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הקדמה ורקע: 
שכיום,  היא  ההערכה   .)1( בעולם  כרונית  כבד  למחלת  העיקריות  מהסיבות  הינו   (HCV)  C מסוג  הכבד  דלקת  נגיף 
טבעי  במהלך  קשור  בנגיף  הכרוני  הזיהום  לכך.  מודעים  אינם  ורובם  מהמחלה  הסובלים  חולים  מיליון  כ-71  ישנם 
הפטית,  אנצפלופתיה  הכוללים:  סיבוכיה  כל  על  )שחמת(  מתקדמת  כבד  למחלת  לגרום  עלול  אולם,  משתנה 
כבד,  אי-ספיקת   ,)hepatocellular carcinoma( הכבד  של  ראשוני  סרטן  מיימת,  בקיבה,  או  בושט  מדליות  דימום 
וסקוליטיס,  קריוגלובולינמיה,  כמו  חוץ-כבדיות  גם לתופעות  לגרום  עלול  הנגיפי  הזיהום  ומוות.  כבד  צורך בהשתלת 
ופגיעה  קרדיו-וסקולרית  פגיעה  סוכרת,  של  גבוהה  שכיחות  עם  מטבולית  הפרעה  ורב-מערכתית,  כלייתית  פגיעה 
EMA-וה  (Food & Drug Administration)  FDA-ה על-ידי  לטיפול  אושרו  בשנים האחרונות,  החיים)1-3(.   באיכות 

בשיעור  הנגיפי  הזיהום  לריפוי  ומביאות  פומי,  באופן  הניתנות  שונות  תרופות   (European Medicines Agency)
 גבוה מאוד)ב-100%-95% מהחולים(. תרופות אלה אושרו החל משנת 2018 גם במסגרת סל הבריאות לכלל החולים
glecaprevir/( הנגיף  הגנוטיפים של  כל  כנגד  היעילות   )Pan-genotypic( פנ-גנוטיפיות  גם תרופות  וכוללות  בישראל 
ויעילותו  משמעותיות,  לוואי  תופעות  ללא  כמעט  שבועות,  נמשך  הטיפול   .)pibentrasvir, sofosbuvir/velpatasvir
 גבוהה מאוד. החלמה מהזיהום הנגיפי נקבעת 12 ו/או 24 שבועות לאחר סיום הטיפול באם בדיקת HCV RNA בשיטת
SVR משמעותה, הכחדת הנגיף  PCR שלילית )SVR-sustained virological response, SVR12, SVR24(. השגת 
הסימפטומים  והיעלמות  החיים  באיכות  וצלקת(, שיפור  )דלקת  הכבד  ברקמת  הנזק  שיפור  כך,  ובעקבות  לצמיתות 
 (HCC( הקשורים במחלה, האטת מהלך מחלה מתקדמת והקטנה משמעותית של שיעור הופעת סרטן כבד ראשוני

כמו גם עלייה בשיעור ההישרדות. 

בשנת 2016 הכריז ארגון הבריאות העולמי )WHO( על כוונתו לבצע מיגור של HCV בעולם ולממש יעד זה עד שנת 
2030. ישראל הייתה בין הארצות הרבות שחתמו על ההכרזה כשותפה בתכנית )2(. על-מנת להביא למיגור של הנגיף 
הטיפול,  לחשיבות  המודעות  את  להגדיל  בסיכון,  לאוכלוסיות   (screening( סקר  לבצע  יש  מסוים,  גיאוגרפי  באזור 
להפנות את החולים לטיפול )linkage to care(, לטפל בהם ולהביא להבראתם. מניסיונן של מדינות אחרות ומניסיון 

שנצבר בישראל )3( נוצרים חסמים רבים ב"שרשרת" )cascade( הטיפול המעכבים ומונעים טיפול והחלמה. 

