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הקדמה
הנחיות קליניות מהוות את אחד הכלים המרכזיים בתחום הבטחת איכות ובטיחות הטיפול 

הרפואי. ההנחיות האחרונות לטיפול במחלת הפסוריאזיס בארץ פורסמו בשנת 2014.
מההתקדמות  נובע  בפסוריאזיס  לטיפול  מעודכנות  ישראליות  הנחיות  בכתיבת  הצורך 
המשמעותית בתחום זה, ובעיקר בטיפולים האימונוביולוגיים, כפי שבא לידי ביטוי בהנחיות 
החדשות שפורסמו ע"י האיגוד האמריקאי, הגרמני והבריטי. בנוסף, חשוב היה לנו לשתף 

בניסיון הרב המצטבר בטיפול בארץ, וכן להתאים את ההנחיות למציאות שלנו. 
כאמור, ההנחיות המצורפות כאן נכתבו ע"י וועדת היגוי מטעם האיגוד לרפואת עור ומין, 
תוך התייעצות עם מומחים בארץ ובעולם ובהסתמך על הספרות המקובלת בעולם ובארץ. 
ההנחיות נכתבו בצורה מתומצתת, ידידותית ונוחה למשתמש, תוך ניסיון להתייחס ולהציף 

גם נקודות שנויות במחלוקת.
ההנחיות תפורסמנה גם בצורה אינטרנטית, על מנת לאפשר גישה ושליפה מהירה.

הנחיות אלו מיועדות לסייע ולטפל במעקב אחר מטופלים הסובלים ממחלת הפסוריאזיס 
ואולם, אינן באות להחליף את שיקול הדעת הקליני של הרופא המטפל.  
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טיפולים מקומיים

טיפולים חיצוניים )טופיקליים( בפסוריאזיס
טיפולים טופיקליים נועדו לפסוריאזיס קלה וכטיפול משלים בפסוריאזיס בינונית עד קשה.

חשוב לזכור, ששימון העור על בסיס קבוע, חשוב בכל דרגות החומרה של הפסוריאזיס והינו חלק מפרוטוקול טיפולי קבוע.

תכשירים קרטוליטיים - חומצה סליצילית, אוריאה.
.UV משמשים להסרת הקשקשת ובכך משפרים חדירותם של תכשירים פעילים וקרני

חומצה סליצילית 
חומצה סליצילית חוסמת UV ולכן, אין למרוח תכשיר זה עד שעתיים טרם החשיפה לקרני שמש )פוטותרפיה(. כמו כן, היא גורמת 
לאינאקטיבציה של קלציפוטריול )CALCIPOTRIOL(. חומצה סליצילית, בהתאם לאזור המריחה וריכוזה, עלולה לגרום לגירוי ואף 
לאירוזיות. עקב ספיגה משמעותית במקרים של מריחת כמות גדולה )ריכוזים גבוהים ו\או על שטחים נרחבים ו\או תחת חסימה 

ו\או לאורך זמן )בפרט בגיל הרך( עלולה להיגרם הרעלת סליצילטים המתבטאת בתופעות גסטרואינטסטינליות ונוירולוגיות. 
לא מומלץ בהיריון.

תכשירים המכילים אוריאה
 תכשיר המכיל אוריאה בריכוז 10% ומעלה הינו קרטוליטי.

 תופעות לוואי: אוריאה עשויה לגרום לגירוי ותחושת צריבה באזורים בהם העור דלוק, סדוק או אירוזיבי.
ניתן להשתמש בהיריון בריכוז עד 40%

תכשירים סטרואידליים
 מומלץ שימוש קצר טווח )2-4 שבועות( ושטח מוגבל. מומלצת הפסקת שימוש הדרגתית/הפחתת הפוטנטיות.

זהירות בשימוש בילדים, עור הפנים, גניטליה וקפלי עור.  - 
-  קטגוריה C בהיריון בטיחות לא מוכחת, לדעת המומחים סך הכל טיפול בטוח לזמן מוגבל יש להימנע ממריחה בפטמות או 

בסמוך להן בנשים מניקות. 

קלציפוטריול עם בטמטאזון דיפרופיונט 
)Xamiol( או כג'ל )Daivobet( מצוי כמשחה  - 

מיועד לפסוריאזיס בדרגה קלה עד בינונית  - 
מריחה פעם ביום  - 

ניתן לשלבו עם פוטותרפיה. מומלץ, למרוח את התכשיר עד שעתיים לפני הטיפול באור.  - 
-  אין לצרוך יותר מ-100 גר' בשבוע. שימוש מוגבר עלול לגרום להיפרקלצמיה והיפרקלציאוריה.

  אסור בהיריון, אין למרוח על אזור החזה בזמן הנקה. אין מידע על יעילות ובטיחות הטיפול מתחת לגיל 18, ולכן, השימוש בגיל 
הילדות נעשה Off-label )נספח עלון מסחרי(.

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/Rishum_4_53270117.pdf

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/Trufot/ShowAlon.asp?tmpPath=/units/pharmacy/

trufot/alonim/Rishum_9_111663418.pdf
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)TAR( תכשירי עטרן
קיימים כמשחה, נוזל ושמפו. כטיפול יחיד תועלתם מצומצמת.  – 

ניתנים לרוב בשילוב עם פוטותרפיה )שיטת גקרמן( או בצורת שמפו  - 
.UVA תופעות לוואי עיקריות: דרמטיטיס גרוייה, פוליקוליטיס, פוטוטוקסיות בשילוב עם  - 

  על פי IARC עטרן הינו קרצינוגן בדרגת סיכון גבוהה בריכוזים מעל 5% ועל כן, שימוש בריכוזים אלה מומלץ רק לתקופות 
קצרות ולא בילדים. תכשיר שמפו Tar לא מומלץ לשימוש בגיל הינקות לא מומלץ בהיריון, אין למרוח על החזה בזמן הנקה 

)Pimecrolimus, Tacrolimus( מעכבי קלציניורין
-  השימוש בהם לפסוריאזיס הוא Off-Label אך משמשים כתחליף יעיל לסטרואידים טופיקליים באיזורים רגישים כדוגמת פנים, 

גניטליה וקפלי עור.
מריחה פעמיים ביום  -

  לא מומלץ בהיריון, לא למרוח על החזה בזמן הנקה. Protopic 0.03% מאושר לשימוש בילדים מעל גיל שנתיים, ו-0.1% מגיל 
16 שנים, Elidel מאושר לשימוש מעל גיל 3 חודשים

חיבור לעלון של אלידל ושל פרוטופיק  
https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/Trufot/ShowAlon.asp?tmpPath=/units/pharmacy/

trufot/alonim/Elidel_dr_1328699572985.pdf

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/Trufot/ShowAlon.asp?tmpPath=/units/pharmacy/

trufot/alonim/Rishum_8_81295518.pdf

אנתרלין
מצוי בריכוזים מ-3%-0.1%  - 

שימוש בריכוזים עולים או משך חשיפה שעולה עד למספר שעות )short contact(. אינו מומלץ כטיפול המשכי.  - 
יש למרוח פנימה לגבולות הנגע ולהסיר במים פושרים וסבון חומצי   - 

יש להימנע משימוש בקפלי עור, גניטליה ובסמוך לריריות  - 
תופעות לוואי עיקריות הן גירוי והכתמת העור  -

לא מומלץ בהיריון, לא מומלץ בהנקה  
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טבלאות המסכמות את הטיפולים המקומיים לפסוריאזיס:
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פוטותרפיה
פוטותרפיה הינו טיפול באמצעות אור על־סגול.   

קיימות מספר צורות של פוטותרפיה הנחלקות על פי אורך הגל:   
UVB רחב טווח: אורך גל שנע בין 290-320 ננומטר. טיפול זה פחות מקובל כיום לטיפול בספחת.   •  

UVB צר טווח: אורך גל סביב 311 ± 4 ננומטר. זהו הטיפול השכיח והמקובל ביותר לטיפול בספחת.   •  
PUVA )פסורלן+UVA( - אורך גל של 320-400 ננומטר. ניתן במספר צורות:   •  

החולים  את  לבחור  יש  לכן,  פוטנציאלי,  כפוטוקרצינוגן  נחשב   .UVA-ל וחשיפה  פסורלן  כדורי  נטילת   -  Oral PUVA  •   
במשנה זהירות - פחות בשימוש כיום לטיפול במחלות דלקתיות כגון ספחת. 

