
 

 

  46נייר עמדה מספר 

  כולסטאזיס הריוני

ראשונהמהדורה   

 

 רקע: 

)כולסטאזיס( הינה  Intrahepatic Cholestasis of Pregnancyעימדון מרה תוך כבדי בהריון או  

השלישי להריון )כ־ שלישהפרעה כבדית המופיעה בדרך כלל לקראת סוף השליש השני או במהלך ה

 .(1) של ההריון( וסיבתה לא ברורה  30מהנשים יפתחו את ההפרעה לאחר שבוע  80%

 .( 3 ,2) 0.5%  - 0.25%שכיחות המחלה משתנה בין אוכלוסיות שונות ומדווחת בין 

גורמי הסיכון לכולסטאזיס הם הריונות מרובי עוברים, כולסטאזיס בהריון קודם, הריון שהושג לאחר 

. גורמי סיכון נוספים הם מחלות הפטוביליאריות כגון  (1) 35י הפריה חוץ גופית וגיל אימהי מעל טיפול

מרכיב  -זיס אוכן סיפור משפחתי של כולסט ,אבנים בכיס מרה, כולציסטיטיס, פנקראטיטיס, תרופות

 .(4) גנטי

 משמעויות המחלה:

מוגדרת כמחלה שפירה מבחינת האם, קיימים גם דיווחים על עלייה   אף שכולסטאזיס ליולדת:

 .(1) ( לאחר הלידהCמשמעותית בתחלואה במחלות הפטוביליאריות )אבנים בכיס מרה והפטיטיס 

שבועות  2-4כמו כן, בנשים עם כולסטאזיס דווחה עלייה בשכיחות של רעלת הריון שלרוב החלה 

 .(5) זיסאלאחר אבחנת הכולסט

טרוגנית(,הפרעות א, לידה מוקדמת )ספונטנית ויהשלי תהסיבוכים שתוארו הם אי־ספיק: לילוד

בנוסף, כולסטאזיס קשה יכול . בלידהדופק העובר ים והאטות בניטור  י, מי שפיר מקוניאלנשימתיות

. מנגנון הפגיעה בעובר  (6)אם כי הסיכון האבסולוטי נמוך ביותר  ,עוברהלהעלות את הסיכון לתמותת 

עובר או ואזוספזם של כלי דם שלייתיים  בקצב לב ת לא ברור, קיימת השערה כי הסיבה היא הפרע

ככל שכולסטאזיס מאובחן בגיל הריון צעיר יותר, כך שכיחות  .(7) כתוצאה מעליית מלחי מרה

מרה בדם לעלייה  מלחים ראשוניים תיארו קשר בין רמות של . מחקרי(6) הסיבוכים בעובר עולה

 . .(8) עוברב בסיכון לפגיעה בתפקוד הלב

האופיינית  הסתמנותהסימפטומים האימהיים נובעים מעמדון מרה והצטברות מלחי מרה בדרמיס. ה

בכפות   הינה גרד  ללא פריחה. הגרד יכול להופיע בחלקי גוף שונים אך מאופיין בכך שהוא חמור יותר

 .(10)הרגליים והידיים ובשעות הלילה 



בבדיקת דם יימצאו רמות גבוהות של מלחי מרה, ו/או הפרעה באנזימי כבד או בילירובין מצומד  

   לעיתים, הגרד יקדים את הביטוי המעבדתי.. .(10) מהמקרים צהבת 10%-)ישיר(, ב 

  100חי המרה עולה על נמצא שהסיכון למות העובר עולה בעיקר במקרים בהם הרמה של מל

 . (11,12) ליטרל מיקרומול

 .(14)והסימפטומים נוטים להופיע מוקדם יותר  90%הסיכון להשנות בהריון עוקב, הינו עד 

את העובר ומהו מועד   נקודות המחלוקת העיקריות בניהול כולסטאזיס בהריון הן: כיצד וכמה לנטר

 היילוד המיטבי. 

