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אינו תחליף לייעוץ מקצועי , ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד
מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה  להעתיק ולעשות כל שימוש, אין לצלם ©כל הזכויות שמורות להדסה . רפואי

 www.hadassah.org.il: ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של הדסה באתר האינטרנט .2102 
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 מחלות כבד נגיפיות
.  A, B, C, (G)( הפטיטיס)מחלות כבד נגיפיות הם מחלות הנגרמות על ידי נגיפי דלקת כבד 

. הפגיעה מתבטאת בדלקת של תאי הכבד ולעתים של צנוריות המרה התוך והחוץ כבדיים
תופעות שעלולות , בחלק מן המקרים הדלקת יכולה לגרום  להצטלקות של הכבד והצטמקותו

 .להתבטא  בהפרעה בתפקודו
 המידת חומרת המחל מהעל מנת לדעת , לעיתים קרובות יש צורך בביצוע ביופסיית כבד

 .וההצטלקות
 

   Aדלקת כבד נגיפית  
בעיקר בקרב אוכלוסיה החיה בתנאי צפיפות או תנאים , מחלה זו היתה שכיחה בארץ

תנאי , מאחר והנגיף מופרש בצואה(. פנימיות וכדומה, מחנות צבא)סוציואקונומיים נמוכים 
חיתולים , כלכלי או, היגיינה ירודים גורמים לכך שהמחלה עוברת במגע של ידיים מזוהמות

כ מחלה חריפה הנמשכת מספר שבועות "הנה בד Aהפטיטיס . מזוהמים והפרשות של החולה
 . אך אינה מתפתחת למחלה כרונית של הכבד, עד להחלמה

 
 . שבועיים עד כחודשיים: זמן הדגירה

 
, הרגשה כללית גרועה, צהבת, שתן כהה וצואה בהירה, בחילה, חוסר תיאבון: סימני המחלה

 . מיחושים באיזור בטן ימנית עליונה, גרד
 

ההתאוששות מן המחלה יכולה . אין צורך בטיפול וההחלמה היא ספונטניתברוב המקרים 
לפעמים מספר חודשים עד שנה במיוחד במבוגרים בעוד שבילדים ברוב , להיות ממושכת

שארים זמן קצר אחרי ההדבקה יופיעו נוגדנים מחסנים למחלה שנ. המקרים אין כל תלונות
 (. ולכן אין צורך יותר לחסן חולים אלה)לאורך כל החיים 

 
יכול המצב , הקאה  וחום המלווים בהפרעה במנגנון הקרישה, במקרים של צהבת עמוקה

 (.Aמצב זה נדיר בדלקת כבד . )להתדרדר לכשל כבד ולהגיע עד כדי צורך בהשתלת כבד
 

החיסון  ניתן בשתי מנות . ילה  הדבקההמונע בצורה יע Aכיום קיים חיסון פעיל להפטיטיס 
ניתן להעניק   Aבמקרה של חשיפה לחולה בדלקת כבד . 081ויום  1בזריקה לשריר ביום 
י מתן נסיוב גאמאגלובולין עם הגנה טובה של מספר חודשים בפני "ת ע/הגנה מידית לנחשף

 .במידה וניתן סמוך לחשיפה,הדבקה 
 

  Bדלקת כבד נגיפית  
הזיהום יכול . באמצעות דם ומוצריו המכילים את הנגיף או באמצעות יחסי מיןמחלה המועברת 

כיום כל ילוד ; לעבור בתקופה הקרובה ללידה מהאם לילוד ולעתים במעבר בתוך המשפחה
ניתן לחסן מבוגרים הנמצאים . מיד עם היוולדו  Bבמדינת ישראל מחוסן כנגד הפטיטיס 

 .בקבוצת סיכון כנגד הנגיף
 

 . שבועיים עד שישה חודשים: הזמן דגיר
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בילדים ההדבקה לעתים . בגיל ההדבקה כלל-בדרךהסימנים הקליניים תלויים : סימני המחלה

  01%מעל , מגיל ההתבגרות והלאה. קרובות סמויה ללא סימנים ברורים בשלב החריף
ובעור )צהבת בלחמיות , צואה בהירה, שתן כהה: ות יפתחו סימני מחלה שונים כגון/מהנדבקים

 . חולשה ועייפות, גרד, כאבי בטן ירידה במשקל, חום, הקאה, בחילה, (הגוף
 
חדשה יהפכו להיות נשאים של  Bמהחולים המבוגרים שחלו בדלקת כבד נגיפית  01%-כ

אולם אינו בהכרח גורם , מצב הנשאות מהווה גורם סיכון להתפתחות דלקת כבד כרונית. הנגיף
 81,111-במדינת ישראל מערך ב Bמשוער של נגיף דלקת כבד הנשאים ה' מס. לסימני מחלה

מחלת כבד פעילה יכולה לגרום להצטלקות הכבד . סובלים ממחלת כבד פעילה 21%-מהם כ
בחלל הבטן , להתפתחות דליות בדרכי העיכול, לעליה בלחץ בכלי הדם השעריים; (שחמת)

חולים אלו גם . ל ומיימתבמצב זה מתפתחים לעתים  דמם מדרכי העיכו. והופעת טחורים
 (.01לשנה אחרי גיל  4%-כ. )בסיכון להתפתחות מחלה ממארת בכבד

 
כאשר חלבון המעטפת של , מוגדר כחולה שעבר הדבקה בנגיף   Bנשא של נגיף דלקת כבד 

נשא יכול להיות ללא  תלונות . חודשים ממועד ההדבקה 6הנגיף ניתן לזיהוי בבדיקת דם מעל  
כאשר המחלה פעילה .  וד הכבד או לחלופין עם הפרעה בתפקודי כבדוללא הפרעה בתפק

