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RODZAJE CHOLESTAZY
Cholestaza to taki stan organizmu, 
w którym dochodzi do upośledzenia 
wydzielania żółci do dwunastnicy, bądź 
też do całkowitego zatrzymania jej od-
pływu. Przyczyny tego stanu są różnej 
etiologii. Można je podzielić na dwie 
główne grupy: cholestazę zewnątrz - 
i wewnątrzwątrobową.

O cholestazie zewnątrzwątrobowej 
mówimy w przypadku, kiedy żółć 
produkowana jest prawidłowo, ale 
występuje upośledzenie jej odpływu. 
Dochodzi do tego na skutek zaburzenia 
pracy przewodów żółciowych. Może to 
być spowodowane torbielami lub kami-
cą dróg żółciowych. Czasem występuje 
nawet ich zrośnięcie. Mówimy wtedy 
o atrezji. Guzy występujące w sąsied-
nich organach (np. w obrębie trzustki 
czy jelita cienkiego) uciskają przewody 
żółciowe utrudniając odpływ żółci. 

Cholestaza wewnątrzwątrobowa to 
bardziej obszerne zagadnienie. Wiąże 
się ona z zaburzeniem wydzielania żół-

ci. Anomalie w wydzielaniu żółci mogą 
pojawiać się w przypadku chorób pro-
wadzących do infekcyjnego zapalenia 
wątroby, które ma podłoże bakteryjne 
(np. w przebiegu gruźlicy) czy wiruso-
we (np. w przypadku zachorowania 

na toksoplazmozę). Cholestaza może 
pojawiać się też u osób zażywających 
narkotyki, nadużywających alkoholu, 
jak również podczas stosowania nie-
których leków (np. niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych). Chorobom 
metabolicznym czy genetycznym 
również może towarzyszyć cholestaza 
wewnątrzwątrobowa.

Szczególnym przypadkiem jest cho-
lestaza ciężarnych. To łagodne scho-

rzenie, które lekceważone wiąże się 
z dużym ryzykiem. Obejmuje również 
wątrobę i drogi żółciowe, a występuje 
najczęściej na skutek nadwrażliwo-
ści na hormony wytwarzane w tym 
szczególnym czasie. Objawy cholesta-

zy u ciężarnych pojawiają się głównie 
około 30. tygodnia ciąży. Obwinia się 
za to gwałtowne zmiany hormonalne, 
jakie zachodzą w ostatnim trymestrze 
ciąży. Objawy zaczynają się od nocne-
go swędzenia skóry w obrębie dłoni 
i podeszwy stóp i nasilają się wraz 
z upływem ciąży. Zdarzają się bóle 
brzucha, nudności, wymioty. Obser-
wuje się powiększoną wątrobę oraz 
rzadko występującą żółtaczkę. Ob-
jawy są raczej łagodne i przemijają 

CHOLESTAZA 
– choroba nie tylko ciężarnych

Cholestaza - z greckiego cholestasis, dosłownie oznacza zastój żółci. Schorzenie to do-
tyczy największego gruczołu w organizmie człowieka, czyli wątroby. Narząd ten, będą-
cy częścią układu pokarmowego, bierze udział w wielu ważnych procesach życiowych. 
Hepatocyty, czyli komórki, które budują wątrobę, odpowiadają między innymi za pro-
dukcję żółci. Jest ona potem transportowana drogami żółciowymi do dwunastnicy. Jej 
nadmiar, między spożywanymi posiłkami, gromadzi się w pęcherzyku żółciowym. 
Żółć to płynna substancja o brunatno-żółtej barwie i gorzkawym smaku. Bierze ona 
udział w rozkładzie i wchłanianiu tłuszczów.

Cholestaza to taki stan organizmu, w którym 
dochodzi do upośledzenia wydzielania żółci 

do dwunastnicy, bądź też do całkowitego 
zatrzymania jej odpływu. 

