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NTMחיידקי 

•Nontuberculous Mycobacteria(NTM )  הינם מתגים אירוביים או
.  למעט חיידק השחפת, הכוללים מספר רב של מיניםמיקרואירופיליים

הניתנים לבידוד  , הינם אורגניזמים סביבתייםNTMהרוב המכריע של חיידקי •
.  מהקרקע וממקורות מים

היכולים לגרום לזיהומים אצל כלל, אופורטוניסטייםפתוגניםלרוב •
.האוכלוסייה

.  משתנה בין הזנים השונים-NTMהפתוגניות של חיידקי ה•



NTM תבדידיבשנים האחרונות ישנה עליה בשכיחותם של 

שינויים סביבתיים  
ואקלימיים עקב הגדלת  
התשתיות המיוצרות  

על ידי בני האדם

עליה במודעות  
לנוכחותם של חיידקים  

אלו
עליה בתוחלת החיים

אבולוציה גנטית של 
החיידקים המובילה  
להגברת הפתוגניות

שיפור שיטות האבחון   
המיקרוביולוגיות  

והרדיולוגיות

הזדקנות האוכלוסיה  
עם מחלות ריאה  

כרוניות

Rivero-Lezcano, Octavio Miguel et al. “The unexplained increase of nontuberculous 
mycobacteriosis.” International journal of mycobacteriology vol. 8,1 (2019): 1-6. doi:10.4103/ijmy.ijmy_18_19



הינו נושא המעורר עניין רב  NTM-הטיפול בזיהומים הנגרמים עקב חיידקי ה•
.עוסק בנושא זהNTM-ולכן מרבית המחקר העולמי אודות חיידקי ה

בספרות העולמית ישנם מחקרים העוסקים בניתוח אפידמיולוגי עם פילוח לפי  •
.באזורים גאוגרפים שוניםNTM-מיני חיידקי ה

עד כה פורסמו בישראל מחקרים מועטים ומצומצמים אשר בחנו קבוצות  •
.  או חיידקיםקטנות ומקומיות של מטופלים

.  בישראלNTMנכון להיום אין מרשם חולי •



מטרת העבודה

בישראל בעשור האחרון  NTMחיידקי תבדידיניתוח מידע על 
גיאוגרפי וסוציואקונומי של  , במטרה לבצע פילוח אפידמיולוגי

.  השונים שבודדוNTMהנבדקים ושל חיידקי 



שיטות המחקר

.באישור ועדת הלסינקי, המחקר בוצע במסגרת עבודת מדעי יסוד•

.  המחקר הינו רטרוספקטיבי•



משרד הבריאות

תאריכי פטירה ממרשם  
הפטירות של משרד הבריאות

:ס"הלמ

, סמל ישוב-מידע אפידמיולוגי
דירוג סוציואקונומי ודת הישוב

מהמעבדה הארצית  
:לבריאות הציבור 

 NTMנתוני כל הממצאים החיוביים של חיידקי 
שהגיעו לבדיקה   ' ביופסיה וכו, דם, מדגימות כיח

.במרכז הארצי למיקובקטריה

עיר  , מין, תאריך לידה)נתונים אישיים של הנדגמים 
(מגורים

סוג החיידק המבודד

תאריך לקיחת הדגימה

(אחר, עור, ריאה)מקור הדגימה 



החיידקים

M. abscessus (ABS)

•M. abscessus

• M. chelonae

•M. chelonae complex 

M. fortuitum (FOR)

•M. fortuitum

•M. fortuitum complex

•M. 
peregrinum/septicum

M. kansasii (KAN)

•M. kansasii

M. avium complex 
(AVI)

•M. avium 

•MAC

•M. intracellulare

Other pathogenic 
NTM species (OTH)

•M. chimaera 

•M. flavescens

•M. haemophilum

•M. interjectum

•M. gordonea

•M. lentiflavum

•M.  malmoense

•M.  marinum

•M.  marinum/ 
ulcerans

•M.  xenopi

•M. shimoidei

•M.  simiae

•M. szulgai

Other rapidly 
growing 

mycobacteria (RAP)

•M.  goodii

•M. mucogenicum

NTM

חיידקים שלא אופיינו

Spaulding AB, Lai YL, Zelazny AM, et al. Geographic Distribution of Nontuberculous Mycobacterial Species Identified among Clinical Isolates in the United 
States, 2009-2013. Annals of the American Thoracic Society. 2017;14(11):1655-1661. doi:10.1513/AnnalsATS.201611-860OC



