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The purpose of this paper is to confront the knowledge about
the epidemiology of this disease abroad with information ob-
tained in Slovakia.
The methodology of this paper is based upon surveillance of
tuberculosis as applied on mycobacterioses.
Pulmonary infections caused by M. fortuitum presents only
10 % of pulmonary mycobacterioses caused by facultative
patogenic mycobacteria. Since the year 1979 were in the ter-
ritory of Slovakia newly discovered 5 cases of mycobacterio-
ses caused by M. fortuitum. 4 of them are men (age 61�77
years old) and 1 women (57 years old). 3 patients are from
Eastern Slovakia and 2 patients are from Central Slovakia.
All of them had pulmonary location of disease. Another 8
cases (5 men and 3 women) are suspect for mycobacterioses
for the meantime. In each izolation of the agens was made
5�8 times but without verification of clinical activity.
Findings of M. fortuitum in biological material even when re-
peated can mean contamination only. During the period of
last 10 years 768 izolations of M. fortuitum from 496 persons
were registered. (Ref. 36.)
Key words: epidemiology, microbiology, mycobacterioses, M.
fortuitum.
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Cie¾om práce je konfrontova� doteraj�ie poznatky o epide-
miológii tohto ochorenia v zahranièí s poznatkami získaný-
mi na Slovensku.
Metodicky vychádza práca zo surveillance tuberkulózy apli-
kovanej na oblas� mykobakterióz.
P¾úcne infekcie vyvolané M. fortuitum tvoria iba 10 % p¾úc-
nych mykobakterióz spôsobených podmienene patogénnymi
mykobaktériami. Od roku 1979 sme na Slovensku zaevidova-
li 5 prípadov mykobakterióz vyvolaných kmeòmi M. fortui-
tum. Sú to 4 mu�i (vo veku 61�77 rokov) a 1 �ena (vo veku
57 rokov). Traja pacienti sú z východoslovenského regiónu
a dvaja zo stredoslovenského regiónu. Ochorenie je u v�et-
kých lokalizované v dýchacom ústrojenstve. Ïal�ích 8 prípa-
dov (5 mu�ov a 3 �eny) je zatia¾ suspektných na mykobakte-
riózu. Ide o 5�8-násobnú izoláciu uvedeného agensu v ka�-
dom prípade, ale bez overenia aktivity klinického procesu.
Nález M. fortuitum v biologickom materiáli, hoci opakovaný,
mô�e znamena� iba kontamináciu. V období posledných 10
rokov sme na Slovensku zaznamenali 768 izolovaných kme-
òov M. fortuitum od 496 osôb. (Lit. 36.)
K¾úèové slová: epidemiológia, mikrobiológia, mykobakterió-
zy, M. fortuitum.
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Tretí zo série èlánkov o epidemiologických a mikrobiologic-
kých aspektoch ochorení vyvolaných �atypickými mykobakté-
riami� (Badalík a spol., 1996 a, b) sa venuje problematike M.
fortuitum.

Etiologický agens

Patogenita environmentálnych rýchlo rastúcich mykobaktérií je
známa u� nieko¾ko desa�roèí. Medzi mikroorganizmy Runyonovou
klasifikáciou zaradené do IV. skupiny patria mnohé druhy: Myco-
bacterium phlei, Mycobacterium gadium, Mycobacterium smegma-
tis, Mycobacterium komosense atï. Len Mycobacterium fortuitum
a Mycobacterium chelonae v literatúre èasto uvádzané ako Myco-
bacterium fortuitum � komplex, sú ¾udskými patogénmi.

Roku 1905 Kuster izoloval zo �aby rýchlo rastúci druh myko-
baktérií nazvaný �frog tubercle bacilllus�. Ako pôvodca ochorenia
u èloveka je tento mikroorganizmus známy od roku 1938, keï Da
Costa Cruz izoloval z abscesu po injekènom vpichu mykobakté-
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rium, ktoré pomenoval Mycobacterium fortuitum. Synonymá:
Mycobacterium minetti, Mycobacterium ranae. V poslednom vy-
daní Bergeyho príruèky je Mycobacterium fortuitum uvedené ako
samostatný druh tvorený komplexom 3 poddruhov taxonomicky
a sérologicky podobných, vzájomne sa odli�ujú len sacharolytic-
kou aktivitou a toleranciou k 5 % NaCl.

