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medzi oportúnne humánne patogénne baktérie. Vyskytujú sa v okolí ãloveka, v pôde, vode a ãrevnom
trakte ºudí a zvierat. Vyznaãujú sa nízkou patogenitou, priãom u Citrobacter freundii môÏe plazmid kó-
dovaÈ enterotoxín a bakteriofág toxín identick˘ alebo podobn˘ shiga-toxínu s prejavmi enteritíd u pa-
cienta. Na citrobakterové infekcie sú náchylní nielen imunologicky kompromitovaní jedinci ale hlavne
novorodenci, ktorí majú sklon k ochoreniu CNS (meningitídy, abscesy, sepsa). Kmene tohto rodu môÏu
byÈ zdrojom i nozokomiálnych nákaz. Rod Citrobacter svojou ‰truktúrou, citlivosÈou na antibiotiká
a biochemick˘mi vlastnosÈami stojí medzi rodom Escherichia a Salmonella. Ako druhy sa vyskytujú:

Clavibacter je bakteriálny rod skladajúci sa z grampozitívnych, aeróbnych a nesporulujúcich paliãko-
vit˘ch baktérií (podobn˘ch korynebaktériám), ktoré patria do ãeºade Microbacteriaceae. Rod bol re-
klasifikovan˘ a niektoré baktérie boli zadelené do rodov Leifsonia, Rathayibacter a Curtobacterium.
V rámci rodu ostal iba druh Clavibacter michiganensis, ktor˘ má 5 podrodov (subspecies), ktoré sú ak-
ceptované v‰etk˘mi zodpovedn˘mi in‰tanciami. V písomníctve (najmä star‰om) e‰te pretrvávajú názvy
pre Clavibacter michiganensis, ako Bacterium michiganense, Pseudomonas michiganensis, Aplanobac-
ter michiganense, Phytomonas michiganensis, Mycobacterium flavum subsp. michiganense. Ide o fyto-
patogénne kmene, ktoré spôsobujú hlavne ochorenie paradajok, ãím dochádza k veºk˘m ekonomick˘m
‰kodám. Druh Clavibacter michiganensis má nasledovné podrody (subspecies, subsp.):

Clostridium je veºk˘ bakteriálny rod obsahujúci viac ako 100 druhov anaeróbnych alebo aerotolerant-
n˘ch, grampozitívnych paliãiek tvoriacich spóry. Rod patrí do ãeºade Clostridiaceae. Spóry sú uloÏené
centrálne, subterminálne alebo terminálne. Spóry sa svojim zloÏením odli‰ujú od vegetatívnych foriem
a sú rezistentné k faktorom prostredia, ako sú teplo, vyschnutie, Ïiarenie, dezinfekãné ãinidlá a pod. Jed-
notlivé druhy sa môÏu lí‰iÈ poãtom sérovarov, biovarov a patovarov. Klostrídie sú bohato roz‰írené v prí-
rode, vyskytujú sa v pôde, vo vode, na rastlinách, v bahne, na morskom pobreÏí a pod. V cytoplazme klos-
trídií sa môÏu vyskytovaÈ bakteriofágy a plazmidy, ktoré kódujú tvorbu niektor˘ch enz˘mov a toxínov.
Príslu‰níci rodu Clostridium sú veºmi citliví na O2. Netvoria enz˘my katalázu, peroxidázu a super-
oxiddizmutázu. Produkujú veºa enz˘mov a toxick˘ch látok s nepriazniv˘m úãinkom pre ãloveka.
Z hºadiska patogenity delíme ochorenia vyvolané klostrídiami do piatich skupín:

1. skupina: patria sem baktérie vyvolávajúce klostrídiovú myonekrózu (plynová sneÈ aÏ gangréna).
Ide o ochorenie s vysokou letalitou, pri ktorom klostrídiové toxíny napádajú prieãne pruhované kost-
rové svaly, ojedinele i hladké svaly ãriev, Ïlãníka alebo maternice (viscerálna myonekróza). Klostrí-
diová infekcia môÏe maÈ v rane subkutánny priebeh ako klostrídiová celulitída. Obyãajne sa vykul-
tivujú: 

Skupinu t˘chto ochorení tvoria tzv. anaeróbne traumatózy, ktoré sa vyvinú po niektor˘ch poraneniach,
ak sú rany kontaminované anaeróbnymi baktériami.