מומלץ, לא לעבור על מספר טיפולים מצטבר של 200.   •   
PUVA bath: )פסורלן מומס באמבט( – ניתן לכל הגוף, לידיים ולרגליים וכן, באופן ממוקד לאזור אחר בגוף.   •   

UVA ,UVB( Targeted phototherapy(: הקרנת העור הנגוע בלבד.   •  
המלח  ים  במי  טבילה   + לשמש  מודרכת  חשיפה  המשלב  המלח  בים  אקלימי  טיפול   :Dead Sea climatotherapy  •   

)יפורט בנפרד בהמשך(. 

  שילובים: כל צורות הפוטותרפיה ניתנות לשילוב עם תכשירים טופיקליים שונים ועם מרבית הטיפולים הסיסטמיים. השילוב 
 .PUVA עם ציקלוספורין אינו מומלץ, אלא רק לתקופת מעבר קצרה ולא עם

ככלל, פוטותרפיה נחשבת לשיטת טיפול יעילה ובטוחה. עם זאת, עלולות להתפתח תגובות לא רצויות הן בטווח הקצר והן בטווח 
הארוך )פרוט מטה(
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UVB צר/רחב טווח
כיום, עיקר הטיפולים של פוטותרפיה בספחת מפושטת הינם NB-UVB – כלומר, טווח צר. 

התוויות:  
ספחת בדרגת חומרה בינונית עד קשה כולל ספחת טיפתית   

ספחת של כפות ידיים ורגליים   

מינון:  
  קיימים פרוטוקולים שונים לטיפול. קיימת חלוקה על פי 2 אסכולות עיקריות: או על פי קביעת MED ועלייה קבועה במינון או 

לפי סוג העור של המטופל )סיווג עור עפ"י פיטצפטריק( ועלייה קבועה.
מינון ראשוני: לפי סוג העור )FITZPATRICK SKIN TYPE( או 50% של MED או לפי פרוטוקול קבוע   

עלייה במינון: 10%-17% עלייה מהמינון הקודם או לפי פרוטוקול קבוע   
תדירות הטיפול לרוב 3 פעמים בשבוע עד להשגת נסיגה )תיתכן תדירות 3-5 פעמים בשבוע(   

משך הטיפול  
   קורס טיפולי ממוצע של כ-40 טיפולים - התגובה הקלינית נצפית לרוב לאחר למעלה מ-10 טיפולים, ניתן להוסיף טיפול 

אחזקתי מוגבל. 

  התוויות נגד מוחלטות: מחלות פוטוסנסיטיביות הקשורות בשיעור מוגבר של סרטני עור )כגון קסרודרמה פיגמנטוזום(, מחלות 
 .UV-קולגן העלולות להיות מוחמרות ע״י חשיפה ל

  התוויות נגד יחסיות: תרופות פוטוסנסיטיביות, חולים עם היסטוריה של סרטן עור או בעלי סיכון מוגבר להתפתחות סרטן עור 
)במיוחד מלנומה(.

תופעות לוואי  
אקוטיות: כוויות וגרד, תפרחת עדינה וחולפת )PMLE - polymorphous light eruption(, התפרצות הרפס סימפלקס   

כרוניות: הזדקנות של העור, פיגמנטציה, טלאנגיאקטזיות   

מעקב  
לפני תחילת הטיפול: בדיקה קלינית כל-גופית לגילוי גידולי עור   

.UV במהלך הטיפול: בדיקת יעילות הטיפול כל מספר טיפולים קבוע, בדיקה קלינית תקופתית לגילוי נזקי   

היריון: אין מניעה לטיפול  

הנקה: נחשב בטוח  

ילדים: טיפול בטוח מעל גיל חצי שנה  
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PUVA

התוויות  
עיקר השימוש כיום, הוא בספחת של כפות הידיים והרגליים, כולל הצורה הפוסטולרית על ידי פובה טופיקלי על צורותיו.    

פובה סיסטמי משמש לטיפול בספחת במקרים חריגים בלבד.   

מינון   
יש   .UVA-ל החשיפה  לפני  שעות   1.5-2 הטבליות  את  ליטול  יש  משקל,  מג'/ק"ג   0.5 בטבליות,   METHOXYPSORALEN–8   

להשתמש במשקפי מגן בפני UV למשך 12 שעות מנטילת פסורלן פומי.
ניתן לטפל לחלופין ע"י אמבטיית פובה.   

הערכה קודם לטיפול:  
  בירור התרופות הניטלות ע"י החולה )תרופות פוטוסנסיטיביות(, בדיקה פיזיקלית לשלילת סרטן עור, בדיקת עיניים, אנזימי כבד 

)במקרה של פסורלן פומי(, בדיקת ANA - במידה וקיימת היסטוריה של פוטוסנסיטיביות, אין צורך על בסיס רוטיני. 

אופן הטיפול:  
לרוב 3 פעמים בשבוע עד להשגת נסיגה מקסימלית של הפריחה.   

מעקב:   
  בדיקה תקופתית חוזרת של כל עור הגוף עקב הסיכון המוגבר לסרטן עור. בדיקת עיניים אחת לשנה. אנזימי כבד אחת ל-3-6 

חודשים.

יש לנקוט בזהירות: בנשים בהיריון )קטגוריה C( ובילדים מתחת לגיל 12 שנים.  

תופעות לוואי  
טווח קצר: בחילה/הקאה, סחרחורת/כאב ראש, כוויה גרד, אוניכוליזיס, שיזוף עמוק. התפרצות הרפס.    

   טווח ארוך: סיכון מוגבר ל-SCC, ל-BCC וייתכן גם למלנומה. לנטיגינס, הזדקנות מוקדמת של העור )photo aging(, סיכון 
תיאורטי להתפתחות ירוד.

  טיפול בשיטת גקרמן – טיפול המשלב פוטותרפיה )UVB( עם עטרן. טיפול זה יעיל במיוחד, במטופלים הסובלים מפסוריאזיס 
שאינו מגיב לטיפול ב-UVB בלבד. טיפול זה ניתן במסגרת אשפוז יום או אשפוז מלא. 

טיפול בשיטת רה-גקרמן - הינו טיפול המשלב טיפול פוטותרפיה )UVB(, חבישות עטרן ובנוסף נטילת נאוטיגאסון.  

טיפול יעיל במיוחד המשיג מחד יעילות גבוהה וכן, משך זמן ממושך של רמיסיה.  
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טיפול בים המלח
טיפול לפסוריאזיס במסגרת ים המלח הינו טיפול יעיל ובטוח ומהווה חלק מהארסנל הטיפולי שלנו כרופאי עור. עם זאת, חשוב 
לציין, שרוב הידע אינו בא ממחקרים כפולי סמיות )גם לא ניתנים ליישום( ומתבסס בעיקר, על חוות דעת ופרסומי המומחים 

שעסקו ו\או עוסקים בתחום.

מי זכאי לטיפול זה?
על פי הנחיות משרד הבריאות, מדובר בחולי פסוריאזיס ללא ציון חומרת ו\או צורת המחלה. עם זאת, קופות רבות מנסות להגביל 

לאחוזי שטח עור שונים )70%-30%(. 

ההמלצה היא לנהוג על פי שיקולו של הרופא ו\או ניסיונו הקודם של המטופל.  
החולים שצפויים ליהנות במיוחד מהטיפול הם:  

PSORIASIS VULGARIS  •   
GUTTATE PSORIASIS  •   

חולים עם מעורבות גניטלית  •   
•  חולים עם מחלה מפושטת בעבר שהגיבה היטב לטיפול בים המלח. )יש לאפשר לחולים אלה טיפול פעם או פעמיים    

בשנה, גם אם מצבם קל, כדי להימנע מההופעה המחודשת של נגעים מפושטים(
ספחת עם מעורבות של המפרקים   •   

PUVA באותה שנה".  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, קובע כי "לא תינתן השתתפות לטיפול בים המלח ולטיפול 
כאמור, החוק לא מבטל אפשרות טיפול ב-UVB על צורותיו, אך הקופות מפרשות PUVA כפוטוטרפיה על סוגיה. 

