfizmu ve 

strukturní části genu. 
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Molekulárně genetickému vyšetření předcházela návštěva pediatra a standardní 

biochemické testy  a krevní obraz. Byla analyzována promotorová oblast genu 

UGT1A1 se zacílením na TA inzerci TATAA boxu. Tato oblast byla selektována jako 

nejčastější příčina hyperbilirubinémie u kavkazské populace (viz kapitola 2).  

 

Vzorky krve pacientů byly sbírány do nesrážlivých zkumavek s EDTA. Minimální 

množství krve bylo 2,5 ml (izolováno kitem Quiagen) nebo standardních 7 ml plné 

krve u starších jedinců. DNA ze 7 ml krve byla izolována podle standardního 

protokolu (Sambrook et al, 1989). Veškeré laboratorní činnosti probíhaly za spotřeby 

běžně používaných laboratorních plastů (špičky, eppendorfky) a spotřebního 

materiálu (buničina, chemikálie pro desinfekci) laboratorního skla a nástrojů – pipet.  

 

Primery pro účely analýzy TATAA boxu byly designovány tak, aby tvořily produkt 

239bp a dostatečně pokrývaly analyzovanou oblast. Promotorová oblast byla 

amplifikována za pomocí použití primerů: 

 

UGT1tataF: 5´- AACTCCCTGCTACCTTTGTGG - 3´ a 

UGT1tataR: 5´- TCAACAGTATCTTCCCAGCATGGG - 3´. 

Primery pro analýzu kódující části genu (pro účely vyšetření u skupiny 3) jsou 

uvedeny v následující tabulce. Podmínky reakce jsou stejné jako u vyšetření TATAA 

boxu genu UGT1A1. 

 

Tabulka č. 4 – Sekvence a podmínky primer ů pro gen UGT1A1 

 

Produkt 
Název Sekvence bp Tm 

(bp) 
UGT1a_F Acctctggcaggagcaaag 19 
UGT1a_R Ccgtcagcatgacatcaaag 20 60 475 
UGT1b_F Aagcagctttgatgtcatgc 20 
UGT1b_R Gcatgtaaaagtcccactcca 21 60 468 
UGT2_F tgtagtcatcaaagaatatgagaaaaa 27 
UGT2_R Ggattagcgctcctgtgaaa 20 60 243 
UGT3_F Ttatgttctttctttacgttctgctc 26 
UGT3_R Atagctgtgcttaagccattttc 23 60 200 
UGT4_F Tcctccctattttgcatctca 21 
UGT4_R Catgaatgccatgaccaaag 20 60 287 
UGT5_F Ttgttcataccacaggtgttcc 22 

UGT5_R Ttggaaatgactagggaatgg 21 60 402 
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PCR reakce byla připravena v laminárním boxu podle používaných laboratorních 

postupů a doporučení standardních operačních postupů prováděných na pracovišti.  

V reakci byl použit PPP Master Mix společnosti Top-Bio, s. r. o., který obsahuje 

inertní barvivo, takže produkt lze přímo nanést na gelovou elektroforézu. 

 

Reakce probíhaly v následujícím složení: 

 

REAKCE (v µl) 1 reakce 20 reakcí 

PPP MasterMix 12,5 25,0 

H2O 9,5 18,0 

Primer 2  40 

DNA  1    1 

Celkem 25 25 

 

K mnohonásobnému namnožení DNA  byl použit Cycler Dyad. Program použitý pro 

amplifikaci produktů pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) byl následující : 

 

1. Iniciální denaturace 95˚C/2 minuty 

2. Denaturace 95˚C/30 sekund 

3. Annealing 60˚C/40 sekund 

4. Syntéza 72˚C/30 sekund. Následovalo 30 cyklů kroku 2-4. 

5. Finální extenze 72˚C/10 minut 

6. Následné chlazení produktů při 15˚C. 

 

Výsledné PCR produkty byly naneseny na 1,5% agarózovou gelovou elektroforézu a 

separovány cca 20 minut při 200 V v 1x koncentrovaném pufru TBE. Vizualizace 

separovaných produktů probíhala pomocí barvy GelRed od společnosti Biotium.  

