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Bilirubin
11. Haemoglobinogen pigmentek I. A bilirubin felhalmozódás okai és
formái.

Tételek
10. A különböző pigmentek hisztokémiai jellegzetességei. Exogén
pigmentek.

11. Haemoglobinogen pigmentek I. A bilirubin felhalmozódás
okai és formái.
12. Haemoglobinogen pigmentek II: kóros vastárolás (típusok,
klinikopathológiai jellemzés)
13. Endogen, nem haemoglobinogen pigmentek: lipofuscin, melanin,
alkaptonuria (ochronosis)
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Bilirubin
• A bilirubin vasat nem tartalmazó barna
pigment, a hemoglobinból származó
porfirin gyűrűk lebomlásából származik.
• A bilirubin vízben nem oldható,
albuminhoz kapcsolva utazik a májba,
ahol a májsejtek konjugálják
glukuronsavval és végül az epébe
választódik ki.
• A bilirubin emelkedett szintje sárgaságot
(icterus) eredményez.
• Sárgaság esetén epe „dugókat” láthatunk
az epecsatornácskákban, illetve
intracelluláris bilirubin pigment
felhalmozódást a májsejtekben

Icterus definíciója
A szérum bilirubin szintjének emelkedése okozza.
Ha a szérum bilirubin szintje meghaladja a 30umol/l-t, icterus alakul ki.
Icterus alatt a bőr és a sclerák sárga elszíneződését értjük.
A bilirubin a hem lebontási végterméke. Legnagyobbrészt elöregedett
vörösvérsejtekből származik.
A cholestasis az epeelfolyás zavara. Nem csak a bilirubin, hanem az epe
egyéb komponenseinek emelkedett szintje is megfigyelhető a
szérumban.
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A bilirubin metabolizmusa
Hem molekula – biliverdin – bilirubin
A bilirubin-albumin komplex megérkezik a májsejtbe
Konjugáció glükuronsavval
Vízoldékony (nem toxikus) bilirubin kiválasztása az
epébe.
• A bélbe jutott bilirubinból képződik a színtelen
urobilinogén.
• A széklettel és a vizelettel is ürül a bilirubin a
szervezetből.
•
•
•
•

Fontos: a felesleges vas (hemosiderin) eliminációjára nincs
megfelelő útvonal a szervezetben!

A bilirubin felhalmozódás patogenesise
Fiziologiásan a bilirubin termelődés =bilirubin bilirubin kiürítés.
Az icterus leggyakoribb okai:
• Hemolitikus anaemia
• Hepatitis (májgyulladás)
• Epeúti elzáródás
Újszülöttkori icterus: átmeneti. Az enzimaktivitás még alacsony.
Öröklött bilirubin anyagcsere zavarok:
Gilbert kór (gyakori, időszakos, ártalmatlan)
Dubin-Johnson szindróma: autoszomális recesszív, transzportfehérje zavar,
nem súlyos.
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Klinikai következmények
Cholestasis: az epe elfolyási zavara.
• Sáragság mellett viszketés (epesavak),
xanthomák megjelenése jellemzi.
• Hiperlipidémia, hiperkoleszterinémia
• Emésztési, felszívódási zavarok
Az extrahepatikus epeutak elzáródása sebészeti
beavatkozással gyógyítható meg. Ezzel szemben
az intrahepatikus epeutak elzáródása vagy a
hepatociták betegségei nem kezelhetőek sebészi
úton (vagy májtranszplantációt igényelnek). Ezért
icterus esetén részletes kivizsgálás, pontos
diagnózis felállítása szükséges!