אלו  נתונים   .)4,5( האוכלוסייה  מכלל  כ-2%  היא  חיובית(  נוגדנים  )בדיקת   HCV נשאי  שכיחות  שבישראל  ההערכה 
כאשר  )כ-67%(   1 גנוטיפ  הינו  השכיח  הגנוטיפ  כללית.  בריאות  שירותי  מבוטחי  מיליון  כ-4  בקרב  מסקר  התקבלו 
החיוביים הנשאים  מספר  כ-2%.   4 וגנוטיפ   8%  2 גנוטיפ   ,23%  3 גנוטיפ  ממנו,  כ-75%  מהווה   1b גנוטיפ   שיעור 
עם  )אלו  כ-60-70,000   )eligible for treatment( ויראלי  לטיפול אנטי  בכ-100,000, מהם מתאימים  מוערך   HCV-ל
 HCV חולי  והחלימו(. מספר  ולאחר אי הכללת החולים שכבר טופלו  נגד טיפוליות  הוריות  חיובית, ללא   PCR בדיקת 
ראוי   .(dormants או  "רדומים"  מכונים  אלה  )חולים  כ-25-30,000  מוערך  כנשאים  הבריאות  למערכת  ידועים  שכבר 
לציין, שבשנים האחרונות נעשים מאמצים לאתר חולים אלה ולהפנותם לטיפול כשחלק לא מבוטל מחולים אלה טופל 
בהצלחה. כמו כן, קיימת הערכה שכ-20% מאוכלוסיית המדינה נבדקו אי פעם בבדיקה סרולוגית לנוגדני HCV. בדיוני 
"שולחן עגול" ב-4/2018 בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, קופות החולים, החברה הישראלית לחקר הכבד, המועצה 
הלאומית לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, נציגי בריאות הציבור, רפואת המשפחה, שב"ס, עמותת החולים ח"ץ, ומומחים 
לאוכלוסיות  סקר  בדיקת  לבצע  שיש  הוסכם,  שונות,  במדינות   )HCV( המחלה  מיגור  אסטרטגיות  לניהול  בינלאומיים 
בסיכון. על-מנת ליישם את המטרה של מיגור הזיהום הכרוני ב-HCV בוצע בישראל עד שנת 2030 חישוב שהצביע על 

צורך באבחון של כ-4000 חולים חדשים בשנה )בתהליכי ה-screening( ובקצב טיפול של כ-4500 חולים בשנה. 
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תהליך מיגור המחלה )HCV elimination( בישראל מורכב מ-4 שלבים, כאשר ביצוע כל שלב קשור בחסמים ייחודיים.

התהליך כולל:
1. סקר )screening(  על-ידי בדיקת נוגדנים באוכלוסייה בסיכון למחלה

(linkage-to-care( 2. הפניית המטופלים להערכה וטיפול
3. טיפול אנטי-ויראלי

4. ניטור תוצאות הטיפול

screening-שלב ה  .1
  החברה הישראלית לחקר הכבד והמועצה הלאומית לתזונה גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד הכריזו על 3 קבוצות 
סיכון עיקריות בישראל: ילידי בריה"מ לשעבר, משתמשים בסמים בהזרקה בעבר או בהווה וכל מי שקבל דם או 
מוצריו לפני שנת 1992 )שנה בה החלה בדיקת מוצרי דם ל-HCV(. בחירת קבוצות סיכון אלה מתבססת על נתוני 
המחקר הגדול ביותר שבוצע עד כה בישראל שכלל כמחצית מאזרחי המדינה )כ-4 מיליון מבוטחי שירותי בריאות 
כללית( )4,5(. קבוצות סיכון אלה הוכרו גם על-ידי משרד הבריאות )ועדת רשפון, שנת 2014(. הערכה היא, שיהיה 
צורך בבדיקת סקר של כ-1,500,000 תושבים במדינה הנמצאים בקבוצות הסיכון. ראוי לציין, שהאסירים במדינת 
ישראל מהווים קבוצת סיכון חשובה, לאור העובדה ששיעור המשתמשים בסמים בהזרקה גבוה בקבוצה זו והם 

נכללים כשייכים לקבוצות הסיכון שהוזכרו. 

*נייר עמדה מפורט לגבי הגישה והאסטרטגיה הטיפולית בקבוצת האסירים יפורסם בנפרד.   