 

Produkty o velikosti 239 bp byly vyřezány a purifikovány pomocí Wizzard SV Gel and 

PCR Clean-Up system (Promega, cat. nr. A9282). Purifikované PCR produkty byly 

analyzovány přímým sekvenováním na sekvenátoru ABI Prism 3100 AVANT (Applied 

Biosystems). 
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5. 1. 3. Výsledky 

Cílem vyšetření molekulárně genetických analýz u pacientů bylo potvrzení diagnózy 

Gilbertova syndromu, která byla předpokládaná na základě biochemických a 

klinických nálezů. Vyšetřovaná část genu UGT1A1 – TATAA box byl u pacientů 

s Gilbertovým syndromem patrná jako homozygotní inzerce TA nukleotidů 

[A(TA)7TAA]  + [A(TA)7TAA]. U negativních kontrol byl nalezen genotyp 

[A(TA)6TAA]  + [A(TA)6TAA]. 

 

 

 

Obrázek č. 8 -  Amplifikované PCR produkty TATAA boxu genu U GT1A1 o velikosti 239 bp.  

Pořadí: 1 – Marker 100 bp, vzorky 1-6 PCR produkty pac ientských vzork ů. 

 

Obrázek č. 9. – Schémata sekvencí TATAA boxu genu UGT1A1 

1) [A(TA)6TAA]  + [A(TA)6TAA] 2) [A(TA)6TAA]  + [A(TA)7TAA]        3) [A(TA)7TAA]  + [A (TA)7TAA] 

   wild type                                      TA inzerce heterozygotně                  TA inzerce homozygotně 
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VÝSLEDKY VYŠETŘOVANÉ SKUPINY č. 1. 

Skupina 1 zahrnovala pacienti se suspektním Gilbertovým syndromem. Diagnóza 

byla stanovena na základě výsledků biochemických laboratorních testů, které 

ukazovaly na zvýšený bilirubin bez jiných známek – např. hemolýzy. Vzorky DNA 

pacientů byly vyšetřovány pomocí PCR a následné sekvenační analýzy (viz 

předchozí kapitola). Bylo vyšetřováno 15 pacientů a jejich rodinných příslušníků 

s rodinou historií Gilbertova syndromu (celkem 56 členů – data neprezentována). 

Bylo vyšetřováno také 15 kontrol.  

 

Tabulka č. 5 – Bilirubin a hodnoty transferáz u pacient ů skupiny 1. 

Bilirubin je udáván v µmol/l; transferázy v µcat/l. 

 

Vyšet řované parametry  Kontroly  Pacienti  
Celkový bilirubin 15 65 
Konjugovaný bilirubin 5,4 6,35 
ALT 0,42 0,47 
AST 0,45 0,46 

 

 

Graf č. 1 – Hodnoty bilirubinu u pacient ů a u kontrol ve skupin ě č. 1 (µmol/l) 
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Graf 1. ukazuje průměrné hodnoty celkového bilirubinu, který byl u pacientů výrazně 

zvýšený než u kontrol. Minimální hodnota naměřeného bilirubinu u pacientů byla 35 

µmol/l. Maximální hyperbilirubinémie dosáhla 126 µmol/l. Hodnoty konjugovaného 

bilirubinu byly srovnatelné v rámci kontrolního souboru i pacientů. 

 

Graf č. 2 – Hodnoty transferáz u pacient ů skupiny 1 v µcat/l. 
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Zatímco rozdíly bilirubinu u pacientů a u kontrol byly signifikantní, rozdíly 

aminotransferáz nebyly výrazné. Hodnoty se pohybovaly v referenčních rozmezích a 

u ALT byly způsobeny zejména zvýšenými hodnotami u dvou pacientů (1,02 a 1,31 

µcat/l) z neznámých příčin. Kromě Gilbertova syndromu pacienti neměli jiné 

problémy a ostatní hodnoty jaterních testů byly negativní.  

