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Predhovor

Medicínske odbory intenzívne napredujú, a to najmä pod vplyvom nov˘ch poznatkov zo základn˘ch
vedn˘ch úsekov, ako sú molekulová biológia, biochémia, biofyzika, genetika, informatika a in˘ch.
Znaãn˘ v˘znam zohrávajú technické vymoÏenosti súãasného obdobia. V˘voj a napredovanie nie sú rovnomerné. To môÏe sÈaÏovaÈ potrebnú kooperáciu odborníkov pri diagnostike, objasnení patogenézy, terapii a prevencii chorôb spôsoben˘ch baktériami. Vznikajú napätia medzi potrebami praxe a odbormi
zodpovedn˘mi za etiopatogenetické anal˘zy. V tejto oblasti sa autori rozhodli umiestniÈ predkladanú
príruãku. Dali si cieº poskytnúÈ pracovníkom v medicíne r˘chle a exaktné informácie pri hodnotení úlohy baktérií v patologickom procese. Cieºom publikácie je pomôcÈ r˘chlo sa zorientovaÈ aj pri ‰túdiu odbornej literatúry, v ktorej sa pouÏívajú nové pojmy z oblasti bakteriológie tak, ako ich priná‰a meniaca
sa nomenklatúra. Lekárska a klinická mikrobiológia sa r˘chlo vyvíjajú, ão sa odráÏa v systematike, taxonómii a uÏ spomenutej nomenklatúre baktérií. T˘ka sa to aj vírusov, mikroskopick˘ch húb (kvasiniek
a plesní) i parazitov (protozoí a helmintov). Mikrobiológia vznikla s technick˘m vzostupom, keì túÏbu
po poznaní spojil ãlovek s optikou a vznikol prv˘ mikroskop. Neskôr pri identifikácii baktérií ale i ostan˘ch mikroorganizmov spolupracovala s chémiou (biochémiou) a v modernej dobe s imunológiou a genetikou, pri súãasnom intenzívnom vyuÏívaní informatiky. KaÏd˘ nov˘ poznatok obohacuje mikrobiológiu o nálezy nov˘ch mikroorganizmov, urãenie ich vlastností a pochopenie procesov pri vzniku chorôb
ãloveka. Nie v‰etky mikroorganizmy ãloveku ‰kodia. Je mnoÏstvo mikroorganizmov, bez ktor˘ch by ºudsk˘ druh nebol schopn˘ Ïivota. S rastom poznatkov je späté prudké roz‰írenie poãtu nov˘ch rodov,
druhov, sérovarov a patovarov. Ich poãet je uÏ tak˘, Ïe nestaãia beÏné názvy mikroorganizmov a mnohé
sa oznaãujú iba ako genospecies (niekedy i genomospecies) ãíslované 1, 2, atì. Preto sa menia i star‰ie
encyklopédie a lexikóny. Roz‰irujú sa nov˘mi mikroorganizmami, ich názvami a vlastnosÈami.
Mikrobiológia a jej jednotlivé úseky (virológia, bakteriológia, mykológia a parazitológia) stoja veºmi blízko pri základn˘ch vedn˘ch smeroch (biológia, biofyzika, chémia, biochémia, genetika atì.).
Preto môÏe r˘chlo adsorbovaÈ nov‰ie poznatky do svojho programu sledovania mikroorganizmov. Nové poznatky silne ovplyvÀujú i systematiku a nomenklatúru baktérií, ktoré sa doteraz opierali najmä
o fenotypické vlastnosti, ako sú veºkosÈ, tvar, usporiadanie, farbiteºnosÈ, prejavy rastu, chemické (biochemické) vlastnosti, antigénové ‰truktúry a ìal‰ie. Moderné smery siahajúce ku genotypu (DNA
a RNA) hodnotia molekulovú podobnosÈ, fylogenézu a identitu genotypick˘ch znakov, ão ovplyvÀuje
i novú nomenklatúru. Stáva sa, Ïe bakteriologick˘ nález neb˘va pre klinického pracovníka vÏdy dostatoãne jasn˘. ZisÈuje sa, Ïe pri názvoch, ako Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Kingella kingae, Kluyvera ascorbata a pri mnoh˘ch in˘ch sú i odborníci odkázaní hºadaÈ informácie v literatúre, o ak˘ mikroorganizmus ide, kde sa nachádza, ãi je to saprofytick˘, oportúnne patogénny alebo
patogénny. DôleÏité sú informácie, ak˘ má dan˘ mikroorganizmus v˘znam z klinického hºadiska, prípadne ako treba postupovaÈ v terapii a pri prevencii.
Lekárska a klinická mikrobiológia ‰tudujú ‰iroké spektrum mikroorganizmov. Pre túto publikáciu
sme vybrali baktérie, ktoré sa ãasto podieºajú na vyvolaní ochorenia. Predpokladá sa, Ïe je z nich známych iba 12 aÏ 15 %. Lekár v klinickej praxi s nimi prichádza do kontaktu ãasto. V˘skyt bakteriálnych
ochorení je stále väã‰í. Nové bakteriálne choroby sa lí‰ia od klasick˘ch infekãn˘ch ochorení, pri ktor˘ch iba nález bakteriálneho kmeÀa postaãoval na stanovenie klinickej diagnózy. Súãasná etapa je nároãnej‰ia na posudzovanie úlohy baktérií v ontogenéze ãloveka i v etiológii jednotliv˘ch ochorení.
Ochorenia môÏu byÈ vyvolané viacer˘mi mikroorganizmami a to aj tak˘mi, ktoré sa beÏne vyskytujú
v okolí ãloveka a môÏu byÈ i súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka. K vzniku ochorenia
nestaãí iba prítomnosÈ mikroorganizmu. K jeho uplatneniu prispieva i zloÏit˘ systém obranyschopnosti hostiteºa a jeho aktuálny stav. Pri zníÏení kvality imunitného systému sa môÏu uplatniÈ patogeneticky
i baktérie, ktoré sa v minulosti pokladali za nepatogénne, potenciálne patogénne alebo dokonca za saprofytické. Na kaÏdé ochorenie spôsobené mikroorganizmami sa treba pozeraÈ ako na interakciu dvoch
v˘znamn˘ch biologick˘ch systémov, ktor˘mi sú mikroorganizmy a ºudsk˘ jedinec s jeho obrann˘m
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systémom a moÏnosÈami. Posúdenie v˘znamu v laboratóriu izolovan˘ch a identifikovan˘ch baktérií vyÏaduje i poznanie klinického obrazu a epidemiologickej situácie v celej jej komplexnosti. Do popredia
vystupuje poÏiadavka úzkej spolupráce klinického a laboratórneho pracovníka. Práca v laboratóriu sa
stáva nároãnej‰ou, treba sledovaÈ nové metodické postupy na r˘chle urãenie etiologického pôvodcu, jeho citlivosti na antibiotiká a je treba monitorovaÈ priebeh ochorenia a lieãby. CitlivosÈ baktérií na antibiotiká je aktuálny problém dne‰ka spôsoben˘ aj neuváÏen˘m pouÏívaním vzácnych látok v minulosti,
za ktoré získaÈ náhradu nie je jednoduché ani lacné.
Z vy‰‰ie uveden˘ch dôvodov vznikla i táto príruãka. „Lexikón lekárskej bakteriológie“ dnes vychádza v druhom zásadne roz‰írenom a od základu prepracovanom vydaní. K jej prepracovaniu nás
motivovali mnohí pracovníci z rôznych klinick˘ch smerov svojimi poÏiadavkami objasniÈ urãité mikrobiologické nálezy, s ktor˘mi sa e‰te nestretli. Je to urãit˘ pokus, ktor˘m chceme pomôcÈ kolegom pri
ÈaÏkej a zodpovednej kaÏdodennej práci. Vynechali sme laboratórne postupy pouÏívané na izoláciu
a identifikáciu kmeÀov a uvádzame iba základné morfologické a fyziologické vlastnosti, patogénne
schopnosti, klinick˘ a epidemiologick˘ v˘znam baktérií vrátane moÏnej terapie. BudúcnosÈ ukáÏe, ãi
na‰a identifikácia zámeru bola správna. Budeme radi, ak získame od ãitateºov spätné informácie
o správnosti tohto rozhodnutia. Pri prepracovaní pôvodnej príruãky a spracovaní novej sme sa stretli
s mimoriadnou ochotou viacer˘ch odborníkov a viacer˘ch priateºov, zaão im srdeãne ìakujeme. Bolo
ich viacej, ktorí priamo alebo nepriamo nám pomáhali pri hºadaní vlastností mnoh˘ch nie dobre známych baktérií a vytvárali podmienky pre plodnú prácu. K v‰etk˘m veºmi radi zaraìujeme i recenzentov tejto publikácie. V‰etk˘m patrí na‰a vìaka, veì nikto nereprezentuje iba sám seba, ale i svojich spolupracovníkov, priateºov a najbliÏ‰ích ºudí.
Autori
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1. Základná charakteristika baktérií ako dôleÏitej skupiny
mikroorganizmov

Oznaãenie mikroorganizmy sa pouÏíva pre elementárne ãastice a jednobunkové organizmy, ktoré sú voºn˘m okom neviditeºné. Sú ale schopné samostatnej existencie, reprodukcie a biologického pôsobenia na okolie. Napriek tomu, Ïe sú z mnoh˘ch aspektov (morfológia, fyziológia, genetika, ekológia a iné) veºmi heterogénne, majú z medicínskeho hºadiska viacero spoloãn˘ch vlastností v˘znamn˘ch pre pochopenie zdravia
a chorôb ãloveka. TieÏ dôleÏit˘ch pre pochopenie etiológie, patogenézy, lieãby a prevencie mnoh˘ch infekãn˘ch ochorení spôsoben˘ch mikroorganizmami. Mikroorganizmy patria k najjednoduch‰ím formám Ïivej hmoty a tvoria urãité jednotky odli‰né od neÏivej prírody a in˘ch organizmov. Nachádzame u nich v‰etky základné prejavy a známky Ïivota, ako sú látková premena, dráÏdivosÈ, rast, v˘voj, rozmnoÏovanie,
dediãnosÈ, premenlivosÈ a ostatné atribúty Ïivej hmoty. Hoci je známych mnoho rozmanit˘ch skupín mikroorganizmov, medicína má záujem o niektoré ich spoloãné ale aj odli‰né vlastnosti dôleÏité na jednej strane pre ontogenézu ãloveka a na druhej strane pre etiológiu, patogenézu a diagnostiku viacer˘ch chorôb.
Mikroorganizmy sa lí‰ia veºkosÈou, tvarom, usporiadaním, ‰truktúrou, genetikou, spôsobom reprodukcie, metabolizmom, antigénovou ‰truktúrou, citlivosÈou na fyzikálne a chemické vplyvy (lieãivá),
mikroekológiou a spôsobmi ich dekontaminácie. Majú v‰ak hlavne z medicínskeho hºadiska mnoho
spoloãn˘ch charakteristík, ako sú neviditeºnosÈ voºn˘m okom, v˘skyt na koÏi, slizniciach a orgánoch
ãloveka alebo zvierat, vytváranie mikroekologick˘ch vzÈahov medzi sebou a s hostiteºom (synergické, indiferentné, antagonistické aÏ patogenetické vzÈahy), interakcia s obranou (imunitou) hostiteºa
a schopnosÈ vyvolaÈ ochorenie. Pri choroboplodnom pôsobení sa musia niekde usídliÈ, potom penetrovaÈ do tela ãloveka, pomnoÏiÈ sa a po urãitej inkubaãnej dobe sa rozvinie súbor príznakov ochorenia,
ktoré navonok charakterizujú klinickú jednotku. Potom nasleduje mikrobiologické vy‰etrenie, identifikácia pôvodcu a terapia. V mnoh˘ch prípadoch sa snaÏíme o prevenciu urãitého ochorenia. Tu treba
spomenúÈ, Ïe ten ist˘ mikroorganizmus sa môÏe podieºaÈ na etiológii a patogenéze viacer˘ch ochorení
a urãité ochorenie môÏe byÈ zapríãinené viacer˘mi mikroorganizmami.
Medzi mikroorganizmy zaraìujeme:
– priony sú pokladané za najmen‰ie ãastice schopné vyvolaÈ ochorenie. Neobsahujú DNA ani RNA
a zloÏené sú iba z proteínovej a sacharidovej zloÏky. Vyvolávajú ochorenia u zvierat i u ãloveka a tieto stavy sa naz˘vajú prionózy.
– vírusy sa lí‰ia od in˘ch mikroorganizmov svojou veºkosÈou. Majú iba jeden typ NK a to buì DNA
alebo RNA. Nerastú na arteficiálnych médiách, nedelia sa prieãnym delením a syntetizujú sa de novo
iba v Ïiv˘ch bunkách, ktoré im pomáhajú vo vitálnych ãinnostiach. Vírusy sú predmetom ‰túdia vedného odboru virológie.
– baktérie sú predmetom tejto publikácie. Zo základn˘ch vlastností treba uviesÈ, Ïe majú obe nukleové kyseliny (DNA a RNA). DNA majú koncentrovanú v strede nazvanú chromatínové teliesko, ktoré v‰ak nie je oddelené membránou od cytoplazmy. MoÏno ich kultivovaÈ na umel˘ch pôdach. RozmnoÏujú sa prieãnym delením. Obsahujú kyselinu muramovú a majú uÏ bunkovú membránu.
Prechod od vírusov k baktériám tvoria chlam˘die a rickettsie, ktoré majú obe nukleové kyseliny, náznaky bunkovej membrány, ale vo svojej aktivite sú odkázané na prítomnosÈ Ïiv˘ch buniek. Baktérie sa nachádzajú v okolí ãloveka, v pôde, vo vode, v potravinách, na slizniciach, na koÏi, v mnoh˘ch
orgánoch ãloveka aj zvierat. Známe sú ich tvary, ‰truktúra, usporiadanie, farbiteºnosÈ, rast na umel˘ch pôdach, metabolické nároky (aeróbne, anaeróbne a iné), antigénna ‰truktúra a interakcia s hostiteºom. Baktérie ‰tuduje vedn˘ odbor bakteriológia.
– huby (mikroskopické – kvasinky a plesne) sú mikroorganizmy, ktoré sa podstatne lí‰ia od vírusov a baktérií.
Rozdiel je najmä v tom, Ïe majú rigidnú bunkovú membránu. V ich bunkovej stene sa nachádzajú viaceré
polysacharidy, ako napríklad chitín a mannan. Ch˘ba im kyselina teichoová a muramová. Cytoplazmatická membrána obsahuje steroly, ão ich odli‰uje od in˘ch mikroorganizmov. Obsahujú tieÏ mitochondrie,
endoplazmatické retikulum a pravé jadro s chromozómami. O hubách pojednáva vedn˘ odbor mykológia.
– protozoa (prvoky) sú eukaryotické bunky podobajúce sa bunkám vy‰‰ích organizmov. Parazitujú
v bunkách hostiteºa, v krvi, v tráviacej sústave a v tkanivách. O prvokoch pojednáva odbor protozoológia. Do lekárskej mikrobiológie patrí tieÏ náuka o ãervoch (helminty), pojednáva o nich helmintológia. O prvokoch, ãervoch a tieÏ o ãlánkonoÏcoch (arthropoda) pojednáva vedn˘ odbor parazitológia.
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Z uvedeného vypl˘va, Ïe lekárska mikrobiológia je ‰irok˘ lekársky odbor, ktor˘ obsahuje poznatky
z viacer˘ch dnes uÏ samostatn˘ch vedn˘ch úsekov, ako sú virológia, bakteriológia, mykológia, parazitológia a tieÏ z odborov imunológia, epidemiológia, infektológia a z takmer v‰etk˘ch medicínskych oblastí. Lekárska mikrobiológia je interdisciplinárny medicínsky odbor, pretoÏe rovnako slúÏi v‰etk˘m
medicínskym úsekom pri diagnostike, lieãbe a prevencii ochorení spôsoben˘ch mikroorganizmami. Nesleduje iba negatívny v˘znam mikroorganizmov pre ãloveka, ale i pozitívny. Îivot ãloveka nemoÏno
oddeliÈ od mikroorganizmov. Iba krátky úsek jeho ontogenézy je bez mikroorganizmov a je to intrauterinná v˘vojová perióda, ktorá je bez ich priamej prítomnosti. Popôrodná kolonizácia má veºk˘ v˘znam pre zdravie a pre vznik mnoh˘ch ochorení. Mikroorganizmy môÏu uplatÀovaÈ svoj modulaãn˘, amplifikaãn˘, neutrálny, pozitívny i patogenetick˘ vplyv, ão treba maÈ pri sledovaní ich v˘znamu vo vzÈahu
k ãloveku alebo populácii na pamäti. Lekárska mikrobiológia sleduje v‰etky tieto vlastnosti mikroorganizmov. Lekárskej mikrobiológii ako v˘znamnému lekárskemu odboru sa pripisuje ìal‰ia vlastnosÈ
a tou je bipolarita, ão je smerovanie jedn˘m pólom k v‰eobecnej mikrobiológii a druh˘m k medicíne
a k jej problémom. Lekárska mikrobiológia poznatky v‰eobecnej mikrobiológie a in˘ch úsekov mikrobiológie (úsek veterinárnej mikrobiológie, technickej, potravinárskej, poºnohospodárskej a iné) aplikuje na rie‰enie potrieb praktickej medicíny a jej problémov. V poslednom období, aby sa zv˘raznila
úloha lekárskej mikrobiológie pre potreby klinick˘ch úsekov, sa naz˘va aj klinická mikrobiológia.
Predmetom pojednávania tejto publikácie sú baktérie, ktoré sú heterogénnou skupinou dobre charakterizovan˘ch buniek, ktoré sa nachádzajú v podstate v‰ade (v ovzdu‰í, v pôde, vo vode, na rastlinách, v Ïivoãíchoch a osídºujú i ãloveka). Mnohé z baktérií sú ne‰kodné pre ãloveka, niektoré sú uÏitoãné v rámci
kolonizácie a z hºadiska priemyselnej v˘roby. Urãité skupiny môÏu byÈ ‰kodlivé a sú príãinou mnoh˘ch niekedy nebezpeãn˘ch ochorení. Baktérie prekonali a prekonávajú v˘vin v mnoh˘ch smeroch. V poslednom
období sú intenzívne zmeny v nomenklatúre. Stále sa e‰te pouÏívajú názvy ako prokaryota (monera),
mikróby, mikroorganizmy, archebaktérie, zárodky (z anglického germ – zárodok, germ-free), eubaktérie
a v niektor˘ch jazykoch sa vytvorili aj zvlá‰tne názvy mikroorganizmov. Takisto pre‰li mnoh˘mi stupÀami
klasifikácie, ktorá sa v‰ak na základe nov‰ích informácií spresÀuje. DeliÈ ich moÏno podºa rôznych kritérií:
– podºa vzÈahu ku kyslíku:
aeróbne – kyslík je pre tieto baktérie nevyhnutn˘,
fakultatívne anaeróbne – môÏu ÏiÈ v prítomnosti kyslíka alebo bez kyslíka v urãit˘ch ‰tádiách,
anaeróbne – nepotrebujú (alebo netolerujú) kyslík,
– podºa vzÈahu k uhlíku:
autotrofné – primárnym zdrojom uhlíka je CO2,
heterotrofné – primárnym zdrojom uhlíka sú organické zlúãeniny,
– podºa spôsobu získavania energie:
chemotrofné – primárnym zdrojom je chemická energia,
fototrofné – primárnym zdrojom je svetelná energia
– podºa ‰truktúry bunkovej steny:
grampozitívne baktérie – väã‰ina Firmicutes
gramnegatívne baktérie – Gracilicutes,
baktérie bez bunkovej steny – Tenericutes,
– podºa pH:
acidofilné,
alkalifilné.
Niektoré baktérie vyskytujúce sa v prírode môÏu získavaÈ energiu i fotosyntézou a majú látku podobnú chlorofylu, ktorá mení slneãnú svetelnú energiu na chemickú. Baktérie kolonizujúce ãloveka získavajú v‰ak energiu chemotrofne. Baktérie majú veºk˘ v˘znam pre prírodné deje, pretoÏe sa zúãastÀujú na rozkladaní odumretej hmoty (napr. potraviny a pod.) na anorganickú (mineralizácia) zmes, ãím
umoÏÀujú jej ìal‰ie vyuÏitie v in˘ch ekologick˘ch systémoch v prírode. Baktérie sa ‰iroko vyuÏívajú
i v potravinárskom priemysle (v˘roba syrov, rôznych mlieãnych produktov, v˘roba alkoholu, octu, lieãiv, vitamínov atì.). Z hºadiska ãloveka moÏno uzatvoriÈ, Ïe baktérie a iné mikroorganizmy nevznikli
iba preto, aby ‰kodili ºudskej populácii, ale aby pozitívne ovplyvÀovali fyziologické procesy v tele ãloveka a zúãastÀovali sa na regulácii rovnováhy medzi chorobou a zdravím. Ovládanie t˘chto dejov je
v moci ãloveka, v jeho zodpovednosti a morálnej a intelektuálnej vyspelosti.
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2. Systematika, taxonómia a nomenklatúra baktérií

UÏ od prv˘ch pozorovaní a objavení baktérií vznikla prirodzená ºudská potreba hlb‰ie si v‰ímaÈ
niektoré znaky, podºa ktor˘ch by bolo moÏné zatriediÈ ich do urãit˘ch sústav alebo systémov. Vzorom
tu boli snahy po systemizácii rastlín a Ïivoãíchov, a to podºa vybran˘ch znakov do urãit˘ch jednotiek
alebo taxónov. V tejto situácii vznikol i samostatn˘ vedn˘ odbor taxonómia, ktorého súãasÈou je aj
bakteriálna taxonómia a predmetom jej ‰túdia je systematické triedenie, opis a klasifikácia baktérií.
Taxonómia sa pod vplyvom poznatkov mnoh˘ch vedn˘ch odborov a technick˘ch moÏeností urãitej etapy mení a vyvíja. Z uveden˘ch dôvodov sa i etapy taxonómie delia na rôzne úseky. Hovorí sa o deskriptívnom období taxonómie, morfologickom, fyziologickom a fylogenetickom období a v poslednom ãase sa hovorí o holotaxonomickom období, pri ktorom sa zapájajú do sledovania znakov pre taxonómiu
v‰etky metódy a poznatky genetiky, biochémie, molekulovej biológie, v˘poãtovej techniky, elektrónovej mikroskopie, imunochémie, patológie a in˘ch úsekov ºudského poznania. Vznikajú nové úseky taxonómie, ako sú cytotaxonómia, chemotaxonómia, numerická taxonómia a analyzujú sa fenotypické
i genotypické znaky mikroorganizmov. Klasifikaãn˘ systém organizmov je t˘m dokonalej‰í, ãím viac sa
opiera o znaky svedãiace o fylogenetick˘ch vzÈahoch. V prv˘ch poãiatkoch bola klasifikácia popisná
a hodnotila predov‰etk˘m fenotypické znaky, ão sú znaky navodené vonkaj‰ími vplyvmi. V posledn˘ch
rokoch základom pre taxonómiu sú hlavne poznatky o genotypick˘ch vlastnostiach mikroorganizmov
podmienené informáciami o ‰truktúre DNA a RNA. V súãasnom období sa vyuÏíva i v˘poãtová technika, ão sa odráÏa na presnej‰ej klasifikácii a na novej nomenklatúre mikroorganizmov.
Taxón je základnou klasifikaãnou jednotkou a predstavuje skupinu mikroorganizmov s urãit˘m stupÀom identity (podobnosti). V taxonómii mikroorganizmov má dôleÏité postavenie druh (Species), ktor˘ moÏno definovaÈ ako súbor kmeÀov mikroorganizmov navzájom zhodn˘ch alebo veºmi blízkych vo
v‰etk˘ch podstatn˘ch znakoch pochádzajúcich od rodiãovsk˘ch kmeÀov s identick˘mi znakmi. Medzi
vy‰‰ie taxóny ako druh patrí rod (Genus) zloÏen˘ z viacer˘ch druhov. Viacero rodov tvorí ãeºad
(Familia) s koncovkou -aceae a ãeºade tvoria rad (Ordo niekde tieÏ Order) s koncovkou – ales.
Ako príklady moÏno uviesÈ:
Actinomycetales – rad (Ordo aj Order)
Actinomycetaceae – ãeºad (Familia)
Actinomyces – rod (Genus)
Actinomyces israelii – druh (Species)
V rámci druhu sa môÏu vyskytovaÈ urãité odli‰nosti, ktoré podmieÀujú charakteristické prejavy variability. Tieto odli‰nosti tvoria niÏ‰ie jednotky a majú i svoje pomenovanie, ako poddruh (subspecies –
subsp., ssp.), biotyp (biovar), sérotyp (sérovar), fagotyp (fagovar), patotyp (patovar), morfotyp (morfovar). V súãasnosti sa uprednostÀuje názov s príponou – var pred star‰ím názvom – typ (biovar – biotyp a pod ).
Poznatky z taxonómie sa prejavujú i v nomenklatúre baktérií. V rámci nomenklatúry sa priãleÀuje
pomenovanie urãit˘m taxónom mikroorganizmov. Nomenklatúra mikroorganizmov je binominálna.
Pomenovanie baktérií, ako
Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhimurium a pod. sa skladá vÏdy z dvoch mien. Prvé meno zaãínajúce veºk˘m písmenom (Escherichia, Pseudomonas, Salmonella a pod.) je meno rodu (Genus) a druhé meno, ktoré sa
pí‰e s mal˘m zaãiatoãn˘m písmenom je meno druhu (species) – coli, aeruginosa, typhimurium a pod.).
V cudzojazyãnej literatúre sa v‰ak moÏno stále stretnúÈ s písaním oboch mien veºk˘mi písmenami
(nemãina, francúz‰tina), napríklad Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi, Salmonella choleraesuis
subsp. Arizonae a pod. V súãasnosti sú známe tisíce mikroorganizmov, z ktor˘ch kaÏd˘ rod a druh majú
svoje pomenovanie. Odkiaº sa berú názvy, vypl˘va z nasledovn˘ch údajov:
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1. mnohé mikroorganizmy majú mená podºa zaslúÏil˘ch mikrobiológov prípadne lekárov a tieto vÏdy
b˘vajú v Ïenskom rode (Pasterur – Pasteurella, Prévot – Prevotella, Escherich – Escherichia a pod.).
Platí v‰eobecná zhoda, aby mená neboli z umeleckej, politickej alebo z inej sféry,
2. podºa miesta v˘skytu v organizme, napr. – coli – colon,
3. podºa morfológie – Spirillum – ‰pirálovit˘,
4. podºa tvaru a usporiadania – Streptococcus, Staphylococcus a pod.,
5. podºa ochorenia – typhus – typhi, pneumónia,
6. podºa afinity k miestu – mesentericum – mesenterium,
7. podºa vyvolania príznakov – monocytogenes, icterohaemorrhagiae.
8. v súãasnosti je známych mnoho baktérií, ktoré e‰te nemajú Ïiadne meno a oznaãujú sa ako genospecies alebo genomospecies 1, 2 …
V niektor˘ch situáciách sú názvy z viacer˘ch slov, ão b˘va zväã‰a prechodná záleÏitosÈ, napr.
Klebsiella pneumoniae subspecies ozaenae (subspecies sa skracuje na subsp. alebo ssp.). V klinike ãasto pretrvávajú star‰ie názvy, ako napríklad Bacil Kochov (BK), pneumokoky, gonokoky, meningokoky
a pod. Taxonómia, systematika, klasifikácia a nomenklatúra sa menia pod vplyvom nov˘ch poznatkov
a metodick˘ch prístupov k identifikácii mikroorganizmu. MoÏno to ilustrovaÈ napr. na nasledovnom
príklade:
1921 – uskutoãnila sa identifikácia nového mikroorganizmu Bacterium melaninogenicum,
1939 – na základe lep‰ieho poznania bol zaraden˘ do rodu Bacteroides – Bacteroides melaninogenicus
1970 – heterogénny druh bol rozdelen˘ na 3 poddruhy:
1. Bacteroides melaninogenicus subsp. melaninogenicus,
2. Bacteroides melaninogenicus subsp. intermedius,
3. Bacteroides melaninogenicus subsp. asaccharolyticus.
Neskôr boli na základe poznania poddruhy pov˘‰ené na samostatné druhy alebo rody a premenované:
1. Z prvého poddruhu (B. melaninogenicus subsp. melaninogenicus) vznikli samostatné druhy Bacteroides melaninogenicus (1982), v 1988/90 s nov˘m menom Prevotella melaninogenica, Bacteroides
loeschelii (1982), v 1988/90 s nov˘m menom Prevotella loeschelii, Bacteroides denticola (1982),
v 1988/90 s nov˘m menom Prevotella denticola.
2. Z druhého poddruhu (Bacteroides melaninogenicus subsp. intermedius) vznikol 1983 Bacteroides intermedius a 1988/90 Prevotella intermedia.
3. Z tretieho poddruhu (Bacteroides melaninogenicus subsp. asaccharolyticus) vznikol v 1977 Bacteroides asaccharolyticus a z neho vznikli 2 nové druhy, 1980 Bacteroides gingivalis a v 1988/90 pomenovan˘ ako Porphyromonas gingivalis a Bacteroides asaccharolyticus a v roku 1988/90 nazvan˘ ako
Prevotella asaccharolytica.
Z pôvodného druhu (Bacterium melaninogenicum) takto postupne vznikli 3 rody a 6 nov˘ch druhov (Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas – nové rody)
Okrem urãitej dezintegrácie moÏno sa stretnúÈ i s opaãn˘m fenoménom, pri ktorom viaceré mená
mikroorganizmov sa spoja. Pôvodne sa izolovali a identifikovali Bacterium anitratum, Mima polymorpha, Herellea, B5W, Moraxella skupina II, ktoré od roku 1954 (Brisou) patria k druhu Acinetobacter calcoaceticus.
V súãasnosti pri klasifikácii baktérií sa pouÏíva viacero metód so snahou urãiÈ najviac znakov. Urãujú
sa fenotypické i genotypické znaky a ak existuje nejak˘ typov˘ kmeÀ, znaky sa s ním porovnajú.
Pri klasifikácii sa pouÏívajú najãastej‰ie nasledovné vlastnosti:
1. Morfologické vlastnosti bakteriálnej bunky – veºkosÈ, tvar, usporiadanie, ‰truktúra (biãíky, fimbrie,
spóry), pohyblivosÈ a farbiteºnosÈ (grampozitívne alebo gramnegatívne), farbenie na acidorezistenciu,
farbenie spór, dôkaz púzdra a inklúzií.
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2. Fyziologická charakteristika – teplota pre rast, poÏiadavky kultivácie (aeróbne alebo anaeróbne
prostredie), rastové faktory, zv˘‰ená tenzia CO2, biochemické reakcie (napr. tvorba indolu, redukcia
nitrátov, tvorba H2S a plynu, fermentácia ‰peciálnych sacharidov, dôkaz produkcie enz˘mov), prejavy rastu na kultivaãn˘ch pôdach, veºkosÈ, tvar, farba, konzistencia a okraje kolónií, anal˘za metabolick˘ch produktov plynovou a kvapalinovou chromatografiou, imunochemická ‰truktúra kmeÀa
(sérologická klasifikácia) a cel˘ rad moden˘ch exchemick˘ch metodick˘ch postupov.
3. Genetická anal˘za (DNA, RNA): Rozvoj genetiky a molekulárnej biológie priniesol mnoho nov˘ch
metodick˘ch postupov, z ktor˘ch mnohé na‰li uplatnenie i v bakteriológii a v niektor˘ch situáciách
sa stali základom pre identifikáciu a klasifikáciu. Spomínajú sa iba niektoré, ako napríklad stanovenie obsahu guanínu a cytozínu v DNA (%), pouÏitie amplifikaãn˘ch metód (30-40-krát), PCR (polymerase chain reaction) a jej modifikácie (RT-PCR real time PCR), LCR (ligase chain reaction), SDA
(strand displacement amplification), TBA (transcription based amplification), NASBA (nucleic acid
based amplification), PCR-RFLP (PCR- Restriction fragment length polymorphism), AFLP (amplified fragment lenth polymorphismus), sekvenovanie DNA (chemická a enzymatická degradácia) a iné
metodické postupy odvodené z kombinácie rôznych techník.
UrãiÈ nov˘ taxón nie je jednoduché a vyÏaduje to splnenie urãit˘ch predpísan˘ch ‰tandardn˘ch podmienok. Predov‰etk˘m musí autor nového taxónu dbaÈ na to, aby nov˘ taxón bol uverejnen˘ v ãasopise International Journal of Systematic Bacteriology (IJSB). Taxón musí byÈ podrobne opísan˘, musí maÈ
pomenovanie a treba uviesÈ i predchádzajúce publikácie o novom taxóne. VyÏaduje sa tieÏ zverejniÈ,
kde sa nov˘ mikroorganizmus nachádza a kde je trvale uloÏen˘. Ak sa neobjavia námietky voãi novému druhu do dvoch rokov od uverejnenia, potom môÏe byÈ nov˘ druh z nomenklatúrneho hºadiska akceptovan˘.
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3. Izolácia a identifikácia baktérií

Pri podozrení, Ïe pôvodcom urãitého ochorenia je mikroorganizmus (vírus, bakteriálny kmeÀ, patogénna huba alebo patogénny prvok), koneãnú diagnózu moÏno urobiÈ len v spolupráci klinického a laboratórne orientovaného pracovníka. Lekárska (klinická) mikrobiológia stáva sa v tomto procese nenahraditeºn˘m pomocníkom o‰etrujúceho lekára, ktor˘ má byÈ oboznámen˘ aspoÀ v hlavn˘ch rysoch
s moÏnosÈami laboratórnej diagnostiky, maÈ prehºad o jej zásadách a o súãasnom stave poznatkov. O‰etrujúci lekár mal by posúdiÈ, ak˘ materiál treba odobraÈ a zaslaÈ na vy‰etrenie. V˘sledok vy‰etrenia závisí od správneho odberu, re‰pektovania patogenézy ochorenia, správneho a vãasného zaslania materiálu do laboratória, ako aj formulovania poÏiadaviek na vy‰etrenie. Klinick˘ pracovník mal by poznaÈ
základné vlastnosti jednotliv˘ch mikroorganizmov, pretoÏe musí posúdiÈ, ktorá z izolovan˘ch a identifikovan˘ch baktérií je pôvodcom ochorenia a aké závery treba vyvodiÈ z laboratórneho nálezu. Posúdenie etiológie ochorenia a patogenity identifikovan˘ch kmeÀov je záleÏitosÈou tak klinického pracovníka, ako i lekárskeho (klinického) mikrobiológa. Patogenitu identifikovan˘ch mikroorganizmov treba
posúdiÈ z hºadiska aktuálnej situácie, t.j. z hºadiska jej úãinku na postihnutého jedinca, ktor˘ disponuje
urãit˘m stupÀom obrann˘ch schopností. V praxi sa ukázalo, Ïe mnohé mikroorganizmy doteraz posudzované ako saprofyty mali pri niektor˘ch ochoreniach etiopatogenetickú úlohu. Pri rie‰ení konkrétnych
situácií Ïiada sa vzájomná informovanosÈ medzi klinick˘mi a laboratórnymi pracovníkmi. Pracovníci
v laboratóriu musia disponovaÈ progresívnymi metodick˘mi postupmi, pomocou ktor˘ch môÏu zr˘chºovaÈ a spresÀovaÈ izoláciu a identifikáciu mikroorganizmov vrátane stanovenia ich citlivosti na antibiotiká. V tejto oblasti lekársku mikrobiológiu ovplyvÀujú poznatky mnoh˘ch in˘ch odborov vrátane
pokrokov techniky, v˘poãtovej vyspelosti a informatiky. Základnou úlohou lekárskej (klinickej) mikrobiológie je identifikovaÈ pôvodcu ochorenia, zaradiÈ ho do systému a urãiÈ jeho dôleÏité medicínske
vlastnosti, ako sú stupeÀ virulentnosti, citlivosÈ na antibiotiká a chemoterapeutiká, prípadne príslu‰n˘mi metódami posúdiÈ jeho patogenitu. V tejto situácii je potrebné posúdiÈ i epidemiologick˘ v˘znam
izolovaného a identifikovaného kmeÀa. Metódy pouÏívané na diagnostiku ochorení spôsoben˘ch mikroorganizmami zaraìujeme do dvoch oblastí:
A. Metódy priamej diagnostiky, kde sa pri diagnostike opierame o dôkaz pôvodcu ochorenia vo vy‰etrovanej vzorke a uskutoãÀujeme to:
1. mikroskopicky a to za pouÏitia rôznych techník (svetelná mikroskopia, tmavé pole, imunofluorescenãné spôsoby, elektrónoptické metódy a pod.),
2. kultivaãne za pouÏitia rôznych technick˘ch postupov na izoláciu a identifikáciu etiologického
agensa,
3. priamym dôkazom antigénov mikroorganizmov,
4. priamym dôkazom vlastností genómu etiologického pôvodcu zistením charakteru DNA alebo
RNA.
5. pouÏitím DNA bioãipov (angl.Genechip, DNA microarray).
B. Metódy nepriamej mikrobiologickej diagnostiky, ktoré pomáhajú nepriamym spôsobom urãiÈ
pôvodcu ochorenia u pacienta. Do tejto skupiny metodick˘ch postupov predov‰etk˘m patria:
1. metódy na dôkaz protilátok (sérologické metódy), pomocou ktor˘ch sa dokazuje vytvorenie protilátok proti pôvodcovi ochorenia. Okrem hladiny protilátok treba hodnotiÈ i imunoglobulínovú
triedu (IgM, IgG, IgE, IgA) a zmeny v dynamike uvedeného ukazovateºa. U ãerstv˘ch infekcií
sa dokazuje hlavne imunoglobulín M (IgM), k˘m u chronick˘ch alebo prekonan˘ch ochorení sa
dokazuje hlavne imunoglobulín G (IgG). Tu treba upozorniÈ, Ïe u star‰ích osôb sa postupne s vekom zniÏuje schopnosÈ tvoriÈ IgM. Nad 60 rokov sa uÏ nemusí dokázaÈ i pri akútnej infekcií IgM
ale iba IgG.
2. metódy celulárnej imunológie, medzi ktoré patria blastická transformácia lymfocytov, dôkaz faktora inhibujúceho migráciu leukocytov (MIF) a iné postupy. Uveden˘mi metódami dokazujeme
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precitlivenosÈ oneskoreného typu pomocou lymfocytov schopn˘ch reagovaÈ s antigénmi mikroorganizmov alebo ich zloÏkami.
3. koÏné testy, pomocou ktor˘ch sa zisÈuje, ãi je zmenená imunologická reaktivita jedinca voãi zloÏkám etiologického agensa. Ide o testy odvíjajúce sa z oneskorenej precitlivenosti organizmu voãi
mikroorganizmom a hodnotia sa za 24 aÏ 48 hodín po aplikácii testovacej látky.
4. laboratórne testy in˘ch medicínskych odborov (klinická biochémia, hematológia, rtg. a iné), ktoré
nepriamo pomáhajú pri diagnostick˘ch záveroch. V niektor˘ch prípadoch pomáha pri diagnostike
i poznanie epidemiologickej situácie v okolí pacienta, napríklad v˘skyt os˘pok, tuberkulóza v rodine, t˘fus v lokalite a pod. Do tejto skupiny treba zaradiÈ v‰etky konvenãné klinické metódy (podrobná anamnéza, fyzikálne vy‰etrenie, biochemické indikátory funkcie peãene, rtg vy‰etrenie
pºúc a pod.), ktoré pri skúsenosti lekára môÏu napomáhaÈ k správnym diagnostick˘m záverom
Pri urãení diagnózy sa predpokladá dokonalé vy‰etrenie pacienta. Je totiÏ známe, Ïe diagnózu niektor˘ch ochorení moÏno s vysokou pravdepodobnosÈou stanoviÈ uÏ klinicky bez ìal‰ieho laboratórneho vy‰etrenia (lepra, tuberkulóza, malária, os˘pky, pohlavné ochorenia atì.). V niektor˘ch prípadoch
sa diagnóza kompletizuje rtg vy‰etrením (napr. tbc), biochemick˘m vy‰etrením (dg. hepatitíd), vy‰etrením moãu, krvi (krvn˘ obraz, CRP a ìal‰ie) a pod.
Kºúãov˘m problémom v‰etk˘ch úsekov lekárskej mikrobiológie je r˘chle a presné urãenie pôvodcu
ochorenia, prípadne urãenie jeho citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká a r˘chle oznámenie nálezu o‰etrujúcemu lekárovi. O‰etrujúci lekár musí zhodnotiÈ závaÏnosÈ laboratórneho nálezu, ktor˘ sa
stáva základom pre ìal‰ie lieãebné a preventívne postupy. V tejto oblasti musia byÈ jasné i otázky nomenklatúry, aby klinick˘ pracovník mohol okamÏite operatívne konaÈ a nemusel strácaÈ ãas pre nejasnosti ohºadne taxonómie a názvov mikroorganizmov.

