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הקדמה
הפטיטיס C הוא נגיף רנ"א שזוהה לראשונה בסוף שנות השמונים 
של המאה הקודמת. המאכסנים העיקריים של הנגיף הם בני אדם 
פראנטרלית  בדרך  בעיקר  הפרטים  בין  מועבר  והוא  ושימפנזים, 
האופייני  הקליני  המהלך  נגוע.  מאכסן  של  רקמות  או  דם  דרך 

קלינית.  תת  ומתבטאת  מורגשת  אינה  לרוב  אשר  הדבקות  הוא 
ומתוכם  כרונית  נשאות  מפתחים  מהנחשפים  כ–80%  של  שיעור 
כרבע מפתחים מהלך דלקתי משמעותי המלווה בהצטלקות הכבד 

ובהתפתחות צמקת הכבד. 
עומס המחלה על מערכת הבריאות העולמית הוא רב, ולפי 
הערכות מספר החולים נע בין 170-130 מיליון, ועד 500,000 פטירות 

 טיפול משולש בהפטיטיס C מגנוטיפ אחד - 
מבט לאחור בפתחו של עידן חדש

רקע: במהלך העשור האחרון היווה המישלב של אינטרפרון אלפא מצומד PEG וריבווירין 
את עמוד התווך של הטיפול בכלל הגנוטיפים של דלקת כבד נגיפית מסוג C. מישלב טיפולי 
 Sustained Virological( זה היה מוגבל מבחינת היכולת להשיג תגובה נגיפית ממושכת
Response-SVR( וכרוך בהשפעות לוואי משמעותיות. בשנת 2011 הוכנסו לשגרת הטיפול 
בדלקת כבד נגיפית C מגנוטיפ 1 שתי תרופות מעכבות באופן ייחודי של פרוטאזה נגיפית, 
שהיוו פריצת דרך בגישה הטיפולית שהייתה מקובלת עד אותו זמן, שכן תרופות אלה 

מיקדו לראשונה את המטרה הטיפולית באתרים נגיפיים ייחודיים.
תרופות אלה היוו בסיס למהפכת הטיפול בדלקת כבד נגיפית מסוג C שאנו חווים בשנתיים 
האחרונות, כאשר הטיפול הפך להיות נטול אינטרפרון, ממוקד בחלבונים נגיפיים, ולפיכך 
בעל תוצאות של שיעורי מיגור חסרות תקדים במחיר של השפעות לוואי קלות לאין שיעור.
עם קיצו של עידן הטיפול מבוסס השפעול החיסוני באמצעות אינטרפרון ומיקוד מטרת 
הטיפול בתקיפה ישירה של אתרים נגיפיים ייחודיים, נכון לבדוק את תקופת הביניים 
אשר בה שולבו הטיפולים ולנתח את תוצאות הטיפול שהושגו. המטרה בכך היא לבחון 
את המהלך המהיר של התמורות בטיפול בדלקת כבד נגיפית מסוג C, כפלטפורמה 
לאפשרות טיפול למחלות נגיפיות אחרות נטולות טיפול ממגר. בעבודה רטרוספקטיבית 
זו, אנו מסכמים את ניסיוננו הטיפולי בחולים בדלקת כבד נגיפית מסוג C גנוטיפ 1, שטופלו 

במישלב הכולל שפעול חיסוני באינטרפרון עם ריבווירין ועיכוב פרוטאזה נגיפית.
שיטות: בין השנים 2013-2011 טופלו במירפאתנו על פי הפרוטוקול המשולש 55 מטופלים 
נשאי דלקת כבד נגיפית מסוג C מגנוטיפ 1. עם סיום הטיפול, השלימו מטופלים אלו שישה 
 .PCR חודשי מעקב, שבסופם ניתן היה לקבוע את העומס הנגיפי בדמם באמצעות בדיקת
האחרון שבהם נבדק בחודש מאי 2014. המידע נאסף מהרשומה הרפואית המחשבית של 

כל מטופל ונותח במרכז למחקרים קליניים של המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה.
תוצאות: מתוך 55 מטופלים, 39 קיבלו מעכב פרוטאזה מסוג Telaprevir ו־16 קיבלו מעכב 
פרוטאזה מסוג Boceprevir. תגובה וירולוגית ממושכת הושגה ב־34/55 מהנכללים במחקר. 
 .1B 1 וב־71% מנשאי גנוטיפA תגובה וירולוגית ממושכת הושגה ב־47% מנשאי גנוטיפ
בשיעור דומה של המטופלים שבהם הושגה תגובה וירולוגית ממושכת, הודגמו בבדיקת 
METAVIR של הכבד היעדר לייפת/לייפת קלה בביופסיה של הכבד )F: 0-2( או לייפת 
מתקדמת )F: 3-4(. בקרב שישה מטופלים לא בוצעה בדיקת METAVIR. 57% מהמטופלים 
הנאיבים, 83% מהמטופלים בהם חלה הישנות המחלה ו־57% מהמטופלים בהם לא נצפתה 
תגובה בטיפול קודם, השיגו תגובה וירולוגית ממושכת בתום שישה חודשי המעקב בעקבות 
טיפול משולש. לא היה הבדל משמעותי בתגובה בהשוואה בין שני סוגי בולמי הפרוטאזה.

