
Zespół Gilberta to wrodzone zaburzenie 
metabolizmu bilirubiny w komórkach 
wątroby-hepatocytach. Ze względu na 
genetyczne podłoże nazywany jest tak-
że rodzinną hiperbilirubinemią. Cechuje 
się zwiększonym stężeniem bilirubiny 
w surowicy krwi. Bilirubina jest produk-
tem rozpadu hemoglobiny powstałej 
ze zużytych krwinek czerwonych (ery-
trocytów). Jako związek nieprzydatny 
do wykorzystania przez organizm jest 
transportowana do żółci, a następnie 
wydalana. Ma dwie formy: sprzężoną oraz 
niesprzężoną. Głównie forma sprzężona 
jest usuwana przez przewód pokarmo-
wy z organizmu. Przekształcenie jednej 
postaci w drugą zachodzi w wątrobie za 
pomocą konkretnego enzymu określa-
nego w skrócie jako UGT1A1. To właśnie 
mutacja tego genu jest odpowiedzialna 
za wystąpienie zespołu Gilberta. Wspo-
mniany enzym działa mniej sprawnie 
niż u osoby zdrowej. Cały proces zostaje 
wydłużony, co skutkuje wzrostem stęże-
nia bilirubiny we krwi. 

Zespół Gilbert występuje u około 5-10% 
populacji na świecie, a więc jest dość 
często stwierdzany. Znaczną część pa-
cjentów stanowią mężczyźni. Najrzadziej 

chorują mieszkańcy terenów wschod-
nioazjatyckich, gdzie zachorowalność 
wynosi około 2%. Bardzo często choroba 
jest diagnozowana w wieku 20-30 lat. 
Pierwsze objawy pojawiają się zwykle 
w okresie dojrzewania. Prawdopodob-
nie jest to związane z tym, że hormo-
ny płciowe są inhibitorami (zmniejszają 
szybkość reakcji chemicznej) enzymu 
UGT1A1, a więc dodatkowo hamują jego 
działanie. Potwierdza to również fakt, że 
u kobiet po menopauzie obserwuje się 
zmniejszenie stężeń bilirubiny we krwi 
z powodu zmniejszonej aktywności hor-
monów płciowych.

OBJAWY
Zespół Gilberta może przebiegać 
bezobjawowo. Objawy choroby nie 
są charakterystyczne, część pacjentów, 
zwłaszcza niezdiagnozowanych nie 
utożsamia ich z tą chorobą. Nasilenie 
objawów jest związane z nadmiernym 
wzrostem stężenia bilirubiny. Mogą 
pojawić się zmęczenie, uczucie rozbi-
cia, osłabienie koncentracji, łagodna 
niestrawność, nadmierna potliwość, 
nieuzasadniony niepokój oraz niezlo-
kalizowane bóle brzucha, czasami wy-
mioty. Najbardziej widocznym 
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Zespół Gilberta jest łagodnym schorzeniem związanym 
z nieprawidłową gospodarką bilirubiny w wątrobie. Cho-
roba trwa całe życie, a mimo to nie wymaga leczenia. Nie 
wpływa na długość życia, może jednak pogarszać jakość 
życia pacjentów. Czym jest bilirubina? Jakie są objawy 
oraz jak rozpoznać zespół Gilberta?
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objawem jest żółtaczka o  niewielkim 
stopniu nasilenia. Zażółceniu ulegają 
białkówki oczu oraz skóra. 

Wzrostowi bilirubiny mogą towarzyszyć 
objawy grypopodobne przebiegające 
z podwyższoną temperaturą oraz bólami 
głowy. Stany te mogą wystąpić nawet 
kilka razy w ciągu miesiąca.

Objawy pojawiają się okresowo. Do 
czynników wywołujących ich pojawianie 
zalicza się: stres, dietę niskokaloryczną, 
w tym także głodówki, odwodnienie 
organizmu, intensywny wysiłek fizycz-
ny, infekcje, przewlekły brak snu, a także 
spożycie alkoholu nawet te okazjonalne. 
U kobiet duży wpływ ma okres około-
miesiączkowy oraz ciąża.