Mikrobiológia

V mikroskopickom obraze polymorfné acidorezistentné paliè-
ky. Dlhé, s tendenciou tvori� vlákna, alebo hviezdicovité zhluky
a krátke a� kokoidné, jednotlivé aj v zhlukoch. Rastie v primokul-
túre do 5 dní pri 25�37 °C v �edobielych nepigmentovaných koló-
niách morfologicky ve¾mi variabilných. Mikrobiologická diagnos-
tika je zalo�ená na kultivaènej izolácii kmeòa s následnou druho-
vou identifikáciou. V na�ich podmienkach sa opierame o výsledky
z biochemických diferenciaèných testov, prièom pre presné urèenie
M. fortuitum je rozhodujúca pozitívna nitrátreduktáza, ureáza, aryl-
sulfatáza za 3 dni, ferrireduktáza a glukozidáza. Kmene M. fortui-
tum sa vyznaèujú primárnou rezistenciou takmer na v�etky antitu-
berkulotiká. Biologický pokus je na my�iach pozitívny, na morèa-
tách negatívny. Pre druhové urèenie kmeòa sú známe metódy zalo-
�ené na lipidovej analýze mastných kyselín charakteristických pre
daný druh, chromatograficky, alebo spektrofotometricky.

Epidemiológia

Interhumánny prenos sa dosia¾ nedokázal. Dosia¾ sa nedoká-
zal ani prenos zo zviera�a na èloveka, ak neberieme do úvahy bi-
zarný prípad infekènej endokarditídy (Alvarez-Elcoro a spol.,
1985) u pacienta s mitrálnou chlopòou nahradenou bovinnou
�prosthesis�. Mo�no kon�tatova�, �e pri ochoreniach vyvolaných
M. fortuitum zostáva prameò nákazy neznámy. Rovnako ako ïal-
�ie rýchlo rastúce mykobaktérie je M. fortuitum pôdny saprofyt,
ktorý o�ivuje pôdu a zúèastní sa v nej biologických pochodov, ale
aj vodný saprofyt, ktorý v�ak mô�e by� izolovaný zo spúta, slín
a �alúdoèných sekrétov zdravých nosièov (Oren a spol., 1990;
Pacht, 1990).

Faktory prenosu

Faktory prenosu sú rozmanité. Je to predov�etkým kontami-
novaná voda a pôda, ktoré sa uplatòujú ako kontaminovaný aero-
sól. Jeho vdychovaním dochádza ku kolonizácii respiraèného sys-
tému najmä u pacientov s naru�enými obrannými mechanizmami
a kongenitálnymi alebo získanými defektmi imunity (Lessing
a Walker, 1993). Vodou sa kontaminuje vodovodná sie�, sprchy
(Burns a spol., 1991), známe sú aj kontaminované stroje na zmrz-
linu (Laussucq a spol., 1988). M. fortuitum sa nachádza najmä vo
vodách eutrofného typu, nachádza sa vo vysokohorských jazerách
a minerálnych vodách (Viallier, 1971; Kubín, 1975).

Injekèné ihly, katétre, elektromyografické zariadenia a iné kon-
taminované lekárskej nástroje a zariadenia (Vandespitte a spol., 1962;
Vincúrová a spol., 1975; Nolan a spol., 1991; Yew a spol., 1993).

Predmety spôsobujúce penetrujúce rany (Rotman a spol., 1993)
� ide o predmety najrôznej�ieho druhu, z najbizarnej�ích prípadov
bol opísaný prípad �tyroch pacientov, u ktorých sa vyvinula infekcia
mäkkých tkanív po �stepped on nails� (Subbarao a spol., 1987). Rôz-

ne predmety, ktoré spôsobujú penetrujúce rany pri dopravných neho-
dách (Goodhart, 1993), sú tie� mo�ným faktorom prenosu. Zranenie
a infikovanie rohovky cudzím telesom (Dugel a spol., 1988).

Mechanizmy prenosu

Aj v prípade mechanizmov prenosu existuje pri ochoreniach
vyvolaných M. fortuitum nieko¾ko mo�ností. Predov�etkým je to
inhalácia, prièom bránou vstupu sú dýchacie cesty.

Ve¾mi èastým mechanizmom prenosu je inokulácia s penetrá-
ciou do mäkkých tkanív.

V�eobecne akceptovaným mechanizmom je aj dotyk�kon-
takt s ko�ou alebo sliznicou, ktorá je v tomto prípade bránou vstu-
pu. Do tejto skupiny patrí aj kontaminácia kontaktných �o�oviek
s následným infikovaním oka (Dugel a spol., 1988).