 

 אבחון:

עלייה באנזימי  ,ה המתייצגת עם גרד אופייני ונתמך בבדיקות מעבדההרזיס מתבצע באאבחון כולסט

 : (13, 1)רמות מלחי מרה בכבד ו/או 

לכל יולדת עם תלונות של גרד אופייני או כאשר באנמנזה יש חשד לכולסטאזיס מומלץ  -

 .(14) לקחת בנוסף לאנזימי כבד גם רמות מלחי מרה, רצוי אך לא הכרח בצום

מיקרומול   40ניתן לסווג כולסטאזיס לדרגות חומרה על בסיס רמת מלחי המרה: קלה עד  -

 . (14) מיקרומול לליטר 40לליטר, קשה מעל 

אבחנה של כולסטאזיס נעשית בהרה עם תסמינים מתאימים ורמה של מלחי מרה מעל  -

   .(1) ליטרל מיקרומול 10

 המעקב והניטור בהריון:

רפואת במסגרת הרה אשר אובחנה עם כולסטאזיס מומלץ להפנות להמשך מעקב וניטור  -

 .  סונוגרפי)בהתאם לגיל ההריון( ומעקב  עוברלב הכולל ניטור , האם והעובר

השלישי  ניתן לחזור על רמת מלחי   שלישבמקרים בהם הכולסטאזיס מאובחן לפני ה -

טיפול באורסוליט אמנם . עם זאת, להחלטה על מועד הילוד 36מרה סמוך לשבוע 

 .   עוברמרה אך לא את הסיכונים להאת רמות מלחי  פחיתמ

נוע מות עובר פתאומי ואין  או עובריים( יכולים למו/ם ילא הוכח שאמצעי הניטור )אימהי -

לפי הספרות, על כן ההחלטה על הנחוץ הסכמה חד משמעית לגבי תדירות המעקב 

 .(14,  1) מטפלצוות התדירות המעקב נתונה לשיקול דעת ה

 טיפול: 

משפרת  ו גרד, מפחיתה לידות מוקדמות ההוכחה כמפחית: (URSOLITחומצה אורסודאוקסיכולית )

תמותת עובר. לא דווחו תופעות לוואי  שיעור . אין הוכחה כי הטיפול מפחית  את תוצאות המעבדה

ארבע פעמים ביום. שיפור  -מ"ג, שלוש 300מינון התחלתי  .(15 , 16) אימהיות או עובריות משמעותיות 

שלושה עד ארבעה שבועות כבגרד נצפה לרוב עד שבועיים מתחילת הטיפול, שיפור ביוכימי צפוי 

 .(14) מתחילת הטיפול

ממלחי המרה נספגים מחדש למחזור הדם  95%, במקרים קיצוניים ניתן לשקול טיפול בכולסטיראמין

לכולסטיראמין תופעות  . דרך המערכת הפורטלית, כולסטיראמין נקשר למלחי מרה ומונע את ספיגתם

הפחתה   תיתכן גם .(14)לוואי בעיקר גסטרואינטסטינליות כגון בחילות, הקאות, כאבי בטן ונפיחות 

 פרזיס.ה. אפשרויות טיפול נוספות כוללות ריפמפין ופלסמKויטמין  תבספיג

  

 



 קביעת מועד היילוד:

ההחלטה על מועד היילוד שונה בהמלצות הארגונים השונים ומתבססת על הרמה הגבוהה 

 ביותר של מלחי מרה שנמדדה. לפיכך המלצת האיגוד, היא:

 . 38+6–37+0יילוד בשבוע  ,מיקרומול לליטר 40רמות מתחת ל־ -

 . 37+0–36+0יילוד בשבוע  ,מיקרומול לליטר 99–40רמות בין  -

 .  36+0-34+0יילוד בשבוע   ,מיקרומול לליטר 100רמות מעל  -

-  

מוגברת  ת מלחי מרהבמידה ובנוסף לרמ 36+0 עד  34+0ניתן לשקול יילוד בשבועות   -

זיס אבשבוע מוקדם בנוכחות כולסט  מות עוברהיסטוריה של  ,קיים גרד שאינו מגיב לטיפול

 .(14) או לפי שיקול דעת המחלקה

 ניתן לשקול יילוד במועד בנשים עם חשד קליני גבוה לכולסטאזיס ללא בדיקת מלחי מרה.  -
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