 .HCV-הבדיקה המקובלת כיום הינה בדיקה סרולוגית לנוגדנים ל :HCV-קביעת בדיקת סינון ראשונית לזיהום ב  
באם הבדיקה חיובית, מתבצעת בדיקת דם נוספת לקביעת HCV RNA כמותית )PCR(. מדגימה שניה זו ניתן לקבוע 
נוסף  ועיכוב  חסם  שמהווה  מה  בו-זמנית,  מתבצעת  זו  בדיקה  מהמקרים  ב>30%  רק  אולם  הנגיפי,  הגנוטיפ  את 
לקביעת הטיפול. לאור העובדה, שקיימות כיום תרופות פנ-גנוטיפיות )pan-genotypic) יעילות ביותר, ההמלצה 
reflex testing ל-PCR בלבד:  לייתר את בדיקת הגנוטיפ בשלב זה ולבצע  של החברה הישראלית היא שניתן 
מדגימת נסיוב שנשלחה לבדיקת נוגדנים ל-HCV, תתבצע גם בדיקת PCR כמותי במידה ותהיה חיובית. מהלך זה, 
ויביא לחיסכון במשאבים. מדינות רבות עברו למדיניות בדיקה   HCV-מפשט ומקצר את תהליך אבחון הזיהום ב
באופן כזה )7( והמהלך הזה מגובה בקווים המנחים של ה-AASLD (3(. ראוי לציין, שאין התנגדות לביצוע הגנוטיפ 
עם  "קשות"  באוכלוסיות   screening-ל קיימות  נוספות  אפשרויות  הטיפול.  את  מעכבת  אינה  שהבדיקה  בתנאי 
 HCV-ל נוגדנים  של  מהירה  בדיקה  הכוללות   Rapid Diagnostic Tests (RDTs) ונקראות  ואלו  נגישות  בעיית 
)מסרום, פלסמה, רוק ודם מלא מן האצבע( ובבדיקת Dry Blood Spot (DBS) בה ניתן גם לקבוע PCR. לעיתים, 
 (3) (People Who Inject Drugs or PWID( בדיקות אלה יעילות ושמישות באוכלוסיות של משתמשים בסמים

וניתן ליישמן במקרים מיוחדים.

)Linkage-to-care( שלב הפניית החולה להערכה וטיפול רפואי  .2
 HCV RNA 2.1.  הנוהל המשמש כעת בישראל על-מנת להתחיל טיפול אנטי ויראלי ב-HCV הוא קביעת רמת   
בבדיקת PCR כמותי, קביעת הגנוטיפ וקביעת חומרת המחלה )רמת פיברוזיס ,F0-F4( בביופסיית כבד או 
בבדיקות לא פולשניות מסוג Fibroscan/Elastograpgy או Fibro/Actitest. רמת פיברוזיס קלה-בינונית 
נחשבת F0-2 ודרגת פיברוזיס מתקדמת נחשבת F3-4. אישור הטיפול והמעקב מתבצעים במסגרת מרפאות 
שצויינו  פיברוזיס  להערכת  פולשניות  הלא  הבדיקות  בקהילה.  או  החולים  בבתי  השונים  במרכזים  הכבד 
לעיל, מעמיסות עלות כספית נוספת על המערכת ומהוות חסם נוסף המאט את תהליך האבחון בדרך למתן 
הטיפול התרופתי. על-מנת לפשט את התהליך, לחסוך משאבים וכוח אדם, ולהנגיש את הטיפול למספר 
הקיים  הנוהל  בשינוי  הכבד את עמדתה  לחקר  הישראלית  מציעה החברה  חולים,  ככל האפשר של  גדול 

כמפורט בהנחיות הבאות:
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החברה הישראלית לחקר הכבד, מציעה שימוש במדד ביולוגי לא פולשני הנקרא  2.2.  קביעת חומרת המחלה   
ומספר טסיות הדם( הזמינים ברוב המוחלט של  גיל,   ,AST, ALT( FIB-4 score. המדד מורכב מ-4 רכיבים 
 FIB-4 score אם  ו-2(.   1 מספר  תמונה  )ראה  באינטרנט.  הזמינה  פשוטה  נוסחה  על  מבוסס  והינו  החולים 
(F0-2 )דרגת  מתקדם  כבדי  בפיברוזיס  מדובר  שלא  לפחות,   90% של  בוודאות  לקבוע  ניתן   1.45  <  הינו 
negative predictive value 0.9 ) (NPV) (7)(. דיוק זה אינו נופל מ-NPV של פיברוסקן או אלסטוגרפיה, כך 
שבהחלט ניתן להשתמש בו על-מנת, להוציא מחשבון מחלת כבד מתקדמת. מאחר וכ-70% מהחולים כיום 
שייכים לקטגוריה זו, ניתן יהיה להסתמך על בדיקה זו בקבוצת חולים זו ולהתחיל טיפול אנטי ויראלי ל"מחלת 
כבד קלה". קביעה זו תחסוך זמן יקר וקשיים לוגיסטיים ו/או ביורוקרטיים הקשורים בבדיקות האחרות לקביעת 