מה כוללת הזכאות? )נכון לינואר 2019(  

מימון עד 30 יום בשנה  •  
לא מאושר טיפול לתקופה הקצרה מעשרה ימים ברצף  •  

החזר בסך 70% מעלות המלון, אך לא יותר מ-  298 ₪ ליום )אפריל 2020(  •  
•  מבוטח שלא מעוניין בשהייה במלון, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, עד לגובה תקרת ההחזר עבור שהייה   
במלון. החזר הוצאות הנסיעה יינתן בכפוף להוכחה כי הנסיעה לים המלח נעשתה במשך עשרה ימים רצופים, אי נסיעה בימי 

שישי – שבת אינה קוטעת את רצף השהייה לעניין זה.
•  החזר בסך 80% מדמי כניסה למתקן סולרי  

https://www.health.gov.il/hozer/sbn11_2013.pdf :לחוזר משרד הבריאות בנושא לחץ כאן

יעילות הטיפול  
ניתן לטפל במקום במשך כל ימות השנה למעט חדשי החורף.  •   

מהירות התגובה לטיפול משתנה מחולה לחולה.   •   
•  משך הטיפול משפיע על אחוזי ההצלחה ומשך הרמיסיה )בשהייה של 3 שבועות, ועוד יותר לאחר 4 שבועות, הצלחת    
הטיפול רבה יותר מאשר לאחר שהייה של שבועיים(. על מנת להיות יעיל מעבר לתקופה קצרה, הטיפול צריך להינתן 

במשך שבועיים ברצף לפחות. 
טיפול למשך ימים בודדים אינו יעיל.  •   

דווח על שיפור משמעותי אצל 90%–80% מהחולים.  •   
משך ההפוגה בין חודש לעשרה חדשים.   •   

1 2  |

בחזרה לתוכן העניינים



הנחיות להחלטה על טיפול במסגרת ים המלח  
חולים רבים הינם "מטפלים" של עצמם.  •   

•  הקשר עם רופא העור בחלק מהמקרים מסתיים ב"רשימת מכולת" של משחות אותן מבקש החולה לחדש ללא בדיקה    
עדכנית ו\או בבקשת אישור טכני מקופת החולים.

טיפול כזה, לעיתים קרובות, אינו מביא לתוצאות האופטימליות ואף יכול לגרום לנזק ולתופעות לוואי בלתי רצויות.   •   

על כן ההמלצה היא:   

בדיקת רופא העור או מרפאות המתמחות בנושא טרם הירידה לים המלח לגבי הצורך וצורת הטיפול.  .1   
2.  מתן הנחיות ברורות )ראה מטה( ומותאמות לכל חולה ע"פ סוג הספחת, מיקומה והיקפה, סוג העור וכמובן ההיסטוריה    

הרפואית שלו ומצבו הבריאותי.
ניתן להמליץ לחולים להתייעץ עם מרפאות הנמצאות בים המלח עצמו ולהסביר שאינן כלולות בסל הבריאות.   .3   

הנחיות לטיפול  
•  יש לשקול ירידת\התאמת מינון תרופות נלוות כגון מטוטרקסאט וניאוטיגזון. החשיבות בעיקר, בחולים המתנסים בשילוב    
תרופות אלה עם טיפול אקלימי או פוטוטרפי לראשונה. בחולים שכבר התנסו, ניתן להסתמך על הניסיון הקודם ואין צורך 

"גורף" בהורדת המינון. 
לפני.  שבועות   2-3 במשך  קלה  במידה  המגורים  באזור  לשמש  להיחשף  מומלץ  עור  בהירי  לחולים   •    
•  ברבדים המכוסים קשקשת עבה, רצוי לטפל כשבוע – שבועיים טרם הירידה לים המלח בתכשירים מקומיים המכילים    

חומצה סליצילית, להורדת הקשקש. 
יש להמליץ, על זמן טיפול של בין 2-4 שבועות בסה"כ, פעם עד פעמיים בשנה.  •   

הטיפול יבוצע פעמיים ביום, בבוקר ואחה"צ. בין השעות 08.00 ל–11.00 בבוקר ובין 14.00 ל–17.00 אחה"צ.   •   
יש להקפיד על שתייה מרובה, ועל מנוחה בצל בין הטיפולים.   •   

עלייה  עם  לשמש,  החשיפה  לפני  ביום,  פעמיים  דקות  כ-5  של  בים  ברחצה  מתחילים  מטה,  המוזכרים  למקרים  •  פרט    
בהדרגה עד כ-15 דקות. 

בתום הטבילה יש לדאוג לשטוף את העור ולשמנו טרם החשיפה לשמש.  •   
•  יש להתחיל בחשיפה הדרגתית לשמש, ולקבוע את מידת הזהירות על פי סוג העור. לחולה הממוצע יש להמליץ, על    
חשיפה התחלתית של 15 דקות בשעות הבוקר ו-15 דקות בשעות הערב ובמידה, ואין אריטמה משמעותית, עלייה של 

רבע שעה בשני המועדים כל יום ועד לשלוש שעות, פעמיים ביום. 
מומלץ, להימנע מחשיפת האזורים ה"נקיים" מספחת כגון הפנים, ולמרוח עליהם מסנני קרינה.  •   

•  אופן הטיפול במפרקים שונה מאופן הטיפול בעור וכולל חבישות בוץ חמות על פני המפרקים, טבילה באמבטיות גופרית,    
ורחצה במי הים.

•  בחולים עם ספחת הפוכה, יש להמליץ בימים הראשונים על טיפול בחשיפה לשמש בלבד. לאחר כשבוע שבועיים של    
טיפול, עם השיפור במצב והיעלמות הסדקים בעור אפשר להתרחץ במים עם פרקי זמן העולים בהדרגה, החל מחמש 

דקות פעמיים ביום.
לצורה הפלמופלנטרית תידרש לרוב שהות של ארבעה שבועות ויותר ברצף.   •   

גם לאחר הטיפולים כדאי להשתמש בקרם לחות.   •   
יש להדגיש את הצורך בשתייה מרובה.   •   

•  חשוב להזמין את החולה למעקב כ-3 חודשים אחרי חזרתו מים המלח. מאחר ובחלק מהחולים יש חזרה של המחלה כבר    
לאחר מספר חדשים ויש להתמיד בטיפול "אחזקתי".
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תופעות לוואי  

סה"כ תופעות לוואי מעטות וקלות בד"כ, וברובן ניתנות למניעה.   •   
גם הנזקים לטווח ארוך הם כנראה מעטים.  •   

מיידיות:  

כוויות שמש   •   
החמרת מחלות פוטוסנסיטיביות   •   

פוליקוליטיס  •   
דלקת הלחמית  •   

דלקת האוזן החיצונית  •   
בצקת קלה והפיכה ברגליים  •   

עייפות  ומתבטאת בחולשה כללית,  גופרית,  •  תגובה תרמית המופיעה בסופו של השבוע הראשון של טבילות באמבטיות    
והתגברותם של סימפטומים שונים של המפרקים. תגובה זו חולפת תוך מספר ימים ואין צורך להפסיק בעטייה את הטיפול.

מאוחרות:   

נזקים מצטברים מחשיפה לקרינת השמש  •   

התוויות נגד   
חשוב לציין, שמרבית התוויות הנגד אינן מוחלטות וניתנות לשיקולו של הרופא המפנה.   

סיפור אישי ו\או משפחתי של סרטן העור )בייחוד מלנומה( ו\או סוג עור בהיר מאד  •   
פוטוסנסיטיביות עקב מחלות ו\או תרופות   •   

•  למרות שלטיפול אקלימי לרוב, השפעה מיטיבה על המצב המנטלי, יש לשקול בזהירות רבה הפניית חולים עם מחלות    
נפש, על פי מצבם ואיזונם התרופתי, ולהתייעץ עם הפסיכיאטר המטפל

חולים הסובלים מהתקפים תכופים או קשים של הרפס סימפלקס יש לשקול מתן טיפול מונע   •   
מחלת רקע קשה ובלתי מאוזנת  •   

•  התוויות נגד לכניסה למים כוללות פצעים פתוחים ובייחוד באיזורי הקפלים ומחלות רקע היכולות לגרום לטביעה כגון:    
אפילפסיה
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טיפולים סיטסמיים

טיפולים סיסטמיים מיועדים למחלה בינונית קשה. טיפולים אלו ניתנים לרוב לאחר כישלון או אי יכולת לקבל טיפול בפוטותרפיה. 

