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EPIDEMIOLOGICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ASPEKTY MYKOBAKTERIÓZ
NA SLOVENSKU � M. XENOPI

BADALÍK L., �VEJNOCHOVÁ M., HONZÁTKOVÁ Z., KRI�TÚFEK P.

EPIDEMIOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF
MYCOBACTERIOSES IN SLOVAKIA � M. XENOPI

The first mycobacterioses caused by M. xenopi in Slovakia
were discovered in the year 1979. Gradually they became the
most often occuring mycobacterioses caused by facultative
patogenic mycobacteria.
The purpose of investigatione is to describe epidemiological
situation of diseases caused by M. xenopi in Slovakia and to
confront it with the situation in chosen developed countries.
The methodology of this paper is based upon surveillance of
tuberculosis as applied on mycobacterioses.
During the period of last 10 years 960 izolations of M. xeno-
pi from 622 persons were registered in Slovakia. Pulmonary
mycobacterioses caused by M. xenopi was discovered in 58
persons until the end of the year 1966, 48 of them are men
and 10 are women. The most often transmission factor is
water in water supply mainly in city-habitation and hospi-
tal environment. The occurance has endemic character.
(Ref. 31.)
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Prvé mykobakteriózy vyvolané M. xenopi sa na Slovensku
zistili roku 1979. Postupne sa stali najèastej�ie sa vyskytujú-
cimi mykobakteriózami vyvolanými podmienenopatogénny-
mi mykobaktériami.
Cie¾om sledovania je opísa� epidemiologickú situáciu ochore-
ní vyvolaných M. xenopi na Slovensku a porovna� ju so situá-
ciou vo vybraných vyspelých krajinách.
Metodicky práca vychádza zo surveillance tuberkulózy apli-
kovanej na problém mykobakterióz.
V období posledných 10 rokov sa na Slovensku izolovalo
kultivaène 960 kmeòov M. xenopi od 622 osôb. P¾úcna myko-
bakterióza xenopi sa do konca roka 1966 diagnostikovala
u 58 osôb, z toho u 48 mu�ov a 10 �ien. Najèastej�ím fakto-
rom prenosu je voda vo vodovodnom systéme, a to najèastej-
�ie na sídliskách, prípadne v nemocniènom prostredí. Výskyt
má endemický charakter. (Lit. 31.)
K¾úèové slová: epidemiológia, mykobakteriózy, Mycobacte-
rium xenopi.
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�tvrtá èas� série èlánkov (Badalík a spol., 1996 a, b) o epide-
miologických a mikrobiologických aspektoch mykobakterióz na
Slovensku sa venuje ochoreniam, pri ktorých sa opakovane izolo-
valo ïal�ie z podmienenopatogénnych mykobaktérií (PPM) � M.
xenopi.

Etiologický agens: Species izolované roku 1959 Schwabache-
rovou z lézií ropuchy Xenopus laevis bolo pôvodne nazvané Myco-
bacterium xenopei (Schwabacher, 1959), neskôr známe aj pod
menom Mycobacterium littorale, preto�e väè�ina izolácií z exkré-
tov vtákov pochádzala z prímorských brehov.

Patogenita Mycobacterium xenopi pre èloveka je známa od
roku 1965, keï bol opísaný prvý prípad p¾úcnej infekcie (Marks
a Schwabacher, 1965). U ¾udí vyvoláva rovnaký obraz p¾úcnych
aj mimop¾úcnych ochorení ako humánny alebo bovinný typ my-
kobaktérií. Èasto býva izolované z exkrétov zdravých osôb, ale aj
z vodovodných systémov. Experimentálne je patogénne pre hydi-
nu, iné pokusné zvierata sú voèi infekcii M. xenopi relatívne rezis-
tentné.