 

Na základě předcházejících biochemických výsledků a klinického obrazu byly 

pacienti podrobeni molekulárně genetickému vyšetření pro detekci alely UGT1A*28 

s genotypem [A(TA)7TAA]  + [A (TA)7TAA] v genu UGT1A1. Jak bylo zmíněno 

v teoretické části práce, nejčastější příčinou hyperbilirubinémie Gilbertova typu u 

kavkazské populace je TA inzerce v TATAA boxu genu UGT1A1.  
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Graf č. 3 – Distribuce genotyp ů ve skupin ě 1- rodinný výskyt 

hyperbilirubinémie versus kontroly 
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Graf 3 zobrazuje výsledky molekulárně genetického vyšetření Gilbertova syndromu 

ve skupině pacientů s rodinným výskytem nekonjugované hyperbilirubinémie ve 

srovnání s běžnými kontrolami.  Alela 7 tj. genotyp [A(TA)7TAA]  + [A (TA)7TAA] se 

vyskytovala u všech pacientů s kolísavou hyperbilirubinmií. Ve srovnání s kontrolami, 

kde byla distribuce genotypů 30% pro wild type [A(TA)6TAA] + [A(TA)6TAA], 61% 

pro heterozygoty [A(TA)6TAA] + [A(TA)7TAA] a 9% pro klinicky nemanifestované 

homozygoty [A(TA)7TAA]  + [A (TA)7TAA].  

 

Podle výsledků zahrnutých v grafu 3 všichni pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou 

a biochemickými výsledky Gilbertova syndromu byli nositeli TA inzerce v TATAA 

boxu zodpovědné za klinické projevy Gilbertova syndromu. Přítomnost varianty A 

(TA)7TAA u zdravých kavkazských kontrol je v souladu s předchozími publikovanými 

pracemi (Borlak, Tlum et al. 2000; Bosma 2003). 
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VÝSLEDKY ANALÝZ U SKUPINY 2. 

Skupina č. 2 byla tvořena 50ti adolescenty s individuálním (bez rodinné historie) 

výskytem Gilbertova syndromu. Stejně jako u předchozí skupiny bylo podezření na 

Gilbertův syndrom a indikace k molekulárně genetickému vyšetření TATAA boxu 

genu UGT1A1 vysloveno na základě zvýšených hladin bilirubinu bez jiných klinických 

či laboratorních známek patologie.  

 

Molekulárně genetická analýza alely UGT1A*28 byla u pacientů i u stejného 

množství kontrol stejným postupem jako u předchozí skupiny. Skupina pacientů a 

kontrol byla konzistentní z hlediska věku i pohlaví. 

 

Graf č. 4 – Srování hyperbilurubinémie u adolescent ů bez rodinné historie 

hyperbilirubinémie a u zdravých kontrol ( µmol/l) 
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Výsledky celkového bilirubinu u skupiny 2 jsou zobrazeny v grafu 4. Hodnoty 

bilirubinu u pacientů korelují s genotypem pacientů (graf 6). Kontrolní skupina má 

zanedbatelné odchylky – výsledky hodnot bilirubinu jsou téměř identické s kontrolní 

skupinou 1. a rozdíly jsou dány větší velikosti souboru kontrol u skupiny 2. 
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Graf 5 – Hodnoty aminotransferáz u skupiny 2 – adol escenti bez rodinné 

historie GS ve srovnání s kontrolami µcat/l. 
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Výsledky aminotransferáz u kontrol a u pacientů se nijak výrazně nelišily, stejně jako 

tomu bylo v předchozí skupině. To potvrzuje literární charakteristiku Gilbertova 

syndromu, kde je GS charakterizován jako mírná hyperbilirubinémie s jinak normální 

funkcí jater. 

 

 

Graf 6 – Distribuce genotypu ve skupin ě 2 
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Graf 6 znázorňuje rozložení genotypu ve skupině adolescentů ve srovnání 

s kontrolami. Narozdíl od skupiny 1 adolescenti ve skupině 2 nemají 

hyperbilirubinémii v rodinné anamnéze. Ve skupině 2 byli 3 adolescenti se zvýšenými 

hodnotami bilirubinu z neznámých příčin – jejich genotyp nekoreloval 

s biochemickými hodnotami. Pacienti měli v záznamu překonanou infekci EBV 

(Eppstein-Barrové virus). Záznamy ze serologických vyšetření dokumentovaly 

obecně vysokou promořenost virem EBV ve skupině, takže není možné s jistotou 

určit, zda se jednalo o skutečnou příčinu hyperbilirubinémie. 

 

VÝSLEDKY ANALÝZ U SKUPINY 3 

Skupina 3 byla vyšetřována pro abnormální hyperbilirubinémii pohybující se okolo 

100 µmol/l (112; 126; 100; 80; 140), což není obvyklé pro Gilbertův syndrom. Pět 

adolescentů mužského pohlaví bylo vyšetřováno pro možný Crigler-Najjarův syndrom 

typu II, který je charakteristický vyšší hyperbilirubinémií než Gilbertův syndrom a 

mutacemi v kódující oblasti genu UGT1A1. 