)Acitretin( ניאוטיגסון
חלב.   או  שומנית  ארוחה  עם  ליטול  יש  עד קשה.  בינונית  בפסוריאזיס  לשימוש  מאושר  סיסטמי אשר  רטינואיד  הינו  ניאוטיגסון 
75 מג׳ ליום. התכשיר מותווה בעיקר למקרים של פסוריאזיס  המינון המקובל במבוגרים הינו 25-50 מ"ג ליום. מינון מקסימלי 
פלמופלנטרית, אריטרודרמית ו\או פוסטולרית. במקרים מסויימים, נמצא בשימוש בפסוריאזיס רובדית כרונית בעיקר, בשילוב 

עם פוטותרפיה.

הערכה טרם התחלת הטיפול:   
ספירת דם, תפקודי כבד וכליות, אלקטרוליטים ופרופיל שומנים.   •   

•  אסור שימוש לנשים בגיל הפריון )הסבר מפורט על טרטוגניות של התרופה ועל הצורך באי כניסה להיריון לתקופה של    
לפחות 3 שנים מסיום הטיפול(. לגברים בגיל פריון בטוח לשימוש.

ניטור מעבדתי משך הטיפול:   
•  תפקודי כבד, פרופיל שומנים כל 4 שבועות משך חודשיים ובהמשך אחת ל-2-3 חודשים בכל מהלך הטיפול. יש לציין,    

עלייה זמנית בתפקודי כבד בכ-15% מהמטופלים. 
באלכוהוליסטים, חולי סוכרת ובעלי עודף משקל, יש לבצע תפקודי כבד, סוכר ושומנים בתדירות גבוהה יותר.   •   

•  ספירת דם, אלקטרוליטים פרופיל שומנים ותפקודי כלייה תחילה בתדירות של 2-6 שבועות חודשים ובהמשך לאחר    
התייצבות על מינון כל-3 חודשים. 

בדיקת היריון אם ניתן בגיל בו היריון אפשרי תאורטית.   •   

תופעות לוואי עיקריות:  
טרטוגניות בנשים  •   

תגובות מוקוקוטנאיות כולל יובש של העור והריריות כולל עלייה ברגישות ו"שבירות", נשירת שער, שינויי ציפורניים  •   
כאבים מוסקולו-סקלטליים  •   

הפרליפידמיה )ובייחוד הפרטריגליצרמיה(   •   
•  תופעות נדירות הכוללות: החמרה זמנית במחלה, פוטוסנסיטיביות, פגיעה חמורה בכבד )בייחוד באלכוהוליסטים, חולי    
סוכרת ובעלי עודף משקל(, פנקריאטיטיס, עלייה בלחץ תוך גולגולתי )בייחוד בשילוב עם טטרציקלינים(, פגיעה בראיית 

לילה ועלייה בפוטנטיות של תכשירים היפוגליצמיים.
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התוויות נגד:   
היריון\הנקה.   •   

•  נשים בגיל הפריון, פרט למקרה ללא אופציה טיפולית חלופית וכאשר ניתן הסבר מפורט על טרטוגניות של התרופה ועל    
הצורך באי כניסה להיריון לתקופה של לפחות 3 שנים מסיום הטיפול.

היפרליפידמיה בלתי נשלטת.  •   
מחלת כבד פעילה או תפקודי כבד מעל פי 2 מהנורמה.  •   

אלכוהוליזם.   •   
הפרעה משמעותית בתפקודי כלייה.   •   

 .A של ויטמין IU 2400-3000-חולים הנוטלים מעל ל  •   

  ילדים – ישנם תיאורים של שינויים גרמיים בגיל הילדות כולל סגירה מוקדמת של אפיפיזות, והיפראוסטוסיס גרמי והסתיידויות 
חוץ גרמיות – בעקבות שימוש ממושך ברטינואידים בגיל הילדות. המינון הטיפולי – 0.5mg/Kg/day ולא יותר מ-35mg/day – רצוי 
להימנע מטיפול ממושך ברטינואידים בגיל הילדות, ובמקרה של טיפול ממושך, להסתפק במינון נמוך, ככל האפשר, תוך ניטור גדילה.

שילובים אפשריים:  

  ניתן לשלב בין מתן ניאוטיגסון וטיפולים אנטיפסוריאטיים אחרים )מקומיים וסיסטמיים( ובייחוד, צורות שונות של פוטוטרפיה 
.)UVB - NB-ו PUVA(

טיפולים  לגבי  מספק  מידע  אין  אך  אטנרספט.  עם  ובטוח  מוצלח  שילוב  על  מידע,  יש  ביולוגיים.  טיפולים  עם  לשלב    ניתן 
ביולוגיים אחרים בשלב זה. 

יש להימנע משילוב עם מטוטרקסאט, עקב דיווחים על הפטוטוקסיות חמורה.   
יש להימנע משילוב עם ציקלוספורין בשל סיכון להיפרטריגליצרידמיה.  

נאוטיגאסון בשילוב פוטותרפיה:   
במידה ורוצים להוסיף נאוטיגאסון לטיפולי פוטותרפיה מומלץ, להתחיל כשבועיים טרם התחלת טיפול בפוטותרפיה.   

יש לשקול התאמת מינון פוטותרפיה במידה ומוסיפים נאוטיגאסון לאחר התחלת טיפולי הפוטותרפיה.   
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הנחיות לטיפול במטוטרקסאט
מטוטרקסאט הינו אנטגוניסט של חומצה פולית.  

מיועד לטיפול בספחת במיוחד בחולים הסובלים גם מדלקת מפרקים פסוריאטית.  

התוויות נגד:  
היריון, הנקה  

התוויות נגד/זהירות:  

זיהומית פעילה, כיב  וכלייה, הפטיטיס או שחמת, אנמיה קשה, לויקופניה או טרומבוציטופניה, מחלה    פגיעה בתפקודי כבד 
פפטי, תרופות המשנות את ריכוז המטוטרקסט , אלכוהוליזם וחוסר היענות החולה.

אמצעי זהירות  

נשים בגיל הפריון: הימנעות מכניסה להיריון במשך הטיפול ועד תום 3 עד 6 מחזורי וסת מגמר הטיפול.  
גברים: הימנעות מהפרייה במהלך הטיפול ובמשך 3 חודשים מגמר הטיפול  

הערכה לפני התחלת הטיפול  
  ספירת דם, תפקודי כבד וכליות, סרולוגיה להפטיטיס B ו-C - כולל AntiHBcore Ab HIV, )אוכלוסיות בסיכון(, צילום חזה, לנשים 

בגיל הפוריות - בדיקת היריון 
בנוכחות גורמי סיכון לפיברוזיס כבדי יש לשקול ביצוע בדיקות להדמיית כבד.  

מינון ואופן טיפול:  
מתן התרופה - אחת לשבוע - דרך הפה במנה אחת או מחולקת ל-3 )כל 12 שעות(, מתן בהזרקה תוך-שרירית או תת-עורית.  .1  

ניתן לתת מנת מבחן של 5 מ"ג לשבוע ראשון ובהמשך לתת מינון מלא תוך ניטור בדיקות הדם.  .2  
3.  מינון שבועי- 7.5-25 מ"ג. מעל 20 מ"ג – ספיגה פחות טובה דרך הפה ולכן מומלץ, לעבור לטיפול בזריקה. המינון בילדים   

.5mg/Kg/week עד –
יש להוסיף חומצה פולית 5 מ"ג 1-5 פעמיים בשבוע, לא ביום נטילת מטוטרקסאט.  .4  

5.  אינטרקציות בין תרופתיות: רעילות עלולה להופיע במתן של תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידליות, חומצה סליצילית,   
נגזרות סולפה, תרופות הפטוטוקסיות, רטינואידים ואמינוגליקוזידים.

תופעות לוואי   
בחילה, כאבי בטן, שלשולים, עייפות, כאבי ראש, קשיי נשימה עד פגיעה ריאתית אינטרסטיציאלית.  

נשירת שיער, אנמיה מגלובלסטית, לויקופניה, עלייה באנזימי כבד, שחמת ונדיר לימפומות.  
ולכן, אין לתת חיסונים חיים מוחלשים לילד המטופל ב-MTX במשך כל מהלך    Methotrexate מווסת את מערכת החיסון 

הטיפול, ועד 6 חודשים לאחר גמר הטיפול.
בני המשפחה יכולים לקבל חיסון MMR ו-BCG מכיוון שהגורם אינו מופרש בצואה לאחר החיסון.  

