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. עובד בשיש ומעשן, 34בן •

2019שיעול מ •

ליחה ירוקה וחום  , כאבים בשכמה ימנית•
9/2020גבוה מ 

-TBB, חומצהיציבימתגים -ברונכוסקופיה•
non necrotizing granulomata

-BALתרבית כיח ו• M. intracellulare

•DST pending…

: התחיל טיפול-התמשכות חום•
Azithromycin, ethambutol, rifampin, IV 

amikacin
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DST-מה ההמלצות?

Daley et al., NTM guidelines, ERJ 2020



J. van Ingen et al. Drug Resistance Updates 15 (2012)



 in vitro-Drug susceptibilityקביעת רגישות 
testing (DST)

• Absolute concentration method

• Resistance Ratio Method

• Proportion method

• Disk diffusion/disk elution

• Epsilon (E-)tests

• Broth macrodilution

• Broth microdilution

J. van Ingen et al. Drug Resistance Updates 15 (2012)



Broth microdilution for DST NTM MIC

CSLI VET03, 2nd ed. May 2020



DSTהמלצות ל 

J. van Ingen et al. Drug Resistance Updates 15 (2012)



DST- Resistance ratio method DST- Broth microdilution
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MACאמינוגליקוזידים ב 

Daley et al., NTM guidelines, ERJ 2020



MACב אמינוגליקוזידים

• RCT: 146 pt.REM+3 months SM vs REM (24-27 mo.): better 
conversion rates, clinical improvement1

• Retrospective 15-year, single center: Sputum conversion with 
macrolide-resistant MAC occurred in 11 of 14 (79%) + AG vs. 2 of 37 
(5%) no AG2

• Retrospective 3 centers, 311 pts with MR- MAC: surgery +AG better3

1. Kobashi et al., Respir Med 2007
2. Griffith et al., AJRCCM 2006
3. Morimoto Ann ATS 2016



–בסימפונותאנטיביוטיקותריכוזי 
(תוך ורידי)אמינוגליקוזידים

Rodvold, K. A., George, J. M., & Yoo, L. (2011). Penetration of anti-infective agents 
into pulmonary epithelial lining fluid. Clinical pharmacokinetics, 50(10), 637-664.





ALIS- liposomal amikacin in refractory 
disease- COVNVERT

Griffith, Eagle, Thomson, et al.: ALIS for Treatment-
Refractory MAC Lung Disease AJRCCM2018



Griffith, Eagle, Thomson, et al.: ALIS for Treatment-
Refractory MAC Lung Disease AJRCCM2018



Griffith, Eagle, Thomson, et al.: ALIS for Treatment-
Refractory MAC Lung Disease AJRCCM2018



Griffith, Eagle, Thomson, et al.: 
ALIS for Treatment-Refractory 
MAC Lung Disease AJRCCM2018



Bedaquiline, Delamanid in NTM-pd

Kim et al.,  Antmicr Ag Chemoth 2019

Bedaquiline (Sirturo)-diarylquinoline , inhibits the proton pump of mycobacterial ATP 

synthase

Delamanid -inhibits mycolic acid synthesis



Clofazimine
MOA- likely multiple; includes membrane synthesis inhibition and ROS production

Kwak et al., Chest 2021



Clofazimine
total MAC M. abscessus

Conclusion: MIC≤ 0.25mg/L associated with culture conversion

Kwak et al., Chest 2021



Omadacycline
ישראל, באדיבות מדיסון

• A novel aminomethylcycline antimicrobial
• Related to tigecycline 
• Available in both intravenous and oral formulations. 
• Approved by FDA in 2018 for the treatment of 

community acquired bacterial pneumonia and acute 
bacterial skin and skin structure infections. 