פיברוזיס. 

בהפניית החולה לטיפול, קיימים חסמים נוספים כגון סטיגמה ובושה   Decentralization of treatment  2.3  
מעצם החשיפה לנגיף, קושי לוגיסטי להגיע למרפאת הכבד, קושי כלכלי בתשלום עבור הטיפול )"תקרת 
הסל"( ועוד. על-מנת להתגבר על חסמים אלה מציעה החברה הישראלית לחקר הכבד מהלך של העברת 
 (primary physicians( הטיפול בחולים במחלה קלה לרופאים המטפלים הראשוניים / רופאי המשפחה
תוך כדי גיבוי הטיפול וייעוץ וירטואלי של המומחים למחלות כבד )decentralization(. המהלך יתבסס על 
וייתכן, שבשלב ראשון יהיה  החלטה והסכמה משותפת של החברה לחקר הכבד ואיגוד רופאי המשפחה 

צורך בהקמת קבוצת "נאמני הפטיטיס C" בקרב רופאי המשפחה על-מנת ליישם את המהלך. 

  *נוהל הטיפול בחולי HCV על-ידי רופא המשפחה ייקבע במשותף על-ידי החברה הישראלית לחקר הכבד ואיגוד 
רופאי המשפחה ויפורסם באופן נפרד. 

הכבד  לחקר  הישראלית  החברה  המלצת   )F-02 פיברוזיס  )דרגת  קלה  במחלה  החולים  בקבוצת  2.4  טיפול   
היא שהחולים בהם דרגת הפיברוזיס קלה, יקבלו את אחת מ-2 התרופות הפנ-גנוטיפיות )תמונה מספר 3) 
12 שבועות. הטיפול יינתן במרפאת רופא המשפחה או במרכז הגמילה בו הם מטופלים, או  8 או  למשך 
לחלופין בכלא, במידה ומדובר באסירים )מדובר רק בחולים שלא קבלו טיפול אנטי-ויראלי ב-DAA's בעבר(. 
חולים שבהם טיפול ב-DAA's נכשל, יופנו למרפאה למחלות כבד. הטיפול הינו פומי, ללא תופעות לוואי 
משמעותיות, עם סבילות מצוינת ויעילות רבה מאוד. לא יהיה צורך בהפנייתם למרפאת כבד, אלא בייעוץ 
וירטואלי" או ב"שלט רחוק" של המומחה למחלות כבד. התנתקות מהצורך להגיע למרפאת כבד תגביר את 
"בסביבתו הטבעית"  יישאר  ה-linkage-to-care, תחסוך את הבעיות הלוגיסטיות הקשורות בכך, המטופל 

ובמעקב הרופא אותו הוא מכיר ובכך יגביר את הפשטת )simplification( הטיפול. 

שלב הטיפול האנטי-ויראלי במחלה  .3  
של  הגנוטיפים  כל  כנגד  היעילות  פנ-גנוטיפיות  בתרופות  שימוש  על  ממליצה  הכבד  לחקר  הישראלית    החברה 
 3 מספר  )תמונות   )EASL( הכבד  לחקר  האירופית  החברה  של  המנחים  הקווים  על-פי  יתבצע  הטיפול  הנגיף. 
(Epclusa) Sofosbuvir/Velpatasvir :ו-4(. שתי התרופות עליהן ממליצה החברה הישראלית לחקר הכבד הינן 
ו-Mavyret( Glecaprevir/Pibentrasvir(. בחולים בהם ידוע הגנוטיפ )בוצעה בדיקה לגנוטיפ בעבר או בהווה( והוא 
גנוטיפ 1b, ניתן לטפל גם ב-Elbasvir/Grasoprevir (Zepatier) או ב-Sofosbuvir/Ledipasvir (Harvoni) לאור 
יעילות גבוהה בטיפול בגנוטיפים אלו )<95%(. שיעור הישנות הזיהום ב-HCV (relapse) בשימוש בתרופות אלה הינו 
 Resistance associated( במידה ומתרחש, קיימת אפשרות של בדיקת זנים עמידים .)נמוך ביותר )פחות מ-5%
היעילה   (Vosevi)  Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir גיבוי":  ב"תרופת  וטיפול   )RAS's או   substitutions