Mikrobiologická diagnostika je zalo�ená na kultivaènej izo-
lácii agensu s následnou druhovou identifikáciou buï bioche-
mickými testmi, alebo technológiou HPA (Hybridization Pro-
tection Assay) na princípe génových sond. V mikroskopickom
obraze sa M. xenopi javí ako stredne dlhé acidorezistentné paliè-
ky v prepletených zhlukoch. V primokultúre na tuhých vajeè-
ných médiách rastie za 6�8 tý�dòov v podobe drobných �lto-
oran�ových S-kolónií. Je termofilným mikroorganizmom, opti-
mum rastu má pri 40�45 °C, nerastie pri izbovej teplote. Väè�i-
na nepatogénnych izolátov je pomerne citlivá na antituberkulotiká
(AT), patogénne izoláty sa vyznaèujú relatívnou citlivos�ou na
streptomycín, etambutol, etionamid, ale rezistenciou na izonia-
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zid. Niektoré kmene sú citlivé aj na makrolidové a aminoglyko-
zidové antibiotiká.

Epidemiológia: Rovnako ako iné infekcie podmieneno pato-
génnymi mykobaktériami, ani mykobakterióza M. xenopi sa ne�í-
ri interhumánnym prenosom, èoho praktickým dôsledkom je, �e
izolácia osôb s nálezom M. xenopi nie je nevyhnutná. Napríklad
v Hong Kongu (Hosker a spol., 1995) sa roku 199O zaznamenal
neèakaný vzostup poètu pozitívnych kultúr PPM. Z celkového
poètu 675 osôb, od ktorých boli atypické mykobaktérie izolova-
né, bolo náhodne vybraných 183. Tieto osoby bolo mo�né rozde-
li� do troch skupín.

1. pacienti s dokázanou progredujúcou mykobakteriózou
(16,7 %),

2. osoby s perzistujúcou kolonizáciou PPM (najèastej�ie z My-
cobacterium avium-intracellulare komplexu, M. xenopi a M. for-
tuitum), ktoré predstavovali 3,6 %,

3. zvy�ok predstavoval najväè�iu skupinu reprezentujúcu oso-
by s prechodnou kolonizáciou PPM.

Prameò nákazy ostáva pri ochoreniach vyvolaných M. xenopi
neznámy. Ani prenos zo zviera�a na èloveka nebol bezpeène doká-
zaný, ak neberieme do úvahy prípad, ktorý opísal Marks (Kubín,
1975) o predpoklade, �e M. xenopi sa nachádza v orgánoch mor-
ských vtákov po oboch brehoch Laman�ského prielivu, kde sa M.
xenopi endemicky vyskytuje.

Faktory prenosu: Najznámnej�ím faktorom prenosu je voda
vo vodovodnom systéme, èi u� v domácnostiach na sídliskách
(Simor a spol., 1984; Horák a spol, 1986; Stejskal a Burjanová,
1986; Kaustová a spol., 1993; �losárek a spol, 1993; �losárek
a spol., 1994), alebo v nemocniciach (Bullin a spol., 1970; Lavy
a spol., 1992; Sniadack a spol., 1993).

Vo vodovodnom systéme mô�e M. xenopi pre�íva� pri teplo-
tách do 64 °C, prièom teplotné optimum je 4�45 °C (Kubín, 1980).
V Èeskej republike sú najèastej�ími species vyskytujúcimi sa vo
vode M. kansasii a M. xenopi. Samo M. xenopi sa detegovalo
v 35�50 % vzorkách vody odobratej v severných Èechách
a v Prahe (�losárek a spol., 1994).

