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Частота внутрішньопечінкового холестазу вагітних (ВПХВ) коливається 

залежно від регіону та етнічної приналежності від 1 % до 27 %. Окрім свербежу 

у вагітної від легкого до нестерпного захворювання асоціюється з акушерською 

та перинатальною патологією. Не вироблено чітких уніфікованих рекомендацій 

ведення вагітних даної категорії, а лікування не завжди ефективне. Застосування 

допоміжних репродуктивних технологій є суттєвим фактором ризику ВПХВ 

(відношення шансів 2,79, 95%, довірчий інтервал 2,15-3,64). 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності прогнозування 

та профілактики акушерських та перинатальних ускладнень при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми  

допоміжних репродуктивних технологій на основі оновлених факторів ризику. 

Обстежено 80 вагітних після програм допоміжних репродуктивних 

технологій: 40 жінок з проявами ВПХВ (основна група) і 40 жінок без проявів 

ВПХВ (група порівняння). 50 жінок зі спонтанною вагітністю фізіологічного 

перебігу склали контрольну групу. 

У більшості (62,5 %) пацієнток діагноз ВПХВ встановлено після 30 тижнів 

вагітності, у інших (37,5 %) – від 24 до 30 тижнів. Деякі пацієнтки (27,5 %) 

відмічали короткочасні епізоди проявів ВПХВ до 24 тижнів вагітності. У 7 (17,5) 

жінок ВПХВ мав тяжкий перебіг. 

Майже третина (27,5 %) жінок старших за 35 років (проти 12,5 % у групі 

після ДРТ без ВПХВ, p<0,05), що відповідає даним інших дослідників, які 

відносять вік старше 35 років до факторів ризику ВПХВ. У жінок з ВПХВ суттєво 



вища відносно пацієнток групи порівняння частота алергії в анамнезі (35,0 % 

проти 17,5 та 18,0 % відповідно, p<0,05), патології печінки (20,0 % проти 7,5, 

p<0,05) та захворювань шлунково-кишкового часу (25,0 % проти 10,0 p<0,05). 

У третини жінок ВПХВ розвинувся повторно, тоді як у групі порівняння 

були лише одиночні випадки ВПХВ в анамнезі, 42,5 % пацієнток основної 

вказували на обтяжений по ВПХВ сімейний анамнез. Майже третина жінок  (27,5 

% проти 12,5 % в групі порівняння, p<0,05) мали в анамнезі синдром 

полікистозних яєчників. 

Теперішня вагітність протікала з високою частотою ускладнень. У ІІ 

половині вагітності у більшості жінок при маніфестації ВПХВ відмічено загрозу 

передчасних пологів (60,0 % проти 32,5 % у групі порівняння, p<0,05). Частота 

дистресу плода у жінок з ВПХВ була майже у 2 рази вищою ніж у пацієнток без 

цього ускладнення (47,5 % проти 25,0 % відповідно, p<0,05). Вища також і 

частота прееклампсії (40,0 % проти 22,5 %, p<0,05). Переважна більшість жінок 

розроджена шляхом кесаревого розтину (70,0 % проти 52,5 % пацієнток групи 

порівняння, p>0,05), пологи були передчасними майже у половини пацієнток з 

ВПХВ (45,0 % проти 20,0 %, p<0,05). У третини жінок (35,0 % проти 17,5 %) 

відмічено дистрес плода в пологах, у 27,5 % проти 12,5 % пологи ускладнились 

кровотечею більше 5 % маси тіла. Післяпологовий період характеризувався 

збільшеною у 4 рази частотою пізніх кровотеч (20,0 % проти 5,0 %, p<0,05). 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічено один випадок антенатальної 

смертності (25,0 ‰). Майже половина дітей народилась в асфіксії різного 

ступеня тяжкості (48,7 % проти 27,5 %, p<0,05), при цьому у 10,3 % діагностована 

тяжка асфіксія (проти 2,5 %, p<0,05). Третина дітей народилась з масою тала 

нижче 2500 г (30,8 % проти 12,5 %, p<0,05). У 74,4 % новонароджених відмічені 

різноманітні порушення періоду ранньої неонатальної адаптації (проти 45,0 %, 

p<0,05), серед яких найбільше виділялись: респіраторний дистрес-синдром (35,9 

% проти 15,0 %, p<0,05), жовтяниця (43,6 % проти 17,5 %, p<0,05) та 

гастроінтестінальний синдром (30,8 % проти 15,0, p<0,05).  