במקרה של הרעלה חריפה יש לתת לויקוורין  

בדיקות מעקב  
  ספירת דם מלאה, תפקודי כבד )יש לקחת בסמוך למנה הבאה( בתדירות של בין פעם בשבוע, בשבועיים ראשונים עד אחת 

ל-4-8 שבועות. בהמשך תפקודי כלייה פעם ב-3 חודשים.
רצוי לנטר בדיקות מעבדה לעיתים קרובות יותר בהעלאת המינון או בנוכחות גורמי סיכון.  
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גורמי סיכון לנזק כבדי:  

  צריכת אלכוהול, הפרעה קבועה בתפקודי כבד, היסטוריה של דלקת כבד נגיפית B או C, סוכרת, השמנה, חשיפה לתרופות 
הפטוטוקסיות.

במידה וקיימים גורמי סיכון יש לשקול מתן תרופה חלופית לפסוריאזיס.   

  מבחנים לבדיקת פיברוזיס כבדית בחולים ללא גורמי סיכון לפיברוזיס כבדי מומלץ, לעשות בדיקות אלו כל 4-3.5 גרם מינון 
מצטבר. בנוכחות גורמי סיכון כל 1-1.5 גרם. 

בדיקת הדמיה )TRANSIENT ELASTOGRAPHY)FIBROSCAN לבדיקת מידת פיברוזיס.   

נכון ל-01.2019 – הבדיקה אינה בסל הבריאות   

ביופסיית כבד  

במידה ולא קיימת אפשרות אחרת יש לשקול ביצוע ביופסיית כבד.   
בכל הפרעה קבועה בתיפקודי כבד )פי 2 מהנורמה( יש לשקול את הפחתת המינון או הפסקת התרופה.   

שילוב עם תרופות ביולוגיות:  
  ניתן לשלב מטוטרקסאט עם כל התרופות הביולוגיות, כדי להגביר יעילות הטיפול בפסוריאזיס ובייחוד עם נוגדי TNF )בעיקר 
רמיקייד(. מטרת השילוב היא למנוע היווצרות נוגדנים לתרופה הביולוגית, אך יש לזכור, כי השילוב מגביר את הדיכוי החיסוני.
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A ציקלוספורין
תרופה השייכת לקבוצת מעכבי הקלצינורין 

התוויות מקובלות לטיפול: 
ציקלוספורין A מיועדת לטיפול בפסוריאזיס בינונית-קשה, בעיקר, פסוריאזיס אריתרודרמית, פסוריאזיס פוסטולרית קשה. 

מינון מקובל:
מינון התחלתי 3-5 מ"ג/ק"ג ליום מחולק לפעמיים ביום. לאחר שיפור קליני ירידה הדרגתית במינון ניתן לטפל באופן מחזורי 

לדוגמא בהתפרצויות של פסוריאזיס פוסטולרי פלמו-פלנטרי כאשר כל מחזור טיפולי נמשך 8-16 שבועות.
 – 2-4mg/Kg/day בפסוריאזיס בילדים הינו מצומצם – השימוש במקרים קשים וסוערים – המינון CysA-המידע על שימוש ב

למשך לא יותר משנה.

יש לציין צפי לתגובה מהירה – תוך מספר ימים הטבה משמעותית 

התוויות נגד מוחלטות:   
יתר לחץ דם לא מאוזן  •  

אי-ספיקת כלייה  •  
מחלה זיהומית קשה  •  

ממאירות בהווה  •  
היסטוריה של ממאירות )להוציא BCC או SCC in situ שהוצאו בשלמותם(  •  

טיפול ב-PUVA במקביל  •  

התוויות נגד יחסיות:  
חשיפה קודמת לתרופות העלולות לגרום לממאירות  •  

פסוריאזיס שהתלקחה כתוצאה מחשיפה לזיהום   •  
מחלות כבד משמעותיות  •  

היפראוריצמיה  •  
היפרקלמיה  •  

טיפול בתרופות נפרוטוקסיות  •  
טיפול בפוטותרפיה במקביל )חוץ מ-PUVA, שמהווה כאמור התווית נגד מוחלטת(  •  

טיפול בתרופות מדכאות חיסון אחרות  •  
היריון/הנקה  •  

אפילפסיה  •  

תופעות לוואי שכיחות:  
  אי-ספיקת כלייה )תלויית מינון( שיכולה להיות גם בלתי הפיכה בטיפול ממושך, יתר לחץ דם, היפרפלזיה של החניכיים, תלונות 
גסטרואינטסטינליות )הפיכות, תלויות מינון(, רעד, כאב ראש, תחושת שריפה או נימול בכפות הידיים והרגליים, עלייה ברמות 

שומנים בדם )הפיך(, שיעור יתר
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אינטראקציות בין-תרופתיות:   
ציקלוספורין A יכול להוריד את היעילות של גלולות למניעת היריון המכילות פרוגסטרון.   

עליה בריכוז הציקלוספורין:  
תכשירים המעכבים CYP3A, כדוגמת מיץ אשכוליות, אלופורינול, אמיודרון, תרופות אנטיביוטיות שונות   •  

רניטידין עלולה לגרום לעליה בריכוז התרופה.   •  

ירידה ברמת הציקלוספורין:   
תרופות המגבירות את פעילות CYP3A, כדוגמת קרבמזפין, פניטואין וברביטורטים  

  •  יש להיזהר במתן במקביל עם תרופות העלולות לפגוע בכלייה )כדוגמת אמינוגליקוזידים או ציפרופלוקסצין( או תרופות 
המגבירות רמות אשלגן. 

ציקלוספורין A גם עלול להפחית את הפינוי של דיגוקסין, קולכיצין, פרדניזולון, מעכבי HMG-CoA reductase ודיקלופנק.   •  

בדיקות טרם התחלת הטיפול:  
מדידת לחץ דם בשני מפגשים שונים  •  

•  בדיקות דם: ספירת דם מלאה, תפקודי כלייה וכבד, מלחים, חומצה אורית, בדיקת היריון, פרופיל שומנים, מגנזיום, סרולוגיה   
HIV-ו HBV, HCV-ל

בדיקות תוך כדי הטיפול:  
בדיקה גופנית תוך התמקדות בתופעות לוואי עוריות כדוגמת שיעור יתר ושינויים בחניכיים  •  

מדידת לחץ דם  •  
•  בדיקות דם )בשבוע 2 ו-4, ולאחר מכן כל 4 שבועות(: ספירת דם, תפקודי כלייה וכבד, מלחים, חומצה אורית, שומנים בדם   

)כל חודשיים בלבד( ומגנזיום )כל חודשיים בלבד( 

משך זמן טיפול בציקלוספורין:  
  הטיפול בתרופה מוגבל לשנה. לקראת סוף תקופת הטיפול, רצוי לשלב תרופה נוספת, על מנת למנוע הישנות או החמרה 

של המחלה.
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הכנה לטיפול בתרופות אימונוביולוגיות
  התרופות האימונוביולוגיות הינן חלבונים המיוצרים מהחי בטכנולוגיה של הנדסה גנטית. הן פועלות ישירות ובאופן ממוקד 

ומדויק על תהליכים אימונו פתוגניים בפסוריאזיס. התרופות ניתנות בזריקה תת-עורית או תוך-ורידית. 
נכון לפברואר 2020 בארץ רשומים התכשירים הבאים לטיפול בפסוריאזיס )8 כלולים בסל הבריאות(:  

 Infliximab )Remicade(, Etanercept )Enbrel(, Adalimumab )Humira(, Cetrolizumab pegol )Cimzia( – TNF-α נוגדי  •  
 Remsima: infliximab של – Biosimilars  •  
Ustekinumab )Stelara( - IL 12/23 נוגד  •  

Risankizumab )Skyrizi(-ו Guselkumab )Tremfya( - )P19 כנגד תת יחידה( IL 23 נוגד  •  
Secukinumab )Cosentyx(, Ixekizumab )Taltz( - IL-17 נוגד  •  

מתן אישור לטיפול ביולוגי במחלת הפסוריאזיס בסל הבריאות מותנה בקיום 2 תנאים:   
1.  מחלה מפושטת מעל ל-50% של שטח גוף או PASI  מעל 50 או נגעים באזורי גוף רגישים - הכוללים: פנים, צוואר, קפלי   