3.1 Typizácia izolovan˘ch a identifikovan˘ch mikroorganizmov
Identifikované mikroorganizmy moÏno e‰te presnej‰ie identifikovaÈ a typizovaÈ z hºadiska ich totoÏnosti. Typizácia izolovan˘ch a identifikovan˘ch kmeÀov sa realizuje v podstate z dvoch dôvodov. Jednak z hºadiska klinického a jednak z hºadiska epidemiologického. Z klinického hºadiska typizujeme vtedy, keì u vylieãeného pacienta sa znova objaví infekãné ochorenie a chceme poznaÈ, ãi ide o vzplanutie
pôvodnej infekcie alebo ide o infekciu novú. Pri zistení baktérií Escherichia coli u novorodencov a kojencov treba zistiÈ, ãi nejde o kmeÀ zo skupiny dyspeptick˘ch Escherichia coli, ktoré spôsobovali a stále spôsobujú silné hnaãky u detí. Takisto treba zistiÈ typ kmeÀa v spojitosti s in˘m klinick˘m obrazom.
Pri izolovaní baktérie Haemophilus influenzae treba zistiÈ sérotyp a urãiÈ najmä ãi nejde o typ b. Z epidemiologick˘ch dôvodov treba ãasto zistiÈ zdroj nákazy. Ak v urãitej usadlosti je niekoºko bacilonosiãov napríklad Salmonella typhi, fagotypizáciou moÏno niekedy urãiÈ, od ktorého bacilonosiãa nákaza
pochádza. Typizácia kmeÀa je dôleÏitá i z hºadiska charakteristiky epidémie, napríklad nozokomiálnej nákazy a tieÏ z hºadiska virulentnosti kmeÀa. napr. Escherichia coli K1- pri meningitídach.
Typizácia identifikovan˘ch kmeÀov mikroorganizmov sa uskutoãÀuje viacer˘mi ‰tandardn˘mi metódami, ako sú:
Sérotypizácia, ktorá je najãastej‰ou typizaãnou metódou. Známymi sérami proti antigénom mikroorganizmov moÏno presne urãiÈ sérovar (sérotyp) napríklad u Esherichia coli, Klebsiella sp., Salmonella sp. a moÏno tieÏ klasifikovaÈ vírusy podºa povrchov˘ch antigénov (enterovírusy, adenovírusy, rotavírusy a pod.). PouÏívajú sa monoklonálne alebo polyklonálne protilátky.
Biochemotypizácia – dokazujú sa pri nej varianty metabolizmu mikroorganizmov.
Antibiogram – umoÏÀuje tieÏ rozli‰ovaÈ kmene z hºadiska citlivosti/rezistencie na antibiotiká (napr.
meticilín rezistentné stafylokoky).
Bakteriocinotypizácia – dokazuje sa tvorba a citlivosÈ voãi bakteriocínom.
Fagotypizácia (lyzotypizácia) – testuje citlivosÈ voãi definovan˘m fágom, napr. u stafylokokov, salmonel a pod.
Plazmidov˘ – Fingerprinting – dokazuje sa poãet a veºkosÈ plazmidov u baktérií (Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica).
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Anal˘za proteínovej stavby – rozdelenie proteínovej ‰truktúry vírusov˘ch alebo bakteriálnych proteínov (zväã‰a z bunkov˘ stien alebo z in˘ch membrán) v polyakrylamidovom géle.
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) – porovnanie DNA z bakteriálneho chromozómu získanú restrikãn˘mi enz˘mami v agarózovom géle.
Ribotypizácia – porovnáva sa pri nej lokalizácia ãasti gému kódovaného ribozomálnou 16sRNA
po jeho od‰tiepení a hybridizácii so ‰pecifick˘mi sondami (16sRNA). Napríklad u Clostridium difficile
ribotyp 017 a 027.
Viaceré genetické metódy realizované v ‰pecializovan˘ch laboratóriách.
KaÏdá z uveden˘ch metód má svoje prednosti ale aj úskalia z hºadiska realizácie, materiálov˘ch nárokov i v˘povednej hodnoty (tab. 3.1). Nie v‰etky metódy sa beÏne pouÏívajú pri rutinnej diagnostike
a typizácie sa sústreìujú do ‰pecializovan˘ch, ãasto referenãn˘ch laboratórií, ktoré sú zariadené pre ‰ir‰ie oblasti a dokonca i pre cel˘ ‰tát. Najroz‰írenej‰ia je sérotypizácia. Je pouÏívaná aj v rutinn˘ch laboratóriách a potom fagotypizácia realizovaná v ‰pecializovan˘ch laboratóriách.
Tabuºka 3.1
Prednosti a úskalia typizaãn˘ch metód mikroorganizmov
(podºa Hofmanna a Tillera 1993, modifikované)
Metóda
Prednosti realizácie DostupnosÈ ingrediencií Rozli‰ovacia hodnota
(R)
Antibiogram
++++
++++
+
(R,V)
sérotypizácia
+++
++
++
(R)
biochemovary
+++
++++
++
bakterocinotypizácia
++
+
+++
(V)
zloÏenie bielkovín
++
+
+++
plazmidov˘ fingerprinting
++
+
+++
(V)
RFLP
+
++
++++
ribotypizácia
++
+++
++++
Vysvetlivky: (R) pouÏívané i v rutinn˘ch laboratóriách
(V) pouÏiteºné i pri vírusoch
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4. Zoznam bakteriálnych rodov a termínov

Pri klasifikácii a názvoch baktérií sa postupovalo podºa:
Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (2nd ed.,5 vols.2004)
http://www.springer.com/life+sciences/book/978-0-387-95043-3
Pri baktériách na zaãiatku riadku sa uvádza v˘raznej‰ie meno rodu.
Ak ide o star‰í, prípadne neplatn˘ názov je napísan˘ menej v˘razn˘m písmom.
Príklady:
Pseudomonas maltophilia → Stenotrophomonas maltophilia
Bacteroides oris → Prevotella oris
Ak sa v texte vyskytujú v medicíne známe skratky, vysvetºujú sa pri ich prvom v˘skyte.

A
Abiotrophia je pomerne málo známy rod baktérií, ktoré môÏu spôsobovaÈ váÏne infekcie. V minulosti
bol oznaãovan˘ za nutriãnú variantu streptokokov (NVS – Nutritionally Variant of Streptococci), a to
pre neúmerné nutriãné poÏiadavky pri kultivácii. Kmene sa farbia grampozitívne, rastú aeróbne alebo
mikroaerofilne a pre rast vyÏadujú najmä vitamín B6. V súãasnosti sa rod Abiotrophia zaãleÀuje do ãeºade Aerococcaceae. Baktérie rodu vyÏadujú dlh‰iu dobu kultivácie a niekedy rastú v mal˘ch kolóniách
okolo stafylokokov, enterobaktérií alebo streptokokov. V minulosti boli kmene oznaãované ako Streptococcus defectivus. V súãasnosti reprezentujú rod Abiotrophia ‰tyri druhy:
Abiotrophia adiacens
Abiotrophia defectiva

Abiotrophia balaenopterae
Abiotrophia elegans

Jednotlivé kmene sa lí‰ia prítomnosÈou α- a β-galaktozidázy a ch˘baním β-glukuronidázy. Vyskytujú sa
v ústnej dutine, v urogenitálnom (moãovo-pohlavnom) a intestinálnom (zaÏívacom) trakte. MoÏno ich
identifikovaÈ pri hemokultivácii (kultivácii krvi). Napriek ich nepoznaniu a ÈaÏkej izolácii sa im v patogenite pripisuje znaãná dôleÏitosÈ pri endokarditídach, extern˘ch otitídach, artrózach, komplikáciách
po artroplastikách. Izolovali sa e‰te pri keratitídach, pankreatick˘ch abscesoch a jatrogénnych meningitídach. Ich ÈaÏká izolácia a identifikácia b˘va príãinou nesprávnej lieãby. Nie sú v‰etky citlivé na penicilín (okolo 55 %), amoxicillin (80 aÏ 90 %), meropenem (96 aÏ 100 %).
Acetivibrio je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych ohnut˘ch a pohybliv˘ch paliãiek, ktoré sa izolujú od o‰ípan˘ch s prejavmi dyzentérie. Neidentifikujú sa z flóry mikroorganizmov zdrav˘ch prasiat. Patria medzi obligátne anaeróbne baktérie a participujú na fermentácii glukózy a degradácii celulózy. V˘sledkom
je dôkaz acetátu, propionátu, butyrátu, laktátu a etanolu.
V súãasnosti sa rod Acetivibrio zaãleÀuje do ãeºade Clostridiaceae a má ‰tyri druhy:
Acetivibrio cellulolyticus
Acetivibrio cellulosolvens

Acetivibrio ethanolgignens
Acetivibrio multivorans

Diskutuje sa o tom, ãi Acetivibrio ethanolgignens, ktoré sa najãastej‰ie izoluje od prasiat, má schopnosÈ vyvolaÈ ochorenie samostatne alebo v asociácii s in˘mi mikroorganizmami. Zatiaº nie je definitívne objasnená jeho úloha v ºudskej patológii. Vo veterinárnej praxi sú známe v‰etky uvedené druhy acetivibrií. Izolujú sa z odpadov˘ch vôd, kalov a z ostatkov po chove prasiat.
Acetobacter je rod, ktor˘ sa skladá z aeróbnych gramnegatívnych baktérií oválneho paliãkovitého
tvaru so schopnosÈou pohybu. Sú schopné oxidovaÈ etanol na kyselinu octovú. Zaraìujú sa do ãeºade
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Acetobacteraceae a obsahujú okolo 50 druhov. Izolujú sa z niektor˘ch rastlín (kávovník, cukrová trstina a iné). Patria k baktériám fixujúcim dusík. MôÏu sa tieÏ dokázaÈ v ryÏi a octe. Îijú symbioticky
s mnoh˘mi rastlinami. Jednotlivé druhy majú v˘znam pre biotechnológie a v laboratóriách majú v˘znam diferenciálno-diagnostick˘.
Acholeplasma je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne, pleomorfné baktérie podobné mykoplazmám. Majú defektnú bunkovú stenu a preto sú citlivé na zmeny osmotického tlaku.
Îijú buì saprofyticky v okolí ãloveka (v pôde a u rôznych zvierat) alebo môÏu byÈ súãasÈou patologickej flóry. U ãloveka boli izolované z orofaryngu, urogenitálneho traktu a zo spojovkového vaku. Druhy z rodu Acholeplasma ãasto (30 aÏ 40 %) kontaminujú tkanivové kultúry, prípadne iné biofarmaceutické prípravky. Vyskytujú sa v pôde, v stolici, v hnojivách a u v‰etk˘ch zvierat. Na identifikáciu moÏno
pouÏiÈ polyklonálne alebo monoklonálne ‰pecifické protilátky. Izolovalo sa nasledovn˘ch 15 druhov:
Acholeplasma morum
Acholeplasma axanthum
Acholeplasma multilocale
Acholeplasma brassicae
Acholeplasma oculi
Acholeplasma cavigenitalium
Acholeplasma equifetale
Acholeplasma palmae
Acholeplasma granularum
Acholeplasma parvum
Acholeplasma hippikon
Acholeplasma pleciae
Acholeplasma laidlawii (najãastej‰ie izolovan˘)
Acholeplasma vituli
Acholeplasma modicum
Achromobacter je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne striktne aeróbne a pohyblivé baktérie. Patrí do
ãeºade Alcaligenaceae. Jednotlivé druhy sa nachádzajú v prostredí ãloveka, v pôde a vo vode. Patrí
medzi oportúnne patogénne baktérie a napáda ºudí so zníÏenou imunitou. Izoluje sa pri viacer˘ch infekciách z krvi, moãu, likvoru, spúta a hnisu. Ide o bakteriálny rod (Genus), ktor˘ obsahuje 6 druhov,
priãom star‰í druh Achromobacter anitratus sa zadelil do druhu Acinetobacter calcoaceticus.
Známe sú druhy:
Achromobacter ruhlandii
Achromobacter denitrificans
Achromobacter spanius
Achromobacter insolitus
Achromobacter piechaudii
Achromobacter xylosoxidans (oznaãovan˘ niekde ako Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans).
Najviac pozornosti sa venuje druhu Achromobacter xylosoxidans, ktor˘ sa izoloval od pacientov s cystickou fibrózou, pri nozokomiálnej nákaze na oddelení intenzívnej starostlivosti, od nedonosen˘ch detí s meningitídou, pri septikémiách, od pacientov s popáleninami. Izoloval sa i z deionizovanej vody pri
dial˘ze obliãiek a z viacer˘ch patologick˘ch materiálov. Kmene z tohto rodu sú obyãajne rezistentné
k antibiotikám a dezinfekãn˘m prípravkom.
Acidaminococcus je rod, ktor˘ sa skladá z anaeróbnych gramnegatívnych oválnych alebo obliãke podobn˘ch kokov. V bunkovej stene obsahuje toxick˘ lipopolysacharid. Mikroorganizmus bol izolovan˘
z intestinálneho traktu o‰ípan˘ch i ãloveka. O jeho patogenite sa diskutuje. Rod Acidaminococcus sa
zaãleÀoval do viacer˘ch ãeºadí, ako sú Neisseriaceae, Viellonellaceae a v súãasnosti sa zaãleÀuje do famílie Acidaminococcaceae, ktorá je súãasÈou radu Clostridiales.
Rod Acidaminococcus obsahuje dva druhy baktérií:
Acidaminococcus fermentans
Acidaminococcus intestini, ktor˘ sa nachádza ako komenzálna baktéria v stolici ãloveka a tvorí asi
1 % z celkového mnoÏstva tam prítomn˘ch baktérií. Izoloval sa z perianálnych abscesov diabetikov
a pri niektor˘ch hnaãkovit˘ch ochoreniach.
Acidiphilium je rod baktérií, ktoré tolerujú aÏ milujú kyslé prostredie (vypl˘va z názvu). Skladá sa
z aeróbnych, gramnegatívnych a pohybliv˘ch paliãiek. Vyskytuje sa bohato v okolí ãloveka (voda, kvety, potraviny a pod.). Patrí do ãeºade Acetobacteriaceae.
Skladá sa zo ‰iestich druhov:
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Acidiphilium multivorum
Acidiphilium organovorum
Acidiphilium rubrum

Acidiphilium acidophilum
Acidiphilium angustum
Acidiphilium cryptum

Kmene v kyslom prostredí majú odolnosÈ ku kovov˘m prvkom. Sú bohaté na obsah rôznych bakteriofágov a plazmidov, pomocou ktor˘ch moÏno niektoré vlastnosti preniesÈ na iné mikroorganizmy, napr.
Escherichia. coli. Majú znaãnú oxidaãnú schopnosÈ voãi cukrom a alkoholu. ZároveÀ majú znaãnú redukãnú schopnosÈ voãi kovov˘m prvkom. Obsahujú tieÏ úãinn˘ lipopolysacharid. Ich patogenetická
úloha nie je známa, hoci sa môÏu dokázaÈ v komplexe baktérií z patologického materiálu a preto sa hovorí o ich diferenciálno-diagnostickom v˘zname.
Acidovorax je rod baktérií zloÏen˘ z aeróbnych, mezofiln˘ch, gramnegatívnych paliãkovit˘ch baktérií.
Patrí do ãeºade Comamonadaceae a obsahuje viacero druhov:
Acidovorax facilis
Acidovorax konjaci
Acidovorax temperans
Acidovorax valerianellae
Acidovorax wohlfahrtii

Acidovorax aerodenitrificans
Acidovorax anthurii
Acidovorax avenae
Acidovorax defluvii
Acidovorax delafieldii

Niektoré druhy boli v minulosti zaradené do rodu Pseudomonas. DôleÏitosÈ t˘chto mikroorganizmov
spoãíva v tom, Ïe sú schopné degradovaÈ nitroaromatické zlúãeniny. Sú tieÏ spôsobilé pouÏiÈ nitrotoluén
ako zdroj uhlíka a energie. DokáÏu ãistiÈ pôdu kontaminovanú nitroaromatick˘mi zlúãeninami pri chemick˘ch v˘robách. Enz˘m zodpovedn˘ za tieto procesy je naz˘van˘ 2-nitrotoluén-oxidáza. Izoloval sa,
purifikoval a presne charakterizoval a cel˘ proces slúÏi k bioremedikácii pôdy kontaminovanej nitroaromatick˘mi zlúãeninami.
Acinetobacter tvorí skupina nepohybliv˘ch, gramnegatívnych, aeróbnych a zväã‰a nefermentujúcich
paliãiek. Morfologicky sa kmene tohto rodu podobajú moraxellám a ãasto sa vyskytujú v dvojiciach.
V súãasnosti sa rod Acinetobacter zaraìuje do ãeºade Moraxellaceae. Vyskytujú sa bohato v prírode
(vlhké i suché prostredie, pôda, predmety a iné). Izolujú sa z patologick˘ch materiálov a tieÏ z nemocniãného prostredia, kde môÏu kolonizovaÈ medicínske prístroje a roztoky. MôÏu zapríãiÀovaÈ nozokomiálne nákazy. Rod Acinetobacter integruje baktérie zaraìované v minulosti do rodov a druhov
Neisseria, Moraxella, Mima polymorpha, Bacterium anitratum, Achromobacter anitratus a Herellea.
Medzi acinetobaktérie patrí veºa kmeÀov, ktoré sa zaãleÀujú do geneticky ohraniãen˘ch skupín tzv. genospecies. Jednotlivé genospecies obsahujú aÏ desiatky kmeÀov. ZisÈujú sa u hospitalizovan˘ch pacientov a môÏu byÈ príãinou viacer˘ch ochorení, ako sú infekcie moãového traktu, pneumopulmonálne
komplikácie, meningitídy a septické stavy. Známa je ich vysoká rezistencia k antibiotikám. Pri terapii
je treba zisÈovaÈ citlivosÈ. Známe sú nasledovné druhy acinetobaktérií:
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter calcoaceticus
Acinetobacter haemolyticus

Acinetobacter johnsonii
Acinetobacter junii
Acinetobacter lwoffii a iné.

Izolujú sa hlavne u jedincov so zníÏenou imunitou a tvrdí sa, Ïe acinetobaktery sú najãastej‰ie izolovanou skupinou z gramnegatívnych nefermentujúcich baktérií (GNF) u ºudí. Acinetobaktérie majú v urãitom zmysle protektívnu funkciu pri v˘skyte alergií. Jedinci s v˘skytom acinetobaktérií majú menej
alergick˘ch prejavov na koÏi v porovnaní s osobami bez t˘chto mikroorganizmov.
Actinobacillus je rod, ktor˘ obsahuje malé fakultatívne nepohyblivé anaeróbne gramnegatívne bacily,
ktoré sa vyznaãujú pomal˘m rastom a ‰peciálnymi kultivaãn˘mi nárokmi. V súãasnosti sa rod Actinobacillus zaãleÀuje do ãeºade Pasteurellaceae. Popísalo sa viacero druhov, z ktor˘ch pre ãloveka mal v˘znam hlavne Actinobacillus actinomycetemcomitans (comitans latinsky spájaÈ), pretoÏe sa ãasto spájal
s baktériami z rodu Actinomyces. Neskôr na základe genetick˘ch anal˘z (DNA, 16SrRNA) sa zaradil
do rodu Haemophilus (Haemophilus actinomycetemcomitans) a v súãasnosti do nového rodu Aggregatibacter (Aggregatibacter actinomycetemcomitans). Actinobacily b˘vajú súãasÈou normálnej flóry
15

mikroorganizmov ãloveka (cca 20 %). MoÏno ich izolovaÈ pri ochoreniach HDC, parodontu, pri endokarditídach a perikarditídach. Mnohé kmene z rodu Actinobacillus moÏno izolovaÈ tieÏ od zvierat, sú
to napríklad druhy:
Actinobacillus equi
Actinobacillus lignieresii
Actinobacillus pleuropneumoniae
Actinobacillus seminis
Actinobacillus ureae

Actinobacillus capsulatus
Actinobacillus hominis
Actinobacillus muris
Actinobacillus rossii
Actinobacillus suis

A. lignieresii spôsobuje granulomatózne ochorenia dobytka a oviec. a tieÏ o‰etrovateºov t˘chto zvierat.
Viaceré kmene z rodu Actinobacillus sa izolovali od ãloveka z rán, z krvi a z viacer˘ch in˘ch materiálov.
Actinobacillus actinomycetemcomitans → Haemophilus actinomycetemcomitans → Aggregatibacter
actinomycetemcomitans.
Actinobaculum je rod skladajúci sa z nesporulujúcich, grampozitívnych, nepohybliv˘ch, anaeróbnych
baktérií. Patrí do ãeºade Actinomycetaceae. Sú popísané ‰tyri druhy:
Actinobaculum suis (je pôvodcom cystitíd
u prasiat a môÏe infikovaÈ i ãloveka)
Actinobaculum massiliense

Actinobaculum schaalii
Actinobaculum urinale

Baktérie z rodu Actinobaculum spôsobujú hlavne infekcie moãového ústrojenstva u star‰ích osôb. MôÏu
sa v‰ak zistiÈ i v krvi ako pôvodca sepsy. Izolovali sa i pri zápaloch obliãiek, koÏe a pri osteomyelitíde.
Actinocorallia je rod skladajúci sa z grampozitívnych, aeróbnych a nepohybliv˘ch paliãiek, ktoré patria do ãeºade Thermomonosporaceae. Rastú v ‰irokom teplotnom rozmedzí. Optimálna rastová teplota je 28 °C. Meno dostali podºa morfológie, ktorá pripomína morské korále. Kmene aktinokorálií sa vyskytujú v prírode na rastlinách, v kôre stromov a zistili sa i v jaskyniach. U ãloveka a zvierat sa môÏu
dokázaÈ po u‰tipnutí hmyzom av‰ak bez zvlá‰tnych následkov.
Actinomadura je rod mal˘ch ãasto rozvetven˘ch paliãiek vyskytujúcich sa v Ïivotnom prostredí ãloveka (pôda, rastliny, t⁄nie a pod.). V niektor˘ch situáciách sa môÏu tieto baktérie zúãastÀovaÈ na tvorbe
mycetómu. Mycetóm sa objavuje najãastej‰ie na nohách u obyvateºov tropick˘ch oblastí, kde sa väã‰inou chodí na boso (Madura foot – Madurová noha). Obyãajne vzniká po úrazoch. Mycetóm je diagnóza klinická a nie mikrobiologická, pretoÏe na tvorbe mycetómu sa môÏe podieºaÈ viac druhov mikroorganizmov. Kmene rodu Actinomadura tieÏ môÏu spôsobovaÈ viaceré chronické a pomaly progredujúce
infekcie (peritonitída, pneumónia a iné). Nateraz sa zaraìuje do ãeºade Thermomonosporaceae.
Známe sú druhy:
Actinomadura dassonvillei a iné.

Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri

Actinomyces je rod tvoren˘ grampozitívnymi, fakultatívne aeróbnymi aÏ anaeróbnymi paliãkami, ktoré sa podobajú korynebaktériám. Tvoria i rozvetvené útvary, usporiadané ãasto ako V, Y a T. BeÏne
prevládajú vláknité formy buniek s vetvením. UvaÏovalo sa o ich zaãlenení medzi huby. Nemajú v‰ak
mitochondrie ani chitín v bunkovej stene a sú citlivé na penicilín a iné antibiotiká. Nepôsobia na ne antifungálne prostriedky. Rod Actinomyces sa zaãleÀuje do ãeºade Actinomycetaceae. Vyskytujú sa v prírode na rastlinách a majú v˘znamnú úlohu v ekológii pôdy. Majú bohatú enzymatickú v˘bavu a degradujú organick˘ materiál v pôde (chitín, lignín a iné). Sú dôleÏité pre kompostovanie. Nachádzajú sa tieÏ
na slizniciach zvierat i ãloveka a zapríãiÀujú hnisavé zápalové ochorenie aktinomykózu, ktorá môÏe maÈ
formu cervikofaciálnu, hrudnú, abdominálnu, panvovú ale môÏe postihnúÈ i CNS (abscesy). Normálne
kolonizuje sliznice respiraãného, intestinálneho a urogenitálneho systému. Ochorenie sa vyskytuje po
poru‰ení slizníc, zlej orálnej hygiene a po traumách. V terapii sa osvedãili penicilín, tetracyklíny a iné
antibiotiká. Niekedy treba pristúpiÈ i k chirurgickej lieãbe. Uveden˘ rod má mnoho druhov. Iba niektoré sa môÏu podieºaÈ na patologick˘ch procesoch. Sú to najmä druhy:
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Actinomyces hyovaginalis
Actinomyces meyeri
Actinomyces odontolyticus
Actinomyces pyogenes
Actinomyces suis
Actinomyces viscosus a iné.
Actinomyces. dentocariosus → Rothia dentocariosa

Actinomyces bovis
Actinomyces israelii
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces dentalis
Actinomyces naeslundii
Actinomyces canis
Actinomyces hordeovulneris

Aegyptianella je rod tvoren˘ mal˘mi baktériami (Rickettsia-like organism), ktoré patria do ãeºade
Anaplasmataceae. Hoci sa rod uvádza medzi medicínsky dôleÏit˘mi mikroorganizmami, má v˘znam
hlavne pre veterinárnu medicínu. Prená‰a ho klie‰È (Argas persicus). U domácich zvierat sa v krvn˘ch
náteroch, v erytrocytoch nachádzajú typické inklúzie. Aegyptianelóza sa objavuje hlavne u vtákov
(sliepky, husi, kaãice, morky a iné) a tieÏ u dobytka, plazov, obojÏivelníkov v Afrike, v Ázii a v˘nimoãne i v juÏnej Európe. Predpokladá sa, Ïe môÏe spôsobiÈ ÈaÏkosti i u ãloveka v endemickej oblasti. Na
ochorení sa podieºajú nasledovné druhy:
Aegyptianella botuliformis (infekcie u hlodavcov
v Afrike)

Aegyptianella pullorum
Aegyptianella bacterifera (infekcie hlavne
u obojÏiveln˘ch Ïivoãíchov)

Aeróbne mikroorganizmy existujú iba v prítomnosti kyslíka a vyÏadujú ho pre svoj rast a rozmnoÏovanie. Ide o veºkú skupinu mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú na koÏi, slizniciach a v orgánoch tela. Podºa nárokov na kyslík sa hovorí o aerotolerantn˘ch, mikroaerofiln˘ch a fakultatívne aeróbnych mikroorganizmoch. Poznatky o kyslíkov˘ch nárokoch sú potrebné pre kultivaãné anal˘zy a urãovanie
vlastností jednotliv˘ch kmeÀov. Nároky na kyslíkovú atmosféru sa udávajú ako základné vlastnosti druhov mikroorganizmov.
Aerococcus je rod, ktor˘ tvoria grampozitívne aeróbne koky. ZaãleÀuje sa do ãeºade Aerococcaceae
a táto je súãasÈou radu Lactobacillales. Baktérie tohto rodu sú nepohyblivé, fakultatívne anaeróbne,
netvoria spóry a sú kataláza negatívne. Izolovali sa z prostredia (vzduch, rastliny, prach, nemocniãné
prostredie) a od ºudí z koÏe, ucha, oãí a z krvi. Majú nízku virulenciu a vyvolávajú ochorenia u ºudí so
zníÏenou imunitou. Izolovali sa z moãu pri infekciách (hlavne star‰í jedinci), z krvi pri septikémiách, endokarditídach, meningitídach a pri granulocytopéniách. Rod Aerococcus má nasledovné druhy:
Aerococcus suis
Aerococcus sanguinicola
Aerococcus christensenii

Aerococcus viridans
Aerococcus urinaehominis
Aerococcus urinaeequi
Aerococcus urinae

Aerokoky sú z antibiotík citlivé na makrolidové antibiotiká, tetracyklíny a chloramfenikol. Jednotlivé
kmene sa lí‰ia v citlivosti na antibiotiká a preto sa u nich rovnako ako u ostan˘ch baktérií odporúãa zistiÈ pred aplikáciou antibiotík rezistencia voãi nim.
Aeromonas je rod patriaci do ãeºade Aeromonadaceae. Skladá sa z gramnegatívnych pohybliv˘ch i nepohybliv˘ch paliãiek usporiadan˘ch v dvojiciach. Niektoré druhy môÏu tvoriÈ i dlh‰ie vlákna. Delia sa
na dve skupiny. Do prvej patria nepohyblivé aeromonády patogénne hlavne pre ryby, kde je zástupcom
Aeromonas salmonicida. Nerastú pri teplote nad 30 °C a preto nie sú pre ãloveka patogénne. Druhú
skupinu tvoria pohyblivé druhy, ktoré podºa vlastností zadeºujeme do viacer˘ch skupín, ako sú:
Aeromonas hydrophila
Aeromonas sobria

Aeromonas caviae

Vyskytujú sa na celom svete a to hlavne vo vode, v pôde, v potravinách a na smetiskách. MôÏu sa nachádzaÈ v intestinálnom trakte studenokrvn˘ch i teplokrvn˘ch Ïivoãíchov a to zväã‰a bez príznakov.
MôÏu v‰ak zapríãiÀovaÈ ochorenia u jedincov so zníÏenou imunitou. MôÏu byÈ príãinou septick˘ch
stavov.
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Známe sú druhy:
Aeromonas veronii a iné

Aeromonas schubertii

Viaceré aeromonády boli zaãlenené do in˘ch rodov alebo druhov, ako napríklad:
Aeromonas hydrophila subsp. anaerogenes → Aeromonas caviae
Aeromonas hydrophila subsp. proteolytica → Vibrio proteolyticus
Aeromonas ichthioosmia → Aeromonas veronii
Aeromonas punctata subsp. punctata → Aeromonas hydrophila
Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes
Aeromonas salmonicida subsp. masoucida
Aeromonas salmonicida subsp. smithia
Aeromonády sú zodpovedné i za ãasÈ hnaãkov˘ch ochorení cestovateºov. Aeromonas schubertii sa trochu vyãleÀuje z ostatn˘ch aeromonád. MôÏe kolonizovaÈ ãrevn˘ trakt teplokrvn˘ch i studenokrvn˘ch
Ïivoãíchov. MôÏe sa objaviÈ i v extraintestinálnych patologick˘ch loÏiskách (rany a zápalové afekcie).
·trukturálne v‰ak nie je jednotn˘ druh a skladá sa z viacer˘ch biovarov. Anal˘za faktorov virulencie
ukázala, Ïe:
1. väã‰ina kmeÀov produkuje od kontaktu dependentn˘ hemolyzín,
2. bunky produkujú siln˘ cytotoxín voãi Hep-2 bunkám, ktor˘ nemá hemolytickú aktivitu,
3. v‰etky kmene Aeromonas schubertii boli v experimente patogénne pre my‰i.
V humánnej patológii sa pokladá za oportúnne patogénnu baktériu, ão závisí od epidemiologickej
situácie a od imunity infikovanej osoby. CitlivosÈ na antibiotiká b˘va nepravidelná, preto treba zisÈovaÈ
citlivosÈ v laboratóriu. Väã‰ina kmeÀov je v‰ak citlivá na aminoglykozidové antibiotiká, nalidixovú kyselinu, chloramfenikol a kotrimoxazol.
Afipia je rod gramnegatívnych, oxidázu tvoriacich, nefermentujúcich paliãiek, ktoré sú pohyblivé. Sú
vybavené jedn˘m biãíkom. Patria do ãeºade Bradyrhizobiaceae. Rod získal pomenovanie podºa pracoviska, kde bol opísan˘. AFIP znamená Armed Forses Institute of Pathology. Pôvodne sa predpokladalo, Ïe kmeÀ Afipia felis je zodpovedn˘ za následky po uhryznutí psom alebo ‰krabnutím maãkou av‰ak
imunologické anal˘zy nepotvrdili tento predpoklad. V súãasnosti sa potvrdzuje, Ïe kmene tohto rodu
môÏu participovaÈ na patogenéze viacer˘ch ochorení (uhryznutie psom, podobné ochorenie ako legionelóza, ‰okov˘ toxick˘ syndróm a iné ochorenia).
Rod Afipia má nasledovné druhy:
Afipia broomeae
Afipia clevelandensis

Afipia felis
Afipia birgiae
Afipia massiliensis

a dokázalo sa i viacej genospecies ãakajúcich na pomenovanie.
Aggregatibacter je nov˘ rod skladajúci sa z fakultatívne anaeróbnych, nepohybliv˘ch, nesporulujúcich,
mal˘ch kokoidn˘ch paliãiek, ktoré sú gramnegatívne. Kultivácia vyÏaduje bohaté médiá a kultivaãnú
atmosféru so zv˘‰en˘m obsahom CO2 (5 aÏ 10 %).
Rod Aggregatibacter patrí do ãeºade Pasteurellaceae a má 3 druhy baktérií:
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, ktor˘ sa v minulosti naz˘val Actinobacillus, neskôr Haemophilus a v súãasnosti patrí do rodu Aggregatibacter. Kolonizuje ãloveka i zvieratá, vyskytuje sa v ústnej dutine ãloveka i zvierat a môÏe byÈ príãinou endokarditíd, zápalov mäkk˘ch tkanív, abscesov a parodontitíd. Nachádza sa i v ranách po zvieracom pohryznutí. âlení sa na viac sérovarov (sérotypov),
napr. sérovar „c“ sa vyskytuje v Japonsku, v âíne, vo Vietname a v in˘ch azijsk˘ch ‰tátoch, klon JP2 má
vy‰‰iu virulenciu a spôsobuje parodontitídu. Vyskytuje sa v oblasti JuÏnej Európy a Severnej Afriky.
Aggregatibacter aphrophilus bol izolovan˘ z krvi pri endokarditídach, z mozgov˘ch abscesov a z biofilmov chorého zubného tkaniva.
Aggregatibacter segnis sa môÏe izolovaÈ z ústnej dutiny, z materiálu odobratého z faryngu; pri endokarditídach a zápalov˘ch afekcií.
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Baktérie rodu Aggregatibacter sú primárne rezistentné voãi penicilínu a makrolidov˘m antibiotikám. Sú citlivé na cel˘ rad antibiotík ako napríklad na cefalosporíny, na doxycyklín, na aminoglykozidy a iné.
Aglutinácia je metóda na dôkaz neznámeho antigénu známou ‰pecifickou protilátkou alebo opaãne
známym antigénom sa dokáÏe vlastnosÈ protilátky. Pri aglutinácii reaguje korpuskulárny antigén (baktérie, erytrocyty, bunky, ãastice buniek a pod.), naz˘van˘ aglutinogén so ‰pecifick˘mi protilátkami naz˘van˘mi aglutiníny vo vhodnom prostredí elektrolytov (fyziologick˘ roztok). Prvá ãasÈ tejto reakcie je
‰pecifická, pri ktorej sa aglutiníny naviaÏu na antigén a druhá ãasÈ reakcie je ne‰pecifická, pri ktorej vytvoren˘ komplex vo vhodnom prostredí vypadáva z roztoku a tvorí aglutinát. Reakciu moÏno odãítaÈ
voºn˘m okom alebo prístrojom aglutinoskopom. Pri aglutinácii riedime sérum fyziologick˘m roztokom
v geometrickom rade a k nariedenému séru sa pridá ‰tandardné mnoÏstvo známeho antigénu. Aglutinaãná reakcia sa robí viacer˘mi spôsobmi a to buì v skúmavkách (skúmavková aglutinácia), na podloÏnom sklíãku (sklíãková aglutinácia) alebo na titraãn˘ch do‰tiãkách (mikrotitraãná aglutinácia). Aglutinaãná reakcia, ako i iné sérologické reakcie, má v podstate dvojak˘ v˘znam:
1. Pomocou známeho antigénu dokazujeme v sére ‰pecifické protilátky, ãím nepriamo potvrdzujeme
diagnózu ochorenia. Táto reakcia sa ãasto pouÏíva pri stanovení diagnózy t˘fusu a parat˘fusu (Gruber-Widalová reakcia), pri diagnostike ‰kvrnivky, kde moÏno pouÏiÈ kmene Proteus OX19, OX2
a OXK (Weil-Felixova reakcia) a v tomto prípade ide o tzv. heteroaglutináciu. Aglutinácia sa tieÏ
pouÏíva pri diagnostike mnoh˘ch ìal‰ích infekãn˘ch ochorení, ako sú cholera, dyzentéria, brucelóza,
tularémia a iné.
2. Pomocou známych protilátok urãujeme identitu neznámeho antigénu (sérotypizácia). Tento spôsob
aglutinácie sa pouÏíva v mikrobiológii na urãenie antigénovej ‰truktúry izolovaného kmeÀa baktérií.
Táto aglutinácia sa obyãajne robí najprv polyvalentn˘mi sérami (urãenie rodu napr. Salmonella) a potom moÏno pouÏiÈ monovalentné séra, ktoré ‰pecificky reagujú len s urãit˘m typom antigénu. ·tandardné séra moÏno získaÈ komerãne prípadne pripraviÈ ich v laboratóriu.
O pasívnej aglutinácii sa hovorí vtedy, keì sa koloidn˘ antigén alebo haptén naviaÏe na nejakú korpuskulárnu ãasticu a miesto precipitácie sa realizuje tzv. pasívna aglutinácia, ktorá je rádovo citlivej‰ia
ako beÏná precipitácia. Ako nosiãe sa pouÏívajú bunky (najãastej‰ie erytrocyty), bentonitové ãastice
alebo latexové partikuly. Ak sa na aglutináciu pouÏijú erytrocyty, hovorí sa o hemaglutinácii. Aglutinaãné reakcie sa pouÏívajú vo virológii, bakteriológii, mykológii a to v rôznych modifikáciách. Diagnostické testy sú zaloÏené na obalení latexov˘ch ãastíc protilátkami a po ich stretnutí sa s etiologick˘m
agensom nastáva reakcia detegovaná vhodnou vizualizáciou.
Agrobacterium je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, striktne aeróbnych a oxidázu produkujúcich mikroorganizmov. Stojí blízko rodu Alcaligenes a patrí do ãeºade Rhizobiaceae. Baktérie sa nachádzajú
v prírode na rastlinách, stromoch a tieÏ u zvierat i ãloveka. Kmene opisovaného rodu spôsobujú nádory u rastlín. Najviac ‰tudovan˘ kmeÀ v rámci rodu je Agrobacterium tumefaciens (star‰í názov Bacterium tumefaciens) a to pre jeho schopnosÈ prená‰aÈ DNA medzi kmeÀmi toho istého rodu a rastlinami.
Takto sa stal nástrojom pre genetické inÏinierstvo. Taxonómia a nomenklatúra u tohto rodu nie sú definitívne dorie‰ené.
Agrobacterium tumefaciens spôsobuje u rastlín nádorové ochorenia konjugatívnym prenosom DNA
segmentu (T-DNA) a to z baktérií plazmidom indukujúcim tumory (Ti). T-DNA plazmid ºahko preniká do hostiteºskej bunky a exprimujú sa tumory a cel˘ rad aminokyselín a hormónov. Dlho sa predpokladalo, Ïe ide o patogénneho ãiniteºa len u rastlín. Ukázalo sa v‰ak, Ïe kmeÀ je zodpovedn˘ i za postihnutie ãloveka s oslabenou imunitou, nie v‰ak zdrav˘ch jedincov. U izolovan˘ch buniek alebo
tkanivov˘ch kultúr od ãloveka prípadne zvierat moÏno preniesÈ T-DNA do ich genetickej informácie
av‰ak bez biologick˘ch dôsledkov.
Z ìal‰ích druhov boli opísané a charakterizované nasledovné druhy:
Agrobacterium radiobacter
Agrobacterium rhizogenes

