
Mysterious Mycobacterium



סיפור המעשה

.  בריא .אינסטלטור במקצועו. לא מעשן. 52בן . ס.ד•

.  2020החל מאמצע -קוצר נשימה במאמץ •

תקין–אקו לב •

תקין–מבחן מאמץ •

CTבוצע –פנה למיון עקב החמרה –28/4/2021•



28/4/2021–
לימפאדנופתיה  

אם כי לא  , במיצר

מאוד מרשימה



לימפאדנופתיה יותר  

מרשימה בשערים  

במיוחד מימין



הצללה  

מיקרונודולרית  

נרחבת בפיזור  

.  פריברונכוווסקולרי



2021ברונכוסקופיה מאי 

•EBUSFNA 11מבלוטהR



Copyrights apply

NON NECROTIZING GRANULOMATA
אבחנה של סרקואידוזיס



עם   PREDNISONE 40MG-התחלת טיפול בסטרואידים  -2021יוני •
.טייפרינג דאון איטי

חל שיפור בהרגשתו אך פחות מהמצופה•

CTחודשים אחרי התחלת טיפול חוזרים על 4•



04/2021 10/2021



MTX+PREDNISONE+RESPRIMטיפול 

ג  "מMTX19.10.2021–10לאור המשכות הסימפטומים הוחל טיפול ב •
.  12.5לשבוע עם עלייה ל 

ג"מ10יחד עם פרדניזון •

רספרים מניעתי•

בין לבין גם חלה  . ל חל שיפור נשימתי אך עדיין מדשדש"תחת המשטר הנ•
.  בקורונה שהחמירה את מצבו הנשימתי



תופעות עוריות ומפרקיות–ובינתיים 

,מתחילים כאבי מפרקים וכן נפיחות וכאבים בכף יד שמאל–2022מרץ •

•

כחלק מסרקואידוזיסדקטיליטיסהתרשמה מ–03/2022ראומטולוגית •

עם שיפור אך לאחר מכן החמרהזריקת סטרואידים מקומית קיבל מאורתופד •

(סרולוגיות ללא ממצא מכוון)נפיחות במרפק וכן נפיחות בברך בהמשך •

בגלל מיקצועו חשש למיקובקטריום מרינום–וחשד לזיהום בבדיקה הבאה החמרה ביד •

05/2022–ביופסיה מכף הידהוחלט על •



Copyrights apply



Copyrights apply

NON NECROTIZING GRANULOMATA 
ZN  חיובי  !

PCRלשחפת שלילי

PAN PCR–  למיקובקטריה שיכול לזהות מספר זני מיקובקטריה

חזר שלילי  



Copyrights apply



מיקובקטריה+ אינסטלטור 

• UPTODATE

:שני אזכורים רלוונטים•

•Soft tissue infections following water exposure (L M Baddour)–
•M. Marinum
•M.fortuitum

•Rapidly growing mycobacterial infections (D E Griffith) 
•M.fortuitum
•M.chelonae
•M.abcessus

SLOW GROWERSאין שום התייחסות לזיהום עורי על ידי •

זה היה ההימור שלנו



?SLOW GROWERS–ובכל זאת 

:עולים גם, מתוך מעט מאמרים בנושא•
•M. Knasasii

•M.Haemophilum

•M. Marinum

•MAC–  נדיר

•Gonzalez-Santiago TM, Drage LA. Nontuberculous Mycobacteria: Skin and Soft Tissue Infections. Dermatol Clin. 2015 Jul;33(3):563-77. doi: 
10.1016/j.det.2015.03.017. Epub 2015 May 8. PMID: 26143432.

•Franco-Paredes C, Marcos LA, Henao-Martínez AF, Rodríguez-Morales AJ, Villamil-Gómez WE, Gotuzzo E, Bonifaz A. Cutaneous Mycobacterial Infections. Clin 
Microbiol Rev. 2018 Nov 14;32(1):e00069-18. doi: 10.1128/CMR.00069-18. PMID: 30429139; PMCID: PMC6302357.



