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Nekteré druhy rodu Clostridium produkují velmi nebezpečné toxíny. Z po
travináfského hlediska je nejduležitejší Clostridium botulinum, produkující tzv. 
botulotoxiny, které patfí k nejúčinnejším jedlim: 1 mg predstavuje smrtíd 
dávku pro 16000 Hdi. Botulotoxiny jsou bílkovinné povahy, a proto se inakti
vují zvýšenou teplotou (napr. behem 15 až 20 minut pfi 100 0C). Clostridium bo
tulinum se v tele živočicha nerozrimožuje, takže pusobí pouze toxinem vy tv o- ti 
reným pri rozmnožení této bakterie v potravine. Pfíznaky otravy (tzv. botu- , 
lismu) se projevují po 6 až 72 hodinách po požití potraviny a spočívají v bo
lesti hlavy, nevolnostGvracení, suchu v ústech, dvojitém videní a ochrnutí 
svalstva včetne dýchacího, které končí ve 30 až 65 % smrtí. Pfi léčení se vstri
kují velké dávky antibotulinového séra. Úspech léčení závisí na dávce toxinu 
a rychlosti rozpozná ní otravy a započetí léčby. V jednotlivých evropských 
i amerických státech je hlášeno nekolik smrtelných onemocnení ročne. Spory 
Clostridium botu/inum jsou usmrcovány čtyr- až 10minutovým zahfíváním 
vlhkým teplem na 120°C, pfi čemž potrebná doba záleží na pH a složení pro
stredí. Nemohou, podobne jako spory ostatních klostridií a bacilu, vyklíčit 
v kyselém prostredí (o pH menším než 4,0) a nemohou takové potraviny roz
kládat ani v nich vytvoftt toxin. Proto mohou být výrazne kyselé potraviny, tj. 
ovocné kompoty a zelenina v kyselém nálevu, sterilovány teplotami do 100 0e. 
Málokyselé a nekyselé zeleninové nebo masové konzervy však musí být steri
lovány tak, aby bylo zajišteno usmrcení zejména spor Clostridium botulinum. 
Nejvíce dochází k otravám pfi zavarování ("konzervaci") masa v domácnos
tech za použití teploty do 100 0e. Spory Clostridium botulinum jsou ptítomny 
v pude, i když v pomerne malých koncentracích (zhruba 1 zárodek vI g pudy), 
v jezerech apod. 

Dalšfm druhem produkujícím torin je Clostridium perfringens. Otrava však na
stává pouze pfi silné kontaminaci potraviny touto bakterií, tj. pfi koncentrad 
bunek v potravine alespoň 106 g-]. Toxin se tvon pfi sporulaci, která probíhá 
vetšinou až ve srrevním traktu človeka. Clostridium perfringens se vyskytuje hoj
ne v pude a prachu. Vnikne-li do hluboké rány, zpusobuje velmi bolestivou sneť 
plynnou, často končící smrtí. Stejný výskyt, tj. v pude a prachu, i zpusob infek
ce jsou typické pro Clostridium tetani, který se muže částečne pomnožit v hlubo
kých ranách, kde vytvofí neurotoxín. Tento toxin pak difunduje do všech části 
hostitelova nervového systému a zpusobuje smrt. Úmrtnost je zde 100%. 

Z konzervárenského hlediska je duležitý termofilní druh Clostridium therma
saccharolyticum, s optimáIní teplotou rozmnožování 55 až 62 0e. Jeho velmi ter
morezistentní spory prežívají bežné sterilační teploty používané u nekyselých 
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konzerv NemúŽe se však rozmnožovat pfi teplotách nižších než 300C, a prcto 
muže zpusobit kažení konzerv za tvorby plynu (bombáže) pOuze pfi jefich skla
dování za vyšších teplot. 

Z rodu Clostrzdium byly vyňaty druhy, které využívají kyslík síranu a siri čita
nu pro anaerobnI oxidaci organických sloučenin, a tím produkují značné množ
ství sirovodíku. Z techto druhU byl vytvoren nov}' rod - Desu/fotomaculum. Od 
rodu Clostridium se liší také tim, že je gramnegativni a tvorí Spory jen o málo 
širší než vegetativní bUňkr. Nejvýznamnejší je fermofilní druh Des ul
fotomaculum nigrificans, jehož silne tennorezistentní spory moho u prežívat v ne
kyselých konzervách sterilovaných teplem. Klíčení spor i vegetativní rozmno
žování probíhá u nekterých kmenu zvolna i pfi 30°C, a proto muže vést k čer
nání tep lem sterilovaných nekyselých konzerv v dusledku tvorby sirniku žele
za; bombáže vetšinou netvorí. 

7.1.8 
Pravidelné nesporulujfcí grampozitivní
tyč inky 
(Sekce 14 tab. 7.1) 

Do této sekce je nyní zatazováno sedm rodu, z nichž čtyfi jsou mikroaerofilní 
a získávají energii mIéčným kvašenim a zbývajíd tfi jsou aeroby bez kvasných 
schopností (viz tab . 7.4). Nékteré z nich mohou zpusobovat onemocnení lidí ne
bo zvífaL TvoU pomerne dlouhé nepohyblivé tyčinky a pro svuj nist vesmes 
vyžadují bohatá média s iadou nistových látek. 

Z potravinárského i biotechnologického hlediska je nejduležitejší mikro

aerofilní rod Lactobacillus, který je v prírode velmi rozšíi'en. Jeho druhy se 

vyskytují v mIéce, kde vyvolávají pfirozené kysání (tj. zkvašování laktosy v ky

selinu mléčnou), dále v ústech a trávicím traktu saveu, na travinách, 

obilí i jiných rostlinách a v pude. Yetšina druhU je schopna nistu pfi 

45°C (Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii má pfi této teplote optimum). 

Yetšina druhU zkvašuje laktosu. Podle produktU katabolického metabolismu 

rozdelujeme rod Lactobacillus na tzv. homofermentativnf mIéčné bakterie, 

které pri zkvašování sacharidu prodlJkují prakticky pouze kyselinu mléčnou 

(napr. druhy L. delbrueckii, L. acidophillls, L. plantarum), a na tzv. heterofermen_ 
tativní, které produkují vedIe kyseliny m1éčné ješte značné množstvÍ etha
nolu a CO2 (napr. L. fennentum , L. brevis, L bllchneri). 

Protože mléčná kyselina zastavuje l"Ozmnožování hnilobn)'ch bakterií a sta
fylokoku, využívá lidstvo činnost mléčných bakterií odedávna pro konzer
vaci zeleniny i nekterých krmiv (kysáni zelí a okuxek, silážovárd jete
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