Rôzne spôsoby dezinfikovania vodovodných trubiek opísalo
viacero autorov (Collins a spol., 1984; Pelletier a spol., 1988),
nie je to v�ak problém jednoduchý. Stine (1987) opisuje �a�kosti
s bakteriálnymi filtrami vo vodovodných kohútikoch ako s jed-
nou z mo�ností eliminova� M. xenopi z pitnej vody. Poukazuje
v�ak na to, �e ich pou�ívanie je limitované iba na vybrané objekty,
napríklad niektoré nemocnièné oddelenia a v �irokom meradle
�a�ko pou�ite¾né. Kontaminovaná voda mô�e ïalej kontaminova�
nástroje a zariadenie v nemocniènom prostredí. Z tohto h¾adiska
je pouèná �pseudoepidémia� M. xenopi, ako ju nazvali Sniadack
a spol. (1993). V priebehu 1 roku izolovali M. xenopi z 13 vzo-
riek rôznych klinických materiálov odobratých v nemocniciach,
a to spútum 6, bronchiálny výplach 2, moè 4, stolica 1. �iaden
z pacientov, od ktorých boli vzorky odobraté, nemal zjavnú my-
kobakteriózu, aj keï piati z nich dostávali antituberkulotiká v roz-
sahu od 1 do 6 mesiacov. Izolácie v biologickom materiáli súvise-
li s vodovodnou vodou pri dezinfekcii bronchoskopov a ich pre-
plachovaní, výplachy vodovodnou vodou pri kolonoskopii, pri
odbere moèu do práve umytých nádob, pri kloktaní pred odobra-
tím spúta. M. xenopi bolo izolované z vodovodnej vody v 20 z 24
pacientských izieb, ïalej z endoskopickej súpravy a centrálnej
nádr�e na horúcu vodu. K tejto kontaminácii nemocnièného pros-

tredia, vody a nástrojov do�lo po zní�ení teploty horúcej vody zo
130 F roku 1989. Autori odporúèajú ako preventívne opatrenia:

1. dôsledné dodr�iavanie vy��ej teploty,
2. zdokonalenie protokolov o postupoch pri odbere vzorkov

a manipulácii s nimi,
3. sledovanie, vyhodnocovanie a dodr�iavanie postupov pri

sterilizácii nástrojov.
Mechanizmy prenosu. Najèastej�ím mechanizmom prenosu

infekcie vyvolanej M. xenopi je inhalácia kontaminovaného aero-
sólu, prièom vstupnou bránou sú dýchacie cesty. Zriedkavej�ími
mo�nos�ami sú deglutinácia prípadne inokulácia (Kiehl a spol.,
1992).

Predpokladá sa, �e M. xenopi mô�u pre�íva� v zdravých or-
gánoch a tkanivách a, a� keï sa zní�i celková alebo lokálna
rezistencia, sa mô�u pomno�i� a vyvola� príslu�ný patologický
stav.

Výskyt sa zaznamenal a opísal vo viacerých krajinách. V ÈSSR
prvý prípad mykobakteriózy xenopi publikoval Kubín roku 1970
(Kubín a spol., 1970). U 55-roèného mu�a vznikla plúcna mani-
festácia ochorenia v súvislosti so sní�enou odolnos�ou pacienta
v dôsledku dlhotrvajúcej hypoplastickej anémie.

Na Slovensku sa prvé dve p¾úcne infekcie zistili a� v rokoch
1979�1980 (Vincúrová a spol., 1980; Dornetzhuber a spol., 1982)
u vy�e 60-roèných mu�ov s prekonanou inaktívnou tuberkulózou
p¾úc v anamnéze. Napriek vèasnej hospitalizácii a intenzívnej AT
lieèbe druhý prípad konèil úmrtím.

Situácia endemického výskytu M. xenopi v Prievidzi v obdo-
bí rokov 1981�1984 sa publikovala roku 1986 (Stejskal a Burja-
nová, 1986) u 20 osôb evidovaných v skupine neaktívnej tbc sa
zo spúta opakovane izolovali kmene M. xenopi. Z nich len u troch
mu�ov vo veku 56 rokov sa diagnostikovalo aktívne p¾úcne ocho-
renie spôsoboné M. xenopi. Faktorom prenosu bola vodovodná
voda.

Zvý�ený výskyt M. xenopi sa zaznamenal roku 1990 aj v ok-
rese Trenèín, roku 1991 v domove dôchodcov v Spi�skej Sobote
a roku 1994 v domove dôchodcov v Michalovciach. U vy�e 60
osôb-obyvate¾ov domova dôchodcov sa zistil jednorazový mikro-
skopický, a následne po 6 tý�dòoch aj kultivaèný nález M. xenopi
zo spúta. I�lo len o doèasnú kolonizáciu respiraèného traktu star-
�ích osôb (bez klinickej manifestácie) spôsobenú kontamináciou
z vodovodnej vody.