מסקנות: בבחינה לאחור עולה, כי טיפול משולב בדלקת כבד נגיפית מסוג C מגנוטיפ 1 
המבוסס על בולמי פרוטאזה נגיפית, אכן הדגים יעילות גבוהה יותר במיגור הנגיף בהשוואה 
לטיפול כפול המבוסס על שפעול חיסוני בלבד. מישלב זה היווה שלב ביניים במעבר לטיפול 
פומי מלא המבוסס כולו על עיכוב חלבונים נגיפיים תפקודיים, כפי שניתן בשנתיים האחרונות. 
טיפול שכזה מביא לשיעורי מיגור גבוהים מאוד במחיר של השפעות לוואי קלות ברוב 
המטופלים. מישלב טיפולי שכזה מהווה מודל המשלב תגובה חיסונית של המארח יחד עם 
עיכוב נגיפי ממוקד, ויכול להוות השראה במחלות נגיפיות אחרות חסרות טיפול ממגר עד כה.

דלקת כבד נגיפית; עומס נגיפי; תגובה נגיפית מתמשכת; בולם פרוטאזה; לייפת.
.Hepatitis C; Fibrosis; Viral load; Protease inhibitor; Sustained virological response
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בשנה מיוחסות למחלת כבד הקשורה למחלה ]2,1[. שכיחות הזיהום 
הכרוני בדלקת כבד נגיפית בישראל עומדת על כ–2% מהאוכלוסייה 
הכללית, ושיעור זה משתנה על פי מדינת המוצא של הנשא ]11[. 
זו מהווה למערכת הבריאות  והאתגר שמחלה  היקף המחלה 
העולמית, הביאו לכך שלמרות היותו של הנגיף חדש, המחקר 
במטרה למגרו התנהל בקצב מהיר באופן תקדימי - שני רק לנגיף 
הכשל החיסוני הנרכש שזוהה מספר שנים לפניו. במהלך פחות מ–25 
שנים פוענחו מבנה הנגיף, וכן רכיבי הגנום והחלבונים הלוקחים חלק 
במעגל חייו, תואר המהלך הקליני של המחלה, ובשנים האחרונות 
אנו חווים את שיאה של מהפכה, עם כניסתן של מולקולות חדשות 

המהוות טיפול ממגר יעיל ונסבל למחלה.
במשך כעשור התבסס הטיפול בהפטיטיס C על טיפול פאנגנוטיפי 
במישלב של אינטרפרון אלפא וריבווירין - טיפול שהניב תוצאות 
מוגבלות בהשגת תגובה נגיפית מתמשכת )SVR(. בעבודה קודמת 
במכוננו, שנבחנה בה השגת SVR במטופלים במישלב של אינטרפרון 

וריבווירין בחולי HCV מגנוטיפ 1, הודגמה יעילות של 42.5% ]3[. 
בשנת 2011 חלה מהפכה באופן הטיפול הממגר בדלקת כבד 
נגיפית מסוג C. שינוי זה מיקד את הפרוטאזה הנגיפית כמטרה 
לעיכוב תוך שילוב השפעול החיסוני של המארח אשר עליו התבסס 
הטיפול עד אותה תקופה. הסנונית הראשונה לטיפול ממוקד זה 

היה כניסתן של שתי תרופות ממשפחת מעכבי הפרוטאזה. 
במחקרים שלב שלישי שנבחנה בהם תגובה לטיפול במישלב 
משולש הכולל את אחד ממעכבי הפרוטאזה הבוצפריביר או 
 .SVR טלפריביר, הודגמה עליונות הטיפול המשולש מבחינת השגת
עליונות זו הוכחה הן באוכלוסיית מטופלים שלא טופלו בטיפול 

קודם מעולם ]5,4[ והן במטופלים "מנוסים" ]8-6[, אם כי בעקבות 
זאת נגרמה עלייה בשכיחות השפעות הלוואי ובדרגת חומרתן 