Ako mechanizmus prenosu sa uplatòuje aj deglutinácia, pri-
èom bránou vstupu etiologického agensu mô�e by� oblas� Walday-
erovho lymfatického okruhu, zriedkavej�ie poru�ená ústna slizni-
ca (Kubín, 1975). Raritnú bránu vstupu M. fortuitum opísali Wells
a spol. (1955) u pacientky, u ktorej infekcia vstúpila cez kariézny
zub, zubné lô�ko do krèných lymfatických uzlín.

Klinická charakteristika

Mykobakteriózy vyvolané M. fortuitum majú pestrú klinickú
charakteristiku a sú známe najmä ako:

� podko�né alebo hlboké svalové abscesy, ktoré mô�u vznik-
nú� alebo kontamináciou oèkovacích látok, sér a podobne, alebo
pou�itím kontaminovaných ihiel alebo striekaèiek, alebo nedosta-
toènou dezinfekciou miesta vpichu (Vandepitte a spol., 1962; Vin-
cúrová a spol., 1975);

� p¾úcne abscesy (Pacht, 1990; Vadakekalan a Ward, 1991;
Lessing a Walker, 1993);

� pneumónie a bronchopneumónie obyèajne vznikajú ako
oportúnne infekcie u chorých s nerozpoznanou achaláziou �alú-
doènej kardie. Po regurgitácii stravy dochádza k aspirácii a vzni-
ku lipidnej pneumónie (Varghese a spol., 1988; Karsell, 1993;
Schulz a Fischer, 1992);

� osteomyelitída, obyèajne poúrazová po otvorených fraktú-
rach (Udou a spol., 1986; Goodhart, 1993);

� lymfadenitída najèastej�ie submandibulárna;
� keratitída (Dugel, 1988);
� peritonitída najmä u osôb podrobených chronickej perito-

neálnej dialýze (La Rocco, 1986; Woods a spol., 1986);
� infekcie ko�e (Rotman, 1993; Carey, 1994);
� infekcie mäkkých tkanív (Subbarao a spol., 1987; Nolan

a spol., 1991);
� diseminované infekcie.

Výskyt

Ochorenia spôsobené M. fortuitum sú �iroko distribuované aj
vzh¾adom na pestros�, pokia¾ ide o ich mechanizmy prenosu a fak-
tory prenosu. Napriek tomu z èasu na èas dochádza ku kumulácii
ich výskytu. Na takúto kumuláciu upozornili v Maïarsku Bálint
a Szabo (1972).

Na Slovensku sme v období rokov 1970�1982 zaznamenali dva
záva�né prípady mimop¾úcnych mykobakterióz vyvolaných M. for-
tuitum. Po intramuskulárnej injekcii ketazónu vznikol u 30-roènej �eny
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podko�ný absces spôsobený M. fortuitum. Mikrób bol identifikovaný
morfologicky, biochemicky aj pokusom na my�ke (Vincúrová a spol.,
1975). Histologicky boli v mieste abscesu v ¾avom hornom gluteál-
nom kvadrante �pecifické tuberkuloidné granulácie. Keï�e izolova-
ný mikrób bol rezistentný proti v�etkým antituberkulotikám, proces
bol vylieèený opakovanou �irokou excíziou. Choroba trvala rok.

U 40-roèného mu�a, ktorý vo svojich 22 rokoch prekonal fis-
tulujúci zápalový proces na sterne nezistenej etiológie, do�lo ná-
sledkom kopnutia do lumbálnej oblasti k vytvoreniu abscesu, kto-
rý vychádzal od processus transversus a smeroval kaudálne �
etiologický agens � M. fortuitum. Histologickým vy�etrením sa
mykobakteriálna etiológia potvrdila. Uskutoènila sa exkochleácia
lo�iska na processus transversus a zároveò sa odstránila fistula aj
absces (Vincúrová a spol., 1984).

