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Santrauka
Intrahepatinė nėščiųjų cholestazė (INC) – reta kepenų 
liga, būdinga tik nėščiosioms. INC atsiranda antrajame 
arba trečiajame nėštumo trimestre. Liga pasireiškia nie-
žuliu bei tulžies rūgščių koncentracijos ir aminotransfe-
razių aktyvumo padidėjimu. Genų mutacijos baltymuose, 
dalyvaujančiuose tulžies rūgščių pernašoje, ir padidėjęs 
gestacinių hormonų kiekis yra INC rizikos veiksniai. Nu-
stačius INC, tulžies rūgščių koncentracija kraujo serume 
turi būti stebima viso nėštumo metu. Koncentracija, vir-
šijanti 40 μmol/l, siejama su didele prenatalinių kompli-
kacijų ir negyvagimio rizika. Pagrindinis gydymo tikslas 
– numalšinti niežulį bei išvengti vaisiaus komplikacijų. 
Siekiant sumažinti odos niežulį ir tulžies rūgščių kon-
centraciją, skiriama ursodeoksicholio rūgštis. Nepasiekus 
gydymo tikslo, svarstomas priešlaikinio gimdymo suža-
dinimas. Moteriai pagimdžius, ligos klinikiniai požymiai 
išnyksta, bet INC gali pasireikšti vėlesnių nėštumų metu.

Įvadas
Nėštumo metu dėl augančio vaisiaus moters organizme 

įvyksta daug pokyčių. Motinos organai ir jų sistemos prisi-
taiko veikti taip, kad būtų išnešiotas sveikas kūdikis. Įprastai 
nėščiosios kepenyse tulžies pernaša kinta nežymiai. Esant 
nepalankiems genetiniams ir hormoniniams veiksniams, 
gali atsirasti tulžies rūgščių perteklius. Taip pradeda vystytis 
INC – tik nėštumui būdinga reta kepenų liga, atsirandanti 
vėlyvame antrajame arba ankstyvame trečiajame nėštumo 
trimestre. Ligos požymiai – niežulys, tulžies rūgščių koncen-
tracijos bei aminotransferazių aktyvumo padidėjimas. Laiku 
nepaskyrus gydymo, šis gerybinės eigos susirgimas gali tapti 
vaisiaus gyvybei pavojingų komplikacijų priežastimi [1]. 

Tyrimo tikslas – remiantis mokslinėmis publikacijomis, 
apžvelgti intrahepatinės nėščiųjų cholestazės epidemiologiją, 

etiopatogenezę, kliniką, diagnostikos, gydymo ypatumus ir 
prognozę.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinės literatūros paieška atlikta PubMed ir Sci-

enceDirect duomenų bazėse, naudojant raktažodžius ir jų 
kombinacijas. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Epidemiologija. INC pasireiškimo dažnis priklauso 

nuo geografinio regiono ir etninės grupės [2].  Pavyzdžiui, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikti tyrimai parodė, kad 
INC dažnis nėščiųjų populiacijoje yra 0,2-0,3 procento 
[3].  Liga daug dažniau pasireiškia Pietų Amerikos žemyno 
gyventojoms – Andų populiacijoje intrahepatinės nėščiųjų 
cholestazės dažnis siekia net iki 25 procentų [4]. Europoje 
INC vidutiniškai nustatoma mažiau nei 1 proc. nėščiųjų, 
liga dažniau pasireiškia šiauriau gyvenančioms europietėms 
(Švedija, Suomija). Didelis INC paplitimas stebimas Azijos 
valstybėse (ypač Indijoje, Pakistane). Australijoje ligos pa-
sireiškimo dažnis siekia 0,7 procento [5,6].  INC dažniau 
atsiranda vyresnio amžiaus nėščiosioms (> 35 m.), esant 
daugiavaisiam nėštumui, sergant lėtine kepenų liga (pvz., 
lėtinis hepatitas C, nealkoholinė kepenų cirozė), taikant pa-
galbinį apvaisinimą [7,8]. 