 .]10,8,7,5,4[
בשנתיים האחרונות הוכנסו לשגרת הטיפול משטרי טיפול 
נטולי אינטרפרון מבוססי פגיעה נגיפית ממוקדת, במישלב עם 
מספר אתרים תפקודיים. טיפולים אלה החליפו למעשה את 
המישלב הטיפולי המבוסס על שפעול חיסוני באמצעות אינטרפרון. 
עם סיומו של עידן, ריכזנו את ניסיוננו בפרוטוקול שהביא לשינוי 
תפיסה באפשרויות הטיפול במחלה נגיפית נפוצה עם תחלואה 
קשה, בתקווה שיהווה מקור השראה בבואנו לבחון אפשרויות 

טיפול במחלות נגיפיות חסרות אפשרות לטיפול ממגר.
תרופות אלה מדגימות יעילות טיפולית גבוהה בפרוטוקולים 
קצרים יותר, בחלקם ללא צורך באינטרפרון. עובדה זו הופכת את 
מישלב הטיפול לבעל פרופיל בטיחות נסבל הרבה יותר מהקיים 
היום. אך הטיפול הצפוי הוא בגדר אליה וקוץ בה, שכן העלות 
הצפויה בשנים הקרובות לטיפול המתקדם גבוהה מאוד, ונגישותו 
למטופלים תהיה מוגבלת, כך שחלק ניכר מהמטופלים ייוותרו עם 
מישלבי התרופות הקיימים כיום. רגע לפני פריצתן של חלופות 
 C הטיפול החדשות, ריכזנו את ניסיוננו בטיפול הנוכחי בהפטיטיס
מגנוטיפ 1, כדי לבחון מקומו של הפרוטוקול הקיים היום בפתחו של 

העידן החדש.

מטרות
מבוסס  המשולש  הטיפול  את  לסכם  הן  זה  במחקר  מטרותינו 
ולהעריך  ראשון,  מדור  פרוטאזה  ומעכבי  ריבווירין  אינטרפרון 
מאפייני  פי  על   ,)SVR( המתמשך  הנגיפי  הדיכוי  מבחינת  תגובה 

הנגיף והמטופל.

שיטות ועיבוד
C אשר  במכוננו, פועלת מירפאה מרכזת של טיפול בהפטיטיס 
בה מבוצע באופן שגרתי רישום פרוטוקולי הטיפול, וכן הנתונים 

.C המעבדתיים והקליניים של המטופלים בהפטיטיס
 C הנתונים לגבי המטופלים שטופלו במשלב משולש להפטיטיס
גנוטיפ 1 החל מ–09.2011 ועד ה–12.2013 נשלפו ממאגר הנתונים 
הקיים של המירפאה באופן אנונימי. הנתונים כללו בדיקות מעבדה, 
נתוני ביקורי מירפאה, דו"ח השפעות לוואי הממולא על ידי המטופל 
ונתוני אשפוז אם קיימים. התוצא הנבחן היה השגת תגובה נגיפית 
מתמשכת שמשמעותה היעלמות הנגיף מדמו של המטופל כשישה 
חודשים מסיום טיפול בבדיקת PCR, ותגובה זו מהווה מדד להחלמה 
מהנגיף. הנתונים סוכמו ועובדו לצורך השוואה של תוצאות הטיפול, 
הניתוח הסטטיסטי בוצע על ידי היחידה למחקרים קליניים במרכז 

הרפואי האוניברסיטאי סורוקה.
המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי המוסדית, כמקובל.

תוצאות
במהלך תקופת איסוף הנתונים, סיימו את תקופת הטיפול במכוננו 
55 מטופלים. מספר זה כולל גם מטופלים שמערך הטיפול שלהם 
הופסק בשל השפעות לוואי, ו/או חסר תגובה ו/או היענות ירודה. 
פרוטאזה  כמעכב  בטלפריביר  טופלו   39 שנבחנו,  מהמטופלים 
ו–16 טופלו בבוצפריביר כמעכב הפרוטאזה. מתוך כלל המטופלים 
במישלב המשולש המבוסס על תוספת מעכב פרוטאזה, בקרב 34 
)61.8%( השיגו תגובה נגיפית מתמשכת. בבחינת השגת התגובה 

תרשים 1:
שיעור השגת SVR כתלות ברמת הלייפת )פיברוזיס(

80%

70%

60%

50%

40%

30%
FO-2 לייפת בדרגה קלהF3-4 לייפת מתקדמת

63% 63.6%

תרשים 2:
SVR שיעורי השגת
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לא היה הבדל משמעותי בבחירת אחד משני מעכבי הפרוטאזה, 
גם כאשר נבחנה השפעתם של מדדים התחלתיים שונים דוגמת 
תת קבוצת הגנוטיפ הנגיפי 1A לעומת 1B, רמת לייפת הכבד טרם 