18



ZDROWIE

około 2 do 3 tygodni po rozwiązaniu 
ciąży. Jeżeli świąd staje się bardzo 
dokuczliwy, stosuje się bezpieczne 
w ciąży leki zawierające kwas ursode-
oksycholowy. Z uwagi na możliwość 
zaburzeń w układzie krzepnięcia krwi, 
może być konieczne zastosowanie wi-

taminy K. Ponieważ świąd w  ciąży 
nie jest jednoznacznym wyznaczni-
kiem wystąpienia cholestazy, to na-
leży wykonać odpowiednie badania, 
aby ją wykluczyć. Zbadanie poziomu 
wartości kwasów żółciowych pomoże 
lekarzowi ocenić sytuację. Nie należy 

bagatelizować tych dolegliwości, gdyż 
kontrolowane i odpowiednio leczone 
nie stanowią niebezpieczeństwa, ani 
dla przyszłej mamy, ani dla dziecka. Na-
leży mieć świadomość, że powikłania 
cholestazy w ciąży mogą być bardzo 
poważne - od przedwczesne-
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go porodu, poprzez krwotoki mogące 
wystąpić u matki i u dziecka, aż do 
śmierci wewnątrzmacicznej włącznie. 
Niestety, raz zdiagnozowana choles-
taza ciążowa, pojawia się w kolejnych 
ciążach, dając objawy nieco silniej-
sze i pojawiające się wcześniej niż za 
pierwszym razem.

OBJAWY
Najbardziej charakterystycznym ob-
jawem cholestazy, wspólnym dla 
wszystkich odmian jest żółtaczka, swę-
dzenie skóry oraz odbarwione stolce 
(w skrajnych przypadkach mogą być 
koloru białego). Mogą pojawiać się 
bóle brzucha, nudności i wymioty. 
Mocz przybiera barwę ciemnego piwa. 

Badania laboratoryjne są nieoce-
nionym źródłem szczegółowych in-
formacji na temat tej dolegliwości. 
Obserwujemy podwyższone stęże-
nie bilurubiny oraz enzymów wą-
trobowych takich jak GGTP (gamma 
glukozylotransferaza) oraz ALT i AST 
(aminotransferaza alaninowa i aspara-
ginowa). W obrazie USG zauważalne 
jest powiększenie wątroby, a czasem 
także śledziony. 

Sama cholestaza jest jedynie objawem 
choroby. Dlatego tak ważna jest od-
powiednia i szczegółowa diagnostyka. 
Pozwala to na dobranie leczenia do 
schorzenia powodującego dokuczli-
we objawy. W zależności od stwier-
dzonej przyczyny podejmowane są 
odpowiednie kroki. Czasami wystarczy 
odstawić czynniki, które powodują 
zaburzenia pracy wątroby (leki, alko-
hol). Jednocześnie należy skupić się 
na przywróceniu właściwego funk-
cjonowania temu cennemu organo-
wi. Lekarz w takich sytuacjach może 
zaordynować środki rozszerzające 
przewody żółciowe lub leki żółcio-
pędne. W innych przypadkach może 
okazać się konieczna interwencja 
chirurgiczna. Wykonuje się zabiegi 
endoskopowe, laparoskopowe lub 

leczenie operacyjne, w przypadkach 
jeżeli cholestazę powodują guzy wy-
stępujące w okolicznych narządach. 

Należy pamiętać, że w zapobieganiu, 
ale i późniejszym leczeniu cholestazy 
ogromne znaczenie ma odpowiednia 
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Najbardziej charakterystycznym objawem 
cholestazy, wspólnym dla wszystkich odmian 

jest żółtaczka, swędzenie skóry oraz odbarwione 
stolce (w skrajnych przypadkach mogą być 

koloru białego). Mogą pojawiać się bóle 
brzucha, nudności i wymioty. Mocz przybiera 

barwę ciemnego piwa. 

20



dieta i  masa ciała, a także aktywność 
fizyczna dopasowana do wieku i stanu 
chorego. Dieta powinna być bogata 
w produkty nieprzetworzone, lek-
kostrawne. Należy unikać tłuszczów, 
jednak nie powinno się ich całkowicie 
eliminować. Powinno się przyjmować 
duże ilości płynów, co zapobiega za-
gęszczaniu i zastojowi żółci. Posiłki 
o małej objętości, należy spożywać 
powoli, w spokoju, dokładnie prze-
żuwając. Można wprowadzić suple-
mentację ostropestem plamistym lub 
karczochem. Pomogą one w pracy  i  
regeneracji wątroby. Należy zupełnie 

wyeliminować z diety alkohol. Przy-
prawy takie jak kurkuma, kardamon, 
rozmaryn pobudzają wydzielanie żółci, 
więc warto o nich pamiętać podczas 
przygotowywania posiłków.

JOANNA URBAŚ
Pracownik Apteki
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