התחלנו טיפול אמפירי בגלל ! הבעיה אין תרבית
:החשיפה למים בעיקר כיסוי למרינום ופורטואיטום

•RIFAMPICIN+CLARITHROMYCIN+RESPRIM FORTE

לחיידקים אלוGUIDELINEאין •

וכוCASE REPORTS, ל לפי המלצות מומחים"השילוב הנ•

כמו כן הפחתנו אימונוסופרסיה  •



10/2021 06/2022

עם קוצר נשימה: חלה התלקחות ריאתית







13/6/202213



.  נשלחה לתרבית–1/6/22בוצעה ביופסיה חוזרת 

חיכינו חיכינו•

אז כנראה שזה לא )שבועות צמיחה של מיקובקטריה 4לאחר זמן ממושך כ •
RAPID)...

עד שצמח מספיק לצורך זיהוי( כשבועיים)נזקק לעוד זמן לא קצר •

:והתוצאהMALDITOFבסופו של דבר הורץ ב•

Mycobacterium haemophilum



האזכור הראשון  , להפתעתי... קצת היסטוריה
1978מעיתון הרפואה ...PUBMEDב







אז קצת על המופילום

אוהב המוגלובין–כשמו כן הוא •

חיידק מאוד מפונק•

גדל לאט בטמפרטורה נמוכה•

זקוק לתוספת ברזל או המין•

ולכן יש  M. Marinumו M.Lepraeבמובן של טמפרטורה נמוכה הוא דומה ל•
לו חיבה לזיהום הגפיים



2011-מהולנד  REVIEWמאמר •

מקרים200כ סביבות "סה–סקר את כל המקרים שדווחו עד אז •

מתוארים שני סינדרומים עיקריים•
לציין תוארו מספר התפרצויות בבריאי חיסון שעברו טיפולים  )זיהומי עור במדוכאי חיסון•

(למשל קעקועים–קוסמטים שונים במכשיר מזוהם 

זיהום בלוטות לימפה צרביקליות בילדים•

,  זיהום מפושט: תלוי גם ברמת הדיכוי החיסוני–יש עוד מניפסטציות אבל במקרים בודדים •
אוסטאומייליטיס, זיהום עיני, זיהום ריאתי



קורלציה לא מאופיינת טוב. תוארוIN VITROרגישויות 

כל מקרה  , אין המלצות על טיפול•
טופל באופן שונה  

ל  "המלצה כללית של הסקירה הנ•
זה שילוב של

רימפמין+קלריטרו+ציפרו•



2015עד 2000שנים 5נסיון של •

חולים10•

מרביתם מדוכאי חיסון•

:שני סינדרומים•
זיהום עורי בגפיים•
זיהום בלוטות לימפה סרביקליות•



Copyrights apply



הסיבות לדיכוי חיסוני  , ל"דוגמא לחלק מהחולים מהמאמר הנ
לציין כי לא מצאתי תאור בסרקואידוזיס. והטיפול



?טיפול

.אז כאמור זה חיידק שקשה לגדל•

IN VIVOאבל ההתאמה שלהן לIN VITROניתן לבצע רגישויות , מבחינת רגישויות•
.  עוד פחות ממיקובקטריות אחרות. רחוקה מלהיות בדוקה ומוגדרת טוב

.  השומר-איכילוב ותל-כעת שלחנו בדיקת רגשיויות לשתי מעבדות  •

. מחכים לתשובה•

החלפנו רספרים ודוקסילין בציפרו ונראה שסך הכל יש  -שינינו את הטיפול  •
.בהמשך החמרה מסויימת במרפק. שיפור

המשכות סימפטומים ללא –בהקשר של החיידק הזה IRISמתוארת תגובה של •
עם הירידה באימונוסופרסיה ולדעתי חלק מהסימפטומים של  . צמיחה בתרביות

. החולה בעצם מבטאים את זה

ל רוב החולים הגיבו טוב "מתוך שני המאמרים הנ, מעבר לכך הפרוגנוזה טובה•
. לטיפול והחלימו