הטיפול או תגובתם של המטופלים לניסיונות טיפול קודמים.
כאשר נבחנה התגובה בכללותה לטיפול במישלב משולש 
מבוסס מעכב פרוטאזה עלה, כי 8 מתוך 17 )47%( מהמטופלים 
הנושאים נגיף מגנוטיפ 1A השיגו תגובה נגיפית מתמשכת, בעוד 
ש-27 מתוך 38 )71%( מהמטופלים הנושאים גנוטיפ 1B הגיעו 
לתגובה זו. במאפייני הלייפת ההתחלתית, בקבוצת המטופלים 
עם גנוטיפ 1A, 64.7% היו עם רמת לייפת מתקדמת F 3-4, בעוד 
שבקבוצת בעלי גנוטיפ 1B, רק 50% היו עם רמה מתקדמת של 
הצטלקות. יתר על כן, בקבוצה הנושאת את גנוטיפ 1A, 58.8% היו 
מטופלים שלא הגיבו כלל לטיפול קודם, בעוד שבקבוצה הנושאת 

גנוטיפ 1B, רק 47.3% היו מטופלים שלא הגיבו לטיפול קודם. 
כאשר בוצעה השוואה בהשגת תגובה נגיפית מתמשכת 
תחת הפרוטוקול הנבחן לפי רמת לייפת טרם התחלת הטיפול, 
 F לא נצפה הבדל משמעותי בין המטופלים עם רמת לייפת קלה
0-2 לבין מטופלים עם רמת לייפת מתקדמת F 3-4. קביעת רמת 
הלייפת בוצעה טרם התחלת הטיפול לפי ביופסיה או לפי הערכה 
 ,METAVIR על פי סרגל )Fibroscan או Fibrotest( לא פולשנית
בשישה מטופלים לא תועדה רמת לייפת התחלתית ולפיכך לא 

נכנסו בחישוב שיעורי התגובה.
בהשוואת השגה של תגובה נגיפית נמשכת לפי תגובת המטופל 
לניסיונות טיפול קודמים, נצפה כי 8/14 )57%( מטופלים שהטיפול 
הנבחן היה בעבורם טיפול ראשון )Naïve( השיגו SVR. עשרה מתוך 
12 )83.3%( מטופלים אשר בניסיון טיפול קודם הגיבו בהיעלמות 
הנגיף בסוף טיפול, אך לאחר שישה חודשים שב הנגיף והופיע 
בדמם )Relapsers(, השיגו בפרוטוקול טיפול זה SVR. שישה–עשר 
מתוך 28 )57.1%( מהמטופלים שלא הגיבו למערך טיפול קודם 
SVR. מטופל  בהעלמת הנגיף, השיגו הפעם במישלב המשולש 
אחד לא נכנס להגדרות המתוארות כתגובה לטיפול קודם, מאחר 
שבטיפול קודם השיג תגובה נגיפית מתמשכת ונוכח עיסוק שבסיכון 

נדבק ככל הנראה בשנית.
במהלך תקופת הטיפול בלט הדיכוי ההמטופויאטי אשר חוו 
המטופלים כפי שמובא בתרשים 3. שלושה מתוך המטופלים נזקקו 
לטיפול במנות דם, שישה נזקקו לתוספת אריתרופויאטין ומטופל 
אחד נזקק לתמיכה של מעודד התחלקות גרגירומתי )גרולוציטי(. 
במהלך הטיפול נרשמו שמונה אשפוזים, ניסיון אובדני אחד, 
וחולה אחד עם דלקת לבלב חדה ותיפרחת בעור שחייבה אשפוז. 
נצפתה תיפרחת קשה נוספת, אך אותו חולה לא נזקק לאשפוז. לא 
נפטרו חולים במהלך טיפול זה. בשישה מטופלים נפסק הטיפול 

עקב השפעות לוואי או חוסר היענות.