Etiopatogenezė. INC etiologija kol kas nepakankamai 
išaiškinta. Manoma, kad INC lemia daugelis veiksnių, iš 
kurių didžiausias dėmesys skiriamas genetiniams ir hor-
moniniams veiksniams. Dažniausiai aptinkamas genetinis 
ligos veiksnys  yra ABCB4 geno mutacija, pasireiškianti 
16 proc. atvejų. ABCB4 genas koduoja baltymą MDR 3 
(angl. multidrug resistance protein 3), kuris yra atsakingas 
už transmembraninę fosfolipidų pernašą į tulžį. Jei genas yra 
mutavęs, sutrinka baltymo funkcija ir nėštumo metu gali at-
sirasti cholestazė. ABCB4 geno mutacija lemia didelę tulžies 
rūgščių koncentraciją (> 40 μmol/l) [9].  Neseniai atliktuose 
tyrimuose pastebėtas ryšys tarp INC ir mutacijos gene, ko-
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duojančiame baltymą BSEP (angl. bile salt export pump). 
Dėl šios mutacijos sutrinka tulžies rūgščių pernaša iš hepa-
tocitų į tulžį, todėl besikaupiančios toksiškos tulžies rūgštys 
pažeidžia kepenų ląsteles. Padidėjusi tulžies rūgščių koncen-
tracija siejama su ląstelių apoptoze ir oksidaciniu stresu [10]. 
Lytinių hormonų – estrogeno, progesterono bei jų metabolitų 
– sąsaja su INC vystymusi buvo pastebėta tiriant daugkarti-
nes gimdyves ir moteris, ilgą laiką vartojusias peroralinius 
kontraceptikus. INC dažnai atsiranda paskutinėmis antrojo 
trimestro savaitėmis, kai estrogenų koncentracija yra di-
džiausia viso nėštumo metu. Manoma, kad esant genetinei 
predispozicijai, didelis estrogenų kiekis moters organizme 
gali paskatinti INC atsiradimą. Progesterono vaidmuo INC 
patogenezėje taip pat svarbus – sulfatuoti progesterono 
metabolitai yra daliniai tulžies rūgščių receptoriaus FXR 
(angl. farnesoid X receptor) agonistai. Tai reiškia, kad dėl 
progesterono metabolitų susilpnėja pagrindinio kepenyse 
esančio tulžies rūgščių receptoriaus veikimas. Sulfatuoti pro-
gesterono metabolitai sutrikdo tulžies rūgščių pernašą ir dėl 
to gali sukelti cholestazę. Nustatyta, kad 17-β-D-estradiolis 
ir progesterono sulfatas bei disulfatas turi ryškiausią cho-
lestazinį poveikį [1,11,12]. Pastaruoju metu daug dėmesio 
skiriama mitybos, kaip rizikos veiksnio, svarbai tirti. Ma-
noma, kad seleno bei vitamino D stoka nėščiosios dietoje 
gali turėti reikšmės INC vystymuisi. Žiemos mėnesiai ir 
sumažėjęs saulės spindulių kiekis taip pat lemia vitamino 
D trūkumą, todėl svarbu vertinti ir aplinkos veiksnių įtaką 
INC atsiradimui [5]. 

Klinika. Pirmasis ir pagrindinis INC simptomas yra odos 
niežulys, atsirandantis antrąjį arbą trečiąjį nėštumo trimes-
trą (dažniausiai praėjus 30 nėštumo savaitei). Niežulys iš 
pradžių apima delnus ir pėdas, vėliau išplinta rankose ir 
kojose, o kartais – net ir visame kūne. Manoma, kad niežu-
lys atsiranda dėl tiesioginio tulžies rūgščių poveikio odai, 
nors tulžies rūgščių koncentracija nekoreliuoja su niežulio 
stiprumu. Niežulys dažniausiai suintensyvėja nakties metu, 
dėl to nėščioji tampa dirgli, ją ima kankinti nemiga [5,13]. 
Retesni INC simptomai – skausmas dešiniajame viršutiniame 
pilvo kvadrante (dėl išorinės kepenų kapsulės tempimo), 
pykinimas ir vėmimas, nuovargis, tamsus šlapimas ir šviesios 
išmatos. Per mėnesį nuo niežulio atsiradimo gali išsivystyti 
lengva gelta. Užsitęsusios cholestazės pasekmė – sutrikusi 
riebaluose tirpstančių vitaminų (ypač vitamino K) rezorbcija. 
Vitamino K stoka gali lemti protrombino laiko pailgėjimą, 
kraujosruvų atsiradimą perinataliniu laikotarpiu,  kraujavimą 
vaisiaus centrinėje nervų sistemoje [14].  INC gali sukelti 
ir kitas vaisiui rizikingas komplikacijas – priešlaikinį gim-
dymą, respiracinio distreso sindromą, mekonijaus patekimą 
į vaisiaus vandenis, placentos funkcijos nepakankamumą, 
vaisiaus širdies aritmiją. Kuo didesnė tulžies rūgščių kon-