P¾úcna mykobakterióza xenopi bola v SR do konca roku 1996
diagnostikovaná u 58 osôb, 48 mu�ov a 10 �ien.

Zo v�etkých druhov PPM sa v SR práve M. xenopi vyskytuje
najèastej�ie v biologickom materiáli zdravej, resp. v dispenzári
strediska pre p¾úcne choroby evidovanej populácie v SR. V ob-
dobí posledných desa� rokov sa od 622 osôb izolovalo kultivaène
960 kmeòov M. xenopi.

Endemický charakter má aj výskyt M. xenopi v Èeskej repub-
like. Situáciu v Ostrave opisujú Kaustová a spol. (1993). Od feb-
ruára 1990 do konca októbra 1991 bolo izolované M. xenopi zo
spúta 30 osôb, a to 27 mu�ov a 3 �eny, v 1 zo 4 mestských èastí
Ostravy. M. xenopi bolo identifikované vo vzorkách vody a ste-
roch odobratých v 7 zo 14 testovaných domácností osôb koloni-
zovaných M. xenopi a pacientov s mykobakteriózou xenopi. U 24
osôb bolo M. xenopi.

V Litomericiach opísali zvý�ený výskyt M. xenopi opakovane
v období 1980�1983 (Horák a spol., 1986, 1991). V Prahe bolo
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roku 1990 evidovaných 21 exkretorov M. xenopi, z ktorých 13 trpelo
vá�nou p¾úcnou chorobou, prièom u v�etkých bolo M. xenopi dete-
gované opakovane (�losárek a spol., 1993). V 11 bytoch, v ktorých
bývali vyluèovatelia, boli odobrané vzorky z vodovodných kohúti-
kov a sprchových ru�íc a v 5 bytoch, ako aj v 5 s nimi susediacich
bytoch boli detegované M. xenopi. �iadne iné mykobakteriálne dru-
hy èasto oznaèované ako konkomitanty pitnej vody sa nezistili, ak
neberieme do úvahy nález klinicky bezvýznamného M. gordonae.
Osoby vyluèujúce M. xenopi a osoby �ijúce v bytoch, kde sa M. xe-
nopi vo vode nepodarilo dokáza�, sa mohli infikova� na inom mieste,
napríklad v bytoch príbuzných, známych, alebo na pracovisku.

Tortoli a spol. (1991) opísali výskyt M. xenopi v rokoch
1975�1989 v oblasti Florencie, ktorá sa pova�uje za endemické
lo�isko.

Pre výskyt M. xenopi je typický èastý výskyt v nemocniènom
prostredí.

V Izraeli uverejnili (Lavy a spol., 1992) za 12 rokov sledova-
nia (1978�1989) izolovaných 108 kmeòov M. xenopi od 90 osôb
a 6 vzorkov horúcej vody. Traja pacienti boli diagnostikovaní ako
pulmonárna mykobakterióza zapríèinená M. xenopi. Väè�ina osôb
boli pacienti jednej nemocnice.

V nemocnici v Michigane (Bennet a spol., 1994) sa zo 60
mykobakteriálnych izolácií za 30 mesiacov vyskytlo 21 (t.j. 35 %)
identifikovaných ako M. xenopi. Po opakovaných kontrolách sa
zistilo, �e nádr� s horúcou vodou, ktorá sa pou�ívala na prepla-
chovanie bronchoskopov v rámci dezinfekcie, obsahovala M. xe-
nopi. Vylúèenie mo�nosti kontaminova� bronchoskopy kontami-
novanou vodou prinieslo nápravu.