 

Molekulárně genetické vyšetření strukturní části genu UGT1A1 neukázalo žádné 

mutace či polymorfizmy ani u jednoho z probandů.  

 

U pacientů ve skupině 3 se nejedná o koincidenci několika variant v genu UGT1A1, 

ale lze usuzovat na environmentální příčinu hyperbilirubinémie (prodělané infekce, 

fyzická či psychická zátěž).  
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5. 1. 4.  Diskuze 

Výsledky ukazují, že nejčastější příčinou nespecifikované mírné nekonjugované 

hyperbilirubinémie s jinak normální funkcí jater je Gilbertův syndrom. Gilbertův 

syndrom je klinicky často manifestován v adolescence (u chlapců častěji než u 

dívek). Lze se domnívat, že příčinou by mohly být probíhající hormonální změny, 

v literatuře však práce na toto téma chybí. 

 

Tato práce zahrnovala zavedení a provádění molekulárně genetických vyšetření 

genu UGT1A1. V první skupině pacientů s rodinnou historií nespecifikované 

manifestované hyperbilirubinémie jsme zaznamenali 100% shodu předpokládané 

diagnózy s výsledky molekulární genetiky. U 2. skupiny adolescentů byl nesoulad 

s předpokládanou diagnózou ve 2 případech, kdy byli oba pacienti homozygoti pro 

wild type alelu promotorové oblasti TATAA boxu. Ve skupině 3 výsledky neukazují  

na současný výskyt několika defektů v genu UGT1A1. Extrémní hyperblirubinémie je 

pravděpodobně dána součtem environmentálních faktorů.  

 

Distribuce genotypů u kontrol včetně varianty UGT1A*28 zodpovědné za Gilbertův 

syndrom byla se shodovala s dosud publikovanými pracemi. Stejně jako v jiných 

studiích byla TA inzerce nalezena i u kontrol bez klinické manifestace v podobě 

hyperbilirubinémie či ikteru (Borlak, Tlum et al. 2000) (Strassburg 2010; Strassburg 

2010).  
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5. 2.  Praktická část II. – Studium dvojité hereditární žloutenky  

         Dubin-Johnsonova a Gilbertova typu  

 

5. 2. 1. Cíle studie   

Kazuistika 

Prvním případem konjugované hyperbilirubinémie Dubin-Johnsonova typu byla 9ti 

měsíční dívka s primárně konjugovanou hyperbilirubinémií a žloutenkou. Byla 

provedena gastroenterologická, nefrologická a metabolická vyšetření včetně 

zobrazení hepatobiliární exkrece pomocí kontrastní látky (viz teoretická část). 

Scintigrafie ukázala protrahovanou exkreci radiofarmaka do žluče a jater. Rodinná 

anamnéza zachycovala familiální výskyt hyperbilirubinémie – konjugované i 

nekonjugované. Bylo vysloveno podezření na Dubin-Johnsonův syndrom. 

 

Primárně byl vyšetřován gen ABCC2 – aniontový transportér zodpovědný za 

eliminaci konjugovaného bilirubinu z hepatocytu. Na základě výsledku analýzy genu 

ABCC2 (MRP2) u dítěte bylo provedeno molekulárně genetické vyšetření u všech 28 

členů rodiny ve třech generacích.  
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5. 2. 2. Materiál a metody 

DNA byla izolována ze 7ml nesrážlivé krve (viz kapitola I/2). Byly provedeny rutinní 

biochemické testy včetně konjugovaného a celkového bilirubinu a aminotransferáz.  

Byly navrženy primery pro PCR analýzu 32 exonů genu MRP2 včetně přilehlých 

exon-intronních oblastí. Parametry primerů včetně teplot annealingu (Tm) a sekvence 

jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Reakční mix pro PCR: 

 

REAKCE (v µl) 1 reakce 

PPP MasterMix 12,5 

H2O 9,5 

Primer 2 

DMSO 1 

DNA  1 

 

 

K  DNA amplifikaci  byl použit Cycler Dyad. Program použitý pro namnožení produktů 

pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) byl následující : 

 

1.  Iniciální denaturace 95˚C/2 minuty 

2. Denaturace 95˚C/30 sekund 

3. Annealing x˚C/40 sekund 

4. Syntéza 72˚C/30 sekund. Následovalo 30 cyklů kroku 2-4. 

5. Finální extenze 72˚C/10 minut 

6. Následné chlazení produktů při 15˚C. 

 

Výsledné PCR produkty byly naneseny na 1,5% agarózovou gelovou elektroforézu a 

separovány cca 20 minut při 200 V v 1x koncentrovaném pufru TBE. Produkty byly 

vizualizovány barovu GelRed od společnosti Biotium.  