המידע הדמוגרפי

רמה סוציואקונומית

מצב -10•
סוציואקונומי גבוה

מצב -1•
סוציואקונומי נמוך

דת ישוב

רוב יהודי•

רוב מוסלמי•

רוב נוצרי•

ישובים מעורבים•

פיזור גאוגרפי

ירושלים-1•

הצפון-2•

חיפה-3•

המרכז-4•

תל אביב-5•

דרום-6•

יהודה ושומרון-7•



תוצאות

תבדידים4061התקבלו נתונים על 

בוצע טיוב מאגר המידע

,  M. Tuberculosis-הוצאו דגימות החיוביות ל
בוצע תיקון כפילויות במאגר המידע

נכללו במחקרתבדידים3025



מיקוד המחקר

מגמות צמיחת 
לאורך  NTMחיידקי 

העשור האחרון
מאפייני החיידקים

מאפייני אוכלוסיית  
המחקר



מאפייני אוכלוסיית המחקר-תוצאות

גיל
.שנים( ±19 )60.4הגיל הממוצע של הנבדקים הוא 

מין
(54.9%)רוב הנבדקים היו ממין זכר 



מאפייני אוכלוסיית המחקר-תוצאות

דת ישוב

התבדידיםמכלל 66.1%דת ישוב שברובו יהודי היוו •

29.5%ישובים מעורבים היוו •

0.4%ישובים נוצרים היוו •

מצב סוציו אקונומי

(16.2%)8לאחריו אשכול , (23.4%)7רוב הנבדקים נמצאים באשכול •

(  0.5%)10באשכול , אקונומי-מעטים נמצאים בקצוות הפיזור הסוציו•
(.  1.1%)1ובאשכול 



המחקראוכלוסיתמאפייני -תוצאות

פיזור גאוגרפי
(26.7%)רוב הנבדקים היו מאזור המרכז •

(21.9%)אזור תל אביב •

(2.3%)מיעוט הנבדקים היו מאזור יהודה ושומרון •



:מאפייני החיידקים

בראייה כוללת של כלל הדגימות שנבדקו

OTH(26.7% .) (Other pathogenic NTM species)נמצא רוב של חיידקים מקבוצת •

מכלל M. simiae(54%הינו בינהםהנפוץ ביותר , קבוצה זו מכילה מספר חיידקים•
(.הקבוצהתבדידי

.מהנבדקים23.7%נמצאו אצל AVIצמיחה של חיידקים מקבוצת •

RAP-הינה קבוצת החיידקים המסווגים כהנמוך ביותר הקבוצה עם אחוז הצמיחות •
((Other rapidly growing mycobacteria (0.8%.)





בעשור האחרוןNTMמגמות צמיחת חיידקי 



בעשור האחרוןNTMמגמות צמיחת חיידקי 



-תוצאות

בחלוקה למחוזותNTMהתפלגות של חיידקי 

.תל אביבבאיזורצמחו לרוב AVIחיידקים מקבוצת 

איזור, חיפהבאיזורצמחו לרוב OTHחיידקים מקבוצת 

.אביב-הצפון ותל
.אביב-הדרום ותלבאיזורצמחו לרוב KANחיידקים מקבוצת 

Other pathogenic 
NTM species (OTH)

•M. chimaera 
•M. flavescens

•M. haemophilum

•M. interjectum

•M. gordonea

•M. lentiflavum

•M.  malmoense

•M.  marinum

•M.  marinum/ 
ulcerans
•M.  xenopi

•M. shimoidei
•M.  simiae

•M. szulgai



Survival analysis

KAPLAN MEIERאנליזה בשיטה •

.תאריך נטילת התרבית= כניסה למעקב •

תאריך הצלבה מול רשם )10/10/2021תאריך פטירה או = יציאה ממעקב •
(.ב''משהפטירות של 

.N=1911,  (ז'בתשגיאה /דרכון זר)חלק מנבדקים ללא נתונים •

.87%( FORTUITUMקבוצת )שנים 5הערכת הישרדות ב •

.COHORT =81%שנים בכל ה 5הישרדות ב•



survival analysis



survival analysis



survival analysis



סיכום

תבדידים3025קיבלנו מידע אודות •

בעיקר חיידקים  -בעשור האחרוןNTMחיידקי תבדידיעליה במספר •
M.  simiaeוAVIמקבוצת  -

. נפוץ יותר בגיל מבוגרNTMמצאנו שבידודי חיידקי •

.  ויותר תמותהNTMיותר -מין זכר•

M.  simiaeצפון , AVIא "ת-מחוזות•

.  שאינו מאופייןNTM-וAVI-תמותה•

.  אינו מקושר לתמותה-דת ישוב ומצב סוציואקונומי•



תודה רבה