2. skupina: patrí sem Clostridium tetani, ktoré vyvoláva tetanus (st⁄pnutie ‰ije). Patogenetick˘m ãini-
teºom je produkovan˘ toxín tetanospazmín a hemolyzín (tetanolyzín).
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Citrobacter amalonaticus (v minulosti Levinea
amalonatica)
Citrobacter koseri (v minulosti Citrobacter diversus)
Citrobacter murliniae
Citrobacter braaki
Citrobacter sedlakii (ãesk˘ mikrobiológ J. Sedlák)

Citrobacter rodentium
Citrobacter werkmanii 
Citrobacter farmeri
Citrobacter youngae 
Citrobacter freundi 
Citrobacter gillenii

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Clavibacter michiganensis subsp. tessellarius

Clostridium perfringens (typ A)
Clostridium novyi
Clostridium septicum
Clostridium bifermentans

Clostridium histolyticum
Clostridium sordelli
Clostridium sporogenes a prípadne iné. 

vojtekova
Obdélník



3. skupina: patrí sem Clostridium botulinum, ktoré produkuje exotoxín botulotoxín vyskytujúci sa
v antigénov˘ch typov A aÏ G. âlovek je vnímav˘ na typy A, B, E a F. Úãinok toxínu moÏno inhibovaÈ
‰pecifick˘m antisérom podºa typu toxínu. Zistilo sa, Ïe identick˘ toxín za urãit˘ch okolností môÏu pro-
dukovaÈ e‰te Clostridium baratii a Clostridium butiricum. Botulotoxín sa tieÏ pouÏíva pod názvom
BOTOX v kozmetike na odstraÀovanie vrások a na formovanie perí, úãinok ja zaloÏen˘ na blokáde
prenosu signálov po nervov˘ch vláknach c mieste ich napojenia na svalové bunky.

4. skupina: patria sem baktérie spôsobujúce prejavy z po‰kodenia gastrointestinálneho traktu, a preto
sa oznaãujú ako enterálna skupina. Zaraìuje sa sem Clostridium difficile, ktoré vyvoláva pablanov˘
zápal ãriev a hnaãku. B˘va súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov intestinálneho traktu. Ochore-
nie sa objavuje ãasto po dlhodobom a intenzívnom aplikovaní niektor˘ch antibiotík. Klostrídie môÏu
vyvolaÈ viaceré poruchy zaÏívacieho traktu. Izolujú sa Clostridium perfringens (typ C), Clostridium
sordelli, Clostridium perfringens (typ A). MôÏe sa zaznamenaÈ hnaãka, príznaky otravy po konzumá-
cii skazenej potraviny, enterotoxémia a iné.

5. skupina: do tejto skupiny patria pôvodcovia rôznych infekcií (infekcií rán, abscesov, septick˘ch sta-
vov, infekcií domácich zvierat a in˘ch). MoÏno pri nich izolovaÈ a identifikovaÈ nasledovné baktérie:

Medzi medicínsky dôleÏit˘mi klostrídiami sa e‰te uvádzajú:

Bakteriálny rod Clostridium má znaãn˘ v˘znam i pre biotechnológiu, pretoÏe jeho druhy pre vysokú
a ‰irokú metabolickú aktivitu sa pouÏívajú na v˘robu mnoh˘ch látok (alkoholy, acetón, kyseliny a pod.)
a na degradáciu neÏiaducich látok v prostredí.

Comamonas (Delftia) sa skladá z gramnegatívnych, pohybliv˘ch, nefermentujúcich paliãiek, ktoré bo-
li tieÏ izolované pri nozokomiálnych infekciách. Rod Comamonas sa zaraìuje do ãeºade Comamona-
daceae, ktorá patrí do radu Burkholderiales. Druhy rodu Comamonas sa vyskytujú v prostredí ãlove-
ka, v pôde, v potravinách (hlavne ryby) a môÏu degradovaÈ zloÏité zlúãeniny. MôÏu byÈ prímesou
viacer˘ch materiálov urãen˘ch na mikrobiologické vy‰etrenie. U ºudí so zníÏenou imunitou sa môÏu
uplatniÈ i patogeneticky a to po inhalácii alebo konzumácii kontaminovan˘ch potravín. Izolovali sa pri
endokarditídach, septick˘ch stavoch, meningitídach a po katétrov˘ch infekciách. Do tohto rodu patria
nasledovné druhy, ktoré sa lí‰ia i v citlivosti na antibiotiká:
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Clostridium perfringens (star‰ie názvy: Welchia
perfringens, Clostridium welchii)
Clostridium ramosum

Clostridium bifermentans
Clostridium sphenoides
Clostridium sporogenes a znaãn˘ poãet in˘ch.

Clostridium absonum
Clostridium ghoni
Clostridium oroticum 
Clostridium argentinense
Clostridium glycolicum 
Clostridium paraputrificum
Clostridium cadaver
Clostridium haemolyticum 
Clostridium putrificum
Clostridium carnis
Clostridium hastiforme
Clostridium subterminale
Clostridium chauvoei

Clostridium indolis
Clostridium symbiosum
Clostridium clostridiiforme
Clostridium innocuum
Clostridium tertium
Clostridium colinum
Clostridium limosum
Clostridium paraperfringens → Clostridium 
baratii
Clostridium fallax
Clostridium melanominatum
Clostridium perenne → Clostridium baratii

Comamonas terrigena (typov˘ druh)
Comamonas kerstersii
Comamonas acidovorans
Comamonas korensis
Comamonas aquatica

Comamonas nitrativorans
Comamonas badia
Comamonas odontotermitis
Comamonas denitrificans
Comamonas testosteroni

vojtekova
Obdélník




