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سندرم ژیلبرت از الگوی توارثی اتوزومال غالب پیروی می کند. یعنی 
اگر پدر و یا مادر دارای این نارسایی باشند گمان دادن ژن یگانه آن به هر 
کدام از فرزندان و پیدایش ناهنجاری 50% است. این نارسایی ، به درستی 

یک سندرم خوش خیم است و در آن آنزیمهای کبدی طبیعی است. 
بیشتر در آزمایش های روزمره به گونه شانسی یافت می شود.

 
زردی رنگ چشــمها در مردم دچار به ســندرم ژیلبرت گاهی کم و 
گاهی بیشتر است. ولی این اشخاص هیچ عالمتی مبنی بر بیماری کبدی 
مانند تهوع و اســتفراغ و بی اشــتهایی و یا درد در قسمت باالیی شکم 
را ندارند. در آزمایش هایی که پزشــک برای بیمار درخواســت می کند 
 تنها نکته مثبت باال بودن بیلی روبین غیر مســتقیم اســت، در حالی که 
آنزیم های کبدی طبیعی اســت و همچنین آثاری از تخریب گلبول های 

قرمز وجود ندارد. 

دراین نوشتار به گونه ی فشرده و تخصصی 
به ســندرم ژیلبــرت، که یک نارســایی 
ژنتیکی مزمن اســت و نه بیماری ژنتیکی ، 
می پردازیم. نشــانگان ژیلبرت در نزدیک 
به 7% جمعیت انســانی نمود دارد. افزایش 
غلظت بیلــی روبین خون ،کــه یک ماده 
برآمده از تجزیه گلبــول های قرمز خون، 
که به گونــه ی زردی بویژه در چشــم ها 
ناهنجاری  ایــن  نمایان می شــود. گرچه 
 در هــر دو جنس و در تمام ســنین دیده 
می شــود، امــا گرایش چشــمگیری به 
جنــس مذکــر دارد. این ناهنجــاری از 
هنــگام زایش همراه اســت، اما شــاید 
آشکار  40-20 ســالگی  تا  آن  نشــانگان 
 نشــود. ســندرم ژیلبرت یک نارســایی 
برای  که  اســت،  دیرپا)مزمن(  خیم  خوش 
نخســتین بار از ســوی دکتــر نیکالس 
گیلبرت، متخصص گوارش به سال 1901 در 
 فرانسه گزارش شــد. در این نارسایی دفع 
بیلی روبین در کبد بدرستی انجام نمی شود 
و افزایش اندازه ی بیلی روبین در خون مایه 

زردی پوست می شود.
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Z و Y پیوند می شود. در کبد سرانجام از 
این دو پروتیین نیز جدا شده و با آنزیم 
مسوول گلوکورونیداسیون با دو مولکول 
اســید گلوکورونیک پیوند برقرار کرده و 
تبدیل به بیلی روبین کنژوگه می شود. 
بیلــی روبین کنژوگه محلول در آب 
است، و در هنگام تندرستی به اندازه ی 
بسیار ناچیز )در مرز 2% (در خون وجود 
دارد. بیلی روبین پس از کنژوگاســیون 
بــه صفــرا رفتــه و از آنجــا بــه روده 
کوچک می رود. بخشــی از بیلی روبین 
 کنژوگه بــا آنزیم گلوکورونیداز به حالت 
غیر کنژوگه، و سرانجام پس از دگرگونی 
بیشتر به اوروبیلینوژن تبدیل می شود. 
قســمتی از آن بازجذب شده و بصورت 
اوروبیلین از طریق ادرار دفع می شــود 
و قسمتی از اوروبیلینوژن نیز وارد روده 
بزرگ شده و به استرکوبیلینوژن تبدیل 
می شود و درنهایت بصورت استرکوبیلین 
از طریق مدفوع دفع می شــود و باعث 
ایجاد رنگ قهوه ای در مدفوع می گردد. 
بیلی روبین در حالت سالمت در ادرار به 
میزان بسیار کم وجود دارد و باعث ایجاد 