Основну групу обстежених розділили на дві підгрупи: 1-ша підгрупа – 22 

(55,0 %) вагітні після ДРТ з ВПХВ, у яких відмічені суттєві акушерські та 



перинатальні ускладнення та 2-га підгрупа - 18 (45,0 %) вагітних без відмічених 

ускладнень. 

У пацієнток після ДРТ з ВПХВ вагітних сумарна кількість балів за 

опитувальником АМ Вейна у 3,5 раза перевищує порогове значення 15 балів. При 

цьому переважна більшість (80,0 %) цих  жінок відмітила розлади сну. Частота 

суттєвих порушень якості сну (менше 18 балів за опитувальником АМ Вейна, ЯИ 

Левина, 1998) складає 37,5 %, що майже в 4 рази вище за показник групи 

порівняння. Пацієнтки цієї групи демонструють вищий медіанний рівень як 

особистісної, так і ситуаційної тривожності (тест Спілбергера-Ханіна). Дуже 

висока тривожність (вище 50 балів) відмічена більш ніж у половини (57,5 %) з 

них проти 22,5 % (р<0,05). Прояви депресії (шкала Бека) від легких до високих 

відмічаються більш ніж у половини (55,0 %) пацієнток проти 27,5 % (р<0,05), 

причому високий рівень депресії – у 7,5 % проти 2,5 %, середній – у 15,0 % проти 

7,5 % жінок відповідно. Жінки з ВПХВ нижче оцінюють свою якість життя 

(методика  SF-36) як за шкалами фізичного, так і психологічного здоров'я.  

Встановлена вища частота зустрічання мутантних варіантів поліморфізму 

C3435T гену MDR1 у жінок після ДРТ з ВПХВ та підвищення частоти алелю Т 

при наявності акушерських і перинатальних ускладнень. 

У жінок з ВПХВ та акушерськими і перинатальними ускладненнями 

виявлена у 2 рази вища частота характерних УЗД-ознак: у 40,9 % -  

гіперехогенність печінки, 31,8 % - нечіткість судинного малюнка печінки, 45,5 % 

- підвищення ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків,  54,5 % - 

біліарний сладж. 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ відмічено підвищення характерних 

біохімічних показників: рівня загального білірубіну, концентрації жовчних 

кислот, печінкових ферментів, ГГТП, ЛФ та холестерину  за рахунок фракцій 

низької та наднизької щільності та концентрації тригліцеридів. У пацієнток з 

акушерськими та перинатальними ускладненнями встановлено підвищення для 

вмісту в крові загального білірубіну та жовчних кислот. 

У вагітних після ДРТ з ВПХВ встановлено субоптимальний рівень 

вітаміну D, а у частини пацієнток - дефіцит вітаміну. У пацієнток з акушерськими 



ускладненнями встановлено стан дефіцитний по  вітаміну D. 

У жінок після ДРТ з ВПХВ вже у І триместрі вагітності відмічається 

підвищений рівень кортизолу, у ІІІ триместрі при маніфестації ВПХВ - ще більш 

виражене його зростання. Підвищений рівень гормону асоціюється з 

виникненням акушерських і перинатальних ускладнень. Рівні статевих гормонів 

(прогестерон, естрадіол) у І триместрі у жінок з ВПХВ підвищені. У ІІІ триместрі 

підвищена концентрація прогестерону. Встановлена схильність до 

гіпокоагуляції у вагітних з ВПХВ (відносне зниження протромбінового індексу 

та подовження активованого часткового тромбопластинового часу). При 

акушерських та перинатальних ускладнень спостерігається зниження 

протромбінового індексу. 

Проведена математична оцінка дозволила виділити найбільш 

інформативні факторіи ризику акушерських і перинатальних ускладнень у 

вагітних після ДРТ та високим ризиком ВПХВ. На основі цих факторів 

побудований алгоритм прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень. 

Точність прогнозування склала – 90,0 %. 

Запропонований патогенетично обгрунтований комплекс лікувально-

профілактичних заходів для жінок, що залучені до програм ДРТ, з високим 

ризиком ВПХВ, який складається з преконцепційного етапу та 2-х етапів при 

веденні вагітності (у І триместрі та при маніфестації ВПХВ).  