centracija motinos kraujyje, tuo didesnė ir pavojingų kompli-
kacijų pasireiškimo rizika [15].  Atliekant tyrimus pastebėta, 
kad tulžies rūgštys didina oksitocino receptorių ekspresiją 
ir jautrumą gimdos raumenyse, dėl to galimai lemia padidė-
jusį priešlaikinių gimdymų skaičių [16].  Kai tulžies rūgščių 
koncentracija siekia 100 μmol/l, itin padidėja negyvagimio 
rizika. Remiantis metaanalizėse sukauptais duomenimis, 
negyvų kūdikių gimimo INC sergančioms moterims dažnis 
yra 0,13, 0,28  ir 3,44 procento, kai tulžies rūgčių koncen-
tracija atitinkamai yra < 40 μmol/l, 40-99 μmol/l ir ≥ 100 
μmol/l [17]. 

Diagnostika. Šiuo metu jautriausias (91 %) ir specifiš-
kiausias (93 %) biocheminis žymuo, padedantis diagnozuoti 
INC, yra kraujo serumo tulžies rūgščių koncentracija. Tai 
gali būti pirmas, o kartais ir vienintelis laboratorinis požy-
mis, rodantis šią ligą. Sveikų nėščiųjų tulžies rūgščių kon-
centracija yra nežymiai didesnė nei nesilaukiančių moterų 
– ribine verte laikoma 10 μmol/l [15,18]  Remiantis atliktais 
prospektyviniais tyrimais, komplikacijų vaisiui rizika didėja, 
kai tulžies rūgčių koncentracija viršija 40 μmol/l [9].  Pagal 
retrospektyvinės studijos duomenis, tulžies rūgščių kon-
centracija, naudojama kaip vienintelis biocheminis tyrimas 
INC diagnostikai, nėra pakankamai jautrus ir specifiškas 
žymuo [14].  Teigiama, kad geresni diagnostiniai žymenys  
yra cholio rūgšties koncentracija, chenodeoksicholio rūgš-
ties koncentracija bei cholio ir chenodeoksicholio rūgščių 
santykis. Nustatyta, kad kartu tiriant bendrą tulžies rūgščių 
koncentraciją ir cholio bei chenodeoksicholio rūgščių san-
tykį, didėja tyrimų prognostinė vertė – nustatomas daugiau 
nei 2 proc. didesnis INC atvejų kiekis [19].  Dažnai, esant 
padidėjusiai tulžies rūgščių koncentracijai, randamas ir ami-
notransferazių, ypač alanininės aminotransferazės (ALT), 
kiekio padidėjimas. Kokia vertė nėščiosioms laikoma pa-
didėjusi, ginčytinas klausimas. Remiantis retrospektyvinio 
tyrimo duomenimis, galima ALT ribinė vertė INC sergan-
čiosioms yra 31 IU/l [14].  INC sergančiųjų kraujyje dažnai 
randamas ir šarminės fosfatazės (ŠF) padidėjimas, bet šio 
tyrimo diagnostinė vertė maža, nes ŠF izofermentą gamina 
placenta. Iki 25 proc. INC atvejų stebima 4-5 kartus padi-
dėjusi bilirubino koncentracija [2].  Dėl riebaluose tirpaus 
vitamino K stokos gali prailgėti protrombino laikas [20].  
INC sergančių moterų kraujo tyrimuose neretai aptinkama ir 
dislipidemija bei gliukozės toleravimo sutrikimas. Pastebėta, 
kad INC  susijusi su dažnesniu gestacinio diabeto, vaisiaus 
makrosomijos ir preeklampsijos pasireiškimu [21,22]. Tiriant 
nėščiąją ultragarsu – kepenys nepadidėjusios, tulžies (biliji-
nis) medis neišsiplėtęs. Radus pakitimų, reikėtų diferencijuoti 
nuo kitų patologijų [5]. 