עור, כפות ידיים, כפות רגליים, אזור הגניטלייה והישבן. 
כישלון שני טיפולים סיסטמיים )כולל פוטותרפיה( לפחות.   .2  

הערכה טרם התחלת הטיפול:  
בדיקות דם – ספירת דם, תפקודי כבד וכלייה   •  

 HIV-ו )HbsAg + Ab ,anti Hbc Ab ,Hep C ab( C, B סרולוגיה להפטיטיס  •  
PPD )לחלופין תבחין קוונטיפרון(.  •  

צילום חזה   •  
הערכה של מעורבות מפרקים   •  

בדיקת עור כללית – גם כסקירה לממאירות עורית  •  
יעוץ דיסציפלינות אחרות לפי הצורך )אנמנסטי ו\או מעבדתי(.  •  

חיסונים:  
  מומלץ, מתן חיסונים נגד שפעת עונתית ולפנוימוקוק )לתת קודם prevenar 13 – חיסון, ואחר 8 שבועות או יותר פנוימווקס, 

כל 5-10 שנים(.
  במידה, ונותנים חיסונים, חיים או חיים מוחלשים, יש לתת לפחות 4 שבועות טרם התחלת הטיפול הביולוגי. בכל תקופת הטיפול 
בתכשיר ביולוגי, יש להימנע לחלוטין ממתן חיסונים מוחלשים ובמקרה הצורך להתייעץ עם זיהומולוג. במקרים של היריון ראה 

פרק מתאים. 

מעקב תוך כדי טיפול:   
  בדיקה פיזיקלית במעקב – לפי ההיסטוריה והסימפטומים בקורת תקופתית )כל 3-12 חודשים( כולל אנמנזה ובדיקה גופנית 

כולל כלל עורית ובייחוד בקבוצת סיכון.

ניטור מעבדתי במשך הטיפול:   
כל 3-6 חודשים )בהתאם לטיפול נלווה(: ספירת דם, תפקודי כבד, כלייה.  

אחת לשנה, הערכה חוזרת של אפשרות הדבקה בהפטיטיסים, HIV ו\או שחפת לפי שיקול קליני.   

2 1  |

בחזרה לתוכן העניינים



טבלה 1 – סיכום מתן התרופות האימונוביולוגיות 

שם התרופה
צורת מתן 

התרופה
אחזקה העמסה 

מאושר מגיל 
)שנים(

זמן מחצית 
חיים )ימים(

Etanercept )Enbrel(s.c.בשבוע X2 50 מ"ג 
למשך 3 חודשים 

5063.5 מ"ג פעם בשבוע 

Infliximab 
)Remicade, Remsima(

I.V.6 ,2 ,0 :51810 מ"ג לק"ג כל 8 שבועות5 מ"ג לק"ג בשבוע

Adalimumab )Humira(s.c. 0 80 מ"ג שבוע
40 מ"ג שבוע 1 

414כל שבועיים 40 מ"ג

 Certolizumab pegol
)Cimzia(

s.c. 4 ,2 ,0 שבוע 
400 מ׳׳ג

כל שבועיים 200 מ׳׳ג
ניתן לעלות ל-400 מ׳׳ג 
כל שבועיים אם תגובה 

לא מספקת

1814

Ustekinumab )Stelara(
s.c. 4 ,0 שבוע

 45 מ"ג או 90 מ"ג 
)מעל 100 ק"ג( 

כל 12 שבועות 45 מ"ג או 
90 מ"ג )מעל 100 ק"ג(

1221

Ixekizumab )Taltz(
s.c. ,0 160 מ"ג שבוע

 80 מ"ג כל שבועיים
ל-12 שבועות 

801813 מ"ג כל 4 שבועות 

 Secukinumab
)Cosentyx(

s.c. 5 300 מ"ג כל שבוע
שבועות ראשונים 

3001827 מ"ג כל 4 שבועות 

Guselkumab )Tremfya(s.c.4 ,0 שבוע 
100 מ"ג

 100 מ"ג
כל 8 שבועות 

1818

Risankizumab (Skyrizi)s.c. 4 ,0 שבוע
150 מ"ג  

1821כל 12 שבועות 150 מ"ג

טבלה 2 – סיכום מתן התרופות האימונוביולוגיות בילדים 

שם התרופה
מאושר מגיל 

)שנים(
צורת מתן 
התרופה

אחזקה העמסה מינון לפי משקל הילד

Etanercept (Enbrel)6s.c.63 ק"ג, 0.8 מ"ג לק"ג<
פעם בשבוע אין <63 ק"ג, 50 מ"ג 

Adalimumab (Humira)4s.c.20 mg - 30< - 16 ק"ג
40 mg - פעם בשבועיים שבוע 0, 1 31 ≥ ק"ג

Ustekinumab (Stelara)12s.c.
> 60 ק"ג, 0.75 מ"ג לק"ג

< 60 ק"ג, 45 מ"ג
< 100 ק"ג 90 מ"ג

כל 12 שבועות שבוע 0, 4
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תופעות לוואי

תגובות עוריות  

תגובה מקומית באזור ההזרקה  •   
תגובות פרדוקסליות כולל פסוריאזיס  •   

נשירת שיער  •   

תגובות סיסטמיות  

 ,MTX( זיהומים – זיהומים חמורים אינם שכיחים ובעיקר מופיעים בחולים אשר טופלו בתרופות מדכאות חיסון נוספות  •   
קורטיקוסטרואידים(. קיימת עלייה בהיארעות שחפת כולל שחפת חוץ ריאתית ו/או מפושטת )בעיקר, ברמיקייד/הומירה(.

.TNF טרשת נפוצה( – רק עם נוגדי( MS מחלות נוירולוגיות – מחלות דמיאלנטיביות מרכזיות או פריפריות כולל  •   

.TNF החמרה או הופעת אי ספיקת לב – רק עם נוגדי  •   

•  השראה של lupus like syndrome )רק עם נוגדי TNF( – ללא מעורבות כליות ו-CNS, מצבים אלו הינם הפיכים וחולפים    
עם הפסקת התרופות.

.TNF מחלת כבד כולל אי ספיקת כבד קשה – בעיקר עם נוגדי  •   

וסקוליטיס לויקוציטוקלסטית.   •   

תגובה אלרגית – בעיקר, כתגובה אקוטית לרמיקייד.   •   

ממאירויות - במקרים של פסוריאזיס עורית תואר קשר ל-NMSC בלבד.   •   

 .IL17 בעיקר, בהקשר לנוגדי - IBD  •   

המטולוגי - ירידה בספירות )לרוב ללא משמעות קלינית(.   •   

התוויות נגד מוחלטות  
זיהום פעיל חמור   •  

הפטיטיס B – ראה פרק מתאים.   •  

שחפת סמויה\פעילה.   •  

 .TNF מחלה דמיאלינטיבית כגון טרשת נפוצה בחולה או בבן משפחה מדרגה ראשונה – רק עם נוגדי  •  

.TNF רק עם נוגדי - New York Class III or IV אי ספיקת לב קשה  •  

•  חולים עם היסטוריה של ממאירות, פרט ל-BCC שהוצא בשלמות. במחקרים קליניים נבדקו חולים בהם הוסר הגידול לפני   
למעלה מ-5 שנים ונשללו הישנות או גרורות. לפיכך, במקרים של ספק, יש להתייעץ עם המטולוג\אונקולוג. 