Рекомендований комплекс терапевтичних та організаційних заходів 

дозволив покращити загальний гомеостаз вагітної, майже в 1,5 раза знизити 

частоту виникнення (з 52,5 до 36,3 %) та тяжкість ВПХВ, частоту акушерських і 

перинатальних ускладнень. 

Ключові слова: внутрішньопечінковий холестаз вагітних, допоміжні 

репродуктивні технології, акушерські і перинатальні ускладнення, прогноз, 

профілактика. 
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The incidence rate of intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) ranges from 1 

% to 27 % depending on the region and ethnicity. Besides itching, the disease, from a 

light to a severe form, is associated with obstetric and perinatal pathology. There are 

no clear and uniform guidelines for the management of such pregnancies and treatment 

is not always effective. The use of assisted reproductive technologies is a significant 

risk factor for ICP (OR 2.79, 95 % CІ 2.15-3.64). 

The dissertation is dedicated to the improvement of the effectiveness of 

prognostication and prevention of obstetric and perinatal complications in women with 

intrahepatic cholestasis who got pregnant owing to assisted reproductive technologies, 

on the basis of updated risk factors. 

We have carried out a examination of 80 pregnant women treated with ART: 40 

women presenting manifestations of ICP (basic group) and 40 women without such 

manifestations (comparison group). The reference group included 50 women with 

spontaneous pregnancy of normal physiological course. 

The majority (62.5 %) of patients were diagnosed with ICP after 30 weeks of 

pregnancy, the rest of them (37.5 %) in the period from 24 to 30 weeks. Some patients 

(27.5 %) noted short episodes of ICP manifestations before the 24th week of pregnancy. 

In 7 women (17.5 %), ICP was characterized by a severe course. 

Almost a third of women (27.5 %) were older than 35 (vs. 12.5 % in the 

comparison group, p<0.05), which corresponds with the data from other scientists, who 

consider the age of more than 35 years to be a risk factor for ICP. Women with ICP 

presented a significantly higher incidence rate of allergy in their anamnesis records 

than women from the comparison group (35.0 % vs. 17.5 and 18.0 % respectively, 

p<0.05) as well as of liver pathology (20.0 % vs. 7.5 %, p<0.05) and of digestive tract 

diseases (25.0 % vs. 10.0%, p<0.05). 

A third of women from the basic group had a recurrence of ICP whereas in the 

comparison group, there were only isolated cases of ICP in anamnesis. 42.5 % of 

patients from the basic group presented an ICP-positive family history. Almost a third 



of women (27.5 % vs. 12.5 % in the comparison group, p<0.05) had the polycystic 

ovary syndrome in their anamnesis record. 

The  current pregnancy was characterized by a high rate of complications. In the 

second half of pregnancy, a threat of preterm labor was observed in the majority of 

patients with ICP manifestations (60.0 % vs. 32.5 % in the comparison group, p<0.05). 

The rate of fetal distress was 2 times higher (47.5 % vs. 25.0 % respectively, p<0.05). 

The rate of preeclampsia was also higher (40.0 % vs. 22.5 %, p<0.05). The majority of 

women from the basic group had a cesarean delivery (70.0 % vs. 52.5 % of patients 

from the comparison group, p<0.05), and almost half of them had preterm labor (45.0 

% vs. 20.0 %, p<0.05). A third of women (35.0 % vs. 17.5 %) presented fetal distress 

at labor, and the labor of 27.5 % vs 12.5 % of patients was complicated by a 

hemorrhage of more than 5 % of body mass. The postnatal period was characterized 

by a 4 times higher rate of late hemorrhages (20.0 % vs. 5.0 %, p<0.05). 

In the group of women affected by ICP, there was 1 case of antenatal death (25.0 

‰). Almost half of the babies were born with asphyxia of various degrees of severity 

(48.7 % vs. 27.5 %, p<0.05), with 10.3 % of cases of severe asphyxia (vs. 2.5 %, 

p<0.05). A third of the newborn babies had a birth weight below 2,500 g (30.8 % vs. 

12.5 %, p<0.05). 74.4 % of the newborn babies presented various disorders in the 

period of early neonatal adaptation (vs. 45.0 %, p<0.05), including: NRDS (35.9 % vs. 