Agrobacterium rubi
Agrobacterium tumefaciens

19

Agrococcus je menej známy rod v lekárskej mikrobiológii. Kmene sa izolovali z povrchov viacer˘ch vyzret˘ch syrov, z kompostov a dokonca z uholnej bane. Rod patrí do ãeºade Microbacteriaceae
a má viacej druhov. Obsahuje grampozitívne baktérie paliãkovitého typu, nepohyblivé, netvoriace
spóry.
Známe sú druhy:
Agococcus terreus
Agrococcus baldri
Agrococcus citreus
Agrococcus jenensis
Agrococcus versicolor
Agrococcus carbonis
Agrococcus jejuensis
Agrococcus lahaulensis
Agrococcus casei
Agromyces je rod v pôde sa vyskytujúcich grampozitívnych baktérií patriacich do ãeºade Microbacteriaceae. Obsahuje vy‰e 20 druhov. Niektoré z druhov agromycét (A. ramosus a iné) majú schopnosÈ
inaktivovaÈ iné baktérie v prostredí vrátane kvasiniek. Podstata mechanizmu nie je doteraz objasnená.
Nie je to v‰ak filtrát, ale celotelová schopnosÈ. Baktérie sa vyskytujú v prírode na pestr˘ch lúkach, na
pú‰Èach, v hrobkách, v jaskyniach a na mnoh˘ch rastlinách. V˘znam pre lekársku mikrobiológiu je
hlavne diferenciálno-diagnostick˘.
Alcaligenes rod sa skladá z gramnegatívnych, obligátne aeróbnych, nesporulujúcich a pohybliv˘ch
paliãiek, ktoré rastú pri teplote 25 aÏ 37 °C. Rod Alcaligenes sa zaãleÀuje do ãeºade Alcaligenaceae,
ktorá patrí podºa nov‰ích poznatkov do radu Burkholderiales. Druhy rodu Alcaligenes sa beÏne vyskytujú v okolí ãloveka, v pôde, vo vode a na koÏi. Izolujú sa tieÏ z lekárskych aparátov v nemocnici, z krvi, spúta, moãu a z in˘ch biologick˘ch vzoriek. Nebezpeãné sú pre osoby so zníÏenou imunitou. Známe sú viaceré druhy:
Alcaligenes odorans
Alcaligenes latus
Alcaligenes eutrophus
Alcaligenes viscolactis

Alcaligenes faecalis
Alcaligenes denitrificans subsp. denitrificans
Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans
Alcaligenes piechaudii
Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans

Kmene z rodu Alcaligenes sú pomerne rezistentné na antibiotiká a pri lieãbe sa treba riadiÈ podºa antibiotikogramu. Obyãajne sú citlivé na kolistín a kotrimoxazol. Alcalescens dispar patril v minulosti
k ãasto identifikovan˘m baktériám. Podºa nov‰ích poznatkov je v‰ak variantom Escherichia coli a má
podobné patogénne vlastnosti. Niekedy je zloÏité odlí‰iÈ ho od baktérii z rodu Shigella, ktor˘ sa tieÏ pokladá za variant Escherichia coli.
Alicyclobacillus do tohto rodu patria grampozitívne, striktne aeróbne, acidofilné a termofilné baktérie, ktoré sa môÏu nachádzaÈ v ovocn˘ch ‰Èavách a spôsobovaÈ ich kazenie. Rod patrí do ãeºade
Alicyclobacillaceae. Bakteriálne spóry kmeÀov alicyklobacilov sú rezistentné k pasteurizácii (92 °C /10
sek.) Preto sa musia pouÏiÈ úãinnej‰ie postupy mnohokrát pri vy‰‰om tlaku. Kmene s bohatou enzymatickou v˘bavou rozkladajú ovocné ‰Èavy za vzniku rôznych vôní aÏ zápachov. Produkty sú potom
nepouÏiteºné. Rod Alicyclobacillus má vy‰e 20 druhov a na ‰túdium a testovanie sa pouÏíva druh
Alicyclobacillus acidoterrestris.
Aliivibrio rod obsahuje gramnegatívne paliãky, pohyblivé (majú 1 aÏ 12 biãíkov), fakultatívne anaeróbne a nehemolytické. Vyskytujú sa hlavne v morskej vode. V mori a jeho okolí Ïijú v symbióze s morsk˘mi Ïivoãíchmi. Patria do ãeºade Vibrionaceae. Rod reprezentuje Aliivibrio fischeri, u ktorého bola prv˘krát opísaná bioluminiscencia a jej regulácia ako „quorum sensing“. U kmeÀa sa podrobne
pre‰tudovala genetická regulácia bioluminiscencie a zistilo sa, Ïe na regulácii emisie sa zúãastÀuje 5 génov a niekoºko extern˘ch faktorov rozhodujúcich o stimulácii alebo inhibícii transkripcie t˘chto génov.
Meno Aliivibrio fischeri je známe od roku 2007. V minulosti mal mikroorganizmus rôzne názvy
(Achromobacter fischeri, Bacillus fischeri, Bacterium phosphorescens indigenus, Microspira fischeri,
Microspira marina, Photobacterium fischeri, Vibrio noctiluca).
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Rod Aliivibrio má 6 druhov:
Aliivibrio fischeri
Aliivibrio finsterrensis
Aliivibrio logei

Aliivibrio salmonicida
Aliivibrio sifiae
Aliivibrio wodanis

Alishewanella je rod, ktor˘ obsahuje halofilné, gramnegatívne baktérie rastúce pri teplote 25 aÏ
42 °C a optimum je pri 37 °C. K rastu potrebujú NaCl a podºa koncentrácie sa dá usudzovaÈ i na druh.
Rod patrí do ãeºade Alteromonadaceae. Skladá sa z 5 druhov:
Alishewanella jeotgali,
Alishewanella tabrizica.

Alishewanella aestuarii,
Alishewanella agri,
Alishawanella fetalis,

Izolované boli z prírodn˘ch zdrojov (voda, vlhké plochy, rieky a pod.). Alishewanella fetalis bola izolovaná z ºudského plodu av‰ak patologická úloha nie je známa.
Alistipes je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych paliãkovit˘ch baktérií, ktoré vyÏadujú pri kultivácii
anaeróbne prostredie. Niektoré druhy vytvárajú pri kultivácii pigment. Jednotlivé druhy patria do ãeºade Rikenellaceae. Izolovali sa z materiálov od ºudí (krv, stolica, abscesy, apendicitída a iné).
Druhy patriace do rodu Alistipes:
Alistpes putredinis (typov˘ druh)
Alistipes shahii

Alistipes finegoldii
Alistipes indistinctus
Alistipes onderdonkii

Alkalibacillus rod sa skladá z grampozitívnych, striktne aeróbnych, sporulujúcich a halofiln˘ch baktérii zaraden˘ch do ãeºade Bacillaceae. Izolovali sa hlavne z morskej vody, z morského pobreÏia a tieÏ zo
slan‰ej pôdy.
Rod obsahuje 6 druhov:
Alkalibacillus haloalkaliphilus (typov˘ druh)
Alkalibacillus halophilus
Alkalibacillus filiformis
Alkalibacillus salilacus
Alkalibacillus flavidus
Alkalibacillus silvisoli
Alloiococcus je bakteriálny rod skladajúci sa z grampozitívnych, aeróbnych a nepohybliv˘ch kokov usporiadan˘ch v skupinkách. Mikroorganizmus je známy od roku 1992 a bol identifikovan˘ pri
16S rRNA anal˘ze a zaraden˘ do ãeºade Carnobacteriaceae. Rod reprezentuje hlavne Alloiococcus
otitis (niekde i otitidis), ktor˘ je pôvodcom (+ iné kmene) zápalu stredného ucha hlavne u detí a menej u dospel˘ch. Deti majú ãastej‰ie u‰né zápaly, lebo majú krat‰iu Eustachovu trubicu a majú ju tieÏ
uloÏenú horizontálnej‰ie v porovnaní s dospel˘mi.
Allomonas enterica → Vibrio fluvialis (Allomonas enterica je názov uvádzan˘ v star‰ej literatúre). Ide
o gramnegatívnu, ohnutú, halofilnú paliãku, ktorá zapríãiÀuje gastroenteritídy rôznej intenzity, ak sú nelieãené a nediagnostikované, môÏu konãiÈ aÏ letálne a to hlavne u mal˘ch detí. Ochorenie svojim priebehom pripomína choleru. Odli‰uje sa vysokou teplotou, v stolici sa vyskytuje krv a hlien. Za virulenciu zodpovedajú enterotoxické látky, cytolyzín, cytotoxín a rôzne enz˘my, medzi ktor˘mi prevládajú proteázy.
Alloscardovia je meno rodu patriaceho do ãeºade Bifidobacteriaceae, ktor˘ obsahuje grampozitívne,
nepohyblivé, anaeróbne a asporogénne paliãky. Izolovali sa od ºudí z materiálov z intestinálneho a urogenitálneho traktu a tieÏ z krvi. Rovnako sa vyskytujú i u zvierat. Otázky patogenity a virulencie sú stále predmetom skúmania, úvah a diskusií. Kmene tohto rodu majú veºmi blízko k bifidobaktériám. Doteraz sa hodnotí iba jeden kmeÀ Alloscardovia omnicolens.
Alteromonas je rod gramnegatívnych, pohybliv˘ch, paliãkovit˘ch baktérií, ktor˘ sa priraìuje ku nefermentujúcim baktériám a niektoré jeho druhy sa tieÏ oznaãujú ako Shewanella. Patria do ãeºade Alteromonadaceae a zadeºujú sa do 6 druhov:
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Alteeromonas macleodii
Alteromonas marina
Alteromonas stellipolaris

Alteromonas addita
Alteromonas hispanica
Alteromonas litorea

V minulosti do rodu Alteromonas patril i Pseudomonas putrefaciens (Alteromonas putrefaciens, Achromobacter putrefaciens), ktor˘ v súãasnosti je zaãlenen˘ do rodu Shewanella. Baktérie tohto rodu sa vyskytujú v blízkosti ãloveka, degradujú ostatky potravín a môÏu byÈ i komenzálnou baktériou v zaÏívacom trakte ãloveka.
Niektoré druhy alteromonád sa izolovali z morskej vody, z r˘b a tieÏ z patologick˘ch materiálov od
ãloveka pri zápaloch oãí, u‰í, peritonea a in˘ch ãastí tela. O úlohe alteromonád v zápalov˘ch procesoch
sa diskutuje a hºadajú sa faktory patogenity a virulencie jednotliv˘ch druhov.
Amesov test sa pouÏíva na zisÈovanie mutagénnosti látok Ïivotného prostredia. Vychádza sa z predpokladu, Ïe kaÏdá kancerogénna látka je i mutagénna. KancergénnosÈ sa musí testovaÈ na definovan˘ch
Ïivoãí‰nych modeloch, ão je nároãné pracovne i ekonomicky. Skríning látok prostredia (chemikálie,
zloÏky potravín, nápojov, súãasti v˘robkov a pod.) sa preto vykonáva pomocou Amesovho testu. V teste sa pouÏíva zmutovaná baktéria z rodu Salmonella, ktorá nemá schopnosÈ syntetizovaÈ aminokyselinu histidín his –. Po zmie‰aní extraktu z peãene, zmutovanej baktérie a testovanej látky salmonela sa
v pozitívnom prípade zmení na his + a vyrastie na pôde bez histidínu. Pri kontrole zmutované salmonely na pôde bez pridania testovanej chemickej látky nevyrastú
Amoniphilus rod sa skladá z anaeróbnych, pohybliv˘ch, sporulujúcich, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré
sú v mlad‰ích formách grampozitívne a v star‰ej bakteriálnej kultúre gramnegatívne. Preto sú oznaãované ako kmene gramvariabilné. Druhy rodu Ammoniphilus sa zaraìujú do ãeºade Paenibacillaceae.
Vyskytujú sa v okolí ãlovek a to na rastlinách, dreve, nástrojoch a v individuálnom prípade môÏu sa primie‰aÈ i do patologick˘ch materiálov.
Rod Ammoniphilus má dva druhy:
Ammoniphilus oxalaticus

Ammoniphilus oxalivorans

Amycolatopsis je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, filamentóznych baktérií, ktoré patria do ãeºade Pseudonocardiaceae. Plnia dôleÏitú úlohu v látkovej v˘mene prostredia, pretoÏe môÏu degradovaÈ viaceré organické materiály (metanol, keratín a iné). Sú tieÏ tolerantné voãi kovov˘m prvkom (Ïelezo, meì, nikel a iné) a sú producentom niektor˘ch antibiotík (rifampicín, vankomycín a iné). Do rodu
Amycolatopsis patrí viac ako 35 druhov. Existuje niekoºko literárnych údajov o náleze kmeÀov z tohto rodu v patologick˘ch ºudsk˘ch materiáloch a sú údaje o patogenetickom pôsobení na placentu koní
s následn˘m potratom.
Známej‰ie druhy sú:
Amycolatopsis marina
Amylocolatopsis vancoresmycina
a desiatky ìal‰ích.

Amycolatopsis palatopharyngis
Amycolatopsis rifamycina
Amycolatopsis flava

Anaeróbne mikroorganizmy patria medzi mikroorganizmy, ktoré môÏu existovaÈ iba pri nízkej koncentrácii aÏ v celkovej neprítomnosti kyslíka. Uvedená skupina mikroorganizmov zohráva v˘znamnú
úlohu pri udrÏiavaní biologickej rovnováhy v prírode a tvorí veºkú skupinu baktérií. Mnohé kmene
z tejto skupiny sú v˘znamnou súãasÈou beÏnej flóry ãloveka, osídºujú koÏu, sliznice a tvoria vy‰e
90 % normálnej flóry intestinálneho traktu. U zdravého jedinca Ïijú na koÏi, slizniciach a orgánoch
ako ne‰kodné kmene, ale pri poru‰ení obranno-adaptaãnej rovnováhy sa prejavia ako patogénne
ãinitele. Stáva sa to pri malignitách, defektoch imunity, imunosupresívnej lieãbe a pri v‰etk˘ch stavoch, kde je zníÏená imunita a kde môÏu penetrovaÈ hlb‰ie do organizmu (úrazy). Pri ochoreniach sa
môÏu dostaÈ k postihnutému jedincovi z okolia (tetanus, botulizmus, rôzne traumatózy). Baktérie
majú exogénny alebo endogénny pôvod (abscesy, traumatizmus a iné). Podºa vzÈahu ku kyslíku rozoznávajú sa mikroorganizmy mikroaerofilné, aerotolerantné, striktne anaeróbne, fakultatívne anaeróbne a obligatórne anaeróbne. Pre obligatórne anaeróbne prítomnosÈ kyslíka môÏe maÈ aÏ letálny
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úãinok. Inhibiãn˘ úãinok kyslíka je spôsoben˘ ch˘baním enz˘mov potrebn˘ch pre transport elektrónov k molekule O2. Anaeróbne baktérie majú enz˘my, ktoré redukujú kyslík na hydrogénperoxid
a superoxid, ale mnohé anaeróbne kmene nemajú katalázu, peroxidázu a superoxiddismutázu, aby
mohli inaktivovaÈ vzniknuté toxické produkty. V˘sledkom je po‰kodenie (inaktivácia) striktn˘ch
anaeróbnych baktérií aÏ s letálnym koncom. Preto anaeróbne baktérie pri infekciách majú zvlá‰tne
poÏiadavky na odber materiálu na vy‰etrenie a takisto zvlá‰tne poÏiadavky na kultiváciu. Aeróbne
a anaeróbne baktérie Ïijú v spoloãenstvách, kde je rôzna tenzia kyslíka, a preto sa ãasto vidí pestrá
flóra, napr. v ústnej dutine. Baktérie sa zadeºujú do skupín, ako sú anaeróbne sporulujúce paliãky
(klostrídie) a anaeróbne nesporulujúce baktérie (koky, paliãky). Anaeróbne mikroorganizmy spôsobujú ÈaÏké ochorenia, ako sú botulizmus, tetanus, anaeróbne traumatózy a abscesy, proti ktor˘m sa
uplatÀuje aktívna alebo pasívna imunoprofylaxia.
Anaerococcus je rod známy od roku 2001 skladajúci sa z grampozitívnych, nepohybliv˘ch a anaeróbnych kokov. Rod Anaerococcus patrí do ãeºade Clostridiaceae a skladá sa zo 7 druhov:
Anaerococcus prevotii
Anaerococcus tetradius
Anaerococcus vaginalis

Anaerococcus hydrogenalis
Anaeerococcus lactolyticus
Anaerococcus murdochii
Anaerococcus octavius

Kmene rodu Anaerococcus sa izolovali z materiálov pri beÏnom vy‰etrovaní (v˘tery z vagíny, nosa, koÏe) a tieÏ pri patologick˘ch procesoch (abscesy, vaginóza, bakteriémia, poranenia a pod.).
Anaerotruncus je nov‰í bakteriálny rod obsahujúci grampozitívne, anaeróbne, pleomorfné paliãkovité
baktérie, ktoré sa zaraìujú do ãeºade Ruminococcaceae. Izolovali sa z ºudskej stolice hlavne od detí.
Zatiaº ch˘bajú správy o ich patogenite a virulencii.
Typov˘m druhom je Anaerotruncus colihominis.
Anaerorhabdus je gramnegatívna anaeróbna, nepohyblivá paliãka, ktorá sa zriedkavo vyskytuje na slizniciach ãloveka. Rod Anaerorhabdus sa zaãleÀuje do ãeºade Bacteroidaceae. Kmene sa izolujú z rôznych patologick˘ch materiálov (krv, punktát z kæbu, rôzne v˘luãky pri zápaloch a gangrenózne prejavy
v ústnej dutine). Rod reprezentuje druh Anaerorhabdus furcosus, ktor˘ sa izoloval nielen z patologick˘ch materiálov ale i mnoh˘ch zvierat vrátane plazov a prasiat.
Anaplasma je rod, ktor˘ obsahuje druhy, ktoré sa môÏu vyskytovaÈ v erytrocytoch a leukocytoch vo
forme guºovit˘ch inklúzií ohraniãen˘ch membránou. KaÏdá inklúzia obsahuje 1 aÏ 8 iniciálnych teliesok. Tieto telieska sa vo vakuole buniek delia prieãnym delením. Anaplasmy sa doteraz nepodarilo rutinne kultivovaÈ. Vyskytujú sa ako obligátne parazity stavovcov a sú prená‰ané niektor˘mi ãlánkonoÏcami (klie‰te rodu Ixodes, Dermacentor a iné). Spôsobujú i ochorenia ãloveka, ktoré sa podobajú
ehrlichiózam (horúãka, malátnosÈ, bolesÈ hlavy, poruchy krvného obrazu). Naz˘vajú sa anaplazmóza.
Rod Anaplasma patrí do ãeºade Anaplasmataceae (star‰ie zadelenie Ehrlichiaceae) a obsahuje niekoºko druhov:
Anaplasma ovis spôsobuje infekcie u oviec a kôz,
Anaplasma marginale infekãná pre dobytok,
zebry, bizóny a iné zvieratá,
Anaplasma caudatum

Anaplasma centrale
Anaplasma phagocytophilum (v star‰ej literatúre
Ehrlichia phagocytophila)

Treba spomenúÈ, Ïe pri diagnostike sa vyuÏívajú i metódy nepriame, a pri identifikácii sa vyuÏívajú imunofluorescenãné metódy.
Aneurinibacillus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, sporulujúcich, paliãkovit˘ch
a pohybliv˘ch bakteriálnych druhov. Zaraìuje sa do ãeºade Paenibacillaceae. Jednotlivé kmene bohato produkujú rôzne enz˘my a dôsledkom je rozkladanie mnoh˘ch prírodn˘ch látok. Z t˘chto dôvodov
sa pouÏívajú tieto baktérie i v biotechnológii. Vyskytujú sa v okolí ãloveka (pôda, odpady, geologické
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práce a pod.). Ojedinele sa môÏu niektoré druhy objaviÈ i v ºudskej stolici. O patogenite nie sú zatiaº
Ïiadne správy. Rod Aneurinibacillus obsahuje nasledovné druhy:
Aneurinibacillus aneurinilyticus
Aneurinibacillus migulans
Aneurinibacillus danicus
Aneurinibacillus thermoaerophilus
Anogenitálny syndróm sa objavuje pri chlam˘diovej infekcii prená‰anej pohlavn˘m stykom, tzv. Lymphogranuloma venereum. Pôvodcom infekcie je Chlamydia trachomatis – sérotypy L1, L2, La2 a L3.
Ochorenie ma viacero ‰tádií, ktoré sa lí‰ia bolestivosÈou a stupÀom de‰trukcie. Chlam˘die zapríãiÀujú zápal predov‰etk˘m urogenitálneho traktu. MôÏu infikovaÈ i iné orgány, ako sú oãi, ústna dutina. Vyvolávajú cervikálnu lymfadenopatiu a u muÏov majúcich sex s muÏmi sa môÏe vyvinúÈ i proktitída. Pri diagnostike sa opierame o dôkaz chlam˘dií alebo dôkaz protilátok. V terapii sa dlhodobo aplikujú antibiotiká.
Antibiotiká je názov pre látky úãinné proti mikroorganizmom. Pôvodne boli izolované zo skupín samotn˘ch mikroorganizmov. Základné ‰truktúry sa chemicky modifikujú. Mnohé antibiotiká sa uÏ pripravujú biosynteticky aj synteticky. Antibiotiká sú najãastej‰ie pouÏívané a predpisované lieky a pracovníci najmä laboratórií klinickej mikrobiológie a klinick˘ch smerov sú s nimi dobre oboznámení.
Existuje i mnoÏstvo kvalitn˘ch príruãiek a monografií, ktoré poskytujú aktuálne a potrebné vedomosti.
Antigény baktérií tvoria dôleÏitú súãasÈ pre identifikáciu izolovan˘ch kmeÀov a tieÏ pre posúdenie obranyschopnosti a tvorby protilátok. Pod antigénom sa rozumie makromolekulárna látka, ktorá po vniknutí
do organizmu je rozpoznaná ako cudzia a navodí imunitnú odpoveì charakterizovanú prítomnosÈou buniek (lymfocyty) alebo protilátok (imunoglobulíny). âasÈ antigénovej molekuly je zodpovedná za imunogénnosÈ a ãasÈ za ‰pecifickosÈ. ·pecifickosÈ podmieÀujú povrchové ‰truktúry naz˘vané antigénové determinanty alebo epitopy. Antigén môÏe vyvolaÈ imunitnú odpoveì a s vytvoren˘mi protilátkami alebo
bunkami vytvára ‰pecifickú väzbu, ktorú moÏno vizualizovaÈ. Ak antigén indukuje imunitnú odpoveì naz˘va sa i imunogén a ãasÈ, ktorá vytvára s protilátkami viditeºnú reakciu sa naz˘va haptén.
Bakteriálne druhy i rody majú komplexnú ‰truktúru a skladajú sa z viacer˘ch antigénov a hapténov,
ão sa vyuÏíva na ich identifikáciu (sérotypizáciu) a na nepriamu diagnostiku infekãn˘ch ochorení. KaÏd˘ mikroorganizmus má svoju typickú antigénovú ‰truktúru, ktorá tieÏ môÏe podliehaÈ zmenám.
U streptokokov sa pozná polysacharidov˘ antigén „C“, podºa ktorého sa streptokoky ãlenia na skupiny oznaãované ako A, B, C aÏ Z. „A“ skupina streptokokov sa podºa antigénovej ‰truktúry môÏe rozdeliÈ na typy 1 aÏ 100.
Poznatky o antigénovej ‰truktúre vyuÏívame tieÏ pri identifikácii enterobaktérií, ktoré majú tri základné typy antigénov:
– telov˘, somatick˘ antigén „O“,
– biãíkov˘, flagelárny antigén „H“ (je známych viacero antigénov H)
– púzdrov˘, kapsulárny antigén „K“.
VyuÏívanie poznatkov o antigénovej ‰truktúre pomáha zr˘chºovaÈ a spresÀovaÈ diagnostiku nielen
enterobaktérií ale i in˘ch bakteriálnych skupín, ão má znaãn˘ v˘znam i pri epidemiologick˘ch sledovaniach. Podºa vytvoren˘ch protilátok voãi známym antigénom môÏeme nepriamo usudzovaÈ na etiológiu ochorenia.
Antistreptodornáza (Antidezoxyribonukleáza B) je protilátka proti streptokokovej dezoxyribonukleáze
B, ktorá je produkovaná streptokokmi skupiny A. Jej stanovenie sa pouÏíva spolu s dôkazom in˘ch protilátok proti streptokokov˘m exoproduktom pri diagnostike reumatickej horúãky a tieÏ pri aplikácii streptokokov˘ch prípravkov s antikoagulaãn˘m (trombolytick˘m) úãinkom (streptokináza + streptodornáza).
V˘skyt antistreptodornázov˘ch prípadne antistreptokinázov˘ch protilátok u pacientov neutralizuje aktívne enz˘my a robí preparáty neúãinn˘mi. Antistreptodornáza je ãastej‰ie zv˘‰ená ako ASLO pri glomerulonefritídach a má vy‰‰iu prediktívnu hodnotu. Za v˘znamné sa povaÏujú titre nad 300 j / ml.
Antistreptokináza sa stanovuje v situáciách, keì ASLO u pacienta nie je preukazne zv˘‰ené a predpokladá sa prekonanie streptokokovej infekcie. Streptokináza je enz˘m produkovan˘ streptokokmi skupiny A, ktor˘ aktivuje plazminogén na plazmín, ão je enz˘m zasahujúci do zráÏania krvi.
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Antistreptohyaluronidáza sa stanovuje spolu s ASLO pri postreptokokov˘ch komplikáciách, ako sú
reumatická horúãka a glomerulonefritída.
Antistreptolyzín O (oznaãuje sa skratkou ASLO alebo ASO) je názov protilátky proti streptolyzínu O,
ktor˘ je produkovan˘ streptokokmi skupiny A. Jej stanovenie sa pouÏíva na potvrdenie prekonania
streptokokovej infekcie, po ktorej sa môÏe vyvinúÈ reumatická horúãka, reumatické ochorenie srdca,
chorea minor alebo glomerulonefritída. Po prekonaní streptokokovej infekcie môÏu vzniknúÈ zdravotné ÈaÏkosti a nepriamy dôkaz prekonania infekcie prispieva k r˘chlej‰ej a správnej diagnostike. Metóda je komerãne dostupná, ‰tandardizovaná a vyuÏíva sa v praxi. VyÏaduje sa, aby sa v indikovan˘ch
situáciách stanovilo ASLO (ASO) a za pozitívny nález sa pokladá titer vy‰‰í ako 200 jednotiek u dospel˘ch (u zdrav˘ch dospel˘ch nepresahuje 200 jednotiek, u zdrav˘ch detí v ‰kolskom veku nepresahuje 400 jednotiek). Z dynamiky vy‰etrenia moÏno usudzovaÈ i na lieãbu. Ak vysoké titre ASLO pretrvávajú napriek lieãbe, pacient je vo fáze nebezpeãenstva a treba pátraÈ po fokálnom streptokokovom
loÏisku (napr. zubn˘ granulóm).
Aquincola je nov˘ rod, zloÏen˘ z aeróbnych a pohybliv˘ch, paliãkovit˘ch, gramnegatívnych baktérií,
ktor˘ sa zaraìuje do radu Burkholderiales a nie je presne urãená ãeºaì (incertae sedis). Kmene uvedeného rodu realizujú biodegradáciu organofosfátov a viacer˘ch environmentálnych látok (ostatky po
benzíne, nafte a organick˘ch rozpú‰Èadlách), ktoré sa dostávajú do pôdy a do Ïivotného prostredia. Reprezentantom uvedeného rodu je druh Aquincola tertiaricarbonis.
Arachnia propionica → Propionibacterium propionicum (Arachnia názov v star‰ej literatúre). Pomenovanie Arachnia sa stále pouÏíva a patrí do skupiny aktinomycét. Preto sa moÏno stretnúÈ i s názvom
Actinomyces propionicum. Izolovala sa z mozgov˘ch abscesov, zo stolice, ústnej dutiny a hlavne z okolia zubov. U ãloveka sa moÏno v˘nimoãne stretnúÈ s aktinomykózou na tvári tzv. lumpy jaw a u zvierat
sa zase objavuje aktinomykóza big jaw.
Arcanobacterium je rod, ktor˘ sa zaraìuje do ãeºade Actinomycetaceae. Predstavuje malé kyjakovité
paliãky, pleomorfné, farbiace sa grampozitívne aÏ gramlabilne a morfologicky neodlí‰iteºné od korynebaktérií. Vytvára tzv. inverzn˘ CAMP test, ão znaãí, Ïe na rozhraní línie kultúry Arcanobacterium
haemolyticum a Staphylococcus aureus je zábrana hemol˘zy. Vyskytuje sa v nosohltane zväã‰a star‰ích
ºudí a môÏe vyvolaÈ faryngitídy, angíny s vyráÏkami na koÏi, hnisanie rán, endokarditídy, meningitídy
a iné zápalové komplikácie. Z faktorov patogenity produkuje fosfolipázu D a hemolyzín. Uvádzajú sa
iba tri druhy, ktoré sú patogénne pre ãloveka:
Arcanobacterium haemolyticum
Arcanobacterium bernardiae
Arcanobacterium pyogenes
Archaea organizmy naz˘vané tieÏ Archaebacteria (Archaebaktérie) sú jednobunkové organizmy
a podobne ako baktérie nemajú formované jadro a tvoria skupinu tzv. prokaryotick˘ch organizmov.
Od baktérií sa lí‰ia v mnoh˘ch oblastiach. Baktérie majú v bunkovej stene peptidoglykan, k˘m archaea nemajú peptidoglykan ale majú v stene in˘ polymér. Poznatky o bunkách Archaea sa datujú
hlavne od roku 1970 a súvisia s pouÏitím metód sekvenovania DNA. Hoci Archaea sa mikroskopicky podobajú baktériám, svojou skladbou a vlastnosÈami predstavujú novú skupinu Ïiv˘ch organizmov. Pôvodne pracovník Univerzity v Illinois C. Woese, ktor˘ tieto v˘skumy zaãal, rozdelil Ïivé systémy na tri skupiny – eukaryota, eubakteria a archaea. Navrhuje sa tieÏ, aby sa nepouÏíval termín
archaebaktérie, pretoÏe tieto Ïivé systémy majú v urãitom ohºade bliÏ‰ie k eukaryotick˘m bunkám
ako k baktériám. Archaea môÏu preb˘vaÈ v extrémnych podmienkach – pri vysokej teplote aÏ nad
100 °C, vo vysokej koncentrácii NaCl, v kyslom i alkalickom prostredí, v chlade, na dne oceánov. Niektoré produkujú metán z jednoduch˘ch prírodn˘ch zloÏiek. U urãit˘ch archaetov sa zistila tvorba
pigmentu citlivého na svetlo – bacteriorhodopsínu, ktor˘ pumpuje protóny mimo membránu a keì
tieto protóny teãú späÈ, pouÏijú sa pri syntéze ATP, ão je zdrojom energie pre bunku. Bakteriorhodopsín je veºmi podobn˘ pigmentu rhodopsínu, ktor˘ sa nachádza v oãnej retine. V súãasnosti sa zloÏky Archaea delia na skupiny:
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Halofilné organizmy – Ïijú v slanom prostredí (niektoré aÏ v 35 % NaCl),
Termofilné organizmy – Ïijú v prostredí s extrémne vysokou teplotou,
Psychrofilné organizmy – nachádzajú sa v chladnom prostredí,
Metánogenné organizmy – produkujú metán (CH4) z CO2 a H2 a odpadov˘ch zloÏiek (fekálie, kompost,
ovzdu‰ie a pod.) a produkujú ho i niektoré zvieratá, ktoré majú tieto organizmy v intestinálnom trakte. Jeden kus hovädzieho dobytka môÏe za 24 hod. vytvoriÈ aÏ 400 litrov metánu. Metán vyprodukovan˘ metánofiln˘mi organizmami moÏno pouÏiÈ na v˘robu tepla, elektriny a v inom priemyselnom zameraní. Metanogény sa zistili i v ãrevách ãloveka, dobytka, termitov a in˘ch Ïivoãíchov. Príslu‰níci skupiny
Archaea patria medzi extremofilné organizmy. Ich objavy priniesli niekoºko pomôcok i pri laboratórnych metódach. Bielkovinové molekuly sú rezistentné voãi vysokej teplote. Preto ich moÏno pouÏiÈ
tam, kde reakcie musia prebiehaÈ pri vy‰‰ej tepote, napr. reakcie PCR, termocyklery a pod.
Arcobacter je gramnegatívna fakultatívne anaeróbna paliãka v star‰ej literatúre naz˘vaná Campylobacter butzleri. Rod Arcobacter sa zaãleÀuje do ãeºade Campylobacteraceae. BeÏne sa vyskytuje u dobytka a spája sa i s hnaãkov˘mi ochoreniami ãloveka. Známych je niekoºko druhov, z ktor˘ch iba tri sú
patogénne pre ãloveka:
Arcobacter butzleri
Arcobacter cryaerophilus
Arcobacter skirrowii

Arcobacter nitrofigilis
Arcobacter sulfidicus

Najãastej‰ím pôvodcom infekcií (enteritis) a bakteriémií je Arcobacter butzleri a potom Arcobacter
cryaerophilus. Enteritída sa spája s nauzeou, bolesÈami brucha, dávením a zv˘‰enou telesnou teplotou.
Druh Arcobacter skirrowii sa tieÏ izoloval od pacienta s chronick˘mi hnaãkami. Ostatné druhy sa izolovali z listov rastlín, z vody a z mnoh˘ch zdrojov v prírode.
Aromatoleum je bakteriálny rod obsahujúci gramnegatívne baktérie schopné biodegradovaÈ niektoré
organické látky v prostredí. Rod Aromatoleum patrí do ãeºade Rhodocyclaceae a má dva druhy:
Aromatoleum aromaticum

Aromatoleum alkani

Arsenophonus je bakteriálny rod zloÏen˘ z gramnegatívnych paliãiek a patrí do ãeºade Enterobacteriaceae. Intenzívne sa ‰tuduje pre znaãné mnoÏstvo genetického materiálu a hlavne preto, Ïe existuje
v symbiotick˘ch vzÈahoch s viacer˘mi ãlánkonoÏcami. Genetick˘ materiál sa prená‰a horizontálne i vertikálne a zväã‰a po samiãej línií. Ide o v˘znamn˘ biologick˘ fenomén, pretoÏe bunky v symbióze determinujú v˘sledné vlastnosti hmyzu a in˘ch napadnut˘ch objektov. Niektoré bunky v symbiotickom
pomere hynú, ão zapríãiÀujú intracelulárne symbionty.
Druhy rodu Arsenophonus sú:
Arsenophonus nasoniae
Arsenophonus arthropodicus

Arsenophonus triatominarum
a iné.

Arthrobacter je bakteriálny rod zloÏen˘ z kmeÀov, ktoré sa vyskytujú hlavne v pôde. Ide o grampozitívne, aeróbne baktérie. Ich tvar závisí od dæÏky existencie. V mlad‰om období ide o paliãky a neskôr
prechádzajú ku kokom. Patria do ãeºade Micrococcaceae. Niektoré kmene majú vlastnosÈ redukovaÈ
‰esÈ mocn˘ chróm, ktor˘ postihuje ºudskú koÏu (iritácia) a je pre ãloveka toxick˘. MôÏu degradovaÈ
pesticídy pouÏívané v poºnohospodárstve. Mnohé z uveden˘ch prejavov sa realizujú v kooperácii s in˘mi baktériami a to v sinergick˘ch pomeroch. Známe sú nasledovné druhy:
Arthrobacter crystallopoietes
Arthrobacter globiformis
Arthrobacter chlorophenolicus
Arthrobacter nicotianae
Atopobium tvorí rod grampozitívnych anaeróbnych a nesporulujúcich paliãiek ktoré sú podobné laktobacilom. Rod Atopobium sa v súãasnosti zaraìuje do ãeºade Coriobacteriaceae. Sú súãasÈou ústnej
flóry, pohlavn˘ch orgánov Ïeny a tieÏ respiraãného traktu. PríleÏitostne sa môÏu zúãastÀovaÈ na zápalov˘ch procesoch. MôÏu sa objaviÈ i u domácich zvierat. Najznámej‰ie druhy sú:
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Atopobium parvulum (izolovan˘ zo zápalu pºúc)
Atopobium fossor (izolovan˘ zo zápalu pºúc
a z abscesov u koÀa).