כנגד זנים עמידים בשיעור של 100%-95%. לציין, שתרופה זו איננה מומלצת בשחמת לא מפוצה.
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ניטור תוצאות הטיפול והחולים עם מחלת כבד מתקדמת  3.1  

בסיומו  התחלתו,  לאחר   4 בשבוע  התחלתו,  לפני  הטיפול:  תקופת  במשך   PCR בדיקות  מתבצעות      כיום, 
)בשבוע 12 לאחר סיומו ובשבוע 24 לאחר סיומו(.

מאחר והטיפול קצר ואינו קשור בתופעות לוואי משמעותיות, יהיה צורך ב-2      ניטור החולה תוך הטיפול 
בדיקות דם בלבד לבדיקת PCR כמותי: לפני התחלת טיפול )עד 6 חודשים לפני התחלת הטיפול( ובשבוע 
12 לאחר סיומו על-מנת לקבוע SVR12, כלומר, החלמה מהזיהום הנגיפי. מבחינת מחלת הכבד, אין צורך 
)F-02( לאחר שהושגה החלמה מהזיהום הנגיפי,  בהמשך מעקב בטיפול בחולים עם מחלה קלה-בינונית 
כיום  לעומת הנדרשות  ב-HCV. הפחתה במספר הבדיקות  קיימת עדות למחלה שאינה קשורה  אלא אם 
תביא להפחתה משמעותית במשאבים הנדרשים לצורך זה, ולפישוט התהליך. במקרים מיוחדים, תבוצענה 

בדיקות נוספות על-פי הצורך.

    חולים עם מחלת כבד מתקדמת )F3-4( - חולים אלו יופנו למרפאות הכבד לצורך ניטור ומעקב גם לאחר 
סיום הטיפול האנטי ויראלי, על-פי הקווים המנחים של החברה האירופית והאמריקאית לחקר הכבד. בנוסף 
לחולים בקבוצה זו, חולים מורכבים או חולים שטופלו בעבר ב-Direct Anti-viral Agents ונכשלו להגיב, 
רופאים  בהשגחת  יטופלו   HIV-HCV co-infection עם  וחולים  מתקדמת  כלייתית  ספיקה  אי  עם  חולים 

מומחים למחלות כבד במרפאות למחלות כבד.
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לסיכום:
.HCV החברה הישראלית לחקר הכבד מציעה לפשט את תהליך האבחון, הטיפול והמעקב בנשאי

להלן עיקרי השינויים:
.(FIB-4( פישוט קביעת חומרת מחלת הכבד באמצעות פרמטרים ביולוגיים לא פולשניים  .1

.HCV-כמותי בכל דגימת דם חיובית לנוגדנים ל PCR לקביעת reflex testing ביצוע  .2
ביטול הצורך בקביעת גנוטיפ.  .3

צמצום מספר בדיקות הדם הנדרשות לניטור תוך כדי טיפול ל-2 בלבד.  .4
טיפול בחולים עם מחלה קלה במסגרת רפואת הקהילה.  .5

.1b 6.  טיפול בתרופות פנ-גנוטיפיות או במקרה ובו ידוע הגנוטיפ והוא גנוטיפ 
.(Harvoni) Sofosbuvir/Ledipasvir-או ב (Zepatier) Elbasvir/Grazoprevir-ניתן לטפל ב

7.  חולים שנכשלו בטיפול ב-DAA's יטופלו ב-Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir (Vosevi) במסגרת מרפאת 
כבד ייעודית.

האלגוריתם המסכם את הגישה לאבחון וטיפול בחולי HCV מסוכם בתמונה מספר 5.
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