•  רגישות לתכשיר או הציוד הנלווה להזרקה, כולל לטקס. לבירור מידע על נוכחות של לטקס בכל אחד מהתכשירים, יש   
לפנות לחברה המייצרת. בכל מקרה של ספק, ניתן להתייעץ עם אלרגולוג. 
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טיפול בתרופות ביולוגיות

סקירת נוכחות שחפת בהקשר לטיפול הביולוגי 
האבחנה של שחפת סמויה, טרום תחילת הטיפול הביולוגי ובמהלכו מבוססת על:

היסטוריה רפואית כולל מגע עם אוכלוסיות בסיכון  .1
מבחן מנטו )PPD( או IGRA )ראה מטה(  .2

3.  צילום חזה – לא נועד לסקר של שחפת סמוייה, אלא רק להבדיל בין סמוייה לפעילה כאשר PPD ו\או IGRA חיוביים או בחשד 
להדבקה חדשה

מבחן מנטו   

   המבחן נעשה ע"י הזרקה תוך - דרמלית של PPD וקריאת תוצאה אחרי 48-72 שעות ע"י צוות מיומן לכך בלבד. 
מספר הדגשים:

בנוכחות זיהום, המבחן הופך חיובי לרוב תוך 2-8 שבועות   •  

אין לחזור על הבדיקה בחולה עם PPD חיובי בעברו ו\או שחפת שטופלה  •  

פרשנות התוצאה זהה גם בחולים שחוסנו בעבר עם BCG, כי ברובם התגובה הצולבת עם PPD חולפת עם הזמן  •  

אמיתי לא  חיובי  מבחן  עם   boost תופעת  לפתח  נוטים  חוזרות,   PPD בדיקות  ועוברים  בעבר,  שחוסנו  חולים  זאת,  •  עם    
ויש להעדיף מבחן IGRA במקרים אלה

 boost שנים אחרי הדבקה חלק מהחולים, עלולים להופיע כשליליים במבחן מנטו. בדיקה חוזרת במקרה זה רצוייה, כי תגרום  •  
"אמיתי" ותזהה חולה כזה. על כן, בנבדקים בהם המבחן הראשון שלילי, מומלץ, לבצע מבחן חוזר אחרי 1-3 שבועות. 

תוצאות הבדיקה:  
התשובה חייבת להופיע במ"מ ולא בשום דרך אחרת, והפרשנות בהתאם לרמת הסיכון של המטופל הספציפי.   

קוטר של 5 מ"מ ומעלה נחשב כבדיקה חיובית  

Interferon–Gamma Release Assays (IGRAs)  

  מדובר, בבדיקת תגובה אימונית לחלבוני השחפת )העוברים סימולציה( בדם מלא. באדם חולה או נושא שחפת, התאים 
.interferon-gamma )IFN- γ( הלבנים מזהים את האנטיגנים שעברו סימולציה ומשחררים

מספר הדגשים:  
התשובה חייבת להיות גם איכותית )חיובי, שלילי, לא ברור או גבולי( וגם כמותית עם 2 ביקורות   •  

להבדיל ממבחן מנטו, הבדיקה אינה מכוסה בכל הקופות ולכל סוגי הטיפולים הביולוגיים   •  

אין אפקט של בוסטר וניתן לחזור על הבדיקה מספר פעמים   •  

אין רגישות צולבת עם BCG או מיקובקטריה אחרים   •  
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איך להתנהל מול חולה עם חשד לשחפת סמויה?  

•  טרום תחילת הטיפול הביולוגי, בכל מקרה של חשד או בעיה מוכחת מומלץ, להפנות את החולה למרכז לטיפול בשחפת   
)מלש"ח(. במרבית המקרים של שחפת סמויה יומלץ, על טיפול מניעתי טרום תחילת הטיפול הביולוגי, אותו יש ליטול לכל 

אורך התקופה המומלצת )תלוייה בתרופה האנטי שחפתית( ולפחות, למשך חודש לפני המנה הביולוגית הראשונה. 

מצבים מיוחדים בטיפול בתרופות ביולוגיות
•  דלקת כבד נגיפית  

HBSAg, HBSAb, HBCAb, ANTI HCV :בדיקות שיש לבצע לפני התחלת הטיפול הביולוגי   

במידה וכל הבדיקות שליליות, למעט HBSAb שיכול להיות חיובי או שלילי, ניתן להתחיל טיפול ביולוגי.   •   
•  אם HBSAg חיובי, יש להפנות את המטופל לרופא כבד וברוב המקרים, ניתן יהיה להתחיל טיפול ביולוגי במקביל או חודש    
אחרי )תלוי במדיניות בית חולים( לטיפול מונע לדלקת כבד נגיפית כגון למיבודין, אותו יהיה צורך לקחת כל תקופת 

הטיפול הביולוגי ולמשך חצי שנה מסיומו.
.HBV DNA חיובי, יש צורך לבצע בדיקת HBCAb-שלילי ו HBSAg אם  •    

במידה והבדיקה שלילית, ניתן להתחיל טיפול ביולוגי תוך מעקב HBV DNA אחת ל 3-6 חודשים.
•  לגבי HBSAb, זו בדיקה שמעידה על חיסוניות )טבעית או לאחר חיסון( להפטיטיס B, אין קונצנזוס לגבי צורך בחיסון לפני    
או במהלך הטיפול הביולוגי. יש מקום לבצע חיסון במטופלים בקבוצות סיכון להדבקה בדלקת כבד נגיפית. בחולים אלו, 

יש מקום לבצע בדיקות סקר אחת לשנה.
לגבי מטופלים עם ANTI HCV חיובי, יש להפנותם לרופא כבד וברוב המקרים, ניתן יהיה להתחיל טיפול אימונוביולוגי.  •   

ממעבר  חשש  עקב  להיריון  השלישי  בטרימסטר  מחשיפה  ובייחוד  התרופה  ממתן  להימנע  מומלץ   .B קטגוריה   - •  היריון   
יכולה  היא  גם  אבל  דרך השליה,  מועברת אקטיבית  לא   Fc Cimzia שחסרה מקטע  דרך השליה.  אקטיבי של התרופות 

להימצא בדם הילוד בריכוזים נמוכים. 
   בחשיפה של העובר בטרימסטר השלישי, התינוקות נחשבים מדוכאי חיסון עד 6 חודשים לאחר לידה )בהתאם למחצית 

החיים(. בכל מקרה יש לשקול יתרונות מתן בהריון מול חסרונות ולהפנות למרכז טרטולוגי )טל' 02-5082825(.

ילדים - ראה עמוד 22  •  

•  עמידות לטיפולים - במידה והתפתחה עמידות לטיפול )ירידה בתגובה( – ניתן לשקול העלאת מינון )אנברל, סטלרה(, או קיצור   
.off label משך הזמן בין מתן תרופה – העלאת תדירות מתן התרופה )רמיקייד, סטלרה, הומירה(. משטר טיפול כזה הוא

ניתוח - יש צורך להפסיק זמנית טיפול ביולוגי בפעולות עם סיכון בינוני וגבוה לזיהום.  •  

חשיפה סביבתית\תעסוקתית או נסיעות - יש להיוועץ עם זיהומולוג\מרפאת מטיילים.   •  

מעורבות מפרקים - התאמת טיפול לפי סוג הארטריטיס והטיפול הביולוגי, רצוי, בשיתוף עם ראומטולוג.   •  

שילוב עם טיפולים סיסטמיים אחרים  
מטוטרקסט - אין מניעה לשילוב ואף מומלץ כמניעה להיווצרות נוגדנים מנטרלים במקרה של טיפול ברמיקייד.   •  

ניאוטיגסון ופוטותרפיה - אין מניעה לשילוב.  •  

ציקלוספורין - לא מומלץ.  •  

מעבר בין הטיפולים הביולוגים  
  ככלל, במקרים של מעבר עקב אבדן יעילות, התכשיר החדש יכול להינתן החל מהמועד המתוכנן של הטיפול הקודם. במקרים 

חריגים, בהם חומרת המחלה לא מאפשרת המתנה, ניתן להתחיל מוקדם יותר. 
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:TNF-α תרופות הנוגדות את הפעילות של
 TNF-חלבון הומאני רקומביננטי המבוסס על הרצפטור ל – Etanercept )Enbrel(  

)mouse – human( נוגדן מונוקלונלי כימרי – Infliximab )Remicade(  

)Adalimumab )Humira – נוגדן מונוקלונלי ממקור הומאני   

  )Certolizumab pegol )Cimzia - זהו נוגדן חד שבטי הומאני עם רצפים מסוימים של עכבר, בו מקטע Fab מצומד לפוליאתילן 
Fc-גליקול ולא ל

תופעות לוואי  

ראה פרק הכנה לביולוגיים.  

תופעות ייחודיות לקבוצה זו:  

מחלות נוירולוגיות – מחלות דמיאלנטיביות מרכזיות או פריפריות כולל MS )טרשת נפוצה(.  
החמרת אי ספיקת לב.   

השראה של lupus – like syndrome – ללא מעורבות כליות ו-CNS, מצבים אלו הינם הפיכים וחולפים עם הפסקת התרופות.  
מחלת כבד כולל אי ספיקת כבד קשה )בעיקר עם רמיקייד(.  

וסקוליטיס לויקוציטוקלסטית.   