Atopobium minutum
Atopobium rimae
Atopobium vaginae (izolovan˘ od zdravej Ïeny)

Aurantimonas je nov‰í rod baktérií, ktoré sa jednoznaãne priãleÀovali k morsk˘m mikroorganizmom.
Malé baktérie patria do ãeºade Aurantimonadaceae, farbia sa gramnegatívne, produkujú oxidázu a katalázu a tieÏ karotenoidov˘ pigment, ktor˘ chráni kmene pred slneãn˘m Ïiarením. Vo vode spôsobujú
choroby korálov a môÏe dôjsÈ aÏ k ich uhynutiu. Zistilo sa tieÏ, Ïe sa môÏu izolovaÈ z ºudského materiálu, ako sú exsudáty z pºúc, krv, kontaktné ‰o‰ovky, roztoky na ãistenie ‰o‰oviek a pod.
Rod Aurantimonas sa skladá z viacer˘ch druhov:
Aurantimonas frigidaquae
Aurantimonas pelagi
Aurantimonas mediterranea

Aurantimonas coralicida
Aurantimonas altamirensis
Aurantimonas ureilytica

Autovakcína je pomenovanie pre vakcínu zhotovenú z kmeÀov baktérií alebo mikroskopick˘ch húb
izolovan˘ch od pacienta, ktorému sa bude aplikovaÈ. V minulosti sa autovakcíny ãasto pouÏívali na
lieãbu chronick˘ch a recidivujúcich ochorení a alergick˘ch komplikácií. V súãasnosti sa pouÏívajú menej a iba tam, kde ‰tandardné metódy lieãby nie sú úãinné alebo etiologick˘ agens sa stal rezistentn˘m
na antibiotiká. Pracovisko zhotovujúce autovakcíny musí maÈ na prípravu povolenie, vhodné priestorové, personálne a materiálové podmienky. Nozografické ohraniãenie úãelu prípravy, v˘ber kmeÀov,
ich inaktivácia a riedenie musia byÈ starostlivo pripravené. Pri hotov˘ch autovakcínach sa aplikuje najvy‰‰ie riedenie a postupne sa prechádza na koncentrovanej‰ie dávky. Pripravené autovakcíny sa aplikujú ako kvapky, tobolky, tabletky alebo injekãne (subkutánne). Autovakcíny zvy‰ujú ne‰pecifickú
i ‰pecifickú imunitu a zniÏujú atopickú precitlivenosÈ, lebo menia pomer v zastúpení lymfocytov. Alergická hypersenzitivita sa spája so zv˘‰enou aktivitou buniek Th2, ktoré syntetizujú interleukíny zodpovedné za alergick˘ stav (Il-4, Il-5 a ìal‰ie). V súãasnosti sú autovakcíny nahrádzané komerãn˘mi prípravkami, ako sú napríklad Bronchovaxon, Urovaxon, Luivac, Ribomunyl, Biostim a iné, ktoré sa
osvedãili pri zvy‰ovaní imunity a pri lieãbe alergick˘ch ochorení. Na Slovensku sa zaãala táto lieãba oficiálne aplikovaÈ od roku 1956.
Avibacterium rod tvoria gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne, kokom podobné aÏ paliãkovité baktérie patriace do ãeºade Pasteurellaceae. Rod sa vyãlenil z veºkej skupiny mikroorganizmov patriacich
do rodu Pasteurella. Izolujú sa väã‰inou od zvierat ako súãasÈ normálnej bakteriálnej flóry a pri poru‰ení obranyschopnosti môÏu byÈ príãinou i ochorení. MoÏno ich zistiÈ i u ãloveka po pohryznutí, ‰krabnutí, tieÏ z ústnej dutiny.
Rod má nasledovné druhy:
Avibacterium avium – (Pasteurella avium alebo Haemophilus avium) sa izoluje ako komenzálny
mikroorganizmus u vtákov. MôÏe v‰ak spôsobiÈ sinusitídy a pneumónie u teliat.
Avibacterium gallinarum – izoluje sa ako súãasÈ normálnej flóry u vtákov a príleÏitostne ako etiologick˘ agens pri ochoreniach zvierat.
Avibacterium paragallinarum – príãina zápalov d˘chacích ciest u kurãiat.
Avibacterium volantium – vyskytuje sa u vtákov i in˘ch zvierat, patogenita je zatiaº nejasná
Avibacterium endocarditis – sa opakovane izoloval z chlopní endokardu pri zápaloch (endokarditídach) u kurãiat.
Avibaktérie sa objavujú v star‰ej literatúre pod menami Pasteurella alebo Haemophilus.
Azoarcus rod tvoren˘ gramnegatívnymi, fakultatívne anaeróbnymi a pohybliv˘mi baktériami, ktoré
patria do ãeºade Rhodocyclaceae. MoÏno ich izolovaÈ v okolí ãloveka (voda, vzduch, predmety), majú
bohat˘ metabolizmus a rozkladajú niektoré organické materiály (napr. toluén a iné). PouÏívajú sa
v biotechnologick˘ch procesoch.
Rod obsahuje druhy:
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Azoarcus indigens
Azoarcus tolulyticus
Azoarcus toluvorans

Azoarcus anaerobius
Azoarcus buckelii
Azoarcus communis
Azoarcus evansii

Azohydromonas je rod, ktor˘ obsahuje skupinu gramnegatívnych baktérií, ktoré sú vyuÏívané v biotechnológii a poºnohospodárstve. Nachádzajú sa v prírode v okolí ãloveka a patria do ãeºade Alcaligenaceae. Rozkladajú biomasu a ostatky v poºnohospodárstve, priãom produkujú zloÏky potrebné na v˘robu obalov a rôznych plastick˘ch prípravkov. Nie sú údaje o patogenetickom pôsobení. Treba s nimi
rátaÈ hlavne pri diferenciálnej diagnostike. V rámci uvedeného rodu sa uvádzajú dva druhy:
Azohydromonas australica

Azohydromonas lata

B
Bacillus je rod, ktor˘ obsahuje grampozitívne, aeróbne a sporulujúce paliãky. Vyskytujú sa v prírode
a väã‰ina druhov je nepatogénna. VeºkosÈ buniek súvisí s pôvodom a so spôsobom kultivácie. Rastú v ‰irokom rozmedzí teplôt. Niektoré z druhov rodu Bacillus sa pouÏívajú ako zdroje antibiotík (Bacillus
subtillis – bacitracín, Bacillus polymyxa – polymyxín). Rod Bacillus patrí do ãeºade Bacillaceae.
Patogenitu voãi ãloveku a zvieratám prejavujú hlavne Bacillus anthracis, Bacillus cereus a Bacillus
thuringiensis, ktor˘ je patogénny pre hmyz. Typov˘m kmeÀom je Bacillus subtilis. Spóry kmeÀov rodu Bacillus sú termorezistentné. Najznámej‰í z tohto rodu je Bacillus anthracis, ktor˘ tvorí mohutné
grampozitívne paliãky s rovn˘mi koncami, v strede majú endospóru a z patologického materiálu majú
puzdro. Spóry sú vysoko rezistentné a v pôde môÏu preÏívaÈ veºmi dlho. V patogenite sa uplatÀujú: vysoká invazivita, antifagocytárne vlastnosti puzdra a produkcia trojzloÏkového toxínu, ktor˘ je zodpovedn˘ za vznik edému a hemoragickej nekrózy. Bacillus anthracis vyvoláva u zvierat a u ãloveka
nebezpeãné ochorenie antrax (sneÈ slezinná, ãesky uhlák). Ochorenie je známe vysokou letalitou.
Existuje nebezpeãenstvo pouÏitia spór Bacillus anthracis bioteroristami alebo armádami ako biologického bojového prostriedku. V klinickom obraze poznáme:
1. koÏnú formu antraxu (pustula, vred, lymfadenitída – pustula maligna),
2. pºúcnu formu antraxu (hemoragická pneumónia, mediastinitída),
3. ãrevnú formu antraxu (sepsa, ‰ok, porucha hemokoagulácie),
4. hnisavú meningitídu.
ârevná forma antraxu sa vyskytuje hlavne u postihnut˘ch zvierat (hemorágia, zmenená stolica, ‰ok),
k˘m u ºudí sa vyskytuje zriedkavej‰ie. Antrax sa prená‰a kontaktom, vd˘chnutím mikroorganizmov, jedlom, vodou a pod. Inkubaãná doba b˘va 1 aÏ 5 dní. V terapii sa odporúãajú vysoké dávky penicilínu.
Bacillus cereus sa vyskytuje v okolí ãloveka, v pôde, v prachu, náhodne zneãisÈuje materiály na mikrobiologické vy‰etrenie, ako i potravinové zloÏky. Morfologicky sa podobá na Bacillus anthracis ale na
krvnom agare tvorí masívnu hemol˘zu. Ochorejú hlavne osoby so zníÏenou imunitou. Bacillus cereus
tvorí enterotoxín a toxickú substanciu stimulujúcu vomitus. Bol izolovan˘ pri viacer˘ch ochoreniach,
ako sú septikémie, endokarditídy, perikarditídy, nekrotizujúce pneumónie, meningitídy, peritonitídy,
myonekrózy, hnaãky a iné. ârevné komplikácie sa podobajú stafylokokovej enterotoxikóze.
Bacillus subtilis, ktor˘ má v‰etky vlastnosti rodu a pri zvlá‰tnych metabolick˘ch moÏnostiach vytvára endospóry. Endospóru moÏno klasifikovaÈ ako útvar metabolicky stagnujúci a odoln˘ voãi podmienkam prostredia (zná‰a teplotné extrémy, sucho, vysoké dávky ionizujúceho Ïiarenia a pod.).
ÎivotnosÈ endospór sa odhaduje aÏ na tisícky rokov. Bacillus subtilis je predmetom intenzívneho ‰túdia vo vedeck˘ch kruhoch a pouÏíva sa na prípravu rekombinantn˘ch proteínov. Produkuje viacero
proteáz vyuÏívan˘ch v priemysle (zmie‰avané s detergentn˘mi ãistiacimi prostriedkami a i.). Z hygienického hºadiska sa podieºa na kazení potravín.
Bacillus coagulans sa podieºa tieÏ na kazení potravín najmä na hnití paradajok.
Rod Bacillus má e‰te vy‰e 40 druhov, ktoré plnia svoje úlohy v prírodn˘ch metabolick˘ch
dejoch.

28

Bacillus (Bacil) – história v minulosti sa oznaãovali objavené mikroorganizmy menami objaviteºov,
ktoré v literatúre a v praxi stále pretrvávajú. Stretávame sa e‰te s názvami:
Bacil Bordet-Gengouov → Bordetella pertussis
Bacil Doederleinov → skupina laktobacilov
Bacil Friedländerov → Klebsiella pneumoniae
Bacil Gärtnerov → Salmonella enterica (S. enteritidis)
Bacil Hansenov → Mycobacterium leprae
Bacil Hoffmannov → Corynebacterium pseudodiphthericum
Bacil Klebsa a Löfflera → Corynebacterium diphtheriae
Bacil Kochov → Mycobacterium tuberculosis
Bacil Malasseza a Vignala → Yersinia pseudotuberculosis
Bacil Pfeifferov → Haemophilus influenzae
Bacil Stefansky-ho → Mycobacterium lepraemurium
Bacil Whitmore-ho → Burkholderia pseudomallei
Bacillus prodigiosus → star‰í názov pre kmeÀ, ktor˘ patrí do rodu Serratia
Bakteriocíny sú látky produkované viacer˘mi gramnegatívnymi alebo grampozitívnymi baktériami.
Pôsobia inaktivaãne na kmene toho istého druhu alebo na iné druhy v prostredí a to buì bakteriostaticky alebo bakteriocídne. Z hºadiska vlastností ide o peptidy alebo proteínové molekuly a obsahujú vo svojej v˘bave 20 aÏ 60 aminokyselín. Sú odolné voãi teplu a zmenám pH ale sú veºmi citlivé na proteolytické
enz˘my. Baktérie súÈaÏia o potravu, priestor a celkovú aktivitu. Bakteriocíny sú nástrojom t˘chto aktivít
(Quorum Sensing). Ich aktivita spoãíva v pôsobení na membránu cieºovej baktérie, v membráne vznikajú
otvory (póry) spojené s transmineralizáciou a únikom látok dôleÏit˘ch pre existenciu baktérií.
Produkcia bakteriocínov je ovládaná plazmidmi. KmeÀ produkujúci bakteriocín je rezistentn˘ voãi
vlastn˘m produktom. V ‰pecializovan˘ch laboratóriách moÏno stanoviÈ bakteriocíny a moÏno ich i vyuÏiÈ na typizovanie urãit˘ch kmeÀov. Escherichia coli produkuje kolicíny (colicines), Pseudomonas
aeruginosa produkuje pyocíny (pyocines) a Serratia marcescens produkuje marcescíny. V literatúre
moÏno stretnúÈ mnoho názvov bakteriocínov, ako napr. acidocín, actagardín, erwiniomycín, glycinnecín,
planosporín, agrocín, aureocín, kolicín, duramycín, enterocín, epidermín, laktocín, lakticín, mutacín,
nisin, pediocín, reutericín, vibriocín a iné.
Bakteriocíny sa intenzívne sledujú z hºadiska medicíny. DôleÏit˘m poznatkom je zistenie, Ïe bakteriocíny produkujú i nepatogénne baktérie kolonizujúce ºudské telo. Pri aplikácii antibiotík sa neniãia
iba patogénne ale i nepatogénne baktérie. Bakteriocíny sa ‰tudujú i z aspektu diagnostiky a lieãby nádorov. Testovali sa tieÏ pri lieãbe AIDS. Bakteriocín z Lactococcus lactis „nisin“ sa pouÏíva na konzerváciu potravín (E234).
Bacterionema matruchotii → Corynebacterium matruchotii, druh Bacterionema bol pôvodne zaãlenen˘ do rodu Actinomyces. Skladá sa z grampozitívnych rozvetven˘ch paliãiek a je fakultatívne anaeróbny. Bol izolovan˘ z dentálnych povlakov a predpokladá sa, Ïe má vzÈah k tvorbe zubného kazu.
Druh je uvádzan˘ e‰te v star‰ích monografiách a v nov‰ích sa uÏ nenachádza.
Bacterium anitratum bolo v minulosti ãasto izolované z rôznych klinick˘ch materiálov (spútum, moã,
v˘tery a iné) a bolo priãlenené k druhu Acinetobacter calcoaceticus.
Bacteroides je rod tvoren˘ skupinou gramnegatívnych, nesporulujúcich, obligátne anaeróbnych paliãiek, ktoré sú zväã‰a vybavené puzdrom. Nachádzajú sa hlavne v hrubom ãreve, v ústnej dutine a v po‰ve u Ïien. Rod bol opakovane reklasifikovan˘ a vytvorili sa z neho ìal‰ie nové rody. Z pôvodného rodu sa vyãlenili samostatné rody Prevotella a Porphyromonas. Niektoré druhy rodu Bacteroides sa
v minulosti naz˘vali Ristella a Eggerthella. Druhy rodu Bacteroides patria do ãeºade Bacteroidaceae
a tvoria v˘znamnú ãasÈ flóry zaÏívacieho traktu.
Bakteroidy delíme tieÏ na skupiny:
Bacteroides fragilis (v minulosti Ristella fragilis), sem patria kmene zväã‰a izolované z infekcií bru‰nej dutiny a z po‰vy. Kmene tejto skupiny tvoria asi 1 % baktérií v ãreve a stolici.
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Bacteroides melaninogenicus, tvorí pri kultivácii tmavo pigmentované kolónie (z toho meno melaninogenicus). Baktérie tejto skupiny sa nachádzajú hlavne v ústnej dutine, kde môÏu zapríãiÀovaÈ rôzne ochorenia s abscesmi a moÏno sa s nimi stretnúÈ i pri infekciách horn˘ch d˘chacích ciest. V zozname medicínsky dôleÏit˘ch druhov sa uvádzajú nasledovné bakteroidy:
Bacteroides pyogenes
Bacteroides splanchnicus
Bacteroides stercoris
Bacteroides suis
Bacteroides tectum
Bacteroides thetaiotaomicron
Bacteroides uniformis
Bacteroides ureolyticus

Bacteroides caccae
Bacteroides coagulans
Bacteroides distasonis
Bacteroides eggerthi
Bacteroides forsythus
Bacteroides fragilis
Bacteroides helcogenes
Bacteroides ovatus
Bacteroides putredinis

Druhy preradené do in˘ch rodov, uvádzané v star‰ej literatúre:
Bacteroides asaccharolyticus → Porphyromonas asaccharolytica
Bacteroides bivius → Prevotella bivia
Bacteroides buccae → Prevotella buccae
Bacteroides buccalis → Prevotella buccalis
Bacteroides capillus → Prevotella buccae
Bacteroides denticola → Prevotella denticola
Bacteroides disiens → Prevotella disiens
Bacteroides endodontalis → Porphyromonas endodontalis
Bacteroides furcusus → Anaerorhabdus furcosus
Bacteroides gingivalis → Porphyromonas gingivalis
Bacteroides gracilis → Campylobacter gracilis
Bacteroides intermedius → Prevotella intermedia
Bacteroides levii → Porphyromonas levii
Bacteroides loescheii → Prevotella loescheii
Bacteroides macacae → Porphyromonas macacae
Bacteroides melaninogenicus subsp. intermedius → Prevotella intermedia
Bacteroides melaninogenicus subsp. melaninogenicus → Prevotella melaninogenica
Bacteroides multiacidus → Mitsuokella multiacidus
Bacteroides nodosus → Dichelobacter nodosus
Bacteroides ochraceus → Capnocytophaga ochracea
Bacteroides oralis → Prevotella oralis
Bacteroides oris → Prevotella oris
Bacteroides pentosaccus → Prevotella buccae
Bacteroides pneumosintes → Dialister pneumosintes
Bacteroides praeacutus → Tissierella praeacuta
Bacteroides ruminicola subsp. brevis → Prevotella ruminicola subsp. brevis
Bacteroides salivosus → Porphyromonas salivosa
Kmene z rodu Bacteroides tvoria dôleÏitú ãasÈ flóry zaÏívacieho traktu teplokrvn˘ch Ïivoãíchov a ãloveka. Zistilo sa, Ïe v 1 g ºudskej stolice sa nachádza 1010 aÏ 1011 baktérií patriacich medzi bakteroidy.
Kmene bakteroidov participujú na degradácii komplexn˘ch molekúl v ãrevnom trakte a hlavne na glykanoch rastlinného pôvodu. Väã‰inou ide o oportúnne patogénne baktérie, spôsobujúce infekcie v peritoneálnej dutine, apendicitídy, komplikácie po chirurgick˘ch zákrokoch, abscesy a iné komplikácie.
Asi 80 % intraabdominálnych infekcií je zapríãinen˘ch kmeÀmi z rodu Bacteroides a hlavn˘m agensom
b˘va Bacteroides fragilis.
Bacteroidetes je bohat˘ bakteriálny kmeÀ (phylum) skladajúci sa z troch veºk˘ch tried gramnegatívnych, nesporulujúcich, anaeróbnych baktérií. Baktérie sa vyskytujú v prostredí ãloveka (pôda, morská
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voda, jaskyne atì.), v ãrevnom trakte, na koÏi, v ústnej dutine. Baktérie uvedenej skupiny patria medzi
oportúnne patogénne a patria do viacer˘ch ãeºadí a rodov.
Skupina Bacteroidetes sa ãlení na tri triedy:
1. Bacteroides
2. Flavobacteria
3. Sphingobacteria
v rámci ktor˘ch sa nachádzajú ãeºade a rody, ako sú:
– Bacteroidaceae
– Flavobacteriaceae
– Flexibacteriaceae
– Rhodotermus
– Sphingobacterium
Skupina baktérií Bacteroidetes sa spomína pri vzniku a terapii obezity. Uvedená skupina baktérií spolu so skupinou Firmicutes tvoria asi 90 % baktérií kolonizujúcich distálnu ãasÈ hrubého ãreva a tento
vzÈah je zodpovedn˘ za obezitu. Zv˘‰ené mnoÏstvo baktérií zo skupiny Firmicutes sa zisÈuje u obéznych jedincov, k˘m u jedincov s normálnou hmotnosÈou prevládajú baktérie zo skupiny Bacteroidetes.
V niektor˘ch laboratóriách sa urãuje i koeficient medzi uveden˘mi skupinami baktérií. Ukazuje sa, Ïe
patogenéza obezity je zloÏitá a zúãastÀuje sa na nej nielen konzumácia energeticky bohatej v˘Ïivy, ale
i dediãnosÈ, nedostatok pohybu a tieÏ zloÏenie ãrevnej bakteriálnej flóry.
Bakteriofágy (fágy) je oznaãenie vírusov napadajúcich bakteriálnu bunku. Vyznaãujú sa nepatrn˘mi
rozmermi (10 aÏ 500 nm) a sú obligátne intracelulárne parazity. Tvorí ich hlavne nukleová kyselina
a bielkovina. Z nukleovej kyseliny obsahujú fágy iba jeden druh (ãastej‰ie DNA). Obsah DNA b˘va
rôzny, niekedy je to aÏ 50% telesnej v˘bavy. Fágy mimo Ïivú bunku nie sú schopné reprodukcie, vyÏadujú kore‰pondujúcu bakteriálnu Ïivú bunku. Cel˘ proces reprodukcie má niekoºko fáz. Ak ide o virulentného fága, napadnutá bunka sa rozpadne a uvoºní do okolia ìal‰ie fágy. Existuje v‰ak aj in˘ proces,
pri ktorom bakteriofág nepo‰kodzuje hostiteºskú bunku, udrÏuje sa v nej a pri ìal‰om delení prechádza
na potomstvo. Tento fenomén sa naz˘va lyzogénia. Fág je v bunke neinfekãn˘ a naz˘va sa profág, spája sa s chromozómom alebo sa nachádza extrachromozomálne. Tieto fágy schopné redukcie na profágy a vyvolania lyzogénie bunky sa naz˘vajú mierne (temperované) bakteriofágy. Bakteriálna bunka
v ‰tádiu lyzogénie získava nové fenotypické vlastnosti, môÏe produkovaÈ toxín alebo sa objavia nové
faktory virulencie. V ‰tádiu lyzogénie sa produkuje difterick˘ toxín, enterotoxín A stafylokokov, erytrogénny toxín pri ‰arlachu produkovan˘ streptokokmi skupiny A, konverzia O-antigénov niektor˘ch salmonel a pod. Fágy sa pouÏívajú na fagotypizáciu niektor˘ch druhov baktérií (Salmonella typhi, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae a iné), ão má znaãn˘ v˘znam
v epidemiologickej práci. V minulosti sa uvaÏovalo o vyuÏití fágov v lieãbe infekãn˘ch ohorení av‰ak
pôvodné predstavy sa celkom neuplatnili v praxi. Fágová typizácia sa realizuje v ‰pecializovan˘ch laboratóriách. Bakteriofágy moÏno odhaliÈ v‰ade tam, kde existujú nejaké baktérie. Preto sa uvaÏuje, Ïe
fágy sú najroz‰írenej‰ia biologická mnoÏina v biosfére a najviac sa ich nachádza v morskej vode. Pri
predpoklade, Ïe antibiotiká budú postupne strácaÈ svoju lieãebnú schopnosÈ, bakteriofágy ostávajú jednou z alternatív boja proti mikroorganizmom.
Balneatrix je bakteriálny rod, opísan˘ v roku 1987 po v˘skyte ochorení (pneumónie a meningitídy) u pacientov v kúpeºoch v juÏnom Francúzsku. Izolovali sa a identifikovali gramnegatívne pohyblivé paliãky
(s 1 biãíkom polárne), ktoré dostali názov Balneatrix alpica a patria do ãeºade Oceanospirillaceae.
Bartonella je rod zloÏen˘ z mal˘ch, ohnut˘ch, gramnegatívnych, mikroaerofiln˘ch paliãiek, ktoré moÏno diferencovaÈ molekulárno-biologick˘mi metódami (PCR a iné). Patria medzi fakultatívne intracelulárne parazity. Sú to baktérie ÈaÏko kultivovateºné s moÏnosÈou kultivácie iba za ‰peciálnych podmienok.
Niektoré druhy z rodu Bartonella patrili najskôr k rickettsiám a neskôr boli zaradené do rodu Rochalimaea. V súãasnosti sa rod Bartonella zaraìuje do ãeºade Bartonellaceae. V‰etky bartonely spôsobujú
ochorenie ãloveka naz˘vané bartonelózy. Okrem ãloveka sa bartonely vyskytujú i u zvierat (napríklad
maãky Bartonella henselae) a zväã‰a sú prená‰ané ãlánkonoÏcami. Vo‰ ‰atová je vektorom pre Barto-
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nella quintana, ão je pôvodca zákopovej alebo volyÀskej horúãky. Rezervoárom sú obyãajne zvieratá,
z ktor˘ch sa baktérie prená‰ajú na ãloveka artropódami. Na váÏnych ochoreniach ãloveka sa e‰te podieºajú:
Bartonella bacilliformis – spôsobuje Carrionovu chorobu (Oroya fever, Verruga peruana), vyskytuje sa v Peru, Ekvadore a Kolumbii.
Bartonella elizabethae – rezervoárom je krysa, u ãloveka spôsobuje endokarditídu.
Bartonella henselae – spôsobuje vaskulárnu angiomatózu a bacilárnu peliózu peãeÀového parench˘mu, charakterizovanú mal˘mi cystami s obsahom krvi. Ochorenie sa vyskytuje u osôb so zníÏenou
imunitou. Bola tieÏ izolovaná z lymfatick˘ch uzlín pacientov po ‰krabnutí maãkou (cat scratch disease).
Bartonella quintana (star‰í názov Rochalimaea quintana) je pôvodcom zákopovej alebo volyÀskej
horúãky, ktorá sa vyskytovala u vojakov poãas I. Svetovej vojny. Prená‰ali ju v‰i z ãloveka na ãloveka
a bola charakterizovaná periodick˘mi vzostupmi teploty a neuralgick˘mi bolesÈami. Bola tieÏ izolovaná od pacientov s endokarditídou.
Bartonella vinsonii sa zistila u pacientov s HIV.
Od ãloveka a zvierat boli e‰te izolované:
Bartonella grahamii
Bartonella vinsonii
Bartonella washoensis a iné.

Bartonella peromysci
Bartonella talpae
Bartonella clarridgeiae

BCG je oznaãenie pre Bacil Calmetta a Guerina. Ide o kmeÀ oãkovacej látky proti tuberkulóze, ktor˘
pochádza z kmeÀa Mycobacterium bovis. Tento stratil virulenciu po 230 násobnom preoãkovaní na deficientn˘ch kultivaãn˘ch médiách v Pasteurovom ústave v Lille v rokoch 1908 aÏ 1920. Injikovanie BCG
ãloveku navodí tuberkulínovú hypersenzitivitu spolu s imunitou. Ide o tzv. celulárnu imunitu realizovanú hlavne T-lymfocytmi. Oãkovanie proti tbc bolo doteraz povinné. Oãkovanie sa stalo predmetom
mnoh˘ch diskusií a vo viacer˘ch krajinách (USA, ‰táty EU) sa prestalo povinne oãkovaÈ proti tbc. Aj
Slovensko sa pridalo k t˘mto krajinám a na príãine boli hlavne neÏiaduce úãinky po oãkovaní touto látkou. Oãkovalo sa u novorodencov do 4 dní od narodenia a preoãkovávalo sa v 11 roku Ïivota. Na Slovensku poãet pacientov s tbc klesá a nateraz na 100.000 obyvateºov sa vyskytuje 12 postihnut˘ch. Svetová zdravotnícka organizácia odporúãa neoãkovaÈ tam, kde sa vyskytuje menej ako 15 osôb s tbc na
100 000 obyvateºov.
Bedsonia je star‰í názov pre rod Chlamydia.
Beneckea je star‰í názov pre halofilné, gramnegatívne kmene z rodu Vibrio vybavené luminiscenciou.
Baktérie sú súãasÈou intestinálneho traktu morsk˘ch Ïivoãíchov a sú oznaãované ako podmieneãne patogénne kmene. V súãasnosti je názov Beneckea obsolentn˘ a pouÏíva sa jednoznaãne meno Vibrio.
Pomenovania v tejto skupine sú nasledovné:
Beneckea alginolytika → Vibrio alginolyticus
Beneckea parahemolytica → Vibrio parahemolyticus
Beneckea vulnifica → Vibrio vulnificus
Reprezentanti uveden˘ch druhov sa vyskytujú na morsk˘ch pobreÏiach v planktóne, sedimentoch
a môÏu sa dostaÈ do potravín (hlavne v Japonsku). Vyvolávajú hnaãkové enterotoxikózy z potravín
a extraenterálne ochorenia hlavne rán prechádzajúcich aÏ v septické stavy.
Bergeyella zoohelcum je typov˘m kmeÀom rodu Bergeyella zloÏeného z gramnegatívnych, nesporulujúcich a pleomorfn˘ch aeróbnych paliãiek bez puzdra. V minulosti bol uveden˘ druh oznaãovan˘
Weeksella zoohelcum. Rod Bergeyella patrí do ãeºade Flavobacteriaceae. Kmene druhu Bergeyella.
zoohelcum boli izolované z viacer˘ch patologick˘ch lézií ãloveka, ako sú: abscesy na konãatinách,
septikémie, meningitídy, pneumónie a iné. U 40 aÏ 90 % psov a maãiek sa uvedená baktéria nachádza v respiraãnom systéme. Zistila sa i v ústnej dutine ãloveka. Ak sa na prítomnosÈ druhu Bergeyella.
zoohelcum myslí, diagnostika nemusí byÈ komplikovaná. Mikroorganizmus má stále dobrú citlivosÈ
na antibiotiká. Citliv˘ je na penicilín G, ampicilín, cefalotín, streptomycín a na mnohé ìal‰ie antibiotiká.
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Bifidobacterium je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, nesporulujúcich a striktne anaeróbnych paliãiek,
ktoré na koncoch môÏu byÈ i rozvetvené. Bifidobaktérie patria do ãeºade Bifidobacteriaceae a doteraz
sa identifikovalo vy‰e 30 druhov. Vyskytujú sa bohato u dojãen˘ch detí v ãrevnom trakte a v stolici.
Majú znaãn˘ v˘znam pre zdravotn˘ stav dojãiat. Podºa star‰ích predstáv materské mlieko malo obsahovaÈ tzv. bifidogénne faktory, ktoré mali napomáhaÈ rastu a rozmnoÏovaniu t˘chto mikroorganizmov.
Nov‰ie poznatky ukázali, Ïe bifidogénne faktory stimulujúce rast a rozmnoÏovanie bifidobaktérií patria do skupiny oligosacharidov, ktoré sa uÏ pridávajú do potravín. Medzi tieto látky sa zaraìujú prebiotické látky potravín, ako sú druhy vláknin, inulín, sójové oligosacharidy a iné cukry. Pripravili sa aj
syntetické látky stimulujúce pomnoÏenie bifidobaktérií v potravinách ako napr. FOS (fruktooligosacharidy). ZabraÀujú rozmnoÏovaniu in˘ch hlavne pyogénnych baktérií, ktoré môÏu byÈ príãinou i patologick˘ch komplikácií u detí. Bifidobaktérie b˘vajú ‰tandardnou súãasÈou probiotick˘ch mlieãnych
prípravkov. Vyskytujú sa tieÏ v ústnej dutine a v po‰ve. MôÏu sa zúãastÀovaÈ na patologick˘ch procesoch. Známy druh je Bifidobacterium dentium, u ktorého bola popísaná patogenita, úãasÈ na tvorbe
zubného kazu a na endogénnych anaeróbnych infekciách v ústnej dutine. Z materiálu na vy‰etrenie sa
môÏe e‰te izolovaÈ Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve a Bifidobacterium infantis. Bifidobaktérie sú súãasÈou fyziologickej flóry mikroorganizmov ãloveka, majú sacharolytické vlastnosti
a produkujú okrem in˘ch látok i kyselinu mlieãnu. Preto sa naz˘vajú i baktérie mlieãneho kvasenia.
O bifidobaktériách sa uvaÏuje v spojitosti s ich vplyvom proti mikroorganizmom, s ich syntézou vitamínov a stimuláciou lokálneho i systémového imunitného systému. Popísané sú mnohé ìal‰ie pozitívne úãinky, ako je zníÏenie hladiny cholesterolu v krvi, inhibícia prokarcinómového systému, zníÏenie
nebezpeãenstva vzniku nádorov a pod. Bifidobaktérie sa udrÏujú hlavne v hrubom ãreve, k˘m laktobacily sa nachádzajú hlavne v tenkom ãreve.
Rod Bifidobacterium zah⁄Àa vy‰e 30 druhov. V súãasnosti je predmetom sledovania hlavne druh
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12, ktor˘ je súãasÈou tzv. probiotick˘ch potravinov˘ch prípravkov. Probiotick˘m v˘Ïivov˘m prípravkom sa pripisuje pozitívny terapeuticky i preventívny úãinok
a preto sú intenzívne sledované. Uvedú sa známej‰ie druhy bifidobaktérií:
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Bifidobacterium pseudocatenulatum
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium catenulatum
Bifidobacterium angulatum
Bifidobacterium pseudolongum
Bifidobacterium magnum
Bifidobacterium dentium
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium subtile
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium thermophilum a iné.
Bifidobacterium minimum
Bilophila wadsworthia je gramnegatívna, striktne anaeróbna paliãka, ktorá je zaradená do ãeºade
Desulfovibrionaceae. Bola izolovaná z rôznych patologick˘ch materiálov pochádzajúcich zo zaÏívacieho traktu, orofaryngu a urogenitálneho traktu. Produkuje histolytické enz˘my, de‰truuje tkanivo a inhibuje β-laktamázu. Okrem ãloveka zdravého alebo chorého (apendicitída, zápaly Ïlãníka, otitída atì.)
sa druh izoloval i od zvierat (napr. prasa).
Biofilm je pomenovanie pre ‰truktúrované spoloãenstvo mikroorganizmov charakteristického usporiadania, ktoré vytvárajú baktérie na pevn˘ch biotick˘ch i abiotick˘ch povrchoch v prítomnosti polymérov syntetizovan˘ch inkriminovan˘mi baktériami. Polyméry, ktoré sú v˘sledkom produkcie ich
vlastného metabolizmu, vytvárajú ‰pecifické podmienky existencie baktérií, charakterizované vysokou
hustotou buniek na jednotku plochy. ëalej sú charakterizované zníÏen˘m parciálnym tlakom kyslíka
v hlb‰ích vrstvách polymérov, zníÏenou rastovou r˘chlosÈou a ochranou baktérií pred vyschnutím, proti bakteriofágom a proti imunitn˘m mechanizmom i antibakteriálnemu pôsobeniu dezinfekãn˘ch látok
a antibiotík. Pri tvorbe komplexného biofilmu sa uplatÀujú i signály typu „quorum-sensing“, ktoré sú
zodpovedné za expresiu génov kódujúcich produkciu extracelulárnej sacharidovej hmoty. Biofilmy
vznikajú na prirodzen˘ch i umel˘ch povrchoch v postihnutom organizme a uplatÀujú sa pri mnoh˘ch
medicínskych stavoch, ako sú niektoré chronické infekcie a infekcie odvíjajúce sa od cudzorod˘ch predmetov zaveden˘ch do tela. Mikroorganizmy nachádzajúce sa v biofilmoch sú vÏdy odolnej‰ie v porov-
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naní s mikroorganizmami voºne existujúcimi (planktonické) v organizme. Rozdiely v citlivosti a odolnosti planktonick˘ch a biofilmov˘ch baktérií sa udávajú v stovkách aÏ tisícoch, priãom planktonické
baktérie sú citlivej‰ie napr. na antibiotiká. Podºa tvrdenia niektor˘ch odborníkov aÏ 80 % ochorení v tele má v sebe prvky biofilmu inkriminovaného pôvodcu. T˘ka sa to hlavne chorôb moãového traktu, infekcií moãov˘ch katétrov, zápalov stredného ucha, zápalov gingívy a zubn˘ch povlakov. MôÏu byÈ postihnuté i kontaktné ‰o‰ovky. Nebezpeãenstvo hrozí hlavne pri endokarditíde, infekcii pri cystickej
fibróze a v‰ade tam, kde sú implantované umelé materiály. Najãastej‰ími pôvodcami biofilmov sú kmene druhu Staphylococcus epidermidis a Pseudomonas aeruginosa, ktoré ãasto napádajú implantáty
v tele. V súãasnosti sa hºadajú spôsoby na terapeutické a profylaktické ovplyvnenie tvorby biofilmu inkriminovan˘mi baktériami a mnohokrát v˘chodiskom je radikálny chirurgick˘ zákrok.
Blastomonas je bakteriálny rod zloÏen˘ z oválnych paliãiek. Tvar závisí od spôsobov kultivácie. Farbia
sa gramnegatívne, rozkladajú cukry a niektoré druhy tvoria bakteriálny chlorofyl. Na ich metabolizme
sa môÏe podieºaÈ i fotosyntéza. Patria do ãeºade Sphingomonadaceae. V prírode sú bohato roz‰írené
a moÏno ich zistiÈ v morskej vode, bazénoch, na rastlinách, na listoch i koreÀoch. Zistili sa i v hemokultúrach a v roztokoch pouÏívan˘ch v medicíne. Ku svojej existencii vyuÏívajú tieÏ mnohé organické
materiály, ktoré sú pre iné Ïivoãíchy toxické a preto ich moÏno pouÏiÈ i k ãisteniu pôdy od organick˘ch
materiálov. Namiesto lipopolysacharidov beÏne identifikovan˘ch u gramnegatívnych baktérií, obsahujú
glykosfingolipidy, ktoré nahrádzajú beÏné LPS. Hlavn˘m reprezentantom je druh Blastomonas natatoria, ktor˘ sa najãastej‰ie izoluje.
Blautia je nov‰í bakteriálny rod skladajúci sa z grampozitívnych, anaeróbnych a nesporulujúcich paliãkovit˘ch (kokobacily) baktérií izolovan˘ch z ºudskej stolice. Baktérie patria do ãeºade Lachnospiraceae a rod sa sformoval iba nedávno. V minulosti boli viaceré baktérie príslu‰níkmi rodu Clostridium
a Ruminococcus a v súãasnosti sa zaraìujú do rodu Blautia. Vyskytujú sa v stolici a v okolí ãloveka
a moÏno sa stretnúÈ s nasledovn˘mi druhmi:
Blautia luti
Blautia coccoides
Blautia schinkií
Blautia glucerasea
Blautia hansenii
Blautia producta
Blautia hydrogenotrophica
Blautia wexlerae
Bordetella je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych obligátne aeróbnych zväã‰a nepohybliv˘ch paliãiek, prípadne kokobacilov, ktoré sú usporiadané jednotlivo, v pároch alebo v krat‰ích retiazkach a netvoria spóry. Kultivaãne sú pomerne nároãné a rastú dobre na Bordet-Gengouovej pôde. V súãasnosti
sa rod Bordetella zaraìuje do ãeºade Alcaligenaceae. Bordetely patogénne pre ãloveka a zvieratá.
Bordetella pertussis je pôvodcom ãierneho (dávivého) ka‰ºa, ktor˘ sa v minulosti hojne vyskytoval u dojãiat a mal˘ch detí. Od zavedenia oãkovania sa vyskytuje veºmi zriedka a ojedinele. Bordetella pertussis je
identická morfologicky s in˘mi bordetellami, je to paliãka gramnegatívna, vyÏadujúca dlh‰iu kultivaãnú dobu a na ‰peciálnych médiách. ViaÏe sa na epitelové cílie pomocou proteínov˘ch adhezínov, ako sú filamentózne hemaglutiníny, pertusick˘ toxín (PTx), pertaktín a fimbrie. Patogeneticky pôsobí cez viacero produkovan˘ch toxínov, ako sú pertusick˘ toxín, adenylátcyklázov˘ toxín, tracheálny cytotoxín, dermonekrotick˘ toxín, filamentózny hemaglutinín a lipopolysacharid (LPS). Bordetella pertussis sa prená‰a z ãloveka na
ãloveka infekãn˘m aerosólom prípadne kontaktom. Spôsobuje pertussis, ão je lokalizované ochorenie d˘chacích ciest s paroxyzmami a ka‰ºom, leukocytózou a neurologick˘mi príznakmi (pertusová encefalopatia). Pri pertussis je úãinná imunoprevencia a pouÏíva sa bakterín pripraven˘ z B. pertussis v S fáze. Zväã‰a
ide o kombinovanú vakcínu s difterick˘m a tetanick˘m toxoidom (trivakcína). V terapii moÏno u detí do
dvoch rokov aplikovaÈ hyperimúnny gamaglobulín a z antibiotík erytromycín, ampicilín a chloramfenikol.
Bordetella parapertussis spôsobuje ochorenie podobné pertussis, ktoré trvá krat‰ie a mikroorganizmus lep‰ie rastie na kultivaãn˘ch médiách. MôÏu sa objaviÈ i pºúcne komplikácie.
Bordetella bronchiseptica primárne je patogénna pre zvieratá a len vzácne sa izoluje z ºudsk˘ch materiálov, kde sa môÏe pokladaÈ za Bordetella pertussis. Nachádza sa ãasto v d˘chacích cestách psov
a môÏe tieÏ zapríãiniÈ atrofickú rinitídu u o‰ípan˘ch.
Bordetella avium a Bordetella hinzií sú patogénne pre zvieratá a v˘nimoãne sa môÏu zistiÈ i u ãloveka.
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Bordet-Wassermanova reakcia (BWR) sa pouÏívala v minulosti na laboratórnu diagnostiku syfilisu a je
zaloÏená na väzbe antigénu (kardiolipín) s protilátkami za prítomnosti komplementu. Pri tejto reakcii
v sére pacienta sa dokazujú tzv. syfilitické reagíny. Reakcia mala pomocn˘ v˘znam pri diagnostike syfilisu (lues) a mala ãasto falo‰ne pozitívne v˘sledky a dnes sa vo väã‰ine krajín uÏ nepouÏíva. Bola nahradená metódami s vy‰‰ou ‰pecifickosÈou, citlivosÈou a reprodukovateºnosÈou (RRR).
Borrelia je rod patriaci do ãeºade Spirochaetaceae. Tvoren˘ je ‰pirálovito stoãen˘mi paliãkami s aktívnym pohybom, ktoré sa zaraìujú medzi gramnegatívne baktérie. Borrelie majú nároãné kultivaãné poÏiadavky a preto sa ÈaÏko kultivujú. Farbia sa Giemsovou metódou a ostávajú purpurovo sfarbené. Niektoré druhy sú patogénne pre ãloveka a zvieratá. Prená‰ajú ich artropoda (klie‰te a v‰i) na urãitého hostiteºa.
Borrelia burgdorferi je pôvodcom lymskej boreliózy (prená‰ajú ju klie‰te) a rozoznávajú sa nasledovné geneticky odli‰né druhy:
Borrelia burgdorferi sensu lato → spôsobuje lymskú boreliózu.
Borrelia burgdorferi sensu stricto → erythema migrans, lymská artritída a prevaÏuje ako pôvodca
lymskej boreliózy v USA.
Borrelia garinii → polymeningoradiculitis (M. Bannwarth).
Borrelia afzelii → acrodermatitis chronica atrophicans. Borrelia garinii a Borrelia afzelii prevládajú v Európe ako pôvodcovia lymskej boreliózy a jej komplikácií.
Borrelia recurrentis a Borrelia duttonii spôsobujú návratnú horúãku (typhus recurrens). Prená‰aãom na ãloveka je vo‰.
Endemick˘ návratn˘ t˘fus sa vyskytuje v niektor˘ch oblastiach vo svete a prená‰ajú ho klie‰te. Etiologick˘mi agensami môÏu byÈ viaceré borélie, ako napríklad:
Borrelia hispanica
Borrelia baltazardii
Borrelia turicatae
Borrelia graingeri
Borrelia crocidurae
Borrelia parkeri
Borrelia brasiliensis
Borrelia latyschewii
Borrelia hermsii
Borrelia venezuelensis
Borrelia persica
Borrelia duttonii
Borrelia caucasica
Borrelia mazzottii
Niektoré borélie boli izolované od zvierat i ãloveka, ako napríklad:
Borrelia harveyi
Borrelia anserina
Borrelia theileri
Borrelia coriaceae
Borrelia tillae
Borrelia dugesii
V na‰ich podmienkach najãastej‰ím a najzávaÏnej‰ím ochorením je lymská borelióza. Nákaza má prírodne ohniskov˘ v˘skyt. Rezervoárom pôvodcov sú drobné hlodavce a prená‰aãom na ãloveka sú
klie‰te (rôzne druhy podºa geografickej oblasti). Inkubaãná doba b˘va 3 aÏ 30 dní od vzniku erytému na
koÏi. Po objavení sa erytému sa môÏu manifestovaÈ nervové, srdcové alebo kæbové príznaky. Priebeh
ochorenia sa delí na tri ‰tádia, ktoré sa môÏu prekr˘vaÈ alebo niektoré ‰tádium ch˘ba.
Klinické príznaky lymskej boréliózy
orgán (systém)
‰tádium (1) vãasné
lokalizované