 

Produkty dané velikosti byly vyřezány a purifikovány pomocí Wizzard SV Gel and 

PCR Clean-Up system (Promega, cat. nr. A9282). Purifikované PCR produkty byly 

analyzovány přímým sekvenováním na sekvenátoru ABI Prism 3100 AVANT (Applied 

Biosystems). 
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Tabulka č. 6 – Sekvence primer ů pro analýzu genu MRP2 a velikosti produkt ů 

Exon Primer Sekvence Produkt Tm/°C 

DJ1F aggtcatcctttacggagaaca 
1 

DJ1R tgagtctgagaagagtcaatatgaaga 
209 60 

DJ2F aaagcagtgggatgtgctg 
2 

DJ2R tgtctctactgtgcaccaagg 
309 60 

DJ3F tatccatcaccggaaaccat 
3 

DJ3R atttgtttcaccccattcca 
310 60 

DJ4-5F catgttctctgacatccttctcc 
4+5 

DJ4-5R ccgtgagacccagacatctt 
311 60 

DJ6F cccatgaagttcctgtctcc 
6 

DJ6R ggcaacaagagcaaaactcc 
312 60 

DJ7F gtcccattcttctgtccctct 
7 

DJ7R atcgccatgatgctgatgta 
313 60 

DJ8F gagctgctcaggccagtaac 
8 

DJ8R aaaggagggtggcagagga 
314 61 

DJ9F gtctagctggctgtgcatga 
9 

DJ9R tgaggggattttctttggtg 
315 60 

DJ10F tagtatccttggctttgtcc 
10 

DJ10R gggtttacactttaaagaaagc 
316 55 

DJ11F ccctctctcatggaagcgta 
11 

DJ11R gagagccactgcttctgtcc 
317 60 

DJ12F atacacctggtgccctttca 
12 

DJ12R cctcttcaggaagctgatgc 
318 60 

DJ13F tagcacaatgctgcttggtc 
13 

DJ13R ctggactccaaggcttttaacc 
319 60 

DJ14F tctctctgcttgtgctcgtt 
14 

DJ14R gcgaataagtttgggaagca 
320 59 

DJ15F gtcacgtggggacctacatt 
15 

DJ15R aataggccaggcagtgagaa 
321 60 

DJ16F tcaatacccaacccctgcta 
16 

DJ16R attcgggagtcagaggcttt 
322 60 

DJ17F tccttcaaccctgcgtttct 
17 

DJ17R cttcaatatgccttcacccttg 
323 61 

DJ18-19F tgtgaaggtggatctagggagt 
18+19 

DJ18-19R acccatggcccaagttctat 
324 60 

DJ20-21F gggatctatgcagctctttcc 
20+21 

DJ20-21R tcaaatgctacttttctgtgtgg 
325 60 

DJ22-23F ggttggcattctaggtgattc 
22+23 

DJ22-23R cagtgttgtctagggggaca 
326 59 

DJ24F cctcagtgatggtgtatctctcc 
24 

DJ24R ggaaagaggctgggctttta 
327 60 

DJ25F agaaaggaggaagatggtgga 
25 

DJ25R aaccccaaagtacacacatgg 
328 60 

DJ26F gctggttaagatgaggacgtg 
26 

DJ26R aacgaaaccaaactcccaac 
329 59 

DJ27-28F ccttgtggtttgagtggttg 
27+28 

DJ27-28R ctgctctccactctgtccaa 
330 59 

DJ29F ggctaaataacttttccccaaga 
29 

DJ29R gcatgtgcccgagtaagttc 
331 60 

DJ30F gaggtccttttctggcatga 
30 

DJ30R aacacgaggaacacgaggag 
332 60 
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DJ31F aacacatggttgcttctattgg 
°31 