Diferencinė diagnostika. Būklės, galinčios sukelti 
niežulį nėštumo metu, yra gestacinis pemfigoidas, atopinis 
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nėščiųjų bėrimas, polimorfinis nėščiųjų bėrimas ir alerginės 
reakcijos. Būklės, sutrikdančios kepenų funkciją nėštumo 
metu, yra HELLP sindromas, ūminė riebalinė nėščiųjų he-
patozė, virusinis hepatitas (A, B, C, D, E), autoimuninis 
hepatitas, pirminis bilijinis cholangitas (PBC), pirminis skle-
rozuojantis cholangitas (PSC), vaistų sukeltas kepenų pažei-
dimas bei tulžies latakų obstrukcija. Nei vienos iš šių patolo-
gijų metu nerandama bendros tulžies rūgščių koncentracijos 
padidėjimo. Diferencijuoti ligas padeda išsami anamnezė, 
gydytojo dermatovenerologo konsultacija, imunologiniai 
tyrimai, virusinių hepatitų žymenys. Įtariant tulžies latakų 
obstrukciją, atliekamas ultragarsinis tyrimas. HELLP sindro-
mas ir ūminė riebalinė nėščiųjų hepatozė išsivysto panašiu 
nėštumo laikotarpiu kaip INC. HELLP sindromui būdinga 
neurologinė simptomatika, trombocitopenija ir hemolizė. 
Sergant ūmine riebaline hepatoze, kraujyje atsiranda leuko-
citozė, hipoglikemija bei krešėjimo sistemos sutrikimas [5]. 

Gydymas. Pagrindinis gydymo tikslas – sumažinti nie-
žulį ir pagerinti vaisiaus prognozę. Pirmo pasirinkimo INC 
gydymas – ursodeoksicholio rūgštis (UDCR). Ursodeok-
sicholio rūgštis – natūrali hidrofilinė rūgštis, kuri išstumia 
žalingas vandenyje netirpias tulžies rūgštis ir taip apsaugo 
hepatocitų bei cholangiocitų membranas nuo toksinio hi-
drofobinių rūgščių poveikio. UDCR skatina tulžies rūgščių 
šalinimą iš vaisiaus organizmo per placentą. Ursodeoksicho-
lio rūgštis turi priešuždegiminį bei anticholestazinį poveikį 
[23].  UDCR skiriama 10-15 mg/kg per dieną iki nėštumo 
pabaigos. Nesant efekto, UDCR dozė gali būti didinama iki 
maksimalios – 21 mg/kg per dieną. Nėščiosios gerai toleruoja 
UDCR, tyrimuose nebuvo nustatyta žalingo vaisto poveikio 
vaisiui [1,24]. Yra tyrimais pagrįstų įrodymų, kad UDCR 
sumažina placentos vazospazmo ir vaisiaus širdies aritmijos 
pasireiškimo dažnį; šios komplikacijos siejamos su negyvo 
kūdikio gimimu [25,26].  Remiantis naujausių studijų me-
taanalize, INC sergančių moterų gydymas UDCR sumažina 
priešlaikinio gimdymo ir jo komplikacijų riziką. Kai tulžies 
rūgščių koncentracija viršija 40 μmol/l, yra žymiai didesnė 
priešlaikinio gimdymo ir komplikacijų rizika, lyginant su 
mažesne (< 40 μmol/l) tulžies rūgščių koncentracija. Dėl 
šios priežasties svarbu laiku paskirti UDCR  ir stebėti tulžies 
rūgščių koncentraciją [27].  Tyrimų duomenimis, pacienčių, 
kurioms buvo paskirtas gydymas UDCR, gydymo rezultatai 
buvo geresni nei pacienčių, kurioms buvo paskirtas alter-
natyvus medikamentas (cholestiraminas/ S-adenozilmetio-
ninas/deksametazonas) [28]. Niežulio malšinimui gali būti 
skiriamas 2 proc. vandens pagrindo mentolio kremas arba 
dimetindeno maleato gelis [29]. 