‰tádium (2)
generalizované

‰tádium
(3 oneskorené)

lymfocytóm

Acrodermatitis
chronica atrophicans

nervov˘ systém

paréza nervus facialis
meningitída
meningoradikulitída

chronická
encefalomyelitída

kæby

artralgie
oligoartritída
chronická artritída

srdce

karditída
perikardiálny v˘potok

koÏa

Erythema migrans
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Borrelia burgdorferi prechádza aj cez placentu a môÏe po‰kodzovaÈ plod. Diagnostika sa robí mnoh˘mi metodick˘mi postupmi. Mikroskopicky (tmavé pole), kultivaãne a molekulárno-biologicky. Veºk˘
v˘znam má stanovenie protilátok, priãom sa pouÏíva viacero sérologick˘ch a imunochemick˘ch metód.
Lieãba penicilínom, tetracyklínov˘mi antibiotikami, erytromycínom a imunomoduláciou.
Bosea je názov rodu zloÏeného z drobn˘ch, gramnegatívnych, oxidáza pozitívnych, nefermentujúcich,
nesporulujúcich, pohybliv˘ch paliãiek (majú 1 polárny biãík). Druhy patria do ãeºade Bradyrhizobiaceae. Vyskytujú sa v prostredí a v okolí ãloveka hlavne na zelenine a na in˘ch rastlinách. Izolovali sa
tieÏ z potrubia a zásobníkov vody pre medicínske úãely. Predpokladá sa ich úãasÈ pri ranách po pohryznutí maãkou alebo psom a tieÏ pri vzniku pneumónií na nemocniãn˘ch oddeleniach. Popísané
boli nasledovné druhy:
Bosea thiooxidans (oxiduje thiosulfáty)
Bosea vestrisii (izolovaná z vodn˘ch zdrojov)
Bosea eneae (izolovaná z vodn˘ch zdrojov)
Bosea robiniae (izolovaná zo zeleniny)
Bosea lathyri (izolovaná z rastliny Lathyrus)
Bosea minatitlanensis (izolácia z digestorov
Bosea lupiny (izolovaná zo zeleniny)
a reaktorov).
Botulizmus je pomenovanie intoxikácie ãloveka toxínom produkovan˘m baktériou Clostridium botulinum. Ochorenie sa vyskytuje zriedka a patrí medzi nebezpeãné paralytické intoxikácie ãloveka. Bez
okamÏitej terapie postihnut˘ zomiera. Botulotoxín patrí medzi najsilnej‰ie známe toxíny, nie je inaktivovan˘ po konzumácii v intestinálnom trakte, dobre sa vstrebáva a je roznesen˘ do celého tela. Intoxikácia botulotoxínom má za následok blokádu neuromuskulárnych platniãiek, ão vedie k postupnému
ochrnutiu svalstva vrátane d˘chacieho. Vedie nakoniec k smrti udusením a to za plného vedomia pacienta. Terapeuticky a prípadne preventívne sa aplikuje antibotulotoxínov˘ globulín. V klinike sa botulizmus delí na tri typy:
• Dojãensk˘ botulizmus (ãrevn˘ botulizmus) zapríãinen˘ konzumáciou Clostridium botulinum, ktor˘
rastie a rozmnoÏuje sa v ãreve dojãiat a uvoºÀuje toxín. âast˘m prameÀom b˘va med vãiel.
• Potravinov˘ botulizmus (alimentárny) je spôsoben˘ konzumáciou potravy obsahujúcej botulotoxín.
• Ranov˘ botulizmus je zriedkav˘ a vzniká vtedy, ak Clostridium botulinum je v infikovanej rane
a produkuje toxín. Objavuje sa u narkomanov.
Brachybacterium je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, aeróbnych, nesporulujúcich paliãiek patriacich
do ãeºade Dermabacteriaceae. Vyskytuje sa v okolí ãloveka a hlavne v nemocniãnom prostredí. Izolovan˘ bol od pacienta s otitídou, z hematologického oddelenia z kontajnerov pouÏívan˘ch na ãistenie
a z in˘ch ãastí nemocniãného prostredia. Niektoré kmene z rodu Brachybacterium môÏu degradovaÈ
fenolové zlúãeniny (insekticídy, herbicídy, detergenty, solventy, dezinfekãné prípravky). Identifikácia
kmeÀov sa realizuje len molekulárnymi metódami. Do rodu patria nasledovné druhy:
Brachybacterium paraconglomeratum
Brachybacterium alimentarium
Brachybacterium rhamnosum
Brachybacterium conglomeratum
Brachybacterium sacelli
Brachybacterium faecium
Brachybacterium tyrofermentans
Brachybacterium fresconis
Brachybacterium muris
Brachyspira rod patrí medzi ãrevné spirochéty a podieºa sa spolu s in˘mi spirochétami (napr. Serpulina) na vzniku ochorenia nazvaného intestinálna spirochetóza. Za posledn˘ch 30 rokov do‰lo k mnoh˘m zmenám v pohºade na spirochetálne mikroorganizmy, ão sa prejavilo v nomenklatúre, taxonómii
a v identifikácii. Rod Brachyspira sa niekde zaraìuje do ãeºade Serpulinaceae a na druhom mieste do
ãeºade Spirochaetaceae. Ochorenie vzniká po osídlení hrubého ãreva spirochétami a doteraz nie je jasné, ktoré spirochéty sa na vyvolaní ochorenia podieºajú. Usudzuje sa na baktérie Brachyspira (Serpulina) pilosicoli a Brachyspira aalborgii. Najlep‰ie pre‰tudované sú brachyspíry pôsobiace u prasiat,
u ktor˘ch Brachyspira hyodysenteriae zapríãiÀuje prasaciu dyzentériu a Brachyspira pilosicoli (star‰ie mená Serpulina pilosicoli alebo Anguillina coli) spôsobuje intestinálnu spirochetózu. Oba uvedené
kmene môÏu infikovaÈ i ãloveka a tieÏ in˘ch primátov, psa a niektoré vtáky. Brachyspira aalborgi sa
izolovala iba u ãloveka a usudzuje sa, Ïe samostatne alebo v asociácií s in˘mi mikroorganizmami môÏe
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vyvolaÈ ochorenie. Mnohé druhy brachyspír sa izolovali od rôznych zvierat, ão sa odrazilo i na ich
pomenovaní. U niektor˘ch baktérii sa doteraz nedokázala Ïiadna patogenita (Bradyspira innocens,
Bradyspira intermedia, Bradyspira murdochii). Vysoká prevalencia spirochét sa zistila u HIV pozitívnych. pacientov. Spirochetóza u väã‰iny pacientov prebieha bez príznakov, av‰ak udávajú sa i moÏné
symptómy, ako sú hnaãky, bolesti brucha, pseudoapendicitída a iné.
Rod Brachyspira má viac druhov. Spomenieme iba nasledovné:
Brachaspira alvinipulli
Brachyspira canis
Brachyspira corvi
Brachyspira ibaraki

Brachyspira muridarum
Brachyspira muris
Brachyspira pulli
Brachyspira rattus

Branhamella (Moraxella) catarrhalis je názov pre skupinu gramnegatívnych, obligátne aeróbnych
kokov, ktoré b˘vajú najãastej‰ie v pároch a strany smerujúce k sebe mávajú splo‰ten˘ tvar. Majú nízku
biochemickú aktivitu a v minulosti sa zaraìovali do rodu Neisseria. Nateraz sa uprednostÀuje názov Moraxella catarrhalis. Vyskytuje sa na slizniciach zdravého ãloveka, viacej u detí ako dospel˘ch
a ãastej‰ie sa vyskytnú v zimn˘ch mesiacoch. Vo zv˘‰enej miere moÏno moraxelly dokázaÈ u osôb
s bronchopulmonálnymi komplikáciami. Moraxella (Branhamella) catarrhalis sa môÏe zúãastÀovaÈ na
zápaloch doln˘ch d˘chacích ciest, môÏe byÈ príãinou otitíd, sinusitíd a v˘nimoãne aÏ septick˘ch stavov.
âastej‰ie sa izoluje od osôb s pºúcnymi komplikáciami (COPB), alkoholikov, diabetikov, fajãiarov
a u imunokompromitovan˘ch pacientov.
Brenneria je skupina baktérií patriacich do ãeºade Enterobacteriaceae. Obsahuje druh Brenneria salicis, ktor˘ zapríãiÀuje ochorenia v⁄b a to t˘m, Ïe ovplyvÀuje xylémové cievy v dreve a t˘m bráni prúdeniu vody. Jednotlivé typy v⁄b majú rozdielnu citlivosÈ voãi pôvodcovi ochorenia.
Brevibacillus je bakteriálny rod skladajúci sa z pohybliv˘ch, fakultatívne anaeróbnych paliãiek, s centrálne alebo paracentrálne uloÏen˘mi spórami. Rod Brevibacillus patrí do ãeºade Paenibacillaceae
a jednotlivé druhy rastú na beÏn˘ch kultivaãn˘ch pôdach. Rozkladajú kazeín a Ïelatínu, redukujú nitráty na nitrity a hydrolyzujú ‰krob. Vyskytujú sa v okolí ãloveka, vo vode a najviac na hnijúcich m⁄tvych mlad˘ch vãelách a v intestinálnom trakte Ïiv˘ch vãiel. Niektoré druhy môÏu biodegradovaÈ
polyetylénové zlúãeniny. Pomocou druhov z rodu Brevibacillus moÏno tieÏ pripraviÈ vzácnej‰ie rekombinované proteíny. U ãloveka moÏno potvrdiÈ prítomnosÈ mikroorganizmov najmä u vãelárov. Rod
obsahuje viac druhov:
Brevibacillus fluminis
Brevibacillus laterosporus
Brevibacillus levickii
Brevibacillus limnophilus
Brevibacillus parabrevis a iné.

Brevibacillus agri
Bevibacillus borstelensis
Brevibacillus brevis
Brevibacillus centrosporus
Brevibacillus choshinensis
Brevibacillus formosus

Brevibacterium rod sa skladá z drobn˘ch, aeróbnych, nesporulujúcich paliãiek, ktor˘ch morfológia závisí od dæÏky kultivácie. Rod sa zaraìuje do ãeºade Brevibacteriaceae. Nachádza sa v okolí ãloveka,
v potravinách, kde podmieÀuje ich arómu (napr. syry). Baktérie z rodu boli tieÏ izolované z koÏe, krvi,
likvoru, mnoh˘ch punktátov a pod. Z koÏe sa izoloval druh Brevibacterium linens, ktor˘ sa spája s arómou koÏe a nôh. Rod má cca 30 druhov a ich identifikácia sa pokladá za zloÏitú. Baktérie Brevibacterium casei, Brevibacterium iodinum a Brevibacterium linens sa zisÈujú v mlieku a v syroch. PodmieÀujú ich arómu. Brevibacterium linens. Brevibacterium casei a Brevibacterium epidermidis sa ãasto
izolujú z koÏe a tieÏ zo zápalov˘ch komplikácií po pouÏití katétrov, z likvoru, z vody po dial˘ze, z protéz a z mnoh˘ch v˘potokov. Brevibacterium otitidis sa izoloval pri zápale ucha, Brevibacterium luteolum sa izoloval z viacer˘ch patologick˘ch materiálov, Brevibacterium mcbrellneri sa izoloval v asociácii s Trichosporon beigelli. Brevibacterium paucivorans sa izoloval z rôzneho patologického materiálu
av‰ak jeho patologická úloha ostáva nejasná. Od vtákov sa izoloval kmeÀ Brevibacterium avium
a predpokladá sa, Ïe ide o oportúnny bakteriálny kmeÀ.
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Brevundimonas je rod, ktorého druhy sa v minulosti oznaãovali ako Pseudomonas, ão vypl˘valo z toho, Ïe sa podobajú pseudomonádam. Rod Brevundimonas sa zaãleÀuje do ãeºade Caulobacteraceae.
Sú to gramnegatívne, aeróbne paliãky, ktoré sa vyskytujú v okolí ãloveka a boli izolované pri nozokomiálnych infekciách a z viacer˘ch patologick˘ch materiálov. Doteraz bolo identifikovan˘ch vy‰e 20 rodov, ktoré spôsobujú nákazy, ako sú endokarditídy, sepsy, anémie. VÏdy ‰lo o imunokompromitované
osoby. Identifikované boli druhy:
Brevundimonas bullata
Brevundimonas diminuta
Brevundimonas alba
Brevundimonas aveniformis
Brevundimonas halotolerans
Brevundimonas vesicularis
Brevundimonas faecalis
Brevundimonas bacteroides
Brevundimonas terrae a iné.
Brevundimonas intermedia
Brillova – Zinsserova choroba je neskorá recidíva ‰kvrnitého epidemického t˘fusu, ktor˘ je zapríãinen˘ agensom Rickettsia prowazeki. V˘skyt ochorenia súvisí i s hygienou a objavením sa v‰í. Prekonanie
ochorenia (‰kvrnitého t˘fusu) zanecháva imunitu. Infekcia v období imunosupresie môÏe vzplanúÈ, nová epizóda choroby má miernej‰í priebeh. Imunosupresia súvisí s podv˘Ïivou, in˘mi chorobami, vyãerpanosÈou a ãiastoãne i s vekom, kedy klesá imunita. Neskoré vzplanutie sa môÏe vyskytnúÈ po mnoh˘ch
rokoch (10 aÏ 40 rokov) po prekonaní ‰kvrnivky a spája sa so zníÏením imunity pacienta. Pri tomto
ochorení sa dostaví ricketsiémia a preto chorí môÏu byÈ prameÀom pôvodcu nákazy pre okolie.
Brucella je rod baktérií, patogénny pre zvieratá a ãloveka. Baktérie ºahko prenikajú do organizmu
a jednotliv˘ch tkanív a postihujú hlavne lymfatick˘ systém, slezinu, pohlavné orgány, respiraãn˘ a intestinálny trakt. Rod Brucella sa zaraìuje do ãeºade Brucellaceae. Morfologicky ide o gramnegatívne
kokobacily, ktoré netvoria spóry a sú nepohyblivé. Sú typické intracelulárne patogénne baktérie
a v imunite sa uplatÀujú celulárne mechanizmy. Sú nároãné na kultivaãné podmienky a niektoré biovary vyÏadujú zv˘‰enú tenziu CO2. Sú vysoko rezistentné na vyschnutie, dlho preÏívajú v pôde, vo vode,
fekáliách a v okolí ãloveka. V potravinách (mlieko, syr a i.) sú citlivé na tepelné spracovanie. Vyskytujú
sa v urogenitálnom trakte zvierat (ovca, dobytok, koza) a v mlieãnych Ïºazách. Zvieratá kontaminujú
pôdu a okolie. Ohrozenie má profesionálny charakter (chovatelia dobytka, mäsiari, veterinári, zootechnici, dojiãi a pod.). Prená‰a sa hlavne kontaminovan˘mi mlieãnymi produktmi. Faktory virulencie
nie sú známe, pozná sa iba endotoxín. Napádané sú hlavne orgány bohaté na makrofágy (slezina, peãeÀ, kostná dreÀ). Brucelly vyvolávajú zoonózu brucelózu, ktorá má pestrú symptomatológiu a podºa
obdobia objavenia a objaviteºa sú choroby pomenované, napríklad: febris undulans Bang, febris undulans Traum, febris undulans Bruce (maltská horúãka). Brucelóza sa prená‰a kontaminovan˘m jedlom,
kontaktom (o‰etrovatelia zvierat, dojiãi, zootechnici, veterinári a pod.) a tieÏ aerosólom. Interhumánny prenos je veºmi zriedkav˘. Predpokladalo sa, Ïe rod Brucella má viacero druhov, av‰ak nateraz sa
uvádza, Ïe ide hlavne o jeden druh Brucella melitensis a pôvodné uvádzané druhy sú iba biovary uvedeného druhu.
Klasifikácia by mala byÈ nasledovná:
Brucella melitensis
Brucella abortus → Brucella melitensis
Brucella canis → Brucella melitensis
Brucella neotomae → Brucella neotomae (v˘skyt u lesnej krysy)
Brucella ovis → Brucella melitensis
Brucella suis → Brucella melitensis.
V‰eobecne sa re‰pektuje doteraz pouÏívaná klasifikácia, ktorá uvádza etiologického pôvodcu ochorenia, jeho hostiteºa a ochorenie u zvieraÈa a tieÏ ãloveka:
Brucella melitensis → prameÀ nákazy sú kozy a ovce a u ãloveka maltská horúãka,
Brucella abortus → dobytok (aborty), u ãloveka brucelóza (Bangova choroba),
Brucella canis → pes,
Brucella suis → prasa,
Brucella ovis → ovca,
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Brucella neotomae → krysa
Brucella pinnipedialis → tuleÀ
Brucella ceti → delfín, veºryba
Brucella microti
Brucella impinata a ìal‰ie chemospecies od rôznych zvierat.
Pri lieãení akútnej a subakútnej brucelózy je treba pouÏiÈ obyãajne dve antibiotiká, jedno pre brucely
uloÏené intracelulárne a druhé na exctracelulárne sa vyskytujúce brucely. Klasická voºba je tetracyklín
a streptomycín, ktorá sa v súãasnosti nahradzuje skupinou doxycyklín a rifampicín.
Bryantella je názov pre bakteriálny rod a druh Bryantella formatexigens. Bakteriálny druh bol izolovan˘ z ºudskej stolice. Baktérie sú grampozitívne av‰ak doteraz nezaradené do Ïiadnej ãeºade. Vypl˘va
to zo skutoãnosti, Ïe meno Bryantella sa uÏ pouÏíva pre pomenovanie niektor˘ch rastlín i Ïivoãíchov.
Preto klasifikácia uvedeného rodu nie je dokonãená a navrhuje sa nov˘ názov Marvinbryantia formatexigens. O patogenetickej úlohe nie sú Ïiadne údaje.
Budwicia – je rod, ktor˘ reprezentuje druhy izolované z nánosov riek, zo smetísk a má ekologick˘
v˘znam. Niekoºko informácií sa nachádza iba v ekologickej literatúre.
Bulleidia je nov‰í bakteriálny rod skladajúci sa z anaeróbnych, nesporulujúcich paliãiek farbiacich sa
grampozitívne. Izolované boli z komplikácií v ústnej dutine (periodontitis, dentoalveolárne abscesy).
Rod Bulleidia sa zaraìuje do ãeºade Erysipelotrichaceae. Zistilo sa tieÏ, Ïe niektoré druhy uvedeného rodu môÏu participovaÈ na tvorbe halitózy. Typov˘m kmeÀom je Bulleidia extructa izolovaná
z ústnej dutiny.
Burkholderia je pomerne nov˘ rod, ktor˘ sa vyãlenil z rodu Pseudomonas. V súãasnosti patrí do ãeºade Burkholderiaceae obsahujúcej 10 rodov. Rod Burkholderia sa skladá z gramnegatívnych, nefermentujúcich, paliãkovit˘ch, aeróbnych baktérií rezistentn˘ch voãi mnoh˘m antibakteriálnym liekom.
Do rodu Bulkholderia patrí vy‰e 40 druhov, ktoré uplatÀujú patogenitu voãi ãloveku, zvieratám i rastlinám. Uvádzajú sa druhy patogénne hlavne pre ãloveka.
Burkholderia cepacia (star‰í názov Pseudomonas cepacia) sa vyskytuje v okolí ãloveka a obzvlá‰È sa
identifikuje od pacientov trpiacich na mukoviscidózu (cystická fibróza). ZapríãiÀuje tieÏ nozokomiálne
infekcie, priãom sa prená‰a kontaminovan˘mi prístrojmi, medicínskymi pomôckami, liekmi a dokonca
i dezinfekãn˘mi roztokmi. MôÏe sa tieÏ objaviÈ v horn˘ch d˘chacích cestách ako súãasÈ beÏnej flóry
mikroorganizmov ãloveka. Uveden˘ mikroorganizmus b˘va rezistentn˘ na mnohé antibiotiká.
Burkholderia mallei zapríãiÀuje ochorenie malleus (sopºavka) hlavne u koní, oslov, mulíc a in˘ch
zvierat. Ochorenie sa prená‰a i na ãloveka priamym stykom, inhaláciou, potravinami a tieÏ nepriamo
kontaminovan˘mi predmetmi. Vyskytuje sa v Ázii, v Mexiku, v USA. V Európe sa prakticky nevyskytuje. Pri ochorení je pomerne vysoká letalita. S mikroorganizmom sa poãíta ako so súãasÈou biologick˘ch bojov˘ch prostriedkov a nástrojom pre bioterorizmus. Baktéria Burkholderia mallei sa v minulosti vyskytovala pod viacer˘mi menami ako Pseudomonas mallei, Malleomyces mallei, Pfeifferella
mallei, Bacillus mallei a Actinobacillus mallei.
Burkholderia pseudomallei je tieÏ gramnegatívna, nefermentujúca paliãka a vyvoláva ochorenie melioidózu. Vyskytuje sa v tropick˘ch a subtropick˘ch oblastiach juhov˘chodnej Ázie, v Austrálii, na Madagaskare a tieÏ na americkom kontinente. Mikroorganizmus sa nachádza v pôde a vo vode, dostáva sa
k zvieratám a od nich k ãloveku. Medziºudsk˘ prenos je moÏn˘ ale veºmi vzácny. Podobne ako Burkholderia mallei aj Bulkholderia pseudomallei mala rôzne mená.
V literatúre sa e‰te uvádza Burkholderia cocovenenans, izolovaná z nozokomiálnej infekcie.
Buttiauxella je skupina gramnegatívnych, pohybliv˘ch baktérií tvaru paliãiek rastúcich v ‰ir‰om tepelnom rozmedzí (4 aÏ 41 °C) vo fakultatívnom anaeróbnom prostredí. Patria do ãeºade Enterobacteriaceae. Vyskytujú sa v pôde, vode, intestinálnom trakte slimákov, v surovom mlieku, v syroch a v intestinálmom trakte r˘b. O patogenite nie sú dostatoãné informácie. Buttiauxella agrestis a Buttiauxella
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noackiae sa spájajú s ºudsk˘mi ochoreniami, ako sú appendicitída, infikovanie rán a iné. Rod Buttiauxella má nasledovné druhy:
Buttauxella izardii
Buttauxella noackiae
Buttauxella wamboldiae

Buttiauxella agrestis
Buttiauxella brennerae
Buttiauxella ferragutiae
Buttauxella gaviniae

Butyricimonas je nov‰í bakteriálny rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, paliãkovit˘ch, anaeróbnych baktérií patriacich do ãeºade Porphyromonadaceae. Izolované boli z fekálií potkana a neskôr sa ukázalo, Ïe
sa môÏu jednotlivé druhy objaviÈ u zvierat v klietkach. Baktérie sa dokázali i v intestinálnom trakte
t˘chto zvierat.
V rámci rodu sa urãili 2 druhy:
Butyricimonas synergistica

Butyricimonas virosa

Butyrivibrio je bakteriálny rod zloÏen˘ z mal˘ch, paliãkovit˘ch baktérií vyskytujúcich sa jednotlivo ale
aj v krat‰ích alebo dlh‰ích retiazkach. Kultivujú sa v anaeróbnych podmienkach a vyskytujú sa v intestinálnom trakte dobytka, jeleÀa a oviec, kde realizujú v˘znamné metabolické úlohy spojene s degradáciou rastlinnej potravy. Majú schopnosÈ rozkladaÈ ‰iroké spektrum sacharidov a celodextrínov. Vytvárajú bohatú paletu enz˘mov, ktor˘mi degradujú potravu. Druhy rodu Butyrivibrio sa zaãleÀujú do
ãeºade Lachnospiraceae. Uveden˘ rod je predmetom sledovania hlavne v oblasti veterinárstva a poºnohospodárstva. MôÏe sa objaviÈ i v materiáloch, ktoré vy‰etruje klinická mikrobiológia av‰ak bez jasného stanoviska k patogenite. Udáva sa, Ïe Butyrivibrio má asi 60 druhov a za dôleÏité sa pokladajú:
Butyrivibrio fibrosolvens
Butyrivibrio hungateli

Butyrivibrio proteoclasticus
Butyrivibrio crossotus izolované od ãloveka

C
Calymmatobacterium granulomatis je gramnegatívna paliãka objavená Donovanom a preto sa tieÏ naz˘va Donovania granulomatis. V súãasnosti sa rod Calymmatobacterium zaãleÀuje do ãeºade Enterobacteriaceae a druh Calymmatobacterium granulomatis sa naz˘va Klebsiella granulomatis. ZapríãiÀuje u ãloveka tvorbu granúl – granuloma inguinale, ão je ochorenie lokalizované na genitáliách a v ich
okolí. ËaÏko sa kultivuje a preto sa diagnóza robí z náteru farbeného podºa Wrighta alebo Giemsu.
Mikroorganizmus sa nachádza v cytoplazme histiocytov, polymorfonukleárnych (PMN) leukocytov
a plazmatick˘ch buniek v poãte 1 aÏ 20 baktérií na bunku. Granuloma inguinale je zriedkavé ochorenie
v USA, v Karibskej oblasti, v Afrike a v tropick˘ch oblastiach sveta. Prená‰a sa sexuálnym stykom, ak
pri styku do‰lo k poraneniu alebo iba poranením. Patognomick˘ v˘znam majú Donovanove telieska vo
fagocytoch.
Campylobacter je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, mikroaerofiln˘ch aÏ anaeróbnych paliãiek.
Sú pohyblivé, majú polárne uloÏen˘ biãík. Majú tvar písmena „S“. Podobajú sa morfologicky vibriám
a preto ich star‰í názov bol Vibrio fetus. Rod patrí do ãeºade Campylobacteraceae. Pre ãloveka sú patogénne iba niektoré druhy:
Campylobacter jejuni ssp. doylei
Campylobacter ssp. jejuni
Campylobacter coli
Campylobacter fetus ssp. fetus
Campylobacter fetus ssp. veneralis, k˘m ostatné druhy sú dôleÏité vo veterinárnej medicíne.
Campylobacter jejuni sa povaÏuje za najãastej‰iu príãinu ochorení v mnoh˘ch krajinách. Campylobaktery môÏu produkovaÈ enterotoxín a viaceré kmene izolované od zvierat môÏu u ãloveka zapríãiÀovaÈ
enterotoxikózy.
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Campylobacter fetus je zodpovedn˘ za spontánne potraty u kráv a oviec a spôsobuje problémy u ãloveka. V mikrobiologick˘ch laboratóriách sa môÏu identifikovaÈ e‰te nasledovné druhy:
Campylobacter consisus
Campylobacter curvus
Campylobacter gracilis
Campylobacter hyointestinalis
Campylobacter lari
Campylobacter mucosalis,
Campylobacter rectus
Campylobacter sputorum
Campylobacter upsaliensis
Kmene, ktoré boli priãlenené do in˘ch rodov:
Campylobacter cinaedi → Helicobacter cinaedi
Campylobacter cryaerophilia → Arcobacter cryaerophilus
Campylobacter fennelliae → Helicobacter fennelliae
Campylobacter mustelae → Helicobacter mustelae
Campylobacter pylori → Helicobacter pylori
Viaceré z uveden˘ch druhov rodu Campylobacter spôsobujú u ãloveka hnaãkové ochorenie. Ochorenie vzniká po poÏití kontaminovanej potravy alebo vody a po konzumácii surového tepelne nespracovaného jedla. Pri lieãení kampylobakterióz sa osvedãil erytromycín. Po jeho pouÏití sa kampylobaktery vyskytovali v stolici iba niekoºko dní, k˘m u nelieãen˘ch sa dali dokázaÈ aj niekoºko t˘ÏdÀov aÏ
mesiacov. Osvedãili sa i iné antibiotiká, ako napr. tetracyklíny, aminoglykozidy, chloramfenikol a ampicilín. Aj pri t˘chto hnaãkách platí, Ïe podanie antibiotík pri diagnóze je potrebné veºmi starostlivo zváÏiÈ a antibiotikami lieãiÈ iba hnaãky s ÈaÏk˘m priebehom.
Candidatus je pomocn˘ názov pre taxonómiu a nomenklatúru baktérií. Medzinárodná komisia pre systematickú bakteriológiu (International Commitee on Systematic Bacteriology) sa v roku 1994 dohodla, Ïe baktérie, ktoré nie sú kultivovateºné a nie sú uloÏené v niektorej zbierke bakteriálnych kultúr
môÏu sa pomenovaÈ s prídavkom Candidatus. Tak vznikli názvy ako napríklad Candidatus Ehrlichia
walkerti, Candidatus Regiella insecticola, Candidatus Serratia synbiotica a iné.
Capnocytophaga (v star‰ej literatúre názov Bacteroides ochraceus) je rod obsahujúci gramnegatívne
paliãky, ktoré rastú v anaeróbnom ale aj v mikroaerofilnom prostredí obohatenom o CO2. Rod Capnocytophaga sa zaraìuje do ãeºade Flavobacteriaceae. KeìÏe nepatria medzi striktné anaeróbne baktérie, nezaraìujú sa medzi bakteroidy. Izolujú sa na celom svete a to pri ochoreniach zapríãinen˘ch
viacer˘mi i anaeróbnymi pôvodcami obzvlá‰È z oblasti horn˘ch d˘chacích ciest, oãn˘ch lézií, traumatickej perikarditídy, z abscesov v mediastíne a krãnej oblasti a tieÏ pri peritonitídach. MôÏe sa objaviÈ aj
septikémia, endokarditída, pyonefróza, osteomyelitída a septická artritída. Druhy Capnocytophaga
infikujú ãloveka, psa, maãku a králika. Inkubaãná doba je v priemere 5 dní (1 aÏ 8). Monobakteriálne
infekcie sa vyskytujú u pacientov so zníÏenou imunitou a leukopéniou. Hlavn˘ nález b˘va Capnocytophaga ochracea. B˘vajú ãast˘m nálezom po uhryznutí psom a môÏu sa izolovaÈ z ústnej dutiny, z povlakov a zo zápalov˘ch afekcií. MoÏno identifikovaÈ viaceré druhy:
Capnocytophaga haemolytica
Capnocytophaga sputigena
Capnocytophaga ochracea

Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga canimorsus
Capnocytophaga granulosa
Capnocytophaga cynodegmi

Z antibiotík sa pouÏívajú pri lieãbe penicilín, ampicilín a makrolidové deriváty. Kmene sú rezistentné na
aminoglykozidy. Prevencia sa neuskutoãÀuje oãkovaním iba dohºadom nad zdravotn˘m stavom zvierat.
Cardiobacterium rod dostal meno podºa skutoãnosti, Ïe sa izoloval zo srdca a to hlavne pri endokarditídach. Pôvodne bol jedin˘m zástupcom rodu Cardiobacterium hominis, nepohybliv˘, gramnegatívny

41

a ãasto pleomorfn˘ bacil. Nachádza sa tieÏ u zdrav˘ch ºudí v horn˘ch d˘chacích cestách a to asi u 70 %
(nos, nosohltan). V súãasnosti sa opísal ìal‰í druh Cardiobacterium valvarum, ktor˘ takisto napadá
endokard a moÏno ho izolovaÈ z krvi. Cardiobacterium hominis sa lí‰i niektor˘mi metabolick˘mi a chemick˘mi vlastnosÈami. Cardiobacterium sa zaãleÀuje do ãeºade Cardiobacteriaceae, do ktorej e‰te
patria rody Dichelobacter a Suttonella. Z horn˘ch d˘chacích ciest sa Cardiobacterium dostáva do
krvi najmä po extrakcii zubov a prichytí sa na tkanivách srdca. Rast na umel˘ch pôdach je pomal˘, vyÏaduje zv˘‰en˘ percentuálny objem CO2 a potrebnú vlhkosÈ. Vyrastá v mal˘ch kolóniách. Cardiobacterium je dobre citliv˘ na antibiotiká, penicilín, ampicilín a iné, ktoré treba aplikovaÈ dlhodobo. Treba
zobraÈ do úvahy, Ïe Cardiobacterium je tieÏ súãasÈou skupiny baktérií HACEK.
Carnobacterium je bakteriálny rod zloÏen˘ z grampozitívnych, fakultatívne anaeróbnych a pohybliv˘ch
baktérií. Rod Carnobacterium patrí do ãeºade Leuconostocaceae. Kmene sú rezistentné voãi chladu
a boli izolované z mnoh˘ch miest na zemeguli hlavne z potravín. RozmnoÏujú sa pri teplote od 0° do
28 °C s optimom pri 24 °C. Niektoré kmene sa pouÏívajú ako probiotické kultúry a rod nie je pre ãloveka patogénny. Vyvoláva ochorenia r˘b (najmä pstruhov). Kmene uvedeného rodu nemajú plazmidy
a majú inhibiãn˘ úãinok voãi kmeÀom Aeromonas, Streptococcus iniae a Vibrio anguillarum. V Kanade povolili pridávaÈ Carnobacterium maltaromaticum do niektor˘ch potravinov˘ch prípravkov. Rod
má nasledovné druhy:
Carnobacterium pleistocenium

Carnobacterium divergens
Carnobacterium maltaromaticum

Castellaniella je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, nesporulujúcich, pohybliv˘ch a fakultatívne anaeróbnych baktérií. Rod patrí do ãeºade Alcaligenaceae. Izolovan˘ bol z pôdy, vody a od mnoh˘ch zvierat,
napríklad i od lekárskej pijavice. Bol tieÏ izolovan˘ a identifikovan˘ od zvierat s patologick˘mi prejavmi av‰ak nie sú známe Ïiadne spojitosti medzi ich prítomnosÈou a chorobn˘m procesom. Takisto sa dokázal pri ochoreniach niektor˘ch rastlín. Zriedka sa objavil i v patologick˘ch materiáloch od ãloveka
ale bez vysvetlenia jeho asociácie s in˘mi mikroorganizmami. Rod na‰iel svoje vyuÏitie v biotechnológii pri ãistení pôdy, vody a ovzdu‰ia od chemického zneãistenia. Má niekoºko druhov a genetick˘ch e‰te nepomenovan˘ch variant:
Castellaniella daejeomensis
Castellaniella caen
Castellaniella denitrificans
Castellaniella hirudinis
Castellaniella ginsengisoli
Castellaniella defragrans
Catenibacterium je bakteriálny rod zloÏen˘ z grampozitívnych, anaeróbnych paliãiek aÏ retiazok. Patrí do ãeºade Erysipelotrichaceae. Svojou morfológiou, fylogenézou a fyziológiou sa podobá laktobacilom. Bol izolovan˘ z ºudskej stolice a doteraz nie sú objasnené jeho úlohy v ãrevnom ekosystéme
a v chorobn˘ch procesoch. Rysuje sa urãit˘ predpoklad, Ïe ãastej‰ie sa vyskytuje u pacientov s urémiou.
Reprezentuje ho jeden druh Catenibacterium mitsuokai.
Catonella je rod, ktor˘ sa skladá z drobn˘ch gramnegatívnych, anaeróbnych paliãiek patriacich do ãeºade Lachnospiraceae. Vyskytuje sa v ústnej dutine za normálnych i patologick˘ch podmienok. ZúãastÀuje sa na endodentálnych infekciách a infekciách okolitého tkaniva zubov. MôÏe spôsobovaÈ i endokarditídu, kde ide hlavne o po‰kodenie kardiálnych chlopní.
Caulobacter je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, chemotrofn˘ch, pohybliv˘ch paliãkovit˘ch baktérií.
Baktérie môÏu tvoriÈ krat‰ie alebo dlh‰ie retiazky. Baktérie sa rozmnoÏujú prieãnym asymetrick˘m
delením. Vlastnosti buniek závisia od prostredia, v ktorom sa rozmnoÏujú a existujú. Baktérie rodu
Caulobacter patria do ãeºade Caulobacteraceae. Vyskytujú sa v teãúcej vode, v jazerách, v pôde
a zriedkavo sa dostanú i do materiálov vy‰etrovan˘ch v klinickej mikrobiológii. O ich patogenetickej
úlohe nie sú doteraz spoºahlivé správy. Do uvedeného rodu patria druhy:
Caulobacter mirabilis
Caulobacter segnis
Caulobacter vibrioides

Caulobacter fusiformis
Caulobacter ginsengisoli
Caulobacter henricii
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Cedecea je názov pre nov˘ rod z ãeºade Enterobacteriaceae predt˘m oznaãovan˘ ako Enteric Group 15.
Oznaãenie dostal podºa skratky CDC (Centers for Disease Control). V mnoh˘ch prejavoch sa podobá
rodu Serratia, od ktorého sa lí‰i niektor˘mi chemick˘mi vlastnosÈami. Sú to gramnegatívne, pohyblivé
paliãky s lipázovou aktivitou a rezistenciou na kolistín a cefalotín. Jednotlivé druhy boli izolované z krvi, rán, katétrov, zo spúta a z koÏe. Uvádza sa, Ïe kmene z rodu Cedecea môÏu byÈ príãinou i nozokomiálnych infekcií. Do rodu patria:
Cedecea neteri