P¾úcne infekcie vyvolané M. fortuitum tvoria len 10 % p¾úc-
nych mykobakterióz spôsobených podmienene patogénnymi myko-
baktériami. Od roku 1979 sme v SR zaevidovali 5 prípadov myko-
bakterióz vyvolaných kmeòmi M. fortuitum. Sú to 4 mu�i (vo veku
61�77 rokov) a 1 �ena (vo veku 57 rokov). 3 pacienti sú z Vý-
chodného Slovenska, 2 zo Stredného Slovenska. Ochorenie je loka-
lizované v dýchacom ústrojenstve a vo v�etkých prípadoch bola izo-
lácia M. fortuitum opakovane pozitívna (poèas viacerých rokov).
Ïal�ích 8 prípadov (5 mu�ov, 3 �eny) je zatia¾ suspektných na my-
kobakteriózu, ide o 5�8-násobnú izoláciu uvedeného agensu v ka�-
dom prípade, ale bez overenia aktivity klinického procesu.

V tomto kontexte je potrebné poznamena�, �e nie ka�dá, do-
konca ani opakovaná izolácia M. fortuitum u jednej osoby je indi-
káciou na zaèatie antituberkulóznej lieèby. Okrem mikrobiologic-
kého nálezu rozhoduje klinický obraz, stav pacienta a rtg nález.
Tento druh mykobaktérií ve¾mi èasto izolujeme z vody a pôdy.
Nález M. fortuitum v biologickom materiáli, hoci opakovaný, mô�e
znamena� kontamináciu. Ïal�ou mo�nos�ou je to, �e M. fortuitum
doèasne, alebo dlhodobo kolonizuje sliznicu respiraèného, alebo
urogenitálneho traktu (Kaustová a spol., 1986). Tieto osoby majú
by� pravidelne kontrolované a vy�etrované.

Druh M. fortuitum sa vyznaèuje primárnou rezistenciou na v�etky
dostupné antituberkulotiká. Urèenie liekovej citlivosti je potrebné,
aj keï nie v�dy citlivos� in vitro kore�ponduje s úèinnos�ou in vivo.
Neexistuje tu �tandardná terapia ako pri tuberkulóze a lieèebný re-
�im pozostáva z kombinácie viacerých liekov antituberkulotík, ale
aj in vivo úèinných antibiotík. Individuálne volený výber liekových
kombinácií musí re�pektova� rozdiely v citlivosti jednotlivých kme-
òov súvisiace pravdepodobne s ich ekologickým pôvodom. Mnohé
kmene M. fortuitum mávajú zachovanú citlivos� na amikacín, nie-
ktoré sulfonamidy a fluorované chinolóny. Pri lokalizovaných in-
fekciách sa zásadne uplatòuje chirurgické rie�enie.

Kmeò M. fortuitum bol izolovaný aj ako kontaminant z rôznych
druhov biologických vzoriek: v období posledných 10 rokov sme v SR
zaznamenali 768 izolovaných kmeòov M. fortuitum od 496 osôb.
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Slovenskej gynekologickej obci je známy prof. Slunský najmä
svojimi vedeckými prácami o tromboplastickej aktivite plodovej
vody a placentárnych extraktov, experimentálnej embólii plodo-
vou vodou, vnútrocievnych trombotických zmenách pri hysterek-
tómii a prevencii tromboembolickej choroby. Ka�doroène sa tie�
vypisuje �Slunského cena� pre mladých gynekológov z ÈR a SR.

Kni�ka, ktorá sa nám v týchto dòoch dostala do rúk, je odpo-
veïou na skutoènos�, �e pooperaèné tromboembolické kompliká-
cie aj u nás stále patria medzi èasté príèiny úmrtia pacientov. Ide
o komplexný problém. Autor zvolil prístup k jeho rie�eniu cez
priezor operujúceho gynekológa a pôrodníka. Práve z tohto po-
h¾adu dokázal vyu�i� svoje bohaté praktické, teoretické a experi-
mentálne skúsenosti na to, aby predlo�il zov�eobecòujúci koncept

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

rie�enia obávaných hemokoagulaèných komplikácií nielen vo svo-
jom odbore, ale vo v�eobecnosti. Treba poznamena�, �e práve tu
vidíme prínos autora, ktorý nezostal v rovine literárneho preh¾a-
du. Vyu�il svoje skúsenosti z experimentálnej práce, aby h¾adal
podklady pre praktické rie�enia otázok lieèby a prevencie trom-
boembolickej choroby. Kniha je napísaná na vysokej odbornej úrov-
ni, je napísaná jasne a koncízne. Sme presvedèení, �e lekári v�et-
kých odborov � osobitne gynekológovia a pôrodníci � ocenia
snahu Vydavate¾stva Grada, ktoré túto cennú publikáciu zaradilo
do svojho edièného plánu a v krátkom èase pripravilo knihu aj
pre na�ich lekárov.
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