הפרעות בחשיבה ובזכרון , כאבים באיזור הכבד, גרד, יופיעו לעתים סימני עייפות, ומתקדמת
ים אישיים שונים כגון מברשת שיניים נשא של המחלה חייב לודא שכל. וצבירת נוזלים בבטן

שמירה על אמצעי זהירות אלה וכן . וסכין גילוח יהיו בשימושו הבלעדי ולא ישמשו אדם אחר
כ צורך "שימוש באמצעי הגנה בזמן קיום יחסי מין מספיקים כדי למנוע העברת המחלה ואין בד

 . ים מסביבתםלבודד נשא
 

במידה ומופיעים סימני פעילות . ם זקוקים לטיפולאינ  Bמרבית הנשאים של הנגיף : הטיפול
רובם ניתנים בצורה של כדור , Bקיימים היום טיפולים שונים נגד הפטיטיס  ,של מחלת כבד

 Bקיים כיום חיסון כנגד הפטיטיס . הדם ם הקטנת העומס הנגיפי וסילוקו מןשמטרת ,אחד ליום
במקרים של חשיפה למקור הדבקה . 081-ו 31, 1מנות בזריקה לשריר ביום  3-שניתן  ב 

י "ע(  שעות מהחשיפה 48תוך )ת הגנה מידית /לנגיף אצל אדם בלתי  מחוסן ניתן לתת לנחשף
 .חיסון סביל המכיל נוגדנים שהופקו מחולה שהחלים מהמחלה

 
 Cדלקת כבד נגיפית 

וצע זמן הדגירה הממ. הן בעיקר דרך דם נגועדומות    Cדרכי ההעברה של נגיף דלקת כבד 
מרבית הנדבקים אינם מפתחים סימנים קליניים (. יום 081-20טווח )יום מההדבקה  01-הוא כ

, שתן כהה, גרד, כאב בטן, הרגשה כללית רעה, הקאה, ברורים אם כי יתכנו תלונות של בחילה
יהפכו  81%-מהנדבקים יחלימו מהזיהום הנגיפי בעוד שכ 21%-רק כ. צואה בהירה וצהבת

 6-בדם מעבר ל  Cמצב הנשאות מוגדר כתסמין בו ניתן לזהות הנגיף . Cף נשאים של הנגי
שנה ויותר שחמת כבד על  21-01 -מהנדבקים יפתחו במהלך של כ 30-20 % -כ. חודשים

.  סבוכיה חומרת המחלה ומהירות התפתחותה תלויים בין היתר במידת ההצטלקות בכבד
לפתח מחלת    4-0 %ה קיים סיכון של  עשורים של מצב נשאות ומחלת כבד פעיל 3-2לאחר 

 ממארתכבד 
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היא מחלה כרונית ( HCVאו , HEPATITIS C) Cדלקת כבד נגיפית מסוג יש לזכור ש
 .עד שהמחלה מגיעה לשלב מתקדם  ,שלעיתים קרובות אינה גורמת לסימנים בכלל

את התקדמות  (ואולי אף יהפוך)וטיפול מוצלח יעצור , רצוי לטפל בה כמה שיותר מוקדם, לכן
 .מהמקרים 41-01%הטיפול המקובל הצליח רק ב, עד לאחרונה  .הנזק לכבד

סיון למצוא טיפול מוצלח ינעשו הרבה מחקרים בנ, ההצלחה המוגבלת של טיפול זה  לאור
חדשות לטיפול נגד יש שתי תרופות , נכון להיום  .ולאחרונה מחקרים אלו הניבו פירות, יותר

HCV , מהמטופלים 01-81%ב הטיפול מצליח ועם תרופות אלו. 

  
טיפול זה עבד   .שבועות 48במשך , הטיפול הקודם כלל זריקות פעם בשבוע וכדורים כל יום

 .ירוסוובכך עזר לגוף להלחם נגד הו, בעיקר דרך גירוי של מערכת החיסונית של המטופל
, וירוסועל ה והן עובדות ישירות, התרופות החדשות ניתנות כתוספת לתכשירים הקיימים

 הטיפול אמנם כולל יותר  . וירוס להתרבות ולתפקד בתוך תאי האדםוופוגעות ביכולת של ה

ולעיתים אף , קיים עד עכשו  אך כאמור הוא מוצלח הרבה יותר מהטיפול שהיה, תרופות
 .מאפשר לנו לקצר את משך הטיפול ועדיין להגיע לתוצאות מוצלחות

  
ירוס במשך וף יותר של כמות הווהיא המעקב התכ HCVהתקדמות נוספת בטיפול נגד 

אנו מקבלים מידע חשוב מאד על , וירוס בדםובעזרת בדיקות חוזרות של כמות ה  .הטיפול
 .וירוס לטיפולורגישות ה

אנו יכולים לנבא בסבירות גבוהה את , וירוס עם הטיפולואם חלה ירידה מהירה בכמות ה
אנו יכולים , וירוס תוך זמן מוגדרות בכמות האם אין ירידה מספק, מאידך  .הצלחת הטיפול

 .לו תועלת  ולמנוע מהחולה טיפול ממושך שלא יביאלהפסיק את הטיפול 
  

אנו   .ההצלחה שאנו רואים עם התרופות החדשות גורמת לדחיפה נוספת למחקרים בתחום זה
או , HCVשל  שיועילו לטיפול בסוגים שונים, מצפים שפעילות זו תביא לגילוי תרופות נוספות

 במקרים בהם 

אנו נמצאים כעת על הסף של התפתחויות חדשות ומרגשות   .הטיפולים הקיימים לא יצליחו
 .HCVה מחודשת לכל חולי ושנותנות תקו, HCVבתחום הטיפול ל

  
  

  