DJ31R aagggttaagccatccgtgt 
333 60 

DJ32F gcctagacttgagatgctg 
32 

DJ32R cacctatttgcatcacca 
334 54 

 

°Pokra čování tabulky z předchozí strany 
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5. 2. 3. – Výsledky 

Ve části vlastního výzkumu jsem se zabývala probandkou se suspektním Dubin-

Johnsonovým syndromem a následně její rodinou se smíšeným typem 

hyperbilirubinémie. Výsledky molekulárně genetických analýz jsou shrnuty 

v obrázcích na následujících stranách. Probandka je homozygot pro deleci 

c.1012delGT v exonu 8 v genu ABCC2. Mutace způsobuje frameshift a předčasný 

vznik stop kodonu, který ukončí transkripci pre mRNA.  

 

Kromě výskytu konjugované hyperbilirubinémie byl v rodině zaznamenán i výskyt 

nekonjugované hyperbilirubinémie a provedena analýza TATAA boxu genu UGT1A1. 

Probandka a její bratr (viz rodokmen)  je homozygot pro mutace v obou genech 

UGT1A1[(TA)7]+MRP2 c.[1012delGT]. Jedná se o duální hereditární žloutenku 

popsanou českými autory (Cebecauerova, Jirasek et al. 2005). 

 

Obrázek č. 10 – výstup ze sekvenování části genu MRP2, znázorn ěna mutace c.1012delGT 

 

 

 

Pomocí molekulárně genetické analýzy genů MRP bylo v rodině identifikováno 6 

zdravých jedinců, 6 pacientů s homozygotní delecí c.1012delGT a 17 přenašečů 

s mutací c.1012delGT heterozygotně (viz rodokmen).  

 

 

 

 

 

 

 

A) wild type               B)   del. GT homozygotně        C) del. GT heterozygotně 
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Obrázek č. 11 – Genealogie rodiny s duální hereditární žlout enkou, 

schéma Dubin – Johnsonova syndromu 

 

 

 

 

 

 

Biochemická vyšetření včetně jaterních testů, konjugovaného a nekonjugovaného 

bilirubinu a jejich korelace s genotypem je ukázána v tabulce č. 7. Tabulka 

v označení navazuje na popis obrázku rodokmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Tabulka č. 7 – Výsledky biochemických a genetických analýz u  vybraných 

jedinc ů rodiny s dvojitou hereditární hyperbilirubinémií 

 

č. 
Konjug. 

Bi Celk. Bi  ALT AST ABCC2 TATAA  Rodokmen  

1 1,3 4,5 0,46 0,64 heterozyg 6/6 IV/14 
2 16,7 28,1 0,36 0,49 homozyg 6/6 IV/12 
3 17,7 46,7 0,49 0,62 homozyg  7/7 IV/13 
4 3,2 12,7 0,58 1,03 heterozyg 6/7 IV/15 
5 9,5 18,8 0,5 0,71 homozyg 6/7 IV/16 
6 0,3 5 0,56 0,51 heterozyg 6/7 III/13 
7 0,2 5,5 0,72 0,63 heterozyg 6/7 III/14 
8 2 12,3 0,53 0,52 heterozyg 6/7 III/2 
9 2,3 6,5 0,4 0,37 heterozyg 6/6 III/6 

10 1,8 5,1 0,4 0,34 heterozyg 6/7 III/8 
11 2,8 7,2 0,83 0,67 heterozyg 6/7 III/4 
12 1,2 1,5 0,5 0,61 heterozyg 6/7 III/10 
13 0,2 3,7 0,63 0,53 heterozyg 6/6 III/12 
14 0,7 5,7 0,52 0,54 heterozyg 6/7 III/11 
15 0,3 9 0,37 0,41 heterozyg 6/7 III/9 
16 1 2,8 0,53 0,51 heterozyg 6/6 III/7 
17 1,5 6,8 0,26 0,76 heterozyg 7/7 IV/1 
18 0,1 4,6 0,48 0,45 zdravá 6/6 III/3 
19 3,3 3,8 0,27 0,41 zdravá 6/6 IV/2 
20 1,8 3,6 0,42 0,35 zdravá 6/7 III/1 
21 1,8 5,8 0,41 0,56 heterozyg 6/6 IV/8 
22 2,4 9,5 0,32 0,39 zdravý 6/6 III/5 
23 3 5,5 0,6 1,02 zdravá 6/6 IV/10 
24 28,7 46,9 0,68 0,53 homozyg 6/7 II/3 
25 1,9 5,7 0,41 0,32 zdravá 6/6 II/2 
26 0,2 4,7 0,53 0,63 heterozyg 6/6 IV/3 
27 55,2 72,2 0,8 0,69 homozyg 6/7 II/5 
28 2,3 7,6 0,3 0,4 zdravá 6/7 II/6 
29 35,4 41,4 0,46 1,04 homozyg  7/7 IV/17 