رنگ زرد ادرار می شود. 
در ســندرم ژیلبــرت پویایی آنزیم 
گلوکورونیداســیون به میــزان کمی از 
حالــت طبیعی کمتراســت و در نتیجه 
میزان بیلــی روبین غیر کنژوگه افزایش 
می یابد. بهر روی در این کســان میزان 
 بیلــی روبین تــام از 3 تــا 3/5 تجاوز 
 نمــی کند، که قســمت عمــده آن نیز 
 بیلی روبیــن غیر کنژوگه می باشــد و 
بیلی روبین کنژوگه بدلیل سالمت کبد 
در محدوده نرمال قــرار دارد. همچنین 
گفته می شــود کــه در این گــروه از 
بیلــی روبین غیــر کنژوگه  اشــخاص 
 بــه دنبال شــرایطی مانند اســترس و 
عفونــت هــا و کاهش کالــری مصرفی 

افزایش می یابد. 

علت سندرم ژیلبرت 
بیلــی روبیــن یکــی از رنگدانه های صفراوی اســت کــه از تجزیه 
هموگلوبین حاصل می شود. گلبول های قرمز پس از پیر شدن در طحال 
با ماکروفاژهای طحالی شکسته می شوند. هموگلوبین آنها به یک »هم« 
و اســید آمینه تجزیه می شــود. حلقه »هم« نیز تجزیه شده و تبدیل به 
یک مولکول بیلی وردین و یک مولکول CO می شود. بیلی وردین تجزیه 
شــده نیز با آنزیم بیلی وردین ردوکتاز تبدیل به بیلی روبین می شــود. 
 این بیلی روبین، بیلی روبین غیرکنژوگه اســت که در آب نامحلولاست.

بیلی روبین غیرکنژوگه در خون به آلبومین که اصلی ترین ناقل در خون 
می باشد پیوند می شود و با آن راهی کبد می شود. 

 پیــش از آمدن بــه کبد، بیلی روبیــن از آلبومین جدا شــده و وارد 
سلول های کبدی می شود. در درون سلول های کبدی نیز به دو پروتیین 

الگوی توارثی اتوزومال غالب در نارسایی نشانگان ژیلبرت.
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تشــخیص است. سونوگرافی کبد و طحال نیز از دیگر روشهای تشخیصی 
اســت. همچنین تســت ریفامپین به عنوان یک تســت تشخیصی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد به نحوی که باعث افزایش میزان بیلی روبین در 

سرم اشخاص مربوطه می شود. 
تاثیــر ریفامپین در افزایش میــزان بیلی روبین اشــخاص مبتال به 
ســندرم ژیلبرت در مقایسه با افراد سالم مورد بررسی قرار می گیرد. اگر 
چه ریفامپین می تواند معیار مناســبی برای تشخیص سندرم ژیلبرت با 
حساسیت باال باشد اما افزایش بیلی روبین به باالتر از حد طبیعی پس از 

تجویز ریفامپین یک نقص محسوب می شود. 
ساختار شیمیایی فرم حلقه ریفامپین

درمان یا تخفیف در عالیم ژیلبرت 
ســندرم ژیلبرت یک بیماری جدی نیســت و درمان آن با شناسایی 
علت بروز نارســایی در فرد و رفع آن امکانپذیر است. بنابراین می توان با 
رعایت برخی نکات موجب تخفیف در بروز آن شــد : اجتناب از گرسنگی 
و تشــنگی و خستگی مفرط مانند ورزشــهای سنگین و طوالنی مدت – 
جلوگیری از فشــارهای عصبی و اضطراب و افسردگی- پرهیز از مصرف 

دخانیات و مشروبات الکلی و مواد مخدر- داشتن خواب کامل شبانه. 
ســرماخوردگی نیز در برخی از این افراد سبب باال رفتن بیلی روبین 
 خون به همراه آن زرد شــدن ســفیدی چشــم و بروز ســندرم ژیلبرت 
می شــود. مصرف اســید فولیک نیز در درمان سندرم ژیلبرت موثر است 
بعبارتی کمبود اســید فولیک یکی از عوامل مســتعد کننده جهت بروز 
 ســندرم ژیلبرت می باشــد. داروی فنوباربیتال سبب کاهش بیلی روبین 
می شــود ، فنوباربیتــال فعال کننــده آنزیم UDPGT اســت که در 
 نتیجــه عمل آن بیلی روبین بیشــتری کونژوگه می گردد و افزایش دفع 

بیلی روبین از راه ادرار را سبب می شود. 