15.0 %, p<0.05), jaundice (43.6 % vs. 17.5 %, p<0.05) and gastrointestinal syndrome 

(30.8 % vs. 15.0, p<0.05).  

The basic group was divided into two subgroups: Subgroup 1 – 22 (55.0 %) 

women with ICP who had got pregnant owing to ART and presented significant 

obstetric and perinatal complications and Subgroup 2 – 18 (45.0 %) pregnant women 

without such complications. 

Pregnant women affected by ICP presented a total number of points according 

to A.M. Wein’s survey form that was 3.5 times higher than the threshold value of 15. 

The majority of these women (80.0 %) experienced sleep disorders. The occurrence of 

significant sleep disorders (below 18 points according to A.M. Wein’s and Y.I. Levin’s 

survey form, 1998) was 37.5 %, which is almost 4 times higher than in the comparison 

group. Patients from the basic group presented a higher mean level of both personal 



and situational anxiety (Spielberger-Hanin scale). Very high anxiety (over 50 points) 

was observed in more than half of these women (57.5 %) vs. 22.5 % (р<0.05). 

Manifestations of depression, from light to serious, were also observed in more than 

half of patients (55.0 %) vs. 27.5 % (р<0.05), with a high level of depression in 7.5 % 

vs. 2.5 % and a medium level in 15.0 % vs. 7.5 % of women respectively. Women 

affected by ICP reported a lower quality of their life (SF-36) in terms of both physical 

and psychological health. 

We have established a higher incidence rate of mutation variants of C3435T 

polymorphism in the MDR1 gene in pregnant women affected by ICP as well as an 

increased occurrence of the T-allele in cases of obstetric and perinatal complications. 

In women with ICP and obstetric and perinatal complications, we observed a 2 

times higher occurrence of characteristic ultrasonographic signs. For instance, 40.9 % 

of patients presented hyperechogenicity of the liver, 31.8 % - a blurred vascular pattern 

of the liver, 45.5 % - hyperechogenicity of intrahepatic bile ducts, 54.5 % - biliary 

sludge. 

Women with ICP also presented increased characteristic biochemical values: 

total bilirubin level, concentrations of bile acids, hepatic enzymes, GGT, AP and 

cholesterol in terms of low and very-low-density lipoproteins and the concentration of 

triglycerides. Patients with obstetric and perinatal complications presented increased 

levels of total bilirubin and bile acids in their blood. 

In pregnant women affected by ICP, we found a suboptimal level of vitamin D 

and in part of them a vitamin D deficit. Patients with obstetric and perinatal 

complications presented a vitamin D deficit. 

Women with ICP presented an increased cortisol level in the 1st trimester of 

pregnancy, and in the 3rd trimester, with ICP manifestations, the increase was even 

more apparent. An increased level of the hormone was associated with the development 

of obstetric and perinatal complications. The levels of sexual hormones (progesterone, 

estradiol) were increased in the 1st trimester in women affected by ICP. In the 3rd 

trimester, we also recorded an increased level of progesterone.  



The tendency to hypocoagulation found in pregnant women affected by ICP 

(relatively decreased prothrombin ratio and increased APTT). In cases of obstetric and 

perinatal complications, one could observe decreased prothrombin ratios. 

Our mathematical analysis has enabled singling out the most informative risk 

factors for obstetric and perinatal complications in pregnant women treated with ART 

and with a high risk of ICP. On the basis of these factors, we have developed an 

algorithm of prognostication of obstetric and perinatal complications. The prognosis 

accuracy has made up 90.0 %. 

We have suggested a pathogenetically substantiated complex of treatment and 

prevention measures for women involved in ART programs and presenting a high risk 

of ICP, which consists of the preconceptive stage  and 2 stages of pregnancy 

management (in the 1st trimester  and in case of ICP manifestation). 

The recommended complex of therapeutic and organizational measures has 

made it possible to improve of the general homeostasis of pregnant women, to decrease 

the incidence rate (from 52.5 to 36.3 %) and a severe course of ICP, to decrease the 

frequency of obstetric and perinatal complications. 

Key words: intrahepatic cholestasis of pregnancy, assisted reproductive 

technologies, obstetric and perinatal complications, prognosis, prevention. 
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