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II faza detoksu
glukoronidacja

sposób na
toksyny



to nie tylko wątroba!1

detoksykacja organizmu

sprawność wypróżnień i
oddawania moczu kluczem do
sukcesu

2

I faza - przyjęcie w organach
transformujących, przemiany
przygotowujące substancje do fazy II

II faza - neutralizacja ➡ substancje
rozpuszczalne w wodzie, wydalanie z
moczem i do światła jelita

zachowanie równowagi w
organiźmie

3 III faza - wydalanie ➡
zneutralizowanych toksyn z komórek,
by mogły opuścić organizm,
żołciotwórstwo



zwierzęta, ludzie, rośliny,
bakterie

1

proces glukoronidacji

grupa glukoronidowa2

nerki (eGFR), wątroba, jelita4

II faza detoksu wątrobowego5

wydalanie wraz z żółcią i
moczem

3 ekspresja indywidualna
uzależniona od genetyki

6



Zaczynajmy!

Gotowi?
 
 



Wprowadzenie
Ochrona przed nagromadzeniem
substancji toksycznych - hormony,
bilirubina, leki, substancje odżywcze,
toksyny środowiskowe, np. bisfenole

Glukoronidacja jest procesem zastępczym dla
siarczanowania.

(jelito cienkie, grube, płuca, wątroba, nerki,
nadnercza; PAPS)



Tempo pracy
Aktywność metaboliczna jest
zmienna osobniczo.

Poziom ekspresji genu UGT jest indywidualny
dla pacjentów, ze względu na ich status
genetyczny, a także uwarunkowania
epigenetyczne. 



genetyka

1

niedobory

2

niedrożność

3Zaburzenia pracy UGT
i defekty genetyczne

odbarwiony kał

żółta skóra

kał tłuszczowy, sfermentowany

przewaga estrogenowa

podwyższony poziom bilirubiny

uszkodzenie nerek

neutropenia

nadczynność tarczycy

nowotwory okrężnicy

uszkodzenia układu nerwowego

niedobór UGT1A1 -

hiperbilirubinemia, zespół

Gilberta

niedobór UGT 0% - zespół

Krigler-Najjar typu I

niedobór UGT <20% - zespół

Krigler-Najjar typu II



Metabolizm  UGT
nerki i wątroba

kwercetyna - mocz

apigenina - mocz, kał

bajkalina - mocz, kał

resweratrol - mocz

luteolina - mocz, kał

naringenina -mocz

genisteina -  mocz, kał

EGCG - mocz, kał

katechiny - mocz, kał

rutyna - mocz

bilirubina - mocz, kał



 Bilirubina

bilirubina całkowita - suma poniższych
frakcji ⬇
bilirubina pośrednia - niezwiązana z albuminą
(zdolność przenikania łożyska i bariery krew-
mózg)
bilirubina bezpośrednia - sprzężona z
kwasem glukuronowym

Bilirubina to produkt uboczny procesów
rozkładania hemu pochodzącego z hemoglobiny
(80% puli). We krwi transportowana przy pomocy
albuminy. Odpowiada za współtworzenie żółci.

zaparcia

niedobory
niedrożne

drogi
żółciowe

lamblie

dysbioza



Metabolizm  UGT
nerki i wątroba

morfina

amitriptylina

klomipramina

klonazepam

diazepam

flunitrazepam

lorazepam

nitrazepam

oxazepam

ethinylestradiol

fenoprofen

ibuprofen

ketoprofen

naproxen

probenecid

kwas walproinowy

paracetamol

kodeina

diklofenak

setralina

nikotyna

imipramina

zidowudyna

miltiron

prazykwantel

anastrozol

berberyna

mazapertyna

loratadyna

raloksifen

troglitazon

propanolol

kwas mykofenolowy

estradiol



Ekspresja pracy  UGT
wzmacnianie

pterostylben

gingko biloba

kwas ursodeoksycholowy

kwas tauroursodeoksycholowy (TUDCA)

aspiryna

kawa, kofeina

kurkumina, kurkuma

tyroksyna (fT4)

tokotrienole (witamina E)

fisetyna

witamina D



Ekspresja pracy UGT
obniżenie aktywności

trójjodotyronina

tlen - nadmierna ekspozycja

sylimaryna

olej palmowy

tauryna, taurynian magnezu

siarczanowanie⬇ 

szczawiany⬆

stany zapalne jelit

cynk

witamina A

estrogeny

tytoń

toksyny środowiskowe



Ekspresja pracy UGT
podstawy pracy

glukoza

warzywa krzyżowe

strączki

dyniowate, melony

pestkowe

cytrusowe

dieta:

d-glukaran wapnia

glukuronolakton

glukonolaktobionian wapnia

monohydrat urydyny

urydyno-5'-monofosforan

cholina CDP (cytydyna+cholina)

suplementacja:

kwas urydyno-5'difosfo-glukuronowy (UDPGA)



1 Zneutralizowane substancje w postaci glukuronidów same nie wyjdą z komórki.

ABCG2 
białko oporności na
raka piersi

Wydalenie 

ABCB11 
pompa eksportowa
soli żółciowej

niezbędne MRP2 ⬆,
transportery wypływu,
zespół Dubina-Johnsona

obecne nie tylko w wątrobie,
bariera przed wszystkimi
toksynami wchodzącymi do
krążenia ogólnoustrojowego



ponowne przekształcenie substancji w oryginalny związek
rekonwersja - okrężnica, mikroflora jelitowa, glukoronidazy
bakteryjne
ponowne wchłanianie - ponowna biodostępność

Uważa się, że wiele nowotworów
charakteryzuje się wyższym poziomem 
β-glukuronidazy.

Mikrobiota jelitowa może pokrzyżować szyki
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Dziękuję

Wam!
Pięknegodnia!
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