
??ישראל בדרך לאלימינציה -Cהפטיטיס 

זיו בן ארי' פרופ

מרכז רפואי שיבא-מנהלת המרכז למחלות כבד 

מחלות כבד ותזונה, המועצה הלאומית לגסטרואנטרולוגיה-ר ועדת הכבד"יו

אלי צוקרמן' פרופ

מנהל היחידה למחלות כבד מרכז רפואי כרמל
ר החברה הישראלית לחקר הכבד"יו
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Observatory HCV Collaborators. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017 Mar;2(3):161 

Cאפידמיולוגיה גלובלית של הפטיטיס 

71·1 million viremic infections

מקרי מוות בשנה

אינם מודעים למחלתם

אנטינגיפיקבלו טיפול 



2000-2010בישראל Cאפידמיולוגיה של הפטיטיס 

-כלומר כ1.96%בישראל Cשכיחות ההפטיטיס •

אנשים בקרב האוכלוסייה הבוגרת140000

מאובחנים במחלה25%רק •

נגיפי-קבלו טיפול אנטי18%-20%: מתוך המאובחנים•

Zuckerman E, personal data. 2013

Cנגיף ההפטיטיס 



Mother 
to child
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מחלה חריפה
דלקת כרונית 

בכבד

החלמה מלאה

מחלה יציבה

(  צלקות)שחמת 

הכבד

כשל בתפקוד הכבד

השתלת כבד/מוות

שחמת יציבה

סרטן ראשוני  

של הכבד

70%-80%   

20%-30%

70%-80%

20%-30%

50%

50%
1-3% / year

20 - 30 years

Cמהלך טבעי של דלקת כבד נגיפית מסוג 
צורך באיתור נשאים וטיפול

ללא כל תסמיניםבמרבית המקרים . מחלה כרונית מתקדמת–

מהחולים להתפתחות של כשל בתפקוד  30%-20%יכולה להביא אצל –
השתלת כבד וסרטן ראשוני של הכבד, הכבד

רקמת הכבד הבריאה  -שחמת הכבד

מוחלפת בצלקת שאיננה מתפקדת
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IFN: interferon; RBV: ribavirin 

Peg-IFN: peginterferon

DAA: direct-acting antiviral

SVR: sustained virologic response
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–הטיפול החדש בהפטיטיס  C "סוף הדרך"



C  נגיפי החדש להפטיטיס-הטיפול האנטי

Regimen Component Classes Approved 

Genotypes

Grazoprevir/elbasvir (GZR/EBR)

Zepatier

Protease inhibitor + 

NS5A inhibitor
1, 4

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ±
dasabuvir

Viekirax & Exviera 

Protease inhibitor + 

NS5A inhibitor + 

Non-Nuc NS5B polymerase inhibitor

1, 4

Sofosbuvir/ledipasvir (SOD/LDV)

Harvoni

Nucleotide NS5B polymerase inhibitor + 

NS5A inhibitor
1, 4, 5, 6

Sofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL)

Epclusa

Nucleotide NS5B polymerase inhibitor + 

NS5A inhibitor
1, 2, 3, 4, 5, 6

*Glecaprevir/Pibrentasvir (GLE/PIB)

Maviret

Protease inhibitor + 

NS5A inhibitor

1, 2, 3, 4, 5, 6

*Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

(SOF/VEL/VOX)

Vosevi

Nucleotide NS5B polymerase inhibitor + 

NS5A inhibitor + 

Protease inhibitor 

1, 2, 3, 4, 5, 6

2018נכלל בסל הבריאות בישראל    

!!!!! ללא כל הגבלה



by 2030

First ever Global Viral Hepatitis Strategy to eliminating HCV by 2030

69th World Health Assembly
May 2016
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WHO global health sector strategy on viral hepatitis 2016–2021. Available at: http://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/ghss-hep/en

זיהומים  

חדשים

מוות



@JVLazarus10 - Lisbon Addictions 2017

▪ 90% of people aware of HCV infection by 2030

אבחון

▪ 80% of people treated by 2030

טיפול

Source: WHO GHSS. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_32-en.pdf?ua=1 (Accessed August 2016).

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_32-en.pdf?ua=1


@JVLazarus11 - Lisbon Addictions 2017

?Cמה נדרש לצורך אלימינציה של נגיף ההפטיטיס 

TN NC, treatment naive, non-cirrhotic.
Pawlotsky JM. Hepatology 2016; 65:1404–1407;

Pawlotsky JM. Gastroenterology 2016; 151:587–590.