ROZPOZNANIE
Na podstawie dokładnie przeprowadzo-
nego wywiadu dotyczącego m. in sy-

tuacji, w których następuje nasilenie 
objawów lekarz kieruje pacjenta na ba-
dania diagnostyczne. Bardzo ważne jest 
przeprowadzanie badań laboratoryjnych, 
aby wykluczyć inne, poważne choroby, 
szczególnie wtedy gdy występuje żół-
taczka. Żółtaczka jest stanem, w którym 
niezwłocznie pacjent powinien skonsul-
tować się z lekarzem. Aby potwierdzić 
zespół Gilberta wykonuje się pomiar stę-
żenia bilirubiny, enzymów wątrobowych, 
morfologię krwi oraz USG jamy brzusznej. 
W zespole Gilberta wszystkie parametry, 
poza stężeniem bilirubiny powinny być 
w normie. Można również wykonać bada-
nie genetyczne potwierdzające mutację 
genetyczną enzymu UGT1A1. 

LECZENIE
Zespół Gilberta trwa całe życie i nie 
jest bezpośrednim zagrożeniem życia. 
Ze względu na łagodny przebieg nie 
wymaga leczenia, w tym także przyj-

mowania leków oraz suplementów die-
ty. Jednak ze względu na to, że enzym 
UGT1A1 odpowiada również za meta-
bolizm niektórych leków m. in. leków 
hormonalnych istnieje zwiększone ryzy-
ko wystąpienia działań niepożądanych. 
Pacjent z zespołem Gilberta powinien 
poinformować lekarza o swoim scho-
rzeniu. Aby objawy były jak najmniej 
dokuczliwe należy zadbać o styl życia. 
Przede wszystkim unikać alkoholu oraz 
stosować leki pod nadzorem lekarza. 
Z dietetycznego punktu widzenia 
przeciwwskazane jest stosowanie diet 
niskokalorycznych, a zwłaszcza głodó-
wek. Redukcja masy ciała powinna być 
prowadzona pod okiem dietetyka. Na-
leży dbać o prawidłowe nawodnienie 
organizmu, pić minimum 1,5 l wody mi-
neralnej w ciągu dnia. Ponadto należy 
unikać dużych porcji jedzenia w ramach 
jednego posiłku, a więc unikać przekar-
miania. Warto zadbać o 5 mniejszych, 
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dobrze zbilansowanych posiłków w cią-
gu dnia. Z diety powinno się wyelimino-
wać tłuste pokarmy, zwłaszcza tłuszcze 
pochodzenia zwierzęcego. Bardzo nie-
korzystne jest przebywanie na czczo 
i późne spożywanie śniadań. Jeśli pa-

cjent nie cierpi z powodu innych chorób 
podstawą zdrowego odżywiania powin-
na być dla niego Piramida Zdrowego 
Żywienia. W sytuacjach nerwowych, sta-
nach przewlekłego stresu warto poprosić 
lekarza o łagodne leki uspokajające, aby 

ograniczyć wzrost stężenia bilirubiny we 
krwi, a tym samym zapobiec wystąpieniu 
uciążliwych objawów.  

Zespół Gilberta nie wymaga leczenia. 
Jednak bardzo ważna jest diagnostyka 
w celu potwierdzenia choroby. Ponadto 
dużą rolę odgrywa pomoc pacjentowi 
w zrozumieniu istoty schorzenia oraz 
uświadomienie o jego łagodnym prze-
biegu i braku ryzyka uszkodzenia wątro-
by. Uniknie on dzięki temu niepotrzebne-
go stresu, co przełoży się na wyciszenie 
objawów oraz poprawę komfortu życia 
codziennego.
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Aby potwierdzić zespół Gilberta wykonuje 
się pomiar stężenia bilirubiny, enzymów 
wątrobowych, morfologię krwi oraz USG 

jamy brzusznej. W zespole Gilberta wszyst-
kie parametry, poza stężeniem bilirubiny 
powinny być w normie. Można również 

wykonać badanie genetyczne potwierdza-
jące mutację genetyczną enzymu UGT1A1. 
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