Cedecea davisae
Cedecea lapagei

a tri genospecies, ktoré e‰te nemajú svoje pomenovanie.
Cellulomonas sa skladá z grampozitívnych, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sa zaãleÀujú do ãeºade Cellulomonadaceae. Ich kºúãov˘m znakom je, Ïe rozkladajú celulózu pomocou enz˘mov endoglukonáza
a exoglukonáza. Do materiálov zaslan˘ch na vy‰etrenie sa môÏu baktérie tohto rodu dostaÈ z prostredia. Predpokladá sa, Ïe sa môÏu objaviÈ v krvi ako pôvodcovia bakteriémie alebo ako pôvodcovia
infekcie rán koÏe. Rod Cellulomonas má 13 druhov, z ktor˘ch iba dva sa vyskytujú u ºudí a to: Cellulomonas hominis a Cellulomonas denverensis ako pôvodcovia infenkãn˘ch komplikácii.
Cellulosimicrobium je nov˘ rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, pleomorfn˘ch, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sa zaãleÀujú do ãeºade Promicromonosporaceae. MôÏu sa izolovaÈ z krvi (endokarditída
a i.), od pacientov s hematoblastózami, pri pouÏití katétrov a tieÏ z okolia pacienta.
Centipeda patrí medzi rody zloÏené z gramnegatívnych, pleomorfn˘ch, obligátne anaeróbnych a nesporulujúcich baktérií. Zaraìuje sa do ãeºade Acidaminocaccaceae. Vyskytuje sa ako súãasÈ normálnej
bakteriálnej flóry hlavne v ústnej dutine. MôÏe participovaÈ i na vyvolaní patologick˘ch procesov. Na‰iel sa v abscesoch gingiválnych sulkov a v abscesoch v ústnej dutine a okolí. Uvádza sa iba jeden druh
Centipeda periodontii, ktor˘ tvorí laktamázu, ão je dôleÏit˘ údaj pre v˘ber a aplikáciu antibiotík. Na
lieãbu nie sú v hodné beta laktámové antibiotiká.
Cerasibacillus ide o rod patriaci do ãeºade Bacillaceae a vzÈahujú sa naÀ v‰etky vlastnosti uvedenej
ãeºade. Rod tvoria grampozitívne, aeróbne, termofilné, paliãkovité, pohyblivé a sporulujúce baktérie.
Izolovali sa v kompostoch a z kuchynsk˘ch odpadov. Uvádza sa iba jeden druh Cerasibacillus quisquiliarum a niekoºko nepomenovan˘ch variant.
CFU (Colony Forming Unit) je oznaãenie pre situáciu, ak jedna bunka, alebo skupina príbuzn˘ch buniek vytvorí kolónie na kultivaãnom médiu a podºa toho sa usudzuje na poãet Ïiv˘ch buniek Symbol sa
pouÏíva pre hodnotenie poãtu baktérií v urãitom priestore alebo ãase vy‰etrenia. Ide o jednotku tvoriacu kolónie a oznaãuje sa CFU / ml (Colony Forming Units per mililiter). V nemeckej literatúre sa
pouÏíva symbol KBE (Koloniebildende Einheit).
Chlamydia druhy rodu predstavujú skupinu mikroorganizmov, ktoré sa v súãasnosti zaraìujú medzi
baktérie. V urãitom smere je to problematická skupina baktérií z hºadiska nomenklatúry, taxonómie
i identifikácie. V minulosti sa oznaãovali rôznymi názvami, ako sú Bedsonia, Miyagawanella, Chlamydozoa, Neorickettsie, Pararickettsie, Rakeie, Halprowie, TRIC skupina (trachom-inklúzna konjuktivitída) a boli zaraìované medzi vírusy a oznaãované ako „veºké vírusy“. Od vírusov sa v‰ak odli‰ujú prítomnosÈou obidvoch nukleov˘ch kyselín (DNA i RNA). Ich stena sa podobá bakteriálnej bunkovej
stene s mal˘m mnoÏstvom kyseliny muramovej a niektor˘ch aktívnych enz˘mov. Rod Chlamydia patrí do ãeºade (I) Chlamydiaceae, do ktorej sa zaãleÀuje e‰te rod Chlamydophila. âeºaì II radu Chlamydiales sa naz˘va Parachlamydiaceae a obsahuje rody Neochlamydia a Parachlamydia.
Chlam˘die sú nepohyblivé guºovité gramnegatívne útvary, ktoré majú zvlá‰tny v˘vojov˘ cyklus. Nedajú sa kultivovaÈ na beÏn˘ch médiách a patria k obligátnym intracelulárnym parazitom. Ich parazitizmus je charakterizovan˘ neschopnosÈou syntetizovaÈ vlastné ATP, pretoÏe nemôÏu exprimovaÈ gény na
kódovanie potrebn˘ch enzymatick˘ch systémov. VyuÏívajú preto ATP hostiteºskej bunky a naz˘vajú sa
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tieÏ „energetick˘mi parazitmi“. Prv˘m ‰tádiom v˘vojového cyklu sú elementárne telieska, ktoré sa po
fagocytóze menia na iniciálne alebo retikulárne telieska. Tieto sa rozmnoÏujú aÏ bunka praskne a z iniciálnych teliesok vznikajú infekãné ãastice. Prechod medzi elementárnymi a iniciálnymi telieskami je
postupn˘ a prechodné formy sa oznaãujú ako intermediárne telieska. Bunková stena chlam˘dií obsahuje znaãné mnoÏstvo lipidick˘ch zlúãenín a preto sú citlivé ma rozpú‰Èadlá tukov a detergenty. Chlam˘die majú komplexnú antigénovú ‰truktúru a obsahujú skupinov˘ i druhovo ‰pecifick˘ antigén. V súãasnosti druhy chlam˘dií boli rozdelené medzi rody Chlamydia a Chlamydophila. Do rodu Chlamydia
patria iba 3 druhy a to:
Chlamydia trachomatis má viacej sérovarov (sérotypov), ktoré vyvolávajú váÏne ochorenia. Chlamydia trachomatis sérovary A, B, Ba a C zapríãiÀujú ochorenie trachóm, ktoré postihuje milióny ºudí
vo svete a je ãastou príãinou slepoty. Vyskytuje sa v tropick˘ch a subtropick˘ch oblastiach a je stále váÏnym zdravotn˘m problémom. Chlamydia. trachomatis sérovary D aÏ K spôsobujú infekãnú konjuktivitídu, mukopurulentn˘ zápal spojoviek (swimming pool conjuctivitis) u dospel˘ch. U novorodencov sa
môÏe vyvinúÈ váÏna aÏ k slepote smerujúca konjuktivitída (blenorrhea neonatorum). Chlamydia trachomatis vyvoláva aj ochorenia prená‰ané pohlavn˘m stykom, ako je Lymphogranuloma venereum
(LGV), za ktoré sú zodpovedné sérovary L1, L2, La2 a L3. K tejto skupine patria i ochorenia urogenitálneho systému tzv. negonokokové uretritídy (NGU), ktoré môÏu zasiahnuÈ i cervix a salpingy. Uvedení pôvodcovia patria tieÏ do sérovarov D aÏ K.
Chlamydia suis zapríãiÀuje konjuktivitídy, enteritídy a pneumónie u prasiat.
Clamydia muridarum zapríãiÀuje pneumónie u my‰í.
Chlamydophila je nov‰í rod známy od roku 1999. Má podobné vlastnosti ako rod Chlamydia a mnohé druhy patriace do tohto rodu sa e‰te stále v literatúre uvádzané ako Chlamydia. Po vytvorení rodu
Chlamydophila viacerí odborníci protestovali osobne i kolektívne proti vzniku tohto rodu. Komisia
pre identifikáciu a nomenklatúru baktérií v‰ak ostala neoblomná. Komparatívne genomické anal˘zy
jednoznaãne potvrdili oprávnenosÈ existencie oboch rodov Chlamydia a Chlamydophila.
Do rodu Chlamydophila patrí niekoºko druhov, ktoré sa v minulosti zaraìovali do rodu Chlamydia.
V súãasnosti do rodu Chlamydoophila patria:
Chlamydophila pneumoniae postihuje respiraãn˘ systém a paranazálne dutiny. MôÏe samostatne
alebo v asociácii po‰kodiÈ myokard, endokard a spôsobiÈ meningoencefalitídy. Sleduje sa vzÈah k in˘m
ochoreniam: k astme, chronickej ob‰trukãnej chorobe pºúc (CHOPN), chlam˘diovej a postchlam˘diovej artritíde, ateroskleróze a pod.. Infekcie môÏu prebiehaÈ mierne aÏ inaparentne.
Chlamydophila psittaci zapríãiÀuje zoonózu. Infikuje najmä domáce a divo Ïijúce vtáctvo, z ktorého sa etiologick˘ agens prená‰a na ãloveka a spôsobuje psitakózu prejavujúca sa ako atypická pneumónia. Vyskytuje sa vo väã‰om poãte sérovarov u vtákov i cicavcov. ªudské ochorenia prebiehajú pod
obrazom atypickej pneumónie alebo placentitídy.
Chlamydophila pecorum je podºa posledn˘ch údajov nov˘ druh vyãlenen˘ z druhu Chlamydophila
psittaci, ktor˘ má odli‰né vlastnosti od pôvodného druhu. Spôsobuje ochorenia u vtákov a cicavcov
a môÏe sa patogeneticky uplatniÈ i u ãloveka.
Chlamydophila abortus sa vyskytuje u kôz, oviec a dobytka a spôsobuje ich potraty.
Chlamydophila caviae je pôvodcom konjuktivitíd u morãiat.
Chlamydophila felis je pôvodcom konjuktivitídy, rinitídy a respiraãn˘ch komplikácií u maãiek.
Systematika a klasifikácia sa v súãasnosti opäÈ prehodnocuje a na základe anal˘zy 16S rRNA génu sa
navrhlo a akceptovalo rozdelenie ãeºade Chlamydiaceae na dva rody – Chlamydia a Chlamydophila.
Do rodu Chlamydia by patrili:
Chlamydia trachomatis
Chlamydia muridarum

Chlamydia suis

Do rodu Chlamydophila by sa zadelili:
Chlamydophila abortus
Chlamydophila caviae
Chlamydophila felis

Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila psittaci

44

Návrh na novú taxonómiu bol podºa nov‰ích údajov uÏ jednoznaãne akceptovan˘. Ochorenia zapríãinené chlam˘diami sa naz˘vajú chlamidiózy. Chlam˘die sú citlivé na tetracyklín, rifampicín, erytromycín, ktoré b˘vajú súãasÈou i lokálnej aplikácie (kvapky, masti). Diagnostika pri trachóme sa robí z oãného sekrétu mikroskopicky, kultiváciou na bunkov˘ch kultúrach, kultiváciou v kuracom embryu.
V súãasnosti prebieha rozvoj najmä metodick˘ch postupov na dôkaz antigénu, hybridizácia DNA, PCR,
a nepriama diagnostika sérologick˘mi metódami (ELISA, imunofluorescencia, KFR) a tieÏ i.c. test
podºa Freya. Najväã‰í rozvoj zaznamenávajú anal˘zy DNA.
Chromobacterium je rod, ktor˘ patrí do ãeºade Neisseriaceae a tvoria ho gramnegatívne, obligátne alebo fakultatívne anaeróbne paliãky so zaoblen˘mi koncami. Usporiadané sú jednotlivo, v pároch, alebo
v krat‰ích retiazkach. Sú pohyblivé v dôsledku polárne usporiadan˘ch biãíkov. Baktérie uvedeného
rodu sa môÏu podieºaÈ na tvorbe medzibunkového slizu. Rastú pri 25 °C, kolónie sú pigmentované
a pigment je rozpustn˘ v alkohole. Vyskytujú sa v pôde, vo vode, na potravinách a pokladajú sa za
patogénne ãinitele pre zvieratá i ãloveka. Chromobacterium violaceum a Chromobacterium lividum
spôsobujú infekcie rán u opíc i ºudí a infekcie môÏu nadobudnúÈ i systémov˘ charakter, priãom sa tvoria abscesy aÏ ÈaÏké septické stavy mnohokrát s letálnym koncom. Baktérie sa vyskytujú hlavne v tropick˘ch a subtropick˘ch oblastiach, kde sa vyskytujú i chromobakteriové ochorenia.
Druh Chromobacterium violaceum okrem svojich patogénnych schopností (hlavne pre gorily) produkuje viacero látok s antibiotick˘m úãinkom, ako sú: aztreonam, monobaktamové antibiotikum úãinné proti gramnegatívnym aeróbnym baktériám vrátane Pseudomonas aeruginosa. Violaceín, úãinn˘ voãi amébam a trypanózam. Aerocyanidín, úãinn˘ voãi grampozitívnym mikroorganizmom. Aerocavín,
úãinn˘ voãi grampozitívnym i gramnegatívnym baktériám.
Do rodu Chromobacterium patrí viacero druhov okrem uÏ uveden˘ch. Sú to:
Chromobacterium piscinae
Chromobacterium aquaticum
Chromobacterium subtsugae
Chromobacterium fluvialae
Chromobacterium viscosum
Chromobacterium haemolyticum
Chryseobacterium je rod patriaci do ãeºade Flavobacteriaceae. Skladá sa z gramnegatívnych, aeróbnych paliãiek, ktoré patria medzi tzv. gramnegatívne nefermentujúce baktérie a fylogeneticky sú príbuzné rodu Flavobacterium. Preto stále pretrváva v literatúre pomenovanie Flavobacterium namiesto
Chryseobacterium. Vyrastajú v Ïlt˘ch pigmentovan˘ch kolóniách. Zaraìujú sa medzi fakultatívne patogénne baktérie, ako napríklad Chryseobacterium meningosepticum, pôvodca detsk˘ch meningitíd
asociovan˘ch ãasto so septikémiou. MoÏno ich izolovaÈ z likvoru, krvi a nosohltanu hlavne nedonosen˘ch detí. MôÏu sa vyskytnúÈ i v nosohltane zdrav˘ch dospel˘ch osôb a v nemocniãnom prostredí, kde
môÏu byÈ príãinou nozokomiálnych nákaz. Podobné vlastnosti majú i ìal‰ie druhy:
Chryseobacterium gleum
Chryseobacterium indologenes
Chryseomonas je bakteriálny rod zaãlenen˘ do ãeºade Pseudomonadaceae a skladá sa z gramnegatívnych
a pohybliv˘ch paliãiek, ktoré vytvárajú pri kultivácii ÏltooranÏové kolónie. Patrí medzi gramnegatívne,
nefermentujúce a striktne aeróbne baktérie, ktoré majú fylogeneticky veºmi blízko k rodu Pseudomonas.
V literatúre (najmä star‰ej) sa e‰te stretávame s názvom Pseudomonas luteola miesto Chryseomonas
luteola. Patria sem dva druhy Chryseomonas luteola a Chryseomonas polytricha. Uvedené baktérie sa
ãasto vyskytujú vo vode, v pôde a vo vlhkom prostredí. Sú podmienene patogénne a boli izolované z viacer˘ch patologick˘ch materiálov. Boli izolované z krvi (pri septikémii a endokarditíde), z likvoru (pri meningitíde), ìalej boli izolované pri osteomyelitíde a peritonitíde. MôÏu infikovaÈ pacientov so zníÏenou
imunitou, po chirurgick˘ch zákrokoch, po imunosupresívnej lieãbe, po umelom d˘chaní a po pouÏití katétrov. Baktérie druhu Chryseomonas luteola môÏu z prostredia absorbovaÈ ÈaÏké kovy chróm, hliník,
nikel, meì a exopolysacharidy (EPS). Baktérie z rodu Chryseomonas sú rezistentné voãi amoxicilínu, cefalotínu, cefotaxínu, kotrimoxazolu a citlivé sú na imipeném, kolistín, ofloxacín, ciprofloxacín, amikacín,
doxicyklín. VÏdy pri zahájení lieãby treba zistiÈ citlivosÈ izolovaného kmeÀa na antibiotiká.
Citrobacter patrí do ãeºade Enterobacteriaceae. Tvoria ho gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne
paliãky, ktoré dobre rastú na beÏn˘ch pôdach. Sú normálnou súãasÈou beÏnej ãrevnej flóry a patria
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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 kódovaÈ enterotoxín a bakteriofág toxín identick˘ alebo podobn˘ shiga-toxínu s prejavmi enteritíd u pacienta. 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:
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 je bakteriálny rod skladajúci sa z grampozitívnych, aeróbnych a nesporulujúcich paliãkovit˘ch baktérií (podobn˘ch korynebaktériám), ktoré patria do ãeºade Microbacteriaceae. Rod bol reklasifikovan˘ 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 akceptované v‰etk˘mi zodpovedn˘mi in‰tanciami. V písomníctve (najmä star‰om) e‰te pretrvávajú názvy
pre Clavibacter michiganensis, ako Bacterium michiganense, Pseudomonas michiganensis, Aplanobacter michiganense, Phytomonas michiganensis, Mycobacterium flavum subsp. michiganense. Ide o fytopatogénne kmene, ktoré spôsobujú hlavne ochorenie paradajok, ãím dochádza k veºk˘m ekonomick˘m
‰kodám. Druh Clavibacter michiganensis má nasledovné podrody (subspecies, subsp.):
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Clavibacter michiganensis subsp. tessellarius

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

Clostridium je veºk˘ bakteriálny rod obsahujúci viac ako 100 druhov anaeróbnych alebo aerotolerantn˘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. Jednotlivé druhy sa môÏu lí‰iÈ poãtom sérovarov, biovarov a patovarov. Klostrídie sú bohato roz‰írené v prírode, vyskytujú sa v pôde, vo vode, na rastlinách, v bahne, na morskom pobreÏí a pod. V cytoplazme klostrídií 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 superoxiddizmutázu. 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 kostrové svaly, ojedinele i hladké svaly ãriev, Ïlãníka alebo maternice (viscerálna myonekróza). Klostrídiová infekcia môÏe maÈ v rane subkutánny priebeh ako klostrídiová celulitída. Obyãajne sa vykultivujú:
Clostridium histolyticum
Clostridium sordelli
Clostridium sporogenes a prípadne iné.

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

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 ãiniteºom je produkovan˘ toxín tetanospazmín a hemolyzín (tetanolyzín).
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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 produkovaÈ 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. Ochorenie 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 konzumácii skazenej potraviny, enterotoxémia a iné.
5. skupina: do tejto skupiny patria pôvodcovia rôznych infekcií (infekcií rán, abscesov, septick˘ch stavov, infekcií domácich zvierat a in˘ch). MoÏno pri nich izolovaÈ a identifikovaÈ nasledovné baktérie:
Clostridium perfringens (star‰ie názvy: Welchia
perfringens, Clostridium welchii)
Clostridium ramosum

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

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

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

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 boli tieÏ izolované pri nozokomiálnych infekciách. Rod Comamonas sa zaraìuje do ãeºade Comamonadaceae, ktorá patrí do radu Burkholderiales. Druhy rodu Comamonas sa vyskytujú v prostredí ãloveka, 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:
Comamonas terrigena (typov˘ druh)
Comamonas kerstersii
Comamonas acidovorans
Comamonas korensis
Comamonas aquatica

Comamonas nitrativorans
Comamonas badia
Comamonas odontotermitis
Comamonas denitrificans
Comamonas testosteroni
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Cohnella je názov nov‰ieho rodu skladajúceho sa z grampozitívnych, pohybliv˘ch, paliãkovit˘ch baktérií patriacich do ãeºade Paenibacillaceae. Baktérie tvoria spóry. Izolovali sa z vody, pôdy a zo stolice
niektor˘ch zvierat. Majú v˘znam hlavne pre fytopatológiu a tak ich moÏno v˘nimoãne dokázaÈ i v ústnej dutine. Identifikovalo sa viacej druhov a genospecies, z ktor˘ch niektoré uvádzame:
Cohnella thailandensis
Cohnella arctica
Cohnella plantaginis
Cohnella soli
Cohnella thermotolerans
Cohnella cellulosilytica
Cohnella xylanilytica
Cohnella terrae
Cohnella hongongensis
Cohnella phaseoli
Collinsella je nov‰í rod skladajúci sa z mal˘ch, paliãkovit˘ch, anaeróbnych, grampozitívnych baktérií.
Vyskytujú sa hlavne v intestinálnom trakte, kde plnia funkciu urãitého stabilizátora vo vzÈahu k in˘m
mikroorganizmom. Okrem intestinálneho traktu môÏu sa vyskytovaÈ v ústnej dutine, v urogenitálnom
trakte, v ranách (po uhryznutí psom a in˘mi zvieratami) môÏu sa vyskytovaÈ v patologick˘ch materiáloch urãen˘ch na vy‰etrenie. O patogenetickom v˘zname sa zatiaº diskutuje. Rod patrí do ãeºade
Coriobacteriaceae a obsahuje nasledovné druhy:
Collinsella aerofaciens
Collinsella stercoris
Collinsella intestinalis
Collinsella tanakaei
Coprobacillus je rod tvoren˘ grampozitívnymi, aeróbnymi paliãkami, ktoré patria do ãeºade Erysipelotrichaceae. Izolovali sa z ºudskej stolice, kde sa môÏu nachádzaÈ ako súãasÈ normálnej flóry alebo participovaÈ na zápalov˘ch a in˘ch chorobn˘ch procesoch. Opísané boli rôzne prípady, ako sú hnaãky,
dráÏdivé ãrevo, syndróm bakteriálneho premnoÏenia v tenkom ãreve. Ochorenie môÏe konãiÈ aÏ perforáciou ãreva. Baktérie tohto rodu sa izolovali i od zvierat a v experimente sa ukázalo, Ïe ich mnoÏstvo sa zvy‰uje pri nadbytku tukov v diéte. Reprezentantom je jeden druh Coprobacillus cateniformis.
Coriobacterium je rod zloÏen˘ z nepohybliv˘ch, grampozitívnych, nesporulujúcich paliãiek, ktoré sa
vyskytujú v intestinálnom trakte plo‰tíc a in˘ch Ïivoãíchov. Baktérie tohto rodu sa zaraìujú do ãeºade
Coriobacteriaceae. Reprezentantom uvedeného rodu je druh Coriobacterium glomerans. Kmene rodu Coriobacterium sa môÏu objaviÈ i v materiáli z ústnej dutiny, zo stolice a z okolia ãloveka.
Corynebacterium je rod, do ktorého pôvodne patrilo iba Corynebacterium diphtheriae (star‰í názov –
Bacillus Klebs-Loeflera), pôvodca ºudského ochorenia zá‰krtu (diftérie). Postupne sa k nemu priãleÀovali druhy podobné svojou morfológiou. Poznanie skladby DNA má za následok, Ïe niektoré druhy
sa vyãlenili ako samostatn˘ rod, alebo boli priradené k in˘m rodom. Rod Corynebacterium sa zaãleÀuje do ãeºade Corynebacteriaceae. Morfologicky do rodu Corynebacterium patria paliãky kyjakovitého tvaru, grampozitívne alebo gramlabilné, aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne. Pestujú sa na ‰peciálnych pôdach.
Corynebacterium diphtheriae je typick˘m mikroorganizmom patogénnym pre ãloveka a nástrojom
choroboplodnosti je difterick˘ toxín, produkovan˘ kmeÀmi v ‰tádiu lyzogénnosti, ão znaãí v prítomnosti bakteriofága. Podºa rastu sa rozli‰ujú biotypy: gravis, mitis a intermedius, ktoré korelujú s klinick˘m obrazom. Toxín sa skladá z dvoch ãastí A a B, priãom fragment B sa viaÏe na receptory buniek
a umoÏÀuje pôsobenie fragmentu A. Fragment A má enzymatickú aktivitu transferázy, ktorá katalyzuje prenos ribózy z NAD na elongaãn˘ faktor 2, priãom ho inaktivuje, zastavuje proteosyntézu a zabíja
bunku. Cieºov˘mi orgánmi difterického toxínu sú myokard, kde vzniká myokarditída, periférne nervové vlákna (difterická polyneuritída) a obliãky (toxická nefritída). Pri diftérii sa uplatÀuje antitoxická
imunita a o jej úrovni sa moÏno presvedãiÈ Schickov˘m testom. Dnes sa preventívne oãkuje difterick˘m
toxoidom (anatoxínom) obyãajne spolu s toxoidom proti tetanu a pertusov˘m bakterínom. Pri terapii
sa musí vÏdy podaÈ antidifterick˘ globulín a z antibiotík sa aplikuje erytromycín. O produkcii toxínu
urãit˘m kmeÀom sa moÏno presvedãiÈ imunoprecipitaãn˘m testom podºa Eleka. Do rodu Corynebacterium paria nasledovné druhy:
Corynebacterium ulcerans sa doteraz nepovaÏuje za samostatn˘ druh a priraìuje sa ku Corynebacterium diphtheriae. MôÏe byÈ príãinou tonzilitíd u ãloveka a môÏe sa vykultivovaÈ i od zdravého jedinca.
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Corynebacterium pseudodiphtheriticum (Hofmani) sa vyskytuje na slizniciach orofaryngu a patologicky sa môÏe uplatniÈ iba u osôb v imunodepresii a môÏe tieÏ byÈ príãinou endokarditíd.
Corynebacterium pseudotuberculosis je etiologick˘m agensom ochorení hlavne u zvierat (ovce, kone a hovädzí dobytok) a spôsobuje lymfadenitídy a pneumónie. Nález u ºudí v styku so zvieratami je
v˘nimoãn˘.
Corynebacterium renale je mikroorganizmus patogénny pre zvieratá, ktor˘ spôsobuje pyelonefritídy
hlavne u dobytka.
Corynebacterium xerosis je pokladan˘ za oportúnne patogénny mikroorganozmus a môÏe sa vyskytovaÈ na koÏi, slizniciach a v spojovkovom vaku.
Corynebacterium bovis je pôvodcom mastititíd u kráv.
Corynebacterium cystitidis je pôvodca cystititíd u niektor˘ch zvierat.
Corynebacterium jeikeium (v minulosti JK) je novo opísan˘ druh, ku ktorému patria kmene izolované od chor˘ch so sepsou a endokarditídou. Obyãajne sú títo pacienti dlhodobo hospitalizovaní alebo
po kardiochirurgick˘ch zákrokoch a so zníÏenou imunitou. Baktéria sa izoluje z krvi, z kostnej drene,
z likvoru a z chlopní. MoÏno ich zistiÈ po dlh‰ej kultivácii a tvoria drobné, na‰edivelé kolónie. Charakterizované sú slabou citlivosÈou na antibiotiká.
ëalej sa môÏu izolovaÈ z prostredia alebo z ºudského tela prípadne zvierat:
Corynebacterium pilosum
Corynebacterium striatum
Corynebacterium equi → Rhodococcus equi
Corynebacterium pyogenes → Actinomyces
pyogenes

Corynebacterium hoagii
Corynebacterium matruchotii
Corynebacterium minutissimum (príãina koÏn˘ch
a systémov˘ch infekcií, napr. erythrasma),
Cornebacterium mycetoides

Nepatogénne korynebaktérie majú ‰iroké uplatnenie i v priemysle a pouÏívajú sa na prípravu aminokyselín, nukleotidov, na biokonverziu steroidov, degradáciu hydrokarbónov˘ch zlúãenín a na prípravu syrov. Corynebacterium glutamicum sa pouÏíva na prípravu glutamátov, ão sú ochucovadlá
pokrmov.
Cowdria je rod zloÏen˘ z mal˘ch pleomorfn˘ch intracelulárne lokalizovan˘ch a rickettsiám podobn˘ch
baktérií stojacich medzi rickettsiami a ehrlichiam. Preto v literatúre sa stále pouÏívajú obe mená Ehrichia (Cowdria) ruminantium, ktor˘ druh zapríãiÀuje závaÏné ochorenia hlavne u zvierat v podsaharskej Afrike, na niektor˘ch ostrovoch v Karibskej oblasti a môÏu sa nachádzaÈ i v potravinov˘ch produktoch z chor˘ch zvierat. Ide o klie‰Èami prená‰aného ricketsiám podobného parazita, ktor˘ infikuje
dobytok spôsobujúc po‰kodenie srdca a tzv. kaudriózu (heartwater). V súãasnosti sa rod Cowdria zaãleÀuje do ãeºade Anaplasmataceae, ktorá je súãasÈou radu Rickettsiales. Cowdria sa mnoÏí intracelulárne podobne ako chlam˘die a má s nimi i spoloãné antigénové determinanty. Ukazuje sa, Ïe Cowdria
má stredné postavenie medzi chlam˘diami a ehrlichiami. Akútne a nelieãené ochorenia majú letalitu
aÏ 90 %. Opísan˘ch bolo aj niekoºko ºudsk˘ch ochorení.
Coxiella burnetii sa pôvodne zaraìovala medzi rickettsie av‰ak v súãasnosti rod Coxiella tvorí ãasÈ ãeºade Coxiellaceae, ktorá patrí do radu Legionellales. Je to malá gramnegatívna, obligatórne biotropná
paliãka, ktorá sa rozmnoÏuje iba intracelulárne v kyslom prostredí fagolyzozómov. Vyznaãuje sa veºk˘m pleomorfizmom. Nerastie na umel˘ch kultivaãn˘ch pôdach. MoÏno ju pomnoÏiÈ v Ïætkovom vaku
kuracieho embrya alebo infikovaním vnímavého zvieraÈa (morãa), prípadne na bunkov˘ch kultúrach.
Spôsobuje infekãné ochorenie Q-horúãku. Vyskytuje sa celosvetovo a má charakter prírodnej ohniskovej infekcie. Rezervoárom sú drobné hlodavce, z ktor˘ch sa Coxiella burnetii dostáva k domácim
i divo Ïijúcim zvieratám, od ktor˘ch sa ‰íri i na ãloveka. MôÏe preÏívaÈ i v mnoh˘ch artropódach
(klie‰te). Interhumánny prenos je moÏn˘ ale menej ãast˘. Do ºudského organizmu sa dostáva aerosólom, potravinami a kontaktom. Coxiella burnetii sa nachádza v tkanivách, sekrétoch, vlne, podstielke,
v˘luãkoch, prachu a potravinách. Horúãkové ochorenie b˘va ãasto sprevádzané pneumóniou. Ochorenie môÏe byÈ inaparentné, podobné chrípke, pºúcne (atypická pneumónia), meningo-encefalitická forma a môÏe sa vyskytnúÈ i hepatitída. Akútny stav môÏe prejsÈ do chronického (horúãka, endokarditída, purpura z trmbocytopénie, granulomatózna hepatitída a splenomegália). Coxiella. burnetii môÏe
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v organizme perzistovaÈ i roky a relaps nastáva po zníÏení imunity. Diagnostika okrem klinick˘ch príznakov a anamnézy sa robí stanovením protilátok za pouÏitia viacer˘ch metodík. Pri lieãbe sa aplikuje
tetracyklín, chloramfenikol alebo kotrimoxazol. Po prekonaní infekcie ostáva imunita.
Cronobacter je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, fakultatívne anaeróbnych, oxidáza negatívnych a kataláza pozitívnych paliãkovit˘ch baktérií, ktoré patria do ãeºade Enterobacteriaceae. Star‰í názov pretrvávajúci e‰te v literatúre je Enterobacter sakazakii. Kmene tohto rodu sú pohyblivé, redukujú nitráty
a majú ustálené biochemické vlastnosti, podºa ktor˘ch ich moÏno identifikovaÈ. U kmeÀa Cronobacter
sakazakii bol sekvenovan˘ i genóm, ão prispelo k jeho lep‰ej charakterizácii. Kronobaktérie majú veºk˘ v˘znam i pre kliniku. ZapríãiÀujú váÏne infekãné ochorenia u batoliat i dospel˘ch. Väã‰inu infekcií
u novorodencov a detí spôsobuje Cronobacter sakazakii. Ochorení neb˘va veºa, ale zato svojou váÏnosÈou priÈahujú pozornosÈ. V USA sa eviduje do 13 ochorení roãne a predpokladá sa, Ïe poãet sa bude zvy‰ovaÈ. U novorodencov a batoliat zapríãiÀujú ÈaÏké menigitídy, septické stavy a podºa stupÀa
obranyschopnosti aÏ letalitu. U ºudí v‰eobecne spôsobujú hnaãkovité ochorenia, infekcie rán a infekcie
moãového traktu. Postihnuté sú osoby s poruchami imunity (lieãba imunosupresívnymi liekmi, osoby
s rakovinou a po transplantácii alebo s infekciou HIV a pod.). V tejto súvislosti sa veºa pozornosti venuje pokrmom v prá‰ku (PIF– Powdered Infant Formulas) a zdôrazÀuje sa princíp sterility pri ich príprave. Kronobacter r˘chlo rastie a rozmnoÏuje sa i pri izbovej teplote. Do rodu Cronobacter patria nasledovné druhy:
Cronobacter turicensis
Cronobacter condimenti
Cronobacter muytjensii

Cronobacter sakazakii
Cronobacter dublinensis
Cronobacter malonaticus
Cronobacter universalis

Crossiella je rod, o ktor˘ sa zaujímajú hlavne veterinárni odborníci, pretoÏe participuje na placentitíde
gravidn˘ch kob˘l s následn˘m potratom. Ide o grampozitívne aeróbne baktérie, ktoré tvoria raminifikované filamenty a niekedy i aeriálne filamenty. Zaraìujú sa do ãeºade Pseudonocardiaceae. Kmene
tohto rodu sa nachádzajú v prostredí ãloveka i zvierat. Najprv sa izolovala a identifikovala Crossiella
cryophila a neskôr sa urãila Crossiella equi. Po vyuÏití genetick˘ch metód a biochemick˘ch testov sa
zistili odli‰nosti a dôleÏit˘ rozdiel je v produkcii ureázy. Ochorenia koní boli opísané hlavne v Taliansku a v JuÏnej Afrike. Z hºadiska ºudskej patológie nie sú zatiaº spoºahlivé správy.
Cryptobacterium je nov‰í rod zloÏen˘ z anaeróbnych, grampozitívnych, nepohybliv˘ch, paliãkovit˘ch
baktérií, patriacich do ãeºade Coriobacteriaceae. Izolované a identifikované boli od pacientov s ochorením ústnej dutiny, ako sú periodontálne zápaly, zubn˘ kaz, abscesy a iné. Rod reprezentuje druh
Cryptobacterium curtum, ktor˘ sa r˘chlo rozmnoÏuje a tvorí na pôdach priesvitné kolónie.
Cupriavidus je rod zloÏen˘ z krátkych paliãiek, farbiacich sa gramnegatívne, pohybliv˘ch (2 aÏ 10 biãíkov) a patriacich do ãeºade Burkholderiaceae. Niektoré druhy sa zisÈujú i v patologickom materiáli
hlavne pri cystickej fibróze a zistili sa i v likvore a krvi. Mnohé druhy Ïijú v pôde a tu pri nedostatku
v˘Ïivy lyzujú iné baktérie i kvasinky a plesne a z nich potom ãerpajú potravu. Doteraz lyzovali Agromyces ramosus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Escherichia coli a Staphylococcus aureus.
V minulosti druhy rodu Cupriavidus sa vyskytovali pod in˘mi menami, ako Alcaligenes, Ralstonia,
Wautersia a Hydrogenomonas. Do tohto rodu patria viaceré druhy:
Cupriavidus metallidurans – je podrobne ‰tudovaná baktéria, pretoÏe sa pouÏíva na remediáciu prostredia zneãisteného viacer˘mi zlúãeninami a má schopnosÈ viazaÈ zlato
Cupriavidus gilardii – izolovaná z likvoru
Cupriavidus pauculus – zistená pri peritonitíde a zápale kæbov
Cupriavidus necator – vyskytuje sa na zelenine
Cupriavidus respiraculi
Cupriavidus oxalaticus
Cupriavidus brasiliensis a iné.
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Curtobacterium je bakteriálny rod zloÏen˘ z guºovit˘ch, filamentozn˘ch, grampozitívnych paliãiek nachádzajúcich sa v prírode, na rastlinách, stromoch, v ovocí a v morskej vode. Existuje i niekoºko prác,
v ktor˘ch sa opisuje v˘skyt druhov tohto rodu v ºudsk˘ch patologick˘ch materiáloch. O ich patogenite
sa v‰ak stále diskutuje. Rod patrí do ãeºade Microbacteriaceae a zaraìuje sa medzi fytopatogénne
mikroorganizmy. Rod má pribliÏne 10 druhov, ako napríklad:
Curtobacterium albidum
Curtobacterium citreum
Curtobacterium luteum

Curtobacterium flaccumfaciens
Curtobacterium plantarum
Curtobacterium pusillum a iné.

Cytophaga je pomenovanie star‰ieho rodu, ktor˘ bol v minulosti zaraden˘ do ãeºade Spirochetaceae
a v súãasnosti sú kmene zaradené do rodu Flavobacterium. Ich morfológia, fyziológia a patogenita sú
identické s flavobaktériami. Ide o gramnegatívne, obligátne aeróbne, krátke alebo dlh‰ie paliãky a niekedy i vlákna. Vyznaãujú sa kæzav˘m pohybom a rastú pri teplote 20 aÏ 30 °C. Vyskytujú sa vo vode,
v pôde, v prírode, ur˘chºujú rozklad celulózy. V˘nimoãne môÏu spôsobiÈ infekcie u osôb s defektami
imunity. V minulosti boli známe nasledovné kmene s ktor˘mi sa dá stretnúÈ v star‰ej literatúre:
Cytophaga aquatilis → Flavobacterium hydatis
Cytophaga columnaris → Flavobacterium columnare
Cytophaga marina → Flavobacterium maritimus
Cytophaga psychrophila → Flavobacterium psychrophilum
Treba zdôrazniÈ, Ïe v nov‰ích uãebniciach lekárskej mikrobiológie sa uÏ rod Cytophaga neuvádza. Druhy pôvodne zaradené do rodu Cytophaga sa zadelili do príbuzn˘ch uÏ menovan˘ch rodov Flavobacterium, Chryseobacterium a Elizabethkingia.