Na frekvenciu M. xenopi v nemocniènom prostredí poukazo-
vali Bullin a spol. (1970), ktorí porovnávali nálezy z 3 rôznych ne-
mocníc. V jednej sa M. xenopi na�lo v 111 pároch horúcich a stu-
dených kohútikov, v druhej v 20 zo 74 párov a v tretej nemocnici
v 3 zo 61 párov horúcich a studených vodovodných kohútikov.

Klinická charakteristika. Mykobakteriózy vyvolané M. xeno-
pi mô�u ma� rôznu lokalizáciu a z nej vyplývajúci klinický obraz:

� p¾úcne infekcie vyskytujú sa preva�ne u mu�ov, najèastej-
�ie vo veku okolo 50 rokov, oslabených predchádzajúcim alebo
sprevádzajúcim ochorením p¾úcneho parenchymu, najmä v�ak
imunodeficientnými stavmi (Jacoby a spol., 1995; Terashima
a spol., 1993);

� infekcie ko�e, podko�ia a sliznicové lézie, prièom lokali-
zácia býva najrozmanitej�ia. Kiehl a spol. (1992) opisujú prípad
62-roènej imunokompetentnej �eny s ve¾kou ko�nou infiltráciou
v pravej periorbitálnej oblasti, ktorý nazývajú �lupus xenopi�;

� infekcie kostí a kåbov spôsobené M. xenopi sú v literatúre
dokumentované. Miller a spol. (1994) opisujú prípad infekcie chrb-
tice u 70-roènej �eny spolu s inými 5 publikovanými prípadmi
infekcií kostí a kåbov s M. xenopi;

� podko�né alebo hlboké svalové abscesy. Rahman a spol.
(1992) opisujú prípad 77-roènej �eny s paravertebrálnym absce-
som, z ktorého bolo po aspirácii získané M. xenopi bez iných pa-
togénov.
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Vydavate¾stvo Grada aj týmto dielom úspe�ne nadviazalo na
tradíciu budovania zdravotníckej literatúry. Je úspechom ka�dého
autora, keï �tlak� odbornej verejnosti ho prinúti pripravi� ïal�ie
vydanie úspe�nej publikácie. Aj v tomto prípade je tomu tak. Prof.
MUDr. J. Musil, DrSc., je známy v odbornej verejnosti ako autor
viacerých monografií a vysoko�kolských uèebných textov. Pripo-
míname napr. Biochemie v obrazech a schématech, Chemotera-
pie zhoubného bujení, èi Základy biochemie chorobných proce-
sù. Práve posledné uvedené dielo nasmerovalo autora k jeho roz-
pracovaniu a aplikovaniu na potreby klinickej medicíny. Autor
dokázal priblí�i� túto problematiku a� na molekulovej úrovni a to
spôsobom zrozumite¾ným ka�dému lekárovi. Kniha priná�a po-
h¾ad �dovnútra� interpretácie klinickobiochemických vy�etrení,
lekár porozumie, preèo sú výsledky zmenené. Autorovi nejde o to,

aby ukázal, ako kvantitatívne sa menia jednotlivé hodnoty, ale preèo
sa menia.

Kniha obsahuje èas� v�eobecnú a èas� �peciálnu. Zaujala ma
najmä �peciálna èas�, v ktorej sa autorovi podarilo definova� jed-
notlivé orgány a systémy z h¾adiska biochemického, prièom au-
tor nadväzuje na poznatky klinickej fyziológie, anatómie, patofy-
ziológie a patologickej anatómie, a to nielen v norme (biochémia),
ale aj pri najèastej�ích chorobných stavoch (patobiochémia). V zá-
vere ka�dého systému je potom aj èas�, ktorá sa venuje bioche-
mickým podkladom klinickobiochemického vy�etrenia pri danom
ochorení.

Kniha poskytuje doplnenie �kolských poznatkov o moderný
molekulárny koncept, dostupný a prispôsobený potrebám prak-
tického lekára. Odporúèam túto publikáciu v�etkým lekárom, ale
aj medikom, ktorí chcú (a neboja sa) preniknú� a� k podstate kli-
nickej patobiochémie.
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