✓ ?
• ריפוי  95% <

• שבועות טיפול קצר 8-12

• פשוט

• נסבל היטב

DAA Regimens

• Diagnosis of
infectepatients

• Access to care

• Initiation of 
treatment

HCV Care Cascadeטיפול Cשרשרת הטיפול בהפטיטיס  

אבחון

לאפשר גישה לטיפול

להתחיל טיפול



@JVLazarus12 - Lisbon Addictions 2017

התחייבות ישראל לעמוד בדרישות ארגון הבריאות העולמי  
2030לקראת 

2015-2017:  5000 treated (DAAs)

2018דיון שולחן עגול אפריל 

מומחים  , נציגים של קופות החולים, גרוטו ונציגים של משרד הבריאות' פרופ
הומי רצאבי' פרופ, נציגים של עמותת החולים, למחלות כבד

מטופלים7000 /שנה

האם ישראל תעמוד ביעד? 



קבוצות הסיכון בישראל   Cהפטיטיס 

2013משרד הבריאות 

1992עירוי דם ותוצריו לפני •

מכורים לסמים•

העולים ממדינות חבר העמים•

אסירים•

תחומי הודיע משרד הבריאות לראשונה על  -בדיון רב2018אפריל 
בקרב קבוצות סיכוןCיישום ההליך של בדיקות סקר להפטיטיס 

על פי הדרישות של ארגון הבריאות העולמי יש צורך באיתור של  

2020מכלל הנושאים את הנגיף עד 50%לפחות 

25%בישראל אותרו עד כה רק 
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בשנה על פי נתוני  Cעם נגיף ההפטיטיס מאובחנים חדשים 

קופת חולים כללית

Zuckerman E. Personal data 

מטופלים חדשים בישראל בשנה 2500~



נמוך מאוד1994-2017אחוז המטופלים בישראל בין השנים 

ההנחה היא שיש בישראל

פעיליםחולים70000-90000 ~

מתוכם מאובחנים25%רק 

:טופלו

1994-2000 :3000(?)

(טיפול ישן)7000: 2000-2014

(טיפול חדש) 5000: 2015-2017

???שאר הקופות. כללית ?, מכבי 1200: 2018

מהחולים הפעילים15%~  

קצב האבחון והטיפול בשנה נמוך מאוד  

(רדומים)"עשרות אלפי חולים שלא אובחנו או אובחנו אך לא טופלו 

- 1.5%בישראל  Cשכיחות הפטיטיס  1.96%



במערכת" רדומים"נשאים 
!!שלא טופלוCמאובחנים עם הפטיטיס 

:עלפי נתונים מהקופות המוצגים היום בדיון בכנסת

מטופלים 20000 >



" רדומים"גישה יזומה של מכבי שירותי בריאות להביא 

Cבמערכת לטיפול בהפטיטיס 

מטופלים פעילים8000~ 

טופלו 2200                                      

Proactive in 2017

( (36.3% 800~

Heller Y. Maccabi Health Services data

(27.5%~)



ב"בארהCשרשרת הטיפול בהפטיטיס 

חסמים רבים בהגעה לטיפול

Yehia BR, et al. PLoS One 2014 ;9:e101554



החסמים ודרכים לפתרונם

HCV core antigen detection and quantification. HCV 

EASL guidelines 2018
Nucleic acid amplification 
technologies (NAAT)



בישראלCשרשרת הטיפול בהפטיטיס 

חסמים רבים

סקר בקרב חולים במרכז הכבד בשיבא בשאלה  

האנטינגיפימדוע אינכם מגיעים לקבל את הטיפול 

שנה70≤ גיל •

....ממאירות, לב-מחלות אחרות•

נטילת תרופות רבות•

רופא המשפחה חושב שלא כדאי כעת•

חוסר מודעות לחומרת המחלה ודרכי ההדבקה•

"תרופות חדשות"חשש מפני נטילת •

לוואי-חשש מפני תופעות•

חשש מסטיגמה חברתית•

חשש מאיבוד מקום עבודה ובטוח בריאות•

Ben-Ari Z. Personal data

N= 311



150
77

מטופלים 3402

רדומים במערכתCטיפול בהפטיטיס 
מחוז חיפה גליל מערבי שירותי בריאות כללית

2010-2018



HCV RNA (PCR)-negative

Left CHS

Potentially eligible                   
for treatment

Lost to follow-up Severe illness                     
(mainly psychiatric)

Active IDU

Died

שנמצאו מתאימים לטיפול טופלו( 25%)208רק 

חוסר תגובה של רופא המשפחה היה הגורם העיקרי

HCV-Ab positive: n=2895

824 eligible

Zuckerman E. Personal data 

חסמים בהגעה לטיפול מרכז רפואי כרמל ושירותי ביראות כללית



23

יש צורך בשיתוף פעולה בין כל בעלי העניין על מנת  

,שישראל תעמוד בדרישות הארגון הבריאות העולמי

שיתבצעו בדיקות סקר בקרב קבוצות סיכון

ושהרדומים במערכת יאותרו ויופנו לטיפול 

קופות  

החולים

עמותת  

החולים
רופאי 

משפחה

משרד הבריאות

חברות  

התרופות