Gimdymo skatinimas svarstomas tais atvejais, kai taikant 
gydymą išlieka ar paūmėja klinikiniai ligos požymiai [30]. 
Remiantis Amerikos akušerių ir ginekologų koledžo (angl. 

The American College of Obstetricians and Gynecologists) 
rekomendacijomis, gimdymas turi būti sužadintas 36+0 
– 37+0 nėštumo savaitę, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 
skiriant UDCR, neregresuoja gelta ir niežulys bei atsiranda 
poreikis didinti UDCR dozę; anamnezėje – vaisiaus mirtis 
įsčiose prieš 37 nėštumo savaitę dėl INC; tulžies rūgščių 
koncentracija viršija 100 μmol/l. INC nėra indikacija atlikti 
cezario pjūvio operaciją (CPO). Ar vyks natūralus gim-
dymas, ar bus atliekama CPO, priklauso nuo akušerinių 
indikacijų [31].

Prognozė. INC prognozė motinai – palanki. INC pasikar-
tojimo vėlesniuose nėštumuose tikimybė – iki 70 procentų. 
Dažnai ligos pasikartojimas pasireiškia sunkesne forma. INC 
sirgusioms moterims padidėja rizika susirgti hepatobiliari-
nės sistemos ligomis – tulžies pūslės ir latakų akmenlige, 
cholangitu, lėtiniu hepatitu, kepenų fibroze ir ciroze. Ri-
zika susirgti šiomis ligomis išlieka visą gyvenimą [5,32,33].  
Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) moterų, sirgusių 
INC, kontracepcijai rekomenduoja tabletes ir intrauterini-
nes spirales su progestogenu bei etonogestrelio poodinius 
implantus. Rekomendacija pagrįsta duomenimis, kad INC 
sirgusioms moterims vartojant kontraceptinius preparatus, 
kurių sudėtyje yra didelis kiekis estrogenų, atsiranda INC 
būdingų požymių [34]. 

Išvados
1. Intrahepatinė nėščiųjų cholestazė yra reta kepenų liga, 

būdinga tik nėščiosioms.
2. Genetiniai, hormoniniai ir aplinkos veiksniai yra svar-

būs INC patogenezei, bet tikslus ligos atsiradimo mechaniz-
mas dar nėra galutinai išaiškintas.

3. Odos niežulys, atsirandantis antrajame arba trečiajame 
nėštumo trimestre, yra vyraujantis klinikinis simptomas.

4. Diagnozė patvirtinama atlikus motinos kraujo bio-
cheminį tyrimą ir serume aptikus padidėjusią tulžies rūgščių 
koncentraciją.

5. INC gydymo tikslas – sumažinti niežulį ir pa-
gerinti biocheminius rodiklius bei vaisiaus prognozę. 
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INTRAHEPATIC CHOLESTASIS OF PREGNANCY
V. Goberytė, V. Petrenkienė
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Summary
Intrahepatic cholestasis of pregnancy is a rare liver disease, but 

the most common hepatic disorder in pregnant women. Intrahepa-
tic cholestasis occurs in the second or third trimester of pregnancy. 
Disease is characterized by pruritus clinically, meanwhile, elevated 
bile acids and elevated aminotransferases are the laboratory indi-
cators of cholestasis. Mutations of hepatobiliary transport proteins 
and elevated levels of gestational hormones are important factors 
in the development of intrahepatic cholestasis. Once intrahepa-
tic cholestasis of pregnancy is detected, serum levels of bile acids 
should be monitored throughout the whole pregnancy. Concentra-
tions exceeding 40 μmol/l are associated with an elevated risk of 
prenatal complications and even stillbirth. The main goal of tre-
atment is to alleviate maternal symptoms and reduce biochemical 
markers of the disease, as well as to prevent fetal complications. 
Ursodeoxycholic acid is used to reduce pruritus and lower the le-
vels of total bile acid. If the goal is not achieved, preterm induction 
of labor is considered. After childbirth, clinical signs and symptoms 
of the disease disappear, but may recur in subsequent pregnancies.
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