D
Dekontaminácia je názov pre súbor opatrení, ktor˘ vedie k redukcii poãtu alebo aÏ k usmrteniu mikroorganizmov na povrchoch (predmety, nástroje), vo vonkaj‰om prostredí (voda, vzduch, potrava) a v Ïiv˘ch organizmoch (ãlovek, zviera, vektory), ãím sa obmedzí prenos a ‰írenie nákazy. Medzi dekontaminaãné opatrenia patria: dezinfekcia, sterilizácia, asepsa, antisepsa, dezinsekcia a deratizácia. Pri dezinfekcii
ide o niãenie choroboplodn˘ch mikroorganizmov, k˘m pri sterilizácii ide o niãenie (usmrtenie) v‰etk˘ch
Ïiv˘ch mikroorganizmov. Asepsa je súbor opatrení na zabránenie prístupu alebo zaneseniu choroboplodn˘ch mikroorganizmov alebo ich ãastí do organizmu ãloveka, k˘m antisepsa je súbor profylaktick˘ch opatrení na zamedzenie rozvoja infekcie resp. jej ‰íreniu, ak sa predpokladá, Ïe mikroorganizmy do
poranenia vnikli alebo môÏu vniknúÈ. Dezinsekcia predstavuje komplex opatrení na zne‰kodnenie hmyzu a ostatn˘ch ãlánkonoÏcov prená‰ajúcich choroboplodné mikroorganizmy na ãloveka prípadne zvieratá. Dezinsekciu poznáme preventívnu a represívnu. Deratizácia je súbor opatrení na zniÏovanie stavu
alebo úplné zniãenie ‰kodliv˘ch hlodavcov. Hlodavce zneãisÈujú prostredie a prená‰ajú cel˘ rad závaÏn˘ch ochorení ãloveka. Pri premnoÏení môÏu spôsobiÈ i znaãné národohospodárske ‰kody.
Delftia je rod zloÏen˘ z mal˘ch paliãkovit˘ch, gramnegatívnych, pohybliv˘ch, nefermentujúcich baktérií, ktoré boli tieÏ izolované pri nozokomiálnych infekciách. Rod Delftia sa zaraìuje do ãeºade Comamonadaceae, ktorá patrí do radu Burkholderiales. Druhy tohto rodu sa vyskytujú v prostredí ãloveka,
v pôde, v potravinách (hlavne ryby) a môÏu degradovaÈ i zloÏité zlúãeniny. MôÏu byÈ prímesou viacer˘ch materiálov urãen˘ch na mikrobiologické anal˘zy. 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. Pomerne ãasto sa izolujú
od narkomanov holdujúcich intravenóznej aplikácii drog. Niektoré druhy rodu Delftia patria medzi fytopatogény. Typov˘m kmeÀom je Delftia acidovorans (naz˘vaná v minulosti Comamonas acidovorans
alebo Pseudomonas acidovorans), ktor˘ má mnohé zaujímavé vlastnosti. Spolu s kmeÀom Cupriavidus
metallidurans rozpú‰Èajú zlúãeniny zlata a sú zodpovedné za objavenie sa mal˘ch platniãiek tohto
kovu v prírode. Do rodu Delftia patria e‰te druhy Delftia lacustris a Delftia tsuruhatensis.
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Dermabacter je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych mal˘ch paliãiek patriacich do ãeºade Dermabacteraceae. Baktérie sú nepohyblivé, netvoria spóry a rastú v mal˘ch siv˘ch kolóniách so zvlá‰tnym zápachom. Tvoria katalázu. MoÏno ich izolovaÈ z koÏe a z viacer˘ch patologick˘ch materiálov. Pokladajú
sa za zriedkavé patogénne baktérie. Zistili sa v ranách, pri peritonitídach, septikémiách, osteomyelitídach a ohrozujú hlavne osoby s poru‰enou imunitou. Rod reprezentuje jedin˘ druh Dermabacter
hominis.
Dermacoccus je rod tvoren˘ baktériami podobn˘mi stafylokokom. Základná charakteristika je, Ïe ide
o grampozitívne baktérie, usporiadané v tetrádach aÏ v nepravideln˘ch zhlukoch, ktoré tvoria katalázu, oxidázu a majú striktne aeróbny metabolizmus. Citlivé sú na vy‰‰iu koncentráciu NaCl. Izolovali sa
z koÏe ãloveka, cicavcov, z mora a morského bahna. Patria do ãeºade Dermacoccaceae a obsahujú nasledovné druhy:
Dermacoccus abyssi
Dermacoccus barathri

Dermacoccus nishinomiyaensis
Dermacoccus profundi.

Reprezentanti rodu Dermacoccus zná‰ajú vysok˘ tlak, izolovali sa z morského bahna. Pripravili sa
z nich vzácne alkaloidy pouÏívané ako lieãivá (napríklad proti malignitám).
Dermatophilus je rod patriaci do ãeºade Dermatophilaceae, ktorá je súãasÈou radu Actinomycetales.
Za podobnosÈ s aktinomycétami zodpovedá morfológia i fyziológia jednotliv˘ch druhov. ZaãleÀujú sa
sem grampozitívne obligátne aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne pleomorfné organizmy. Reprezentuje ho typov˘ druh Dermatophilus congolensis, ktor˘ participuje na lokálnych i systémov˘ch zápalov˘ch procesoch hlavne u cicavcov a v˘nimoãne i u ãloveka. Zo zvierat najãastej‰ie sú postihnuté domáce zvieratá: dobytok, ovce, kozy, kone, o‰ípané (menej ãasto), psy a maãky. Obraz koÏného postihnutia
ma podobu streptotrichózy a pôvodne sa uvaÏovalo, Ïe môÏe ísÈ o mykotické ochorenie. Ukázalo sa
v‰ak, Ïe sa jedná o bakteriálne ochorenie. Dermatofily sa nachádzajú i v pôde, ale pravdepodobne nie
je to miesto, odkiaº sa ochorenie získava. Baktérie sa vyskytujú hlavne na koÏi a za normálnych okolností sa tu môÏe nachádzaÈ prameÀ nákazy. Na ‰írenie ochorenia môÏu vpl˘vaÈ i klimatické podmienky
a miesto ustajnenia. Náchylnej‰ia na vznik ochorenia je mlad‰ia vekové skupina zvierat. U ãloveka má
ochorenie sklon k profesionalite. Ochorejú hlavne o‰etrovatelia zvierat, jazdci na koÀoch a v‰etci tí, ão
sa venujú ak˘mkoºvek spôsobom zvieratám.
Desulfovibrio je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, pohybliv˘ch, anaeróbnych a nesporulujúcich paliãiek patriaci do ãeºade Desulfovibrionaceae. Izolovali sa z pôdy, sladkej a slanej vody, zvieracieho intestinálneho traktu a zo stolice. Jednotlivé druhy tohto rodu obsahujú látku desulfoviridín,
ktorá pomáha pri identifikácii. Desulfovibrio je predmetom intenzívneho ‰túdia pre jeho metabolické zvlá‰tnosti, pre vyuÏitie v biotechnológii a pri bioremediácii Ïivotného prostredia. Má
schopnosÈ ãistiÈ prostredie od rádionukleotidov a in˘ch zlúãenín. U troch druhov bol sekvenovan˘ genóm:
Desulfovibrio desulfuricans
Desulfovibrio magneticus

Desulfovibrio vulgaris

Z medicínskeho hºadiska je zaujímavé, Ïe pri colitis ulcerosa sa u pacientov zistilo väã‰ie mnoÏstvo baktérii z rodu Desulfovibrio.
Do tohto rodu patrí viacero druhov:
Desulfovibrio cavernae
Desulfovibrio aerotolerans
Desulfovibrio gracilis
Desulfovibrio africanus
Desulfovibrio simplex a iné.

Desulfovibrio desulfuricans
Desulfovibrio alcoholovorans
Desulfovibrio magneticus
Desulfovibrio aminophilus
Desulfovibrio vulgaris

Devosia je rod zloÏen˘ z drobn˘ch, gramnegatívnych, nesporulujúcich a pohybliv˘ch baktérií (majú
2 aÏ 3 biãíky), ktoré sú zaãlenené do ãeºade Hyphomicrobiaceae. Izolovali sa z rastlín, listov a koreÀov
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zeleniny, z pôdy a z potravinov˘ch ãlánkov. Preto sa môÏu objavovaÈ i v patologick˘ch materiáloch ãloveka. Druhy patria k baktériám fixujúcim dusík. Rod má 8 druhov:
Devosia insulae
Devosia subaequoris
Devosia chinhatensis
Devosia geojensis

Devosia limi
Devosia neptuniae
Devosia riboflavina
Devosia soli

Dialister je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych extrémne drobn˘ch paliãiek, nepohybliv˘ch a striktne anaeróbnych, ktoré za vhodn˘ch podmienok rastú na umel˘ch kultivaãn˘ch pôdach. Vyskytujú sa ako
saprofyty v nazofaryngu a d˘chacích cestách zdrav˘ch osôb. MôÏu sa uplatniÈ i ako patogénne baktérie
v asociácii s in˘mi mikroorganizmami (pneumokoky, streptokoky, vírus chrípky a pod.) a spôsobiÈ zápaly pºúc. V minulosti patrili do rodu Bacteroides a mali meno Bacteroides pneumosintes. V súãasnosti
sa rod Dialister zadeºuje do ãeºade Acidaminocaccaceae, ktorá patrí do radu Clostridiales. V niektor˘ch star‰ích písomnostiach figuruje rod Dialister ako ãlen ãeºade Veillonellaceae. Do tohto rodu sa
zaraìujú nasledovné druhy:
Dialister invisus
Dialister succunatiphilus
Dialister propionicifaciens
Dialister pneumosintes a iné
Dialister micraerophilus
Dichelobacter je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, nesporulujúcich, obligátne anaeróbnych
a pleomorfn˘ch paliãiek a môÏe sa vyskytovaÈ ako súãasÈ normálnej bakteriálnej flóry zvierat. MôÏu
tieÏ zapríãiniÈ hnisavé zápalové ochorenia. hlavne u oviec, kôz a in˘ch zvierat. Ide zväã‰a o prenosné
infekcie po poraneniach, zlom prekrvení a pri anaeróbnom prostredí. U oviec spôsobuje ochorenie charakterizované hnilobn˘mi ranami na konãatinách (footrot) a celkov˘mi príznakmi. V minulosti sa rod
zaãleÀoval do rodu Bacteroides ako Bacteroides nodosus. V súãasnosti patrí rod Dichelobacter do ãeºade Cardiobacteriaceae. Za vznik ochorení je zodpovedn˘ druh Dichelobacter nodosus a na virulencii sa podieºajú biãíky a tvorba proteolytick˘ch enz˘mov. Baktérie majú spoloãn˘ „O“ antigén a lí‰ia sa
podºa „H“ antigénov biãíkov. ·tátne orgány, kde sa „footrot“ vyskytuje, robia v‰etko preto, aby zamedzili v˘skytu a ‰íreniu tohto ochorenia, pretoÏe má za následok znaãné ekonomické ‰kody. Ochoreniu moÏno predchádzaÈ úãinnou vakcínou zhotovenou z biãíkov˘ch antigénov.
Dickeya je rod obsahujúci gramnegatívne paliãkovité baktérie, pohyblivé, aeróbne, ktoré patria do
ãeºade Enterobacteriaceae. V minulosti mali rôzne mená (v star‰ej literatúre ako Erwinia, Pectobacterrium a Brenneria). Podºa dne‰n˘ch poznatkov rod Dickeya zahrÀuje skupinu fytopatogénnych baktérií pre okrasné i úÏitkové rastliny a ich plody. Najväã‰ia pozornosÈ sa venuje zemiakom, ktoré pod
vplyvom t˘chto fytopatogénnych baktérií hnijú a sú nekonzumovateºné (Dickeya solani). Napadnuté
môÏu byÈ i okrasné kvetiny a kaÏd˘ druh má svoje meno.
Do uvedeného rodu patria druhy:
Dickeya dieffenbachiae a iné.

Dickeya chrysamthemi
Dickeya dadantii

Pre medicínu majú v˘znam hlavne z hºadiska diferenciálnej diagnostiky.
Dietzia je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych baktérií obsahujúcich malé mnoÏstvo
kyseliny mykolovej. Zaraìujú sa do ãeºade Dietziaceae. Vyskytujú sa v prírode v pôde, v sedimente morskej vody, v jazerách, v rybách a pôsobia ako patogénne baktérie u ãloveka. Izolovali sa
od ºudí po transplantácii kostnej drene a od osôb so zníÏenou funkciou imunitného systému. Druhy
rodu Dietzia majú zvlá‰tne metabolické prejavy a preto sa pouÏívajú v biotechnológii. Sú schopné
degradovaÈ alkány, pristany a fytany a pouÏiÈ ich ako zdroj hydrokarbónov. Majú schopnosÈ rozkladaÈ pôdu kontaminovanú naftou a preto sa pouÏívajú na bioremediáciu. Rod tvoria nasledovné
druhy:
Dietzia cinnamea
Dietzia maris

Dietzia natronolimnaea
Dietzia psychralcaliphila
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Dolosicoccus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, ovoidn˘ch baktérií vyskytujúcich sa jednotlivo
alebo v krat‰ích retiazkach. Sú nepohyblivé, α-hemolytické a rastú pri fakultatívne anaeróbnych podmienkach. Patria do ãeºade Aerococcaceae. Rod reprezentuje jedin˘ druh Dolosicoccus paucivorans,
ktor˘ sa izoloval z hemokultúry a in˘ch patologick˘ch materiálov.
Dolosigranulum je rod, ktor˘ sa skladá z kokovit˘ch grampozitívnych baktérií patriacich do ãeºade
Carnobacteriaceae. Ako reprezentant sa uvádza jedin˘ druh Dolosigranulum pigrum, ktor˘ bol izolovan˘ z viacer˘ch patologick˘ch materiálov (kostná dreÀ, oko, synoviálny aspirát, respiraãné infekcie,
hemokultúry a iné).
Donovania je star‰í názov pre Calymmatobacterium granulomatis, ktoré patrí do ãeºade Enterobacteriaceae a v súãasnosti sa naz˘va Klebsiella granulomatis.
Dysgonomonas je rod zloÏen˘ z fakultatívne anaeróbnych gramnegatívnych kokobacilov. Rod patrí do
ãeºade Porphyromonadaceae. Obsahuje druhy:
Dysgonomonas capnocytophagoides
Dysgonomonas gadei

Dysgonomonas mossii

Boli izolované z patologick˘ch materiálov od osôb so zníÏenou imunitou (leukémia, hypogamaglobulinémia, diabetes mellitus). Zistili sa v stolici, v hemokultúre, z koÏe pri abscesoch a v moãi. Fermentujú
mnohé cukry a tvoria viaceré metabolity, ão sa vyuÏíva pri ich identifikácii.

E
Edwardsiella je rod patriaci do ãeºade Enterobacteriaceae. Tvoren˘ je gramnegatívnymi, fakultatívne
anaeróbnymi, pohybliv˘mi (peritrichy) paliãkami. Edwardsiella tarda je najznámej‰í druh. Bol izolovan˘ z ãriev hadov, z viacer˘ch zvierat, zo stolice, z krvi, z moãu a tieÏ od ãloveka. Zistil sa aj vo vodn˘ch zdrojoch. Spôsobuje ochorenia najmä u r˘b a tieÏ u in˘ch Ïivoãíchov vrátane ãloveka. Objavenie
sa datuje do roku 1962 (americky bakteriológ P. R. Edwards). Tento druh je v star‰ej literatúre známy
i pod menom Edwardsiella anguillimortifera. U ãloveka ho moÏno izolovaÈ z moãu, krvi a fekálií. Je príãinou gastroenteritíd, infekcií rán aj sepsy. ëalej sa izolovali druhy:
Edwardsiella hoshinae

Edwaedsiella ictaluri

Sú príãinami infekcií najmä r˘b.
Eggerthella je bakteriálny rod z ãeºade Coriobacteriaceae. Kmene sú grampozitívne, anaeróbne, netvoria spóry a nie sú pohyblivé. Opísal ich v roku 1935 americk˘ mikrobiológ A. Egger, podºa ktorého
sú pomenované. Vyskytujú sa na sliznici hrubého ãreva, v stolici a najmä pri ulceratívnej kolitíde.
Spôsobujú peãeÀové a análne abscesy, môÏu byÈ príãinou systémovej bakteriémie a diseminovan˘ch
anaeróbnych bakteriálnych infekcií v organizme.
V rámci rodu sa uvádzajú druhy:
Eggerthella hongkongensis
Eggerthella sinensis
Eggerthella lenta
Ehrlichia je rod, ktor˘ obsahuje malé, nepohyblivé, znaãne pleomorfné organizmy vyskytujúce sa
v plazme hostiteºsk˘ch buniek. Rod Ehrlichia patrí do ãeºade Anaplasmataceae, vyskytuje sa u rôznych zvierat a jeho príslu‰níci môÏu byÈ etiologick˘m agensom ochorenia nazvaného ehrlichióza. Medzi rezervoáre patria najmä psy a niektoré hlodavce. Vo väã‰ine prípadov k prenosu dochádza u‰tipnutím klie‰Èom.
Známa sú e‰te druhy:
Ehrlichia senetsu v Japonsku vyvoláva horúãkové ochorenie charakteristické letargiou, cervikálnou
lymfadenopatiou a mononukleózou s atypick˘mi lymfocytmi.
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Ehrlichia chaffensis zapríãiÀuje humánnu monocytovú ehrlichiózu (HME), ktorú prená‰ajú klie‰te. Medzi príznaky patria vysoká horúãka, malátnosÈ, bolesÈ hlavy, myalgie a leukopénia s trombocytopéniou.
Ehrlichia phagocytophila je pôvodcom humánnej granulocytovej ehrlichiózy (HGE), ktorá má obyãajne fatálny priebeh. V literatúre (star‰ej) sa uvádza ako Anaplasma phagocytophilum.
Z ìal‰ích druhov sa e‰te v literatúre uvádzajú:
Ehrlichia canis
Ehrlichia equi

Ehrlichia risticii
Ehrlichia muris

Ehrlichie sa vyskytujú najmä na americkom kontinente, k˘m v na‰ich podmienkach ich v˘skyt je skôr v˘nimoãn˘. Meno rodu Ehrlichia je na poãesÈ v˘znamného nemeckého mikrobiológa P. Ehrlicha.
Eikenella je rod tvoren˘ mal˘mi, nepohybliv˘mi, gramnegatívnymi, fakultatívne anaeróbnymi bacilmi,
ktoré sa vyskytujú v horn˘ch d˘chacích cestách. Pri poranení vznikajú zdravotné komplikácie, ako sú
sinusitídy, meningitídy, pneumónie, mozgové abscesy a endokarditídy. Jedin˘m zástupcom rodu je druh
Eikenella corrodens. Po poranení sliznice alebo po stomatologick˘ch zákrokoch sa baktérie dostanú do
krvného obehu a môÏu byÈ zanesené do vzdialen˘ch orgánov. Udáva sa, Ïe ãasto uplatÀuje patogenitu
v asociácii so streptokokmi skupiny A alebo enterokokmi. Ohrození sú jedinci s poranením sliznice úst
a imunokompromitované osoby. Baktérie rodu Eikenella sú citlivé na penicilín a ampicilín. Rod Eikenella sa v súãasnosti zaraìuje do ãeºade Neisseriaceae. Druh Eikenella corodens bol opísan˘ prv˘krát
v roku 1958 ‰kandinávskym mikrobiológom M. Eikenom, ktor˘ ho nazval Bacteroides corrodens. Treba e‰te uviesÈ, Ïe tento druh je súãasÈou HACEK skupiny endokarditíd a ãasto spôsobuje infekcie u diabetikov dependentn˘ch od inzulínu a narkomanov s i.v. aplikáciou drogov˘ch prípravkov, ktorí olizujú
ihly (needle-licker’s osteomyelitis).
Elizabethkingia je rod skladajúci sa z gramnegatívnych paliãkovit˘ch baktérií ‰iroko roz‰íren˘ch v prírode (ãerstvá voda, slaná voda, pôda, listy stromov a rastlín). Patria do ãeºade Flavobacteriaceae. Zo
základn˘ch vlastností treba uviesÈ, Ïe ide o baktérie netvoriace spóry, nepohyblivé, nefermentujúce,
tvoriace katalázu, oxidázu a indol. Nachádzajú sa u Ïivoãíchov (ryby, Ïaby a iné). B˘vajú súãasÈou normálnej flóry ãloveka. Objavila ich v roku 1959 americká mikrobiologiãka E. O. King (prvá opísala tieÏ
rod Kingella v roku 1960) pri ‰túdiu meningitíd u detí a nazvala izolovanú baktériu Flavobacterium
meningosepticum. Rod bol v roku 1994 reklasifikovan˘ a kmene sa zaradili do rodu Chryseobacterium
meningosepticum. V roku 2005 na základe 16S rRNA sa vytvoril rod Elizabethkingia. Ako sa spomenulo, druhy sú veºmi roz‰írené, zväã‰a saprofytické av‰ak u nedonosen˘ch detí a batoliat môÏu zapríãiniÈ meningitídu. MôÏu byÈ tieÏ príãinou nozokomiálnej pneumónie, endokarditídy pooperaãn˘ch
komplikácií a meningitídy najmä u imunokompromitovan˘ch osôb. Okrem druhu Elizabethkingia
meningoseptica sa pridáva e‰te jeden druh Elizabethkingia (Chryseobacterium) miricola, meno pochádza z ruského slova „mir“, ão znaãí mier (svet, pokoj), pretoÏe mikroorganizmus bol prv˘krát izolovan˘ na vesmírnej stanici „MIR“.
Empedobacter je rod, ktor˘ obsahuje druh Empedobacter brevis. Bol vyãlenen˘ z rodu Flavobacterium a patrí do ãeºade Flavobacteriaceae. V star‰ej literatúre je naz˘van˘ Flavobacterium breve. Je to
aeróbna, gramnegatívna, nefermentujúca paliãka, ktorá môÏe vyvolávaÈ nozokomiálne infekcie. Mikroorganizmus bol izolovan˘ pri meningitídach, septick˘ch stavoch a z viacer˘ch klinick˘ch materiálov
(oãi, bronchiálny sekrét, moã a i.). V literatúre sa e‰te spomína Empedobacter pectinovorum a Empedobacter collagenolyticum.
Endotoxín – je látka, ktorá pochádza z bunkov˘ch stien gramnegatívnych baktérií (enterobaktérie,
pseudomonády, brucely a mnohé iné). Má lipopolysacharidov˘ základ a beÏne sa oznaãuje ako LPS. Je
súãasÈou bunkového „O“ antigénu gramnegatívnych baktérií, ktor˘ sa skladá z komplexu LPS, bielkovín a ºahko od‰tiepiteºného lipidu „B“. LPS je tvoren˘ fosforylovan˘mi polysacharidmi s pevne viazan˘m lipidom A. Lipid A je zodpovedn˘ za biologickú aktivitu LPS a polysacharid za antigénovú ‰pecifickosÈ. Polysacharidy obsahujú okrem monosacharidov a aminocukrov i ‰peciálne cukry, ktoré sa
v prírode vyskytujú iba u baktérií a zodpovedajú za epitopy „O“ antigénov.
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LPS (endotoxín) sa skladá → fosforylovan˘ polysacharid + lipid A
„O“ antigén sa skladá → LPS + proteín + lipid B
LPS v mal˘ch dávkach je obyãajne pre organizmus prospe‰n˘, stimuluje imunitn˘ systém a iné fyziologické systémy. Pri vy‰‰ích dávkach môÏe maÈ nepriaznivé aÏ Ïivot ohrozujúce úãinky, ktoré môÏu
prejsÈ aÏ do endotoxínového ‰oku. Pri prudkom rozpade znaãného mnoÏstva baktérií vplyvom komplementu a protilátok alebo antibiotík napríklad u salmonel sa uvoºÀuje endotoxín, ktor˘ spôsobuje v˘razné klinické príznaky, ako sú horúãka, leukopénia, ‰ok a mnohokrát aÏ smrÈ pacienta. Ak v‰ak ochorenie prebieha na povrchu slizníc a nepostihuje hlb‰ie ãasti organizmu, LPS nemusí spôsobiÈ v˘raznej‰ie
komplikácie. Endotoxín moÏno dokázaÈ v telesn˘ch tekutinách alebo v lieãebn˘ch roztokoch tzv. limulusov˘m testom, ktor˘ sa zakladá na reakcii medzi amébocytmi morského kraba (Limullus polyphemus) s endotoxínom. Ide o mimoriadne citliv˘ test, ktor˘ urãuje aÏ desatiny nanogramu endotoxínu.
Endotoxínov˘ ‰ok je klinick˘ stav podmienen˘ pôsobením endotoxínu v tele postihnutej osoby. Ide
o komplex variabiln˘ch príznakov. Najmä sú to zv˘‰ená teplota, pocit chladu, tria‰ka, hypotónia, vyráÏky na koÏi, niekedy mrákoty a pri mnoÏstve t˘chto príznakov môÏe pacient zomrieÈ. LPS vo vy‰‰ej
koncentrácii pôsobí na koagulaãné mechanizmy, komplement, fibrinol˘zu, fagocytózu. Postihnuté sú
jednotlivé orgány a bunky, priãom sa uvoºÀujú mnohé mediátory zápalu. Pri silnom ovplyvnení koagulácie a hemostázy môÏe byÈ prevaha príznakov z naru‰enia koagulácie a vzniká tzv. DIC (disseminovaná intravaskulárna koagulopatia). Pri pôsobení na komplement a bunky mononukleárneho fagocytujúceho systému, môÏe sa diagnostikovaÈ ARDS (adult respiratory distress syndrome – syndróm
respiraãnej dychovej tiesne dospel˘ch). MôÏe sa objaviÈ SIRS (systemic inflammatory response syndrome – syndróm systémovej zápalovej odpovede), MOF (multiple organ failure – viacnásobné orgánové zlyhanie), MODS (multiple organ dysfunction syndrome – syndróm viacnásobného funkãného
orgánového zlyhania), hypoglykémia, zv˘‰ená teplota, hypotenzia aÏ ‰ok. Poru‰ená je funkcia imunitného systému, nastáva polyklonálna aktivácia B-lymfocytov, tvorba mnoh˘ch interleukínov, tvorba proteínov akútnej fázy a celé vnútorné prostredie je naru‰ené. Nastáva zlyhanie niektor˘ch alebo v‰etk˘ch
orgánov aÏ smrÈ. LPS sa spája s proteínmi v plazme (LPSBP = LPS – binding protein) a vzniknut˘ komplex pôsobí na povrchy buniek mononukleárneho fagocytového systému cez CD14 a stimulované bunky produkujú mnoÏstvo cytokínov (IL-1, TNFα, stimulaãné faktory a iné cytokíny), ktoré majú silné
farmakodynamické úãinky.
Enterobacter je súãasÈou ãeºade Enterobacteriaceae. Rod tvoria gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne, pohyblivé (peritrichy) paliãky s puzdrom. Vyskytujú sa vo vode, v pôde, v zaÏívacom trakte ãloveka a zvierat. MôÏu tieÏ spôsobiÈ moãové infekcie a nozokomiálne nákazy. âasto b˘vajú nositeºom prenosnej rezistencie na antibiotiká. V terapii sa uplatÀujú aminoglykozidové antibiotiká a kotrimoxazol.
Najãastej‰ie druhy z rodu Enterobacter sú:
Enterobacter hormaechei
Enterobacter cancerogenus
Enterobacter intermedius
Enterobacter agglomerans → Pantoea agglomerans
(v pôvodnom názve sa uvádza v star‰ej
literatúre)

Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterobacter sakazakii (meningitídy v Japonsku)
Enterobacter amnigenus
Enterobacter gergoviae
Enterobacter asburiae

Enterobacteriaceae oznaãované aj ako enterobaktérie, tvoria v˘znamnú ãeºaì, do ktorej patria gramnegatívne, nesporulujúce, zväã‰a pohyblivé (peritrichy) ale i nepohyblivé paliãky, vyskytujúce sa najmä
v tráviacom trakte ãloveka a zvierat. Majú viacero rozvetven˘ch rodov, ktoré sú buì nepatogénne, fakultatívne patogénne alebo obligátne patogénne (salmonelly, shigelly). Rastú v ‰irokom tepelnom rozmedzí na beÏn˘ch kultivaãn˘ch médiách. Chemicky sú pomerne aktívne a táto ich chemická aktivita sa
vyuÏíva pri klasifikácii. Ich antigénová skladba je nasledovná:
– telov˘, somatick˘ antigén „O“
– biãíkov˘, flagelárny antigén „H“
– puzdrov˘, kapsulárny antigén „K“
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Antigén O je ternostabiln˘, skladá sa z fosfolipidsacharidového komplexu, k˘m antigén H je termolabiln˘, viazan˘ na biãíky a má bielkovinov˘ charakter (flagelín). Bunky s O antigénom alebo s H antigénom podmieÀujú odli‰nú aglutináciu. Puzdrové antigény K z chemickej stránky sú polysacharidy.
NajdôleÏitej‰ie K antigény sú antigény L, A a B u Escherichia. coli, antigény Vi u Salmonella typhi
a niektor˘ch typov rodu Citrobakter. ZnalosÈ antigénovej ‰truktúry enterobaktérií má zásadn˘ v˘znam
pre ich typizáciu. Mnohé antiséra na typizáciu moÏno získaÈ komerãne. Antigénové vlastnosti izolovaného kmeÀa sa zisÈujú spätnou (sklíãkovou) aglutináciou.
Z bunkov˘ch stien enterobaktérií moÏno extrahovaÈ endotoxín (LPS), ktor˘ má znaãn˘ v˘znam pre
patogenézu mnoh˘ch ochorení. Na základe sledovania ‰truktúry DNA a RNA jednotliv˘ch rodov sa
ãeºaì Enterobacteriaceae nápadne zmenila. Obsahuje mnohé rody, ktoré boli v minulosti zaradené do
in˘ch ãeºadí a radov. V súãasnosti sa skladá z nasledovn˘ch medicínsky v˘znamn˘ch rodov:
Morganella
Pantoea
Pectobacterium
Plesiomonas
Proteus
Providencia
Salmonella
Serratia
Shigella
Tatumella
Trabulsiella
Xenorhabdus
Yersinia
Yokenella

Alterococcus
Calymmatobacterium
Cedecea
Citrobacter
Edwardsiella
Enterobacter
Erwinia
Escherichia
Ewingella
Hafnia
Klebsiella
Kluyvera
Leclercia
Leminorella
Moellerella

Enterococcus je rod zloÏen˘ zo skupiny baktérií, ktoré boli v minulosti klasifikované ako ãrevné streptokoky. Ide o grampozitívne, fakultatívne anaeróbne, guºovité baktérie, usporiadané jednotlivo alebo
v krat‰ích retiazkach. Ukázalo sa, Ïe sa od streptokokov lí‰ia mnoh˘mi fenotypick˘mi vlastnosÈami
(kultivaãné podmienky, pH, koncentrácia solí, teplota a iné) ako i ‰truktúrou DNA. Dnes sa uvádza samostatn˘ rod Enterococcus, ktor˘ sa zaãleÀuje do ãeºade Enterococcaceae patriacej do radu Lactobacillales. Rod Enterococcus sa skladá zo 17 druhov. Enterokoky sú súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka a ich nález v potravinách alebo vo vode svedãí o fekálnom zneãistení. Patria medzi
podmienene patogénne baktérie. âasto zapríãiÀujú endogénne infekcie. Enterokokové infekcie v 90 %
prípadov zapríãiÀuje Enterococcus faecalis a asi v 10 % prípadov Enterococcus faecium. Iné druhy
sa uplatÀujú vzácne. Toto tvrdenie neplatí pre zvieratá, kde v 41 % sa izoloval Enterococcus hirae,
v 33 % Enterococcus faecalis, v 19 % Enterococcus faecium a v 8 % Enterococcus casseliflavus.
Enterokoky sú príãinou asi 10 % moãov˘ch infekcií, ktoré sa vyskytujú najmä u star‰ích osôb. ëalej sa
môÏu podieºaÈ na infekciách v bru‰ne dutine (Ïlãové cesty, apendicitída a iné) spolu s in˘mi aeróbnymi
a anaeróbnymi baktériami. Okrem infekcií v moãov˘ch cestách, v bru‰nej dutine a v reprodukãnom
systéme, enterokoky sú pôvodcami endokarditíd i ÈaÏk˘ch septick˘ch stavov. Enterokoky môÏu byÈ príãinou i nemocniãn˘ch nákaz (asi 10 %) zväã‰a na ARO. Mnohé z nemocniãn˘ch kmeÀov sú rezistentné voãi antibiotikám (i multirezistentné kmene). Enterokoky sú málo citlivé na penicilín a karbapeném.
Úplne rezistentné sú voãi cefalosporínom, preto sa cefalosporíny v lieãbe nepouÏívajú. Príãinou prirodzenej rezistencie enterokokov na β-laktámové antibiotiká je nízka schopnosÈ PBP (penicillin binding protein) enterokokov reagovaÈ s t˘mito antibiotikami. Pre nekritické pouÏívanie antibiotík sa objavili kmene rezistentné voãi vankomycínu (VRE – vankomycín rezistentné enterokoky). Problém je
podobn˘ ako pri rezistencii stafylokokov na meticillín. MRSA (kmene Staphylococcus aureus rezistentné voãi meticilínu). VRE kmene v Nemecku sa vyskytujú asi v 1 %, k˘m v USA sa ich v˘skyt pohybuje miestami aÏ do 30 %. Pacienti s VRE musia byÈ izolovaní. V lieãbe sa spoliehame na zistenie
citlivosti v laboratóriu (nielen pri t˘chto nebezpeãn˘ch kmeÀoch ale v‰eobecne). V zozname medicínsky dôleÏit˘ch enterokokov sa uvádzajú:
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Enterococcus raffinosus
Enterococcus durans
Enterococcus solitarius
Enterococcus gallinarum
Enterococcus seriolicida → Lactococcus garvieae

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus hirae
Enterococcus pseudoavium
Enterococcus avium

Eperythrozoon je rod mal˘ch baktérií (0,2 aÏ 0,3 µm), ktoré sa nefarbia podºa Grama a sú ÈaÏko kultivovateºné; niektoré druhy a kmene nemoÏno vôbec kultivovaÈ. Sú podobné aÏ totoÏné s rodom Mycoplasma a zaraìujú sa do ãeºade Mycoplasmataceae. ZapríãiÀujú ochorenia najmä u zvierat a to hemolytické anémie. Charakterizujú sa ako krvné parazity a atakujú najmä povrch erytrocytov. U ãloveka sa
môÏu vyskytovaÈ ako komenzálne kmene a diskutuje sa o ich patogenetickom v˘zname a tieÏ o ich nomenklatúre. âasÈ odborníkov navrhuje, aby sa menovali Mycoplasma. Známe sú viaceré druhy:
Eperythrozoon coccoides
Eperythrozoon parvum
Eperythrozoon ovis (spôsobuje hemolytickú
Eperythrozoon suis
Eperythrozoon wenyonii
anémiu u oviec a kôz)
Erwinia je rod, ktorého kmene patria ku gramnegatívnym, fakultatívne anaeróbnym a pohybliv˘m (peritrychy) paliãkám, ktoré netvoria spóry a sú nenároãné na kultiváciu. Rastú pri teplote 20 aÏ 30 °C a niektoré kmene tvoria pigment. Patria medzi baktérie patogénne pre rastliny, (v⁄ba, ananás, orech, tekvice, kukurica, rebarbora a iné). V ºudskej patológii majú v˘znam najmä diferenciálne diagnostick˘.
Pomenovanie pochádza od amerického bakteriológa E. F. Smith. Typov˘m druhom je Erwinia amylovora. Pôvodné kmene z rodu Erwinia boli zaradené do in˘ch rodov. Rod Erwinia je súãasÈou ãeºade
Enterobacteriaceae. Známe sú druhy:
Erwinia cancerogena → Enterobacter cancerogenus Erwinia milletiae → Pantoea agglomerans
Erwinia herbicola → Pantoea agglomerans
Erysipelothrix je rod, ktor˘ tvorí skupina grampozitívnych, aeróbnych, nesporulujúcich a nepohybliv˘ch paliãiek so sklonom vytváraÈ aÏ vlákna. Optimum pre rast je teplota 30 aÏ 37 °C. Vyskytuje sa
v okolí ãloveka a môÏe zapríãiniÈ u zvierat i ãloveka ochorenie ãervienku. U ãloveka pri kontakte s infikovan˘m zvieraÈom, najmä s o‰ípanou sa môÏe vyvinúÈ erysipeloid (ãervienka) obyãajne na rukách.
Má s˘toãervenú farbu a nemusí byÈ asociovan˘ s teplotou. Podºa dávky a stupÀa imunity ochorenie
môÏe maÈ i ÈaÏ‰í priebeh, ako sepsa, endokarditída, artritída. Rizikovú skupinu tvoria mäsiari, o‰etrovatelia o‰ípan˘ch, zootechnici. Erysipeloid sa pokladá za profesionálne ochorenie. V terapii je liekom
voºby penicilín alebo erytromycín. V ºudskej patológii má v˘znam jeden druh:
Erysipelothrix rhusiopathiae (star‰í názov Erysipelothrix insidiosa).
Escherichia je rod, ktor˘ je veºmi známy nielen pre v˘skyt v intestinálnom trakte ãloveka a zvierat ale
i pre svoj vedeck˘ v˘znam. ·túdium tohto rodu odhalilo veºa nov˘ch otázok ale mnohé i umoÏnilo rozrie‰iÈ, najmä z genetiky, molekulovej biológie a metabolizmu. Má v‰etky základné vlastnosti uvádzané
pri enterobaktériách. Typov˘m druhom je Escherichia coli, ktor˘ je súãasÈou ãrevnej flóry a podstatne
prispieva k fyziologick˘m pomerom a vyváÏen˘m ekologick˘m vzÈahom v ãrevnom trakte. ZúãastÀuje
sa na odbúravaní viacer˘ch nestráviteºn˘ch zvy‰kov potravy a na syntéze niektor˘ch vitamínov (K, B
a in˘ch). Niektoré kmene cez ãrevn˘ trakt iba prechádzajú a niektoré môÏu vyvolaÈ i ochorenie. Morfologicky ide o gramnegatívne paliãky, zväã‰a pohyblivé v dôsledku existencie peritrichálne usporiadan˘ch biãíkov. Rastú dobre na beÏn˘ch kultivaãn˘ch pôdach. Na základe antigénovej skladby (O, H,
K antigény) moÏno identifikovaÈ vy‰e 200 sérovarov. Ochorenia spôsobené Escherichia coli moÏno
rozãleniÈ na extraintestinálne (moãové cesty, infekcie rán, hnisavé procesy, septické stavy a pod.) a na
intestinálne, charakterizované najmä hnaãkami s rôznym priebehom a príznakmi z po‰kodenia bru‰n˘ch orgánov.
Enteropatogénne kmene Escherichia coli moÏno zadeliÈ do niekoºk˘ch skupín:
ETEC – enterotoxigénne kmene Escherichia coli, zapríãiÀujú cestovateºské hnaãky pri náv‰teve najmä
regiónov s niÏ‰ím hygienick˘m ‰tandardom. Baktérie pôsobia najmä v tenkom ãreve a produkujú termostabilné a termolabilné toxíny.
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EIEC – enteroinvazívne kmene Escherichia coli pôsobia v hrubom ãreve, po‰kodzujú epitel a objavia sa krvavé hnaãky podobné hnaãkám pri dyzentérii.
EPEC – enteropatogénne kmene Escherichia. coli predstavujú skupinu v minulosti známu a veºmi
nebezpeãnú tzv. dyspeptick˘ch Escherichia coli, ktoré sa vyskytovali u mal˘ch detí. I‰lo o sérotypy
O20, O26, O44, O55, O111, O114 a ìal‰ie.
EaggEC – enteroagregatívne kmene Escherichia coli spôsobujú u detí krvavé perzistujúce hnaãky.
EHEC – enterohemoragické kmene Escherichia coli (O157:H7 a iné) pôsobia prevaÏne v hrubom
ãreve, produkujú toxín podobn˘ shigelovému toxínu oznaãovan˘ tieÏ ako verotoxín. U ãasti pacientov
sa môÏe vyvinúÈ tzv. HUS – hemolyticko uremick˘ syndróm (angiopatia s hemolytickou anémiou
a trombocytopéniou a po‰kodením epitelu obliãiek).
U Escherichia coli je známych viacero faktorov virulencie, ako adhezíny, sekretorické proteíny,
cytotoxíny, enterotoxíny, invazíny, hemolyzíny, fimbrie. Znaãná ãasÈ z nich je kódovaná plazmidmi.
Infekcie zapríãinené E. coli sa prená‰ajú kontaktom a potravou najmä tam, kde sa poru‰ujú hygienické zásady. Nález Escherichia coli v potravinách obyãajne svedãí o fekálnom zneãistení. Známe sú e‰te
ìal‰ie druhy z rodu Escherichia:
Escherichia fergusonii
Escherichia hermanii