 

 

Tabulka č. 8 – Srovnání bilirubinu u zdravých, heterozygot ů a homozygot ů pro  

    mutaci c.1012delGT 

 

Bilirubin Zdravý Heterozygot  Homozygot  
Konjugovaný  2,15 1,34 27,2 
Celkový 5,75 6,15 42,35 
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5. 2. 4. Diskuze 

Druhá část této práce se zabývala Dubin-Johnsonovým syndromem a mutacemi 

v genu MRP2. Byla objevena nová mutace c.1012delGT v genu MRP2 a vyšetřeno 

29 členů romské rodiny. Vysoká penetrance vzácné recesivní hyperbilirubinémie je 

dána příbuzenským svazkem mezi bratrancem a sestřenicí (III/13 a III/14). U šesti 

osob byla mutace nalezena v homozygotní formě a u dvou z nich se setkala 2 

onemocnění metabolické dráhy bilirubinu – defekt v konjugaci i transportu (duální 

hereditární žloutenka).  

 

Molekulárně genetická analýza hereditárních hyperbilirubinémií má kromě 

informativního charakteru pro pacienta (doporučené šetření jater) význam 

preventivní. Pacienti se žloutenkou bývají často hospitalizováni na infekčních 

odděleních, což je v případě dědičných hyperbilirubinémií naprosto zbytečné a 

nežádoucí. 
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6. Závěr 

Cílem teoretické části této práce bylo podat aktuální pohled na problematiku 

dědičných hyperbilirubinémií, jejich patofyziologie a na klinický dopad. Byly popsány 

dosud známé dědičné hyperbilirubinémie – Gilbertův syndrom, Crigler-Najjarův 

syndrom a konjugované hyperbilirubinémie Dubin-Johnsonova typu a letos 

objasněný Rotorovův syndrom.  

 

Vlastní výzkum probíhal v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch na Klinice 

dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN. V rámci této práce byly zavedeny 

molekulárně genetické analýzy dosud známých hyperbilirubinémií (kromě Rotorova 

syndromu).  

 

Výsledky analýz genu UGT1A1 objasnily příčinu hyperbilirubinémií u pacientů se 

suspektním Gilbertovým syndromem a rodinnou historií žloutenky (skupina 1). Ve 2 

případech přispěly k vyvrácení diagnózy a následné orientaci jiným směrem (skupina 

2). Distribuce genotypu UGT1A1 v české populaci koreluje s údaji uváděnými 

v literatuře.  

 

Detailní zkoumání strukturní části genu UGT1A1 u pacientů s neobvyklou 

hyperbilirubinémií (skupina 3) vyloučilo podíl vlivu další mutace či polymorfizmu 

v genu na patofyziologii žloutenky.  

 

Ve druhé části vlastní práce byla identifikována a popsán vliv mutace c.1012delGT 

v genu MRP, zodpovědný za vznik Dubin-Johnsonova syndromu v rozsáhlé romské 

rodině ze Slovenska. U dvou pacientů byla potvrzena koincidence obou 

hyperbilirubinémií – Dubin-Johnsonova i Gilbertova typu.  

 

Ačkoli se v případě těchto dvou dědičných hyperbilirubinémií nejedná o život 

ohrožující onemocnění, stanovení správné diagnózy má pro pacienty velký význam. 

A  to jak z hlediska preventivního (nejedná se o infekční žloutenku), tak po stránce 

farmakologické. Metabolické dráhy bilirubinu se účastní enzymy zodpovědné za 

lékovou rezistenci některých chemoterapeutik. Kromě toho v dnešní době i v nízkém 

věku adolescentů rozšířená hormonální antikoncepce představuje jistou zátěž na 

játra, kterou je při manifestované Gilbertově chorobě vhodné sledovat odborníkem. 
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