• In vitro activity against both Gram-positive and Gram-
negative organisms



Omadacycline for M. abscessus

Morissette et al., Open Forum Infect Dis. 2021 Feb; 8(2)

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezlibrary.technion.ac.il/pmc/articles/PMC7890947/


ישראל, באדיבות מדיסון
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NTM-pdו NTMשכיחות 

Ontario, Canada Marras et al., 
Emerg Infect Dis. 2013

Oregon, USA Henkle et al., Ann Am 
Thorac Soc. 2015

Germany, 
Ringshausen et al. 
BMC Infect Dis 2013

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezlibrary.technion.ac.il/pmc/articles/PMC3837646/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezlibrary.technion.ac.il/pmc/articles/PMC4418336/


?ובישראל

מספר דגימות, מדגימותNTMבידוד  דגימות חיוביות% , מדגימותNTMבידוד 

שירותי בריאות כללית, מ"וגמחוז חיפה , המעבדה למיקרוביולוגיה, MScברודסקימאיה -נתונים

Maldi-TOF Maldi-TOF



NTM-LD infection rates may be underestimated5

Further research on the epidemiology of NTM infections by international 

research collaborations is required6

Why are the rates of NTM infections increasing?

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; NTM, non-tuberculous mycobacteria; NTM-LD, non-tuberculous mycobacterial lung disease.
1. McShane PJ, Glassroth J. Chest 2015; DOI:10.1378/chest.15-0458; 2. van Ingen J, et al. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14:1176-80; 3. Al-Houqani M, et al. Chest 2012; 141:190-7; 4. Gopinath K, Singh S. PLoS Negl Trop Dis 2010; 4:e615; 5. 
van der Werf MJ, et al. BMC Infect Dis 2014; 14:62; 6. Ringshausen FC, et al. BMC Infect Dis 2013; 13: 231.

Improved quality of diagnostic methods 
e.g. microbiological detection techniques1

Increased disease awareness1

Ageing population2,3 with an increase in the prevalence of 
COPD2 , bronchiectasis, CF and other co-morbidities1

Tuberculosis infection can result in cross-protection 
against NTM4



...ואולי בנוסף

.  2050ישראל -עתיד צפוף https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages30/4/2021 .https://population.org.il/wordpress/wp-content/uploads/2018-ס"הלמנתוני 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages
https://population.org.il/wordpress/wp-content/uploads/2018עתיד%20צפוף%20-%20ישראל%202050


2020" ישראל היום", נהריה



בישראלNTM-pdשכיחות וזנים של 

• CHS database search

• Adult patients diagnosed with BE before 1/1/2010

• Isolation of NTM from respiratory specimen 1/1/2010 - 31/12/2016
• Growth= single isolation 

• Colonization= ≥ 2 isolations of same NTM

• Treated= Growth or colonization AND treatment with at least 3 anti 
mycobacterial drugs

Shteinberg M et al., ERJ 2018



NTM species

• Mab: 10.5% BE; 5.5% general (p=0.035)
• M. simiae: 33.3% BE; 23.5% general (p=0.023)
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Van Ingen, Thorax 2009; 
Weygaerde BMC infectious dis 2019
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ממיקובקטריהרשם חולים עם מחלת ריאות 

.ריאתי בישראל NTMאין כיום רשם חולי •

,  סקוטלנד, בדנדיTaysideקיים רשם חולים אירופאי על ידי אוניברסיטת •
.EMBARCכחלק מ , בריטניה

.NTM-עם מחלת ריאות מ18כל חולה מגיל •

סוג  , NTM, DSTזן , הרשם כולל בין היתר פרטים דמוגרפים ומחלות רקע•
.ומשך הטיפול ותוצאות

...סורוקה, הדסה, רבין, מאיר, שיבא, כרמל: מרכזים בישראל•

SharonAv1@clalit.org.ilטפסים מותאמים לישראל יישלחו לפי דרישה •



פורום זיהומי ריאה

מפגשים אינטרנטיים אחת לחודשיים•

רדיולוגית, זיהומולוגים, !(כולם מוזמנים)פולמונולוגים•

דיוני מקרה•

•NTM

זיהומים פטרייתיים•

נוקרדיה•

•MRSAופסאודומונס

!פתוחים להצעות-ועוד•



בישראל, עולה בעולםמיקובקטריהשכיחות •

-צורך בשיתוף פעולה וגיבוש מדיניות•

דיווח ותיעוד, סטנדרטיזציה של זיהוי ורגישות•

תרופות חדשות לרישום והכללה בסל הבריאות•

רשם בינלאומי•

שיתופי פעולה ברמה הארצית•

לסיכום