 ژنتیک مولکولی سندرم ژیلبرت 
سندرم ژیلبرت در اثر جهش در ژن 
UGT 1A1 در بــازوی بلند کروموزوم 
شماره 2 بصورت 2q37 ایجاد می شود. 
نوکلیوتیدی  در ســکانس  این جهــش 
ژن UGT 1A1 بدلیــل جابجایــی باز 
 نوکلیوتیــد تیمین بجــای گوانین ایجاد 
می شود که بدنبال آن نحوه قرار گیری 
اســید آمینه آرژنین بجای گلیســین را 

تغییر می دهد. 

همیــن تغییر بــه ظاهر ســاده فاز 
اجرایــی سیســتم گوارشــی کبــد را 
 دچار نارســایی کرده و نحــوه عملکرد 
آنزیــم های کبدی را مختل می کند که 
نتیجه آن زردی کاســه چشــم یا زردی 

پوست خواهد شد. 
نحوه تشخیص سندرم ژیلبرت 

این ســندرم با معاینه کبد و طحال 
و انجــام برخی آزمایش های خونی قابل 

نمایی شماتیک از ساختار شیمیایی فرم حلقه از آنزیمهای کبدی و بیلی روبین.
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کلوفیبرات
 در تحقیقاتي که توســط دکتر Kutzk و همکارانش صورت گرفت 
نشــان داد کلوفیبرات در کاهش زردي در مبتالیان به ســندرم ژیلبرت 
بســیار موثر است . کلوفیبرات با مکانیســم القاء آنزیم هاي کبدي باعث 
افزایش کنژوگاســیون بیلي روبین و ترشح آن مي شود و نیز القاء کننده 
پروتیین ناقل Z مي باشد کلوفیبرات در القاء کونژوگاسیون سه برابر مؤثر 

تر از فنوباربیتال است . 
گلیســین ، اســید گلوتامیک ، سیســتیین ، متیونین  :در پژوهش 
های جدید دیده شــده اســتفاده از اســید آمینه هاي گلیســین ، اسید 
گلوتامیــک ، سیســتیین که از اجزاء ســازنده گلوتاتیون مي باشــند و 
همچنین متیونین ، مســیر (pathway II) تولیــد آنزیم گلوکورونیل 
ترانســفراز را فعال مي ســازد و در نتیجه تولید این آنزیم ، بیلي روبین را 

کاهش مي یابد.  
اســید آمینه تورین نیز نقش مهمي را در بهبود عملکرد کبد در دفع 

سموم ایفا مي کند . 
رژیم غذایی 

رژیم غذایی سرشــار از پروتیین و کم چــرب و مصرف مایعات و انوع 
ویتامینها بصورت طبیعی در بهبود افراد مبتال موثر می باشد. از انواع مواد 
غذایی موثر در تخفیف ســندرم ژیلبرت می توان از کلم – گل کلم- کلم 
بروکلی- هویج- چغندر- آلو- زرشک- ذغال اخته- دم کرده گل قاصدک- 

شاه انگبین- روغن ماهی و گردو نام برد. 
نکته: با توجه به مطالب یاد شده الزم به ذکر است که سندرم ژیلبرت 
یک نارســایی خوش خیم ارثی بوده و هیچ ارتباطی با طول عمر مبتالیان 

نقشه فیزیکی کروموزوم شماره 2 ژن UGT1A1 در ناحیه ای 
که با فلش نشان داده شده است در بازوی بلند کروموزوم فوق 

استقرار دارد. 
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