תגובות עוריות כולל פסוריאזיס  

תגובה סיסטמית לתרופה )רמיקייד( – תגובה אלרגית אקוטית עד כדי אנפילקסיס.  
תגובה מאוחרת – דמויית SERUM SICKNESS עד שבועיים מהעירוי.  

היסתמנויות המטולוגיות – דיווחים בודדים של אנמיה אפלסטית, לויקופניה וטרומבוציטופניה.  

התוויות נגד  

ראה עמוד 23  

:TNF-α התוויות נגד ספציפיות לנוגדי  

מחלה דמיאלינטיבית כגון טרשת נפוצה בחולה או בבן משפחה מדרגה ראשונה.  
.New York Class III or IV אי ספיקת לב קשה  

רגישות לתכשיר עצמו, וברמיקייד – ברגישות לחלבון עכבר.  
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 IL-12/23 נוגדי 
 Stelara/Ustekinumab

זהו נוגדן חד שבטי הומאני הנקשר לחלבון P40 תת יחידה משותפת באינטרלויקין 12 ו-23.

הערכה לפני התחלת טיפול:  

זהה לכל הביולוגיים )ראה בפרק אימונוביולוגיים(.  

הערכה במהלך הטיפול:  

זהה לכל הטיפולים הביולוגיים )ראה בפרק אימונוביולוגיים(.  •  

תופעות לוואי  

ראה פרק רלוונטי בהכנה לביולוגיים.  •  

התוויות נגד למתן סטלרה:   

ראה פרק רלוונטי בהכנה לביולוגיים  •  

מינון ומשטר טיפולי:  

ראה עמוד 22  

מצבים מיוחדים:  

דלקת מפרקים – התרופה רשומה לדלקת מפרקים פסוריאטית, יעילותה בעיקר בדלקת מפרקים פריפרית.  
  מחלת מעי דלקתית – התרופה בסל לחולים אלו, המינון הוא 90 מג׳ כל 8 שבועות לאחר העמסה דרך הוריד, ללא קשר למשקל 

המטופל. 
היריון – ראה פרק על היריון.  

  ילדים - סטלרה מאושרת לטיפול בילדים מעל גיל 12 שנים במינון 0.75 מ"ג לק"ג משקל לילדים שמשקלם עד 60 ק"ג מעל 
משקל זה המינון הוא כמו במבוגרים.
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שילוב עם טיפולים סיסטמיים אחרים:  

ראה עמוד 25  

off label התאמת מינון במקרה של חוסר/אבדן יעילות – שימוש  

אם המטופל מקבל מינון של 45 מ"ג ניתן לעלות ל-90 מ"ג    
  אם המטופל מקבל מינון של 90 מ"ג כל 12 שבועות ניתן לצמצם לכל 8 שבועות, אך מדובר בשימוש שלא בהתוויה 

)off label(. לגבי בטיחות של טיפול במינון זה, הטיפול הוא בטוח לראייה, כך הוא ניתן לחולים עם מחלת מעי דלקתית.

מעבר לטיפול ביולוגי אחר במקרה של חוסר/אבדן יעילות:  

ראה עמוד 25  
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 IL-17 נוגדי 
Ixekizumab )Taltz(-ו Secukinumab )Cosentyx(

)Secukinumab )Cosentyx - זהו נוגדן חד שבטי הומאני הנקשר לאינטרלויקין 17.
)Ixekizumab )Taltz - זהו נוגדן חד שבטי הומאני עם רצפים מסויימים של עכבר הנקשר לאינטרלויקין 17. 

הערכה לפני התחלת טיפול:  

ראה בפרק אימונוביולוגיים.  

הערכה במהלך הטיפול  

ראה פרק פתיחה אימונוביולוגיים  •  

תופעות לוואי  

ראה עמוד 23  

תופעות לוואי ייחודיות   

עלייה בזיהומים הנגרמים מקנדידה   •   
 TALTZ תגובה עורית במקום ההזרקה, בעיקר  •   

התוויות נגד  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

 :IL-17 התוויות נגד ייחודיות למתן נוגדי  

.Il-17 קיימת אזהרה לגבי חולים עם מחלת מעי דלקתית, אשר מחלתם עלולה להחמיר תחת טיפול בנוגדי  •  

מצבים מיוחדים:  

דלקת מפרקים – התרופות רשומות לדלקת מפרקים פסוריאטית   

היריון – ראה פרק על היריון  

ילדים- תרופות אלו לא מאושרות בינתיים לטיפול בילדים. מתקיימים מחקרים קליניים  
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 IL-23 נוגדי

Guselkumab )Tremfya(
.IL23 של p19 נגד תת יחידה IGG1 גוסלקומב הינו נוגדן מונוקלונלי הומאני מסוג  

*התכשיר אושר ע"י ה-FDA בשם המסחרי Tremfya ביולי 2017.  
התכשיר מאושר בישראל כלול בסל שרותי הבריאות הממלכתי.  

הכנה לפני טיפול:  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

מעקב תוך טיפול:  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

תופעות לוואי:  

ראה עמוד 23  

מינון ומשטר טיפולי:  

ראה עמוד 22   

התוויות נגד  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

איננה מאושרת לדלקת מפרקים  

Risankizumab (Skyrizi)
.IL23 של p19 נגד תת יחידה IGG1 זהו נוגדן חד שבטי הומאני עם רצפים מסוימים של עכבר מסוג  

התכשיר מאושר ע"י FDA ו-EMA משנת 2019.   
התכשיר מאושר בישראל ואינו כלול בסל שרותי הבריאות הממלכתי.  

הכנה לפני טיפול:  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

מעקב תוך טיפול:  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

תופעות לוואי:  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

מינון ומשטר טיפולי:  

ראה עמוד 22   

התוויות נגד  

ראה פרק אימונוביולוגיים  

איננה מאושרת לדלקת מפרקים  
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Apremilast )Otezla(
אפרמילסט שייכת לקבוצת המולקולות הקטנות, ועובדת באמצעות עיכוב של פוספודיאסטרז 

מינון מקובל:   

  מתחילים ב-5 ימים של עלייה הדרגתית במינון )על פי הסדר המצויין בערכת ההתחלה( עד ההגעה ל-30 מ"ג פעמיים ביום. 
בחולים עם אי ספיקת כליות עם פינוי קריאטינין של פחות מ-30 מ"ל לדקה, המינון 30 מ"ג פעם ביום. 

  התוויות נגד מוחלטות:

היריון/הנקה  •  
רגישות לאפרמילסט  •  

זיהום חריף חמור   •  
אי סבילות ללקטוז, חסר בלקטוז או תת-ספיגה של גלוקוז-גלקטוז  •  

התוויות נגד יחסיות:  

דיכאון או מחשבות אובדניות  •  
•  במידה, ויש לחולה תת-משקל בתחילת הטיפול, יש לעקוב אחר המשקל באופן תדיר, ולהפסיק הטיפול במידה ויש ירידה   

משמעותית במשקל
זיהום חריף או כרוני  •  

תופעות לוואי שכיחות:  

  תלונות גסטרואינטסטינליות כדוגמת כאבי בטן, שלשול ובחילות )תלונות אלו שכיחות בתחילת הטיפול, וחולפות ברוב המקרים 
ללא צורך בהפסקת הטיפול(, זיהומי דרכי נשימה עליונות, ירידה בתיאבון, נדודי שינה, כאבי ראש, שיעול, כאבי גב, דיכאון, פריחה

אינטראקציות בין-תרופתיות:  

  תרופות הגורמות לאינדוקציה חזקה של CYP3A4 כגון ריפמפיצין, פנוברביטל וקרבמזפין עלולות לגרום לפירוק מהיר יותר של 
אפרמילסט

בדיקות טרם התחלת הטיפול:  

בדיקת היריון   •  
מדידת משקל  •  
תיפקודי כלייה  •  

בדיקות מעבדה נוספות יש לבצע לפי הרקע הרפואי של החולה   •  

בדיקות תוך כדי הטיפול:  

מדידת משקל במטופלים בעלי תת-משקל  •  
אין צורך בניטור קבוע של בדיקות מעבדה. בדיקות מעבדה יש לבצע לפי הרקע הרפואי של החולה.   •  
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ספרות:
1.  British Association of Dermatologists guidelines for biologic therapy for psoriasis 2017* 

British Journal of Dermatology )2017( 177, pp628–636
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 ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה
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