דיון
בעבודתנו הנוכחית, ריכזנו את נתוני המטופלים במכוננו במהלך 
התקופה הקצרה - מאישור הטיפול בישראל במישלב הכולל מעכב 
פרוטאזה. למרות מספרם הקטן יחסית של הנבדקים, ייחודה של 
כבד  ומחלות  לגסטרואנטרולוגיה  שהמכון  בכך,  הוא  העבודה 
במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, מרכז את הטיפול ברובם 
טיפולי  מרכז  ומהווה  הארץ,  בדרום   C בהפטיטיס  החולים  של 

.)Community based population( לאוכלוסיה הכללית
היה הבדל  לא  כי  התוצאות שנצפו בעבודתנו מדגימות, 
משמעותי מבחינת תוצאות הטיפול בין שני מעכבי הפרוטאזה 
הנגיפית מדור ראשון. מספר המטופלים הקטן בעבודה הנוכחית 

לא מאפשר השוואה בעלת כוח סטטיסטי בבחינת עדיפות לאחד 
הטיפולים, אך עובדה זו עולה גם בסקירת הספרות המדגימה 
תגובה דומה בין שני הטיפולים. יחד עם זאת, שני הטיפולים לא 

נבחנו זה מול זה במבחן אקראי מבוקר. 
 1A מהנתונים המוצגים עולה, כי התגובה הנגיפית בגנוטיפ
פחותה מזו של גנוטיפ 1B. יש להסתייג מלהסיק מסקנות חדות לגבי 
תגובת גנוטיפ 1A נוכח הנתונים הבאים: )1( המספרים הקטנים של 
המטופלים מגנוטיפ זה; )2( העובדה כי בקבוצת גנוטיפ 1A הוכללו 
מטופלים עם רמת לייפת מתקדמת; )3( שיעור המטופלים שלא 

.1A הגיבו לטיפול קודם היה גבוה באופן ניכר בקבוצת גנוטיפ
בנוסף עולה, כי מטופלים שהגיבו בעבר לטיפול במישלב של 
אינטרפרון וריבווירין, אך לא השיגו החלמה מלאה, הם בעלי סיכוי 
להשיג תגובה נגיפית גבוהה יותר משאר קבוצות התגובה הקודמת 
ואף בשיעור גבוה יותר ממטופלים שלא טופלו מעולם. עובדה זו 
תוארה בעבר ]8-6[ וההסבר לה טמון ככל הנראה בכך, שקבוצת 
 Non המטופלים הלא מנוסים כוללת גם מטופלים שצפויים להיות
responders. במטופלים מסוג זה, התגובה לאינטרפרון דלה, וצפוי 
כי לא יגיבו גם לטיפול הנוכחי. מטופלים אלה נופו כבר בטיפול 
קודם ואינם כלולים בקבוצת המטופלים המנוסים שהגיבו, אך עברו 

התלקחות של מחלתם בעבר. 
עובדה נוספת שתרמה להבדל הניכר בתגובה בקבוצה זו היא, 
כי 70% מהמטופלים עם התלקחות המחלה לאחר טיפול קודם היו 
בעלי רמת לייפת נמוכה, בעוד שבקרב חולים שמעולם לא טופלו 
עמד השיעור על 46.2%, ובחולים שכבר טופלו בעבר )"מנוסים"( 
שלא הגיבו לטיפול קודם עמד השיעור על 34.6% בלבד, עם רמה 

נמוכה של לייפת.
בבחינת כלל התגובה לפרוטוקול טיפול במעכב פרוטאזה במישלב 
של אינטרפרון וריבווירין, עולה כי כשני שלישים מהמטופלים 
מגיעים לדיכוי נגיפי מתמשך ומחלימים. ייתכן שהנתונים בעבודתנו 
נמוכים במעט מהמדווח, שכן בתחילה ניתן הטיפול המשולש 
במכוננו במסגרת פרויקט חמלה - המטופלים שצורפו אליו היו עם 
רמת לייפת גבוהה ותגובה דלה לטיפולים קודמים. עובדה זו השפיעה 

ככל הנראה על תוצאות התגובה לטיפול הנוכחי.

מסקנות
עבודה זו נועדה לדווח על שלב המעבר בין מישלב טיפולי מבוסס 
שפעול חיסוני לטיפול פומי מלא, שמטרתו פגיעה נגיפית ממוקדת. 
היתרון הטיפולי שהודגם במישלב טיפולי זה היווה למעשה פריצת 

.C דרך בגישה הטיפולית בדלקת כבד נגיפית מסוג

תרומבוציטופניה

תרשים 3:
השפעות לוואי המטולוגיות
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עם כניסתנו לעידן של תרופות חדשות בעלות יעילות ופרופיל 
בטיחות גבוה, נכון לטעמנו לבחון וללמוד את השלבים בהתפתחות 
חסרת התקדים שעבר הטיפול במחלה זו, בתקווה שהיתרון שהודגם 
בשילוב שפעול חיסוני ביחד עם פגיעה נגיפית ממוקדת יהווה 
השראה בפיתוח מישלבים טיפוליים כנגד מחלות נגיפיות אחרות. • 
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