Escherichia vulneris
Escherichia blattae

BeÏne sa neidentifikujú a ich v˘znam pre ãloveka nie je známy.
Escherichia adecarboxylata → Leclercia adecarboxylata
Eubacterium je rod obsahujúci grampozitívne, obligátne anaeróbne, nepohyblivé a nesporulujúce,
rovné alebo mierne ohnuté paliãky. Usporiadané sú jednotlivo alebo v krat‰ích retiazkach. Rod
Eubacterium sa zaraìuje do ãeºade Eubacteriaceae, ktor˘ sa zaãleÀuje do radu Clostridiales. Kmene rodu Eubacterium sa vyskytujú v pôde, vo vode, v telesn˘ch tekutinách ãloveka a zvierat (napr.
ryby a iné) a to najmä v intestinálnom trakte, v ústnej dutine a v produktoch Ïivoãí‰neho alebo
rastlinného pôvodu. Niektoré druhy môÏu byÈ pre ãloveka a zvieratá patogénne. MoÏno ich izolovaÈ
od osôb s defektmi imunity alebo pri in˘ch ochoreniach s po‰kodenou imunitou (AIDS, leukémie,
nádory a pod.).
Rod Eubacterium má vy‰e 40 druhov a iba niektoré majú v˘znam pre humánnu patológiu a diferenciálnu diagnostiku. Najznámej‰ie druhy sú:
Eubacterium fossor
Eubacterium aerofaciens
Eubacterium tortuosum
Eubacterium nitrogenes
Eubacterium lentum
Eubacterium alactolyticum
Eubacterium ventriosum
Eubacterium nodatum
Eubacterium limosum
Eubacterium brachy
Eubacterium yurii subsp. margaretia
Eubacterium tarantellus
Eubacterium moniliforme
Eubacterium combesii
Eubacterium yurii subsp. schtitka
Eubacterium tenue
Eubacterium yurii subsp. schtitka
Eubacterium contortum
E. suis → Actinomyces suis
Eubacterium tinidum
Eukarya (Eukaryota, nukleobionty) sú organizmy, ktor˘ch bunky (eukaryotické) majú svoju genetickú informáciu uloÏenú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia fosfolipidovou membránou. V‰etky mnoho bunkové organizmy, ako sú rastliny, huby a Ïivoãíchy ale i niektoré prvoky sú
eukaryotické. Bunky eukaryotické obsahujú men‰ie ‰truktúry (organely), ktoré sú tieÏ obalené fosfolipidov˘mi membránami a naz˘vame ich endomembránové sústavy. Zásadn˘ a odli‰n˘ znak medzi prokaryotick˘mi bunkami (baktérie) a eukaryotick˘mi bunkami je, Ïe dediãná látka eukaryotick˘ch buniek (DNA) je naviazaná na bázické bielkoviny. Eukaryotické bunky sa svojou históriou, ‰truktúrou,
funkciou lí‰ia od prokaryotick˘ch buniek (baktérie, archaea). Podºa ãasto propagovanej teórie vznikli
eukaryotické bunky evolúciou z prokaryotick˘ch buniek. Eukaryotické bunky sa zformovali pred
1,3 aÏ 1,8 miliardami rokov a dali moÏnosÈ vytvoriÈ organizmy, ktoré sú najväã‰ie na svete (prvoky, rastliny, huby a Ïivoãíchy).
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Ewingella je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne paliãky, ktoré sa môÏu samostatne alebo v spojitosti s in˘mi mikroorganizmami uplatÀovaÈ pri vyvolaní infekcií respiraãného
traktu, urogenitálnych infekcií, intestinálnych komplikácií a septick˘ch stavov. Kmene sú známe od roku 1983 a meno dostali na poãesÈ amerického biológa W. H. Ewinga. Sú nenároãné na v˘Ïivu a rastú
i v citrónovej vode pri teplote 4 °C. Druhov˘m reprezentantom je Ewingella americana. Rod Ewingella sa zaraìuje do ãeºade Enterobacteriaceae.
Exiguobacterium je rod, do ktorého patria grampozitívne, fakultatívne anaeróbne, pohyblivé a heterotrofné paliãkovité baktérie zadelené do famílie Bacillaceae. Izolované boli zo zmrznut˘ch plání na
Sibíry, z ºadovcov v Grónsku, z tepl˘ch prameÀov Yellowstonského Národného parku, z listov rastlín
a tieÏ zo zeleniny, ktorá slúÏi k v˘Ïive ãloveka. Exiguobacterium acetylicum sa spomínal vo v‰etk˘ch
publikáciách, pri ktor˘ch sa pojednávalo o izolácii t˘chto baktérií z klinického materiálu. Kmene produkujú katalázu, sú pohyblivé a majú fermentatívny metabolizmus. Majú vo svojom genóme zakódované psychrofilné a termofilné adaptaãné schopnosti. Niektoré druhy z rodu Exiguobacterium sa pouÏívajú na bioremediáciu prostredia zneãisteného chloronitrofenolov˘mi zlúãeninami (zloÏky farbív,
lieãiv a pesticídnych prípravkov). Do rodu patria nasledovné druhy:
Exiguobacterium aurantiacum
Exiguobacterium antarticum
Exiguobacterium profundum

Exiguobacterium sibiricum
Exiguobacterium indicum
Exiguobacterium acrylic
Exiguobacterium mexicanum

F
Facklamia je rod zloÏen˘ z grampozitívnych kokov, usporiadan˘ch v dvojiciach alebo v krat‰ích retiazkach, nepohybliv˘ch, netvoriacich spóry, aeróbnych i anaeróbnych. Zaãlenen˘ je do ãeºade Aerococcaceae. Rod dostal meno podºa amerického biológa R. R. Facklana. Druhy rodu boli izolované z ºudsk˘ch
patologick˘ch materiálov z krvi, z moãu, z abscesov a zo Ïenského pohlavného systému. CitlivosÈ na antibiotiká je ne‰tandardná, preto ju treba vÏdy zisÈovaÈ. Rod Facklamia má viac druhov, ktoré sa vyskytujú u ãloveka alebo aj v jeho okolí:
Facklamia tabacinalis
Facklamia hominis
Facklamia languiela
Facklamia sourekii
Facklamia miroungae (izolovaná od slona).
Facklamia ignava
Faecalibacterium je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych paliãiek, striktne anaeróbnych, nepohybliv˘ch. Niektoré kmene tvoria kapsuly a netvoria spóry. Patria do ãeºade Clostridiaceae. Izolované boli zo stolice ãloveka a viacer˘ch zvierat (sliepka, potkan, my‰, maãka, pes, opica a iné). Druh Faecalibacterium prausnitzii sa radí medzi ãrevné komenzálne baktérie s v˘znamn˘mi funkciami. Fermentuje
viaceré cukry a v˘sledkom jeho aktivity je prítomnosÈ protizápalov˘ch zloÏiek (formát, butyrát, laktát
a iné) a faktorov, ktoré ovplyvÀujú aktivitu imunitného systému (produkcia interleukínov, chemokínov,
regulaãn˘ch molekúl a pod.). Aktivita tohto rodu sa dáva do súvislosti s Crohnovou chorobou a zápalov˘mi a nádorov˘mi afekciami. U pacientov s Crohnovou chorobou sa zistilo menej baktérii Faecalibacterium prausnitzii v porovnaní so zdrav˘mi osobami. V súãasnosti prebiehajú pokusy lieãiÈ pacientov s Crohnovou chorobou biopreparátmi ktoré obsahujú tento bakteriálny druh.
Falcivibrio je rod, ktorého taxonomické zaradenie nebolo veºmi jasné. Nomenklatúra sa tieÏ zamieÀala s rodom Mobiluncus. Rod Falcivibrio sa zaraìuje do ãeºade Bifidobacteriaceae. Tvoria ho pohyblivé ohnuté paliãky, striktne anaeróbne farbiace sa v mlad‰ích ‰tádiách grampozitívne a v star‰ích gramnegatívne. Sú návrhy taxonomicky i nomenklatúrne priãleniÈ Falcivibrio grandis a Falcivibrio
vaginalis do rodu Mobiluncus (Mobiluncus curtis). Zatiaº v‰ak Falcivibrio ostáva ako samostatn˘ rod
a jednotlivé druhy sa izolovali z po‰vy pri vaginózach. Doteraz sa uvádzajú nasledovné druhy:
Falcivibrio grandis

Falcivibrio vaginalis
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Filifactor je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, anaeróbnych paliãiek zaraden˘ch do ãeºade Peptostreptococcaceae. Opísal ich v roku 1985 E. P. Cato a L. V. H. Moore pod menom Fusobacterium alocis aÏ neskôr rod získal meno Filifactor. Patogeneticky sa uplatÀuje najmä pri ochoreniach paradentálneho
tkaniva, spôsobuje zápalové subgingiválne de‰trukãné ochorenia a vytvára biofilm, ktor˘ zvy‰uje rezistenciu voãi antibiotikám a obrann˘m ãiniteºom. Kmene tohto rodu majú vysokú proteolytickú aktivitu, ktorá zohráva svoju úlohu v patogenéze.
Rod má ‰tyri druhy:
Filifactor alocis
Filifactor villosum
Filifactor alopsis
Filifactor alores
Filobacillus je rod zloÏen˘ z grampozitívnych aÏ gramlabiln˘ch (mlad‰ie bakteriálne kultúry sú grampozitívne, star‰ie gramnegatívne), paliãkovit˘ch baktérií, ktoré netvoria spóry, sú nepohyblivé a rastú iba za
striktne anaeróbnych podmienok. Patria do ãeºade Bacillaceae. Vyskytujú sa vo vode, vo vzduchu, v pôde
a boli izolované z r˘b. O patogenite pre ãloveka nie sú Ïiadne správy. Na v˘skyt t˘chto baktérií upozornil
H. Schlesner v roku 2001 pri vy‰etrovaní bahna z morského pobreÏia. Reprezentantom rodu je druh
Filobacillus milosensis (podºa gréckeho ostrova Milos, kde bola baktéria prv˘krát izolovaná).
Finegoldia je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, anaeróbnych kokov zaraden˘ch do ãeºade Peptostreptococcaceae. KmeÀ Finegoldia magna bol izolovan˘ v roku 1933 francúzskym mikrobiológom R. A. Prévotom a nazvan˘ Diplococcus magnus a v tom istom roku ho autor premenoval na Peptococcus magnus. Od roku 2000 sa naz˘va Finegoldia magna podºa amerického mikrobiológa S. M. Finegolda. Druh
obsahuje komenzálne kmene, ktoré kolonizujú ºudskú koÏu a sliznice. Ale vo v‰eobecnosti sa pokladá
za oportúnne patogénny druh zodpovedn˘ za vyvolanie viacer˘ch ochorení, ako napríklad zápalov
mäkkého tkaniva, zápalov kæbov a kostnej drene, zápalov u diabetikov, endokarditíd a in˘ch infekcií.
Firmicutes je pomenovanie skupiny (phylum) baktérií, ktoré v asociácii plnia pre hostiteºa urãité funkcie. Opaãne pôsobí iná skupina mikroorganizmov naz˘vaná Bacteroidetes. Obe skupiny baktérií tvoria
asi 90 % z flóry mikroorganizmov, ktoré kolonizujú intestinálny trakt. Zv˘‰ené mnoÏstvo baktérií zo
skupiny Firmicutes sa zisÈuje pri obezite a zv˘‰ené mnoÏstvo zo skupiny Bacteroidetes sa nachádza
u osôb s normálnym BMI (Body Mass Index). Do skupiny Firmicutes sa zaraìuje vy‰e 250 druhov,
zväã‰a grampozitívnych av‰ak i s mal˘m mnoÏstvom gramnegatívnych baktérií. K tejto skupine baktérií sa priãleÀujú Bacilli, Clostridia a Mollicutes. Základn˘m znakom uveden˘ch baktérií je nízky obsah
pomeru G-C (guanín – cytozín). Mikroorganizmy oboch skupín metabolizujú rôzne makromolekuly
a vzniknuté degradaãné fragmenty majú znaãnú biologickú aktivitu na fyziologické reakcie organizmu.
Flavimonas je rod, ktor˘ tvoria gramnegatívne, nefermentujúce baktérie, ktoré stoja blízko rodu Pseudomonas a mikroorganizmus Flavimonas oryzihabitans sa v minulosti naz˘val Pseudomonas oryzihabitans. Jeho morfológia, fyziológia a patogenita je podobná ako u in˘ch gramnegatívnych nefermentujúcich druhov. Rod Flavimonas sa zaãleÀuje do ãeºade Pseudomonadaceae. Rod reprezentuje iba
jeden druh Flavimonas oryzihabitans, ktor˘ spôsobuje viaceré infekcie u ãloveka i zvierat. MôÏe byÈ
príãinou v‰etk˘ch infekcií, ktoré poznáme ako pseudomonádové a u psov spôsobuje infekcie uropoetického traktu.
Flavobacterium je rod, ktor˘ obsahuje viacero druhov, ktoré môÏu zapríãiniÈ u ãloveka oportúnne infekcie. Príslu‰níci rodu predstavujú malé, gramnegatívne, nepohyblivé paliãky, ktoré rastú na beÏn˘ch
pôdach. Rod je zaãlenen˘ do ãeºade Flavobacteriaceae. Vyskytujú sa v prírode, vo vode, vo vlhkej pôde
a môÏu spôsobovaÈ ochorenia u zvierat najmä u r˘b. U ãloveka sa môÏu patogeneticky uplatniÈ pri zápaloch uropoetického traktu i in˘ch systémov a byÈ súãasÈou nozokomiálnych nákaz. Baktérie rodu
Flavobacterium nie sú obyãajne súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka. Známe sú nasledovné druhy:
Flavobacterium odoratum
Flavobacterium bronchiophilum
Flavobacterium psychrophilum
Flavobacterium columnare
Flavobacterium hydatis
Flavobacterium. hydatis
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Do in˘ch rodov boli preradené:
Flavobacterium breve → Empedobacter brevis
Flavobacterium gleum → Chryseobacterium gleum
Flavobacterium indologenes → Chryseobacterium indologenes
Flavobacterium. meningosepticum → Chryseobacterium meningosepticum
Flavobacterium mizutaii → Sphingobacterium mizutae
Fl.avobacterium multivorum → Sphingobacterium multivorum
Flavobacterium spiritivorum → Sphingobacterium spiritivorum
Flavobacterium thalpophilum → Sphingobacterium thalphophilum
Favobacterium. multivorum → Sphingobacterium multivorum
Flexibacter columnaris → Flavobacterium columnare
Flexibacter psychrophilus → Flavobacterium psychrophilum
Rod Flavobacterium má e‰te viac druhov, ão sa izolovali z morskej i sladkej vody a z patologicky po‰koden˘ch r˘b. Kmene z rodu Flavobacterium sú obyãajne rezistentné voãi antibiotikám a racionálna
terapia vyÏaduje zistenie citlivosti na antibiotiká.
Flexibacter je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne, obligátne aeróbne paliãky alebo vlákna, ktoré sa
pohybujú kæzav˘m pohybom. Patria sem druhy vyskytujúce sa v okolí ãloveka a môÏu sa objaviÈ i v materiáli z patologického loÏiska. Druhy tohto rodu sú predov‰etk˘m pôvodcovia ochorení r˘b. O patogenite pre ãloveka ch˘bajú presnej‰ie informácie. Väã‰ina druhov bola preradená do rodu Flavobacterium. V súãasnosti sa rod Flexibacter zaraìuje do ãeºade Flexibacteraceae, ktorá je súãasÈou radu
Sphingobacteriales.
Do rodu Flexibacter sa zaraìujú viaceré druhy, ktor˘ch je cca 20, v˘znamnej‰ie sú:
Flaxibacter roseolus
Flexibacter elegans
Flexibacter ruber
Flexibacter filiformis
a iné druhy.

Flexibacter flexifilis
Flexibacter maritimus
Flexibacter japonensis
Flexibacter litoralis
Flexibacter aggregans
Do in˘ch rodov boli preradené:

Flexibacter columnaris → Flavobacterium columnare
Flexibacter psychrophilus → Flavobacterium psychrophilum
Fluoribacter je rod, ktor˘ patrí do ãeºade Legionellaceae a morfologicky a fyziologicky sa podobá na
legionelly. Tvorí gramnegatívne paliãky niekedy aÏ vlákna, pohyblivé, aeróbne, netvorí spóry a rastie
v rozmedzí 20 aÏ 45 °C. Jednotlivé druhy môÏu byÈ príãinou ochorení zvierat a ºudí. Ochorenia majú zápalov˘ priebeh, podobn˘ pontiackej horúãke a nie sú doteraz podrobnej‰ie údaje o klinike a epidemilógii t˘chto nákaz. K rozlí‰eniu rodov v rámci ãeºade Legionelaceae prispeli i ‰túdie o antigénovej
skladbe t˘chto rodov a príprava ‰pecifick˘ch monoklonálnych i heteroklonálnych protilátok. Uvádzajú
sa nasledovné druhy patriace do rodu Fluoribacter:
Fluoribacter bozemanae
Fluoribacter dumoffii

Fluoribacter gormanii

Francisella je rod, ktor˘ obsahuje druhy patogénne pre zvieratá i ãloveka. Ide o drobné, gramnegatívne, bipolárne sa farbiace paliãky, nepohyblivé, aeróbne, majúce diskrétnu kapsulu, ktorá môÏe byÈ mierou virulencie. Pomenovaná je podºa amerického mikrobiológa E. Francisa, ktor˘ v roku 1922 spoznal
ochorenie tularémiu a izoloval pôvodcu. Pri kultivácii vyÏaduje ‰peciálne podmienky. Spôsobuje ochorenie tularémiu, ktorá postihuje mnohé Ïivoãíchy (najmä zajace a králiky), z ktor˘ch môÏe byÈ prenesená i na ãloveka (aerosólom, kontaktom, potravinami a hmyzom).
Francisella tularensis má niekoºko biovarov, ktoré sa lí‰ia patogenitou a v˘skytom ochorenia:
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Francisella tularensis subsp. tularensis (neoartica, Jellison A), v˘skyt USA,
Francisella tularensis subsp. holarctica (Jellison B), v˘skyt Európa, Ázia a USA,
Francisella tularensis subsp. mediasiatica, v˘skyt Ázia,
Francisella novicida, patogénna najmä pre zvieratá, menej pre ãloveka,
Francisella philomiragia, opísaná u ºudí po poÏití kontaminovanej vody,
Pasteurella tularensis (pôvodn˘ názov druhu v star‰ej literatúre) → Francisella tularensis
Podºa miesta vstupu do organizmu u ãloveka sa rozoznávajú nasledovné formy ochorenia:
ulceroglandulárna, vstupná brána koÏa, vred a bolestivá lymfadenitídfa,
okuloglandulárna, vstup spojovky, blefarokonjuktivitída preaurikulárna lymfadenitída,
orálno-glandulárna, vstup ústa, faryngotonzilitída, krãná lymfadenitída,
tyfoidná, vstup ústa, horúãka s tyfoidn˘m syndrómom,
pºúcna (hrudná), vstup d˘chací systém, ka‰eº, bolesÈ na hrudníku, d˘chavica, pneumónia.
Kmene druhov tularémie môÏu v prostredí pretrvávaÈ i niekoºko t˘ÏdÀov a preÏívajú obyãajne u div˘ch
zvierat najmä hlodavcov. Rod Francisella je na zozname nebezpeãn˘ch mikroorganizmov, ktoré môÏu
byÈ pouÏité ako prostriedky pre bioterorizmus. Vyrátalo sa, Ïe na infikovanie staãí 10 a viac mikroorganizmov. Francisella tularensis ºahko preniká cez koÏu a sliznice. Interhumánny prenos je veºmi
zriedkav˘. Rod Francisella má viacej druhov, ako sa uviedlo:
Francisella hispaniensis
Francisella novicida
Francisella noatunensis

Francisella philomiragia
Francisella piscicida

Diagnostika sa robí dôkazom pôvodcu (imunofluorescencia, kultivácia, PCR, pokus na zvierati) a moÏno sledovaÈ i tvorbu protilátok. Niekedy sa pouÏíva i koÏn˘ test (i.c.) s tularínom, kedy sa zisÈuje oneskorená precitlivenosÈ na tularínov˘ antigén. Terapia – streptomycín s tetracyklínom.
Fulvimarina je rod zloÏen˘ z drobn˘ch paliãkovit˘ch baktérií, gramnegatívnych a anaeróbnych, ktoré
sú známe od roku 2003. Izolovali a opísali ich americkí mikrobiológovia J. Ch. Cho a S. J. Giovannoni.
Zaradené sú do ãeºade Aurantimonadaceae a pokladajú sa za typické morské baktérie. Patogeneticky
ovplyvÀujú morské Ïivoãíchy, ryby, korále a moÏno ich izolovaÈ i z patologick˘ch materiálov ãloveka
(pºúcny exsudát, stolica a iné). Patogenita nie je dorie‰ená a predpokladá sa, Ïe uplatÀujú svoje pôsobenie iba v asociácii s in˘mi baktériami alebo vírusmi. Rod reprezentuje jedin˘ druh Fulvimarina
pelagi a niekoºko genospecies, ktoré e‰te nemajú pomenovanie.
Fusobacterium (star‰í názov Sphaerophorus alebo Fusiformis) je rod tvoren˘ gramnegatívnymi nepohybliv˘mi aÏ vláknit˘mi mal˘mi paliãkami. Patria medzi striktne anaeróbne a nesporulujúce baktérie,
ktoré tvoria súãasÈ normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka. Do rodu Fusobacterium boli na základe
genetickej podobnosti vãlenené viaceré baktérie, ktoré sa menovali Sphaerophorus alebo Fusiformis.
Rod Fusobacterium patrí do ãeºade Fusobacteriaceae a obsahuje viaceré druhy, ktoré sa lí‰ia nielen
biochemick˘mi a in˘mi fenotypick˘mi znakmi ale i odli‰nou patogenitou. Kmene sa v‰eobecne zaraìujú medzi podmienene patogénne baktérie. Patogenita sa prejaví po zmene prostredia jeho v˘skytu
a u osôb s diabetom, nádormi, angiopatiami, zníÏenou obranyschopnosÈou a tam, kde nastalo nedostatoãné prekrvenie (anémia) urãitého orgánu. Sú citlivé na vonkaj‰ie vplyvy a najmä na kyslík, ão treba
re‰pektovaÈ pri odbere a zasielaní materiálu na anal˘zu. Participujú najmä na zmie‰an˘ch infekciách,
kde sa najprv uplatnia aeróbne baktérie a aÏ potom vstupujú do procesu fuzobaktérie. V patologickom
procese sa realizujú i vytváraním biofilmu v postihnutom loÏisku. Spôsobujú infekcie v hlave (abscesy),
v intestinálnom, v respiraãnom, v urogenitálnom trakte a môÏu byÈ príãinou i septikémií. Z exsudátov,
hnisu, stolice a in˘ch materiálov sa môÏu vykultivovaÈ:
Fusobacterium alocis
Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum
Fusobacterium gonidiaformans
Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum
Fusobacterium mortiferum
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Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii
Fusobacterium naviforme
Fusobacterium periodonticum
Fusobacterium necrogenes
Fusobacterium prausnitzii
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme
Fusobacterium russii
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum
Fusobacterium sulci
Fusobacterium pseudonecrophorum → Fusobacterium varium
Fusobacterium ulcerans
Fusobacterium varium
V minulosti sa vyskytovalo nebezpeãné a zvlá‰tne Fusispirochetálové ochorenie zväã‰a na slizniciach
nosohltanu a hovorilo sa o Plaut-Vincentovej angíne, ktorá v ére bez antibiotík obyãajne skonãila
smrÈou. Na lieãbu fuzobaktériálnych ochorení sa pouÏívajú antibiotiká (clindamycín, metronidazol)
a v mnoh˘ch situáciách je dôleÏitá i chirurgická lieãba.
G
Gallibacterium je rod zloÏen˘ z mal˘ch gramnegatívnych, nepohybliv˘ch, kokobacilárnych baktérií,
niektoré si vytvárajú kapsuly. Zadelené sú do ãeºade Pasteurellaceae. Druhy tohto rodu sa nachádzajú
v normálnej bakteriálnej flóre sliepok a in˘ch vtákov (koÏa, intestinálny trakt, ústna dutina). MôÏu zapríãiniÈ váÏne ochorenia nosníc, ktoré prestanú niesÈ vajcia. Postihnutie chovov hydiny baktériami z rodu Gallibacterium má znaãné ekonomické dôsledky a z t˘chto dôvodov sa problematike gallibakteriálnych infekcií celosvetovo venuje znaãná pozornosÈ. Baktérie tohto rodu zapríãiÀujú septické stavy,
salpingitídy, peritonitídy u sliepok, priãom sú po‰kodené i iné orgány postihnut˘ch jedincov. Niektoré
kmene sa môÏu objaviÈ i v klinickom materiáli zaslanom na vy‰etrenie. âlovek je odoln˘ voãi uveden˘m baktériám, av‰ak pri poklese obranyschopnosti sa môÏu tieto baktérie väã‰inou v asociácii uplatniÈ. Rod má nasledovné druhy:
Gallibacterium trehalosifermentans
Gallibacterium anatis (Gallibacterium anatis
Gallibacterium salpingitidis
biovar haemolytica)
Gallibacterium melopsittaci
Gallicola je nov‰í rod skladajúci sa z grampozitívnych, kokovit˘ch baktérií, vyskytujúcich sa v dvojiciach, krat‰ích retiazkach alebo v zhlukoch, ktoré sú zadelené do ãeºade Peptostreptococcaceae. Vyskytujú sa u ãloveka ako súãasÈ jeho normálnej bakteriálnej flóry v ústnej dutine, na koÏi, v Ïenskom
urogenitálnom trakte, ale môÏu sa zúãastÀovaÈ i na patologick˘ch procesoch v tele u osôb so zníÏenou
imunitou (abscesy pºúc, peãene, v intestinálnom trakte, endokarditídy a pod.). Rod má iba jeden druh:
Gallicola barnesae
Gardnerella vaginalis je nov˘ druh, ktor˘ bol v minulosti zaraìovan˘ do rodu Haemophilus (Haemphilus
vaginalis) alebo medzi korynebaktérie (Corynebacterium vaginale). V súãasnosti sa rod Gardnerella nachádza v ãeºadi Bifidobacteriaceae. Meno dostal podºa objaviteºa, amerického mikrobiológa H. L. Gardnera. Ide o malé grampozitívne aÏ gramlabilné paliãky, ktoré lep‰ie rastú s pridaním CO2 alebo anaeróbne. Vyskytuje sa v spojitosti s chorobou bakteriálna vaginóa, pri ktorej je naru‰ená normálna flóra
mikroorganizmov Ïenského pohlavného ústrojenstva so zníÏením zastúpenia laktobacilov. U 20 aÏ 40 %
zdrav˘ch Ïien sa v po‰ve môÏe dokázaÈ prítomnosÈ tejto baktérie. U Ïien s vaginózou ich zastúpenie v˘razne stúpa. Gardnerella vaginalis sa tieÏ izolovala z muÏskej uretry. Klinickú diagnózu podporuje nález
„clue cells“ (zámkové bunky), ão sú epitelové bunky pokryté grampozitívnymi aÏ gramlabiln˘mi baktériami. Gardnerella vaginalis je citlivá na ampicilín a metronidazol. Gardnerella vaginalis je stále predmetom
diskusie klinick˘ch pracovníkov, pretoÏe sa nepotvrdila prítomnosÈ t˘chto baktérií u v‰etk˘ch pacientiek
s bakteriálnou vaginózou. Baktéria produkuje toxín vaginolyzín, ktor˘ pôsobí iba na ºudské bunky.
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Gemella je rod, ktor˘ obsahuje grampozitívne aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne nesporulujúce koky.
Zaradené sú do ãeºade Streptococcaceae. Primárne ich moÏno izolovaÈ z ºudsk˘ch slizníc a tieÏ od
zvierat, najmä z ústnej dutiny a zo zaÏívacieho traktu. Pri vy‰etrení sa veºmi podobajú alfahemolitick˘m
streptokokom. Boli izolované z periodontítíd pacientov s AIDS a od pacientov s endokarditídou.
V súãasnosti má rod Gemella ‰esÈ druhov:
Gemella haemolysans (v star‰ej literatúre ako Neisseria haemolysans)
Gemella morbillorum (patologické komplikácie iba u ãloveka)
Gemella sanguinis (patologické komplikácie iba u ãloveka)
Gemella bergeriae (patologické komplikácie iba u ãloveka)
Gemella palaticanus (baktéria sa zistila iba u psa)
Gemella canicula (baktéria sa izolovala iba od králikov)
V laboratóriu rastú veºmi pomaly a vyÏadujú zv˘‰enú koncentráciu CO2 v kultivaãnej atmosfére.
Spôsobujú variabilnú hemol˘zu. BeÏn˘mi diagnostick˘mi postupmi sa ÈaÏko odlí‰ia od alfahemolitick˘ch streptokokov.
Geobacillus je zvlá‰tny bakteriálny rod obsahujúci aeróbne, pohyblivé, paliãkovité, termofilné a spóry
tvoriace kmene, ktoré sa farbia grampozitívne. Patria do ãeºade Bacillaceae. Prv˘krát sa izolovali v Japonsku v roku 1983 (Suzuki), rastú v tepelnom rozmedzí 37 aÏ 68 °C. Tepelné optimum je 55 aÏ 65 °C.
Druhy patriace do rodu Geobacillus sa izolovali na viacer˘ch miestach na zemeguli z tepl˘ch zdrojov
a pre‰li podrobnou anal˘zou. V rámci lekárskej mikrobiológie sa s nimi pracovníci nestretnú a ak áno,
potom veºmi zriedkavo.
Globicatella je rod, ktor˘ obsahuje drobné, guºovité, grampozitívne baktérie usporiadané v dvojiciach
a krat‰ích retiazkach. Svojou morfológiou, usporiadaním a prejavmi rastu pripomínajú alfahemolitické
streptokoky. Patria do ãeºade Aerococcaceae. Izolovali sa z rôznych klinick˘ch materiálov, ako sú krv,
moã pri infekciách uropoetického traktu, likvor od pacientov s meningitídami a tieÏ z rany na rôznych
miestach tela. MôÏu sa nachádzaÈ i u zdrav˘ch osôb a dokonca po prekonaní infekcie môÏe sa zistiÈ
krátkodobé nosiãstvo. DôleÏité je odlí‰iÈ ich od streptokokov, pretoÏe majú odli‰nú citlivosÈ na antibiotiká. Z dôleÏit˘ch druhov sa uvádza Globicatella sanguinis (v star‰ej literatúre Streptococcus
uberis), ktor˘ je hlavn˘m patologick˘m ãiniteºom a veºmi podobn˘ alfahemolitick˘m streptokokom.
Uvádza sa e‰te jeden druh Globicatella sulfidifaciens (produkujúci sulfidy), ktor˘ bol izolovan˘ z purulentn˘ch infekcií domácich zvierat.
Gluconobacter je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych baktérií patriacich do ãeºade Acetobacteraceae. Majú obligátne aeróbny respiraãn˘ metabolizmus, kde kyslík pôsobí ako terminálny akceptor
elektrónov. Druhy rodu Gluconobacter sa nachádzajú na miestach, kde sú cukry, ako ovocie, kvety, záhradná pôda, med i hmyz, pivo a víno. Oxidujú cukry na alkohol, kyselinu octovú a kyselinu citrónovú
a v dôsledku prítomnosti zvlá‰tnych enz˘mov moÏno niektoré kmene vyuÏiÈ na prípravu C vitamínu,
D glukonovej kyseliny a in˘ch produktov. Z t˘chto dôvodov sa kmene pouÏívajú v biotechnológii ba
dokonca ako biosenzory. Dlho platila predstava, Ïe acetobaktery nemajú v˘znam pre klinickú medicínu. Posledné údaje v‰ak naznaãujú, Ïe tieto baktérie treba pokladaÈ za oportúnne patogénne. Boli izolované z viacer˘ch vzoriek z horn˘ch d˘chacích ciest, od pacientov s cystickou fibrózou alebo s chronick˘mi infekciami. Kon‰tatuje sa, Ïe ich identifikácia klasick˘mi mikrobiologick˘mi metódami je
nemoÏná a treba pouÏiÈ molekulárne techniky a to obzvlá‰È preto, lebo uvedené baktérie sú multirezistentné voãi antibiotikám. Rod reprezentuje Gluconobacter oxidans a niekoºko genospecies.
Gordonia je rod zloÏen˘ z baktérií, ktoré sa v minulosti klasifikovali ako Rhodococcus. Sú to kmene
podobné aktinomycétam a v ‰truktúre ich bunkovej steny sa môÏe vyskytovaÈ i kyselina mykolová. Farbia sa grampozitívne a patria medzi obligátne aeróbne baktérie. Meno dostali podºa amerického mikrobiológa R. E. Gordona. Rod Gordonia sa po mnoh˘ch návrhoch zadelil do ãeºade Gordoniaceae
a viaceré kmene z rodu Rhodococcus boli premenované na Gordonia. Boli izolované z pulmonálnych
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infekcií, infikovan˘ch rán sterna (po implantácii kardiostimulátora), abscesov mozgu a z krvi pri bakteriémii. Rod Gordonia sa vyskytuje i v rí‰i rastlinnej, kde sa vyskytuje na zelen˘ch rastlinách patriacich do ãeºade Theaceae. KeìÏe bakteriálny rod bol kodifikovan˘ skôr, môÏe sa pouÏívaÈ i naìalej. Do
rodu Gordonia patrí viacej druhov:
Gordonia bronchialis (ãast˘ pôvodcovia infekcií) Gordonia nitida
Gordonia aichiensis
Gordonia alkanivorans
Gordonia sihwensis
Gordonia rubripertincta (v star‰ej literatúre
Gordonia amarae
Gordonia rubra)
Gordonia sputi (ãast˘ pôvodcovia infekcií)
Gordonia westfalica
Gordonia hydrophobica
Gordonia terrae (obsahuje mykolovú kyselinu)
Gracilibacillus je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, paliãkovit˘ch, halotolerantn˘ch, striktne aeróbnych,
pohybliv˘ch baktérií, tvoriacich spóry. Patria do ãeºade Bacillaceae. Izolované boli zo slan˘ch jazier,
mora, r˘b a z in˘ch ãastí prostredia. Nachádzajú sa tieÏ ako endobaktérie v bunkách viacer˘ch rastlín.
Tvoria viaceré metabolické produkty, ktoré sa skú‰ajú ako lieky a substancie s úãinkom na mikroorganizmy. Pre lekársku mikrobiológiu má hlavne v˘znam diferenciálno diagnostick˘, pretoÏe sa baktérie
tohto rodu nachádzajú v rybách a tak sa môÏu primie‰aÈ i do klinick˘ch materiálov. Majú vy‰e 10 druhov, ako napríklad:
Gracilibacillus boraciitolerans
Gracilibacillus halotolerans
Gracilibacillus halophilus
Gracilibacillus orientalis a iné.
Grahamella je v minulosti pouÏívan˘ názov rodu, ktor˘ bol spojen˘ s rodom Bartonella. V‰etky druhy
sú tak súãasÈou rodu Bartonella alebo boli zaãlenené do in˘ch rodov.
Grahamella peromysci → Bartonella peromysci
Grahamella talpae → Bartonella talpae
Granulicatella je rod, ktor˘ patrí medzi nov‰ie. Najprv sa izolované kmene charakterizovali ako „nutriãné varianty streptokokov“(NVS) (1961 A. Frenkel a F. Grimont). V roku1989 A. Bovet et al. popísali 2 kmene v rámci NVS a nazvali ich Streptococcus adjacens a Streptococcus defectivus. V roku 1995
pouÏitím techniky 16S rRNA Y. Kawamura zistil, Ïe ide o nov˘ rod a navrhol rod Abiotrophia ktor˘
obsahoval 4 druhy (A. defectiva, A. adiacens, A. balaenopterae, A. elegans). V roku 2000 (M. D. Collins
a P. A. Lawson) sa objavil nov˘ rod Granulicatella. Po reklasifikácii sa pouÏili nové názvy Granulicatella adiacens.
Granulicatella balaenopterae
Granulicatella elegans
V rode Abiotrophia ostal iba 1 druh Abiotrophia defectiva. Z t˘chto dôvodov sa e‰te stretávame v literatúre s názvami Abiotrophia miesto Granulicatella. Baktérie tohto rodu majú kokovit˘ tvar a podobajú sa alfahemolitick˘m streptokokom. Sú grampozitívne, neprodukujú katalázu. Fenotypick˘mi
metódami sa ÈaÏko diferencujú od niektor˘ch streptokokov a treba pouÏiÈ metódy molekulárnej biológie. Rod patrí do ãeºade Carnobacteriaceae. Vyskytuje sa ako komenzál na slizniciach ãloveka i zvierat a za urãit˘ch okolností sa môÏe staÈ patogénnym u star‰ích osôb a u jedincov s imunologickou nedostatoãnosÈou. Izoloval sa pri infekciách oãí, z abscesov v mozgu, meningitíd, zápalov tráviaceho
traktu a septick˘ch stavov mnohokrát po chirurgick˘ch zákrokoch a pri endokarditídach.
Grimontia je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, pohybliv˘ch (1 polárny biãík), halofiln˘ch ohnut˘ch paliãiek. ktoré sa podobajú vibriám. Pomenované sú podºa francúzskeho mikrobiológa P. A. D.
Grimonta. Patria do ãeºade Enterovibrionaceae. Vyskytujú sa v prostredí ãloveka a boli opakovane izolované z patologick˘ch materiálov. ZapríãiÀujú enteritídy rôzneho stupÀa, septikémie, akútne hnaãky
a bakteriémie. Niektoré kmene produkujú enterotoxín a hemolyzín.
Hlavn˘m reprezentantom patologick˘ch stavov u ãloveka je Grimontia hollisae (v star‰ej literatúre
ako Vibrio hollisae), ktor˘ spôsobuje u morsk˘ch Ïivoãíchov a u r˘b vibriózu spájanú s ekonomick˘mi
‰kodami hlavne pri umelom chove r˘b.
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H
HACEK skupina je akronym a potom názov skupiny, ktorá obsahuje viacero gramnegatívnych baktérií spôsobujúcich endokarditídy, osteomyelitídy, artritídy a iné ochorenia. Do skupiny patria:
1. Haemophilus aphrophilus
2. Aggregatibacter actinomycetemcomitans (v star‰ej literatúre Actinobacillus actinomycetemcomitans alebo Haemophilus actimomycetemcomitans)
3. Cardiobacterium hominis
4. Eikenella corodens
5. Kingella kingae
Okrem endokarditíd jednotlivé druhy môÏu spôsobiÈ i iné systémové infekcie (osteomyelitídy, artritídy). Do skupiny HACEK sa zaraìuje asi 10 aÏ 15 % pacientov s ochorením srdca, k˘m u narkomanov
je to 50 aÏ 60 %. Z rodu Haemophilus sa môÏu zúãastÀovaÈ i iné druhy ako napríklad:
Haemophilus parainfluenzae
Haemophilus paraphrophilus
a iné.
Haematobacter je nov‰í bakteriálny rod skladajúci sa z mal˘ch, nepohybliv˘ch, gramnegatívnych, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré produkujú katalázu, oxidázu, ureázu a H2S. Podºa fenotypick˘ch vlastností
sa podobajú na Psychrobacter phenylpiruvicus. Rod patrí do ãeºade Rhodobacteraceae. Izolovali sa
z krvi a z v˘terov pri endokarditíde a septikémii. Rod obsahuje druhy:
Haematobacter massilensis
Haematobacter missouriensis
Haemobartonella je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych baktérií kokovitého aÏ paliãkovitého tvaru, paliãky sú zloÏené z kokovit˘ch ‰truktúr. Vyskytujú sa ojedinele alebo v pároch pod povrchom alebo v ‰peciálnych vakuolách erytrocytov. Obalené sú membránami, ktoré nemajú vlastnosti bunkovej
steny. Rovnako nemajú dostatoãne vyvinutú jadrovú ‰truktúra. Doteraz sa ich nepodarilo kultivovaÈ.
Pôvodne boli objavené v Afrike a opakovane reklasifikované. AÏ genetické metódy priniesli viac svetla do klasifikácie a dnes sa zdá, Ïe rod Haemobartonella sa stráca z literatúry a uãebníc a uprednostÀuje sa rod Mycoplasma. Namiesto Haemobartonella felis sa v poslednom období pouÏíva Mycoplasma haemofelis. Niektorí autori e‰te stále pouÏívajú názov Candidatus Mycoplasma haemofelis. Na
prenose ochorenia sa podieºa hmyz sajúci krv z tela chorého zvieraÈa. O vzniku ochorenia rozhoduje
imunita infikovaného jedinca. Spôsobujú hlavne ochorenia urãit˘ch zvierat (pes, maãka, my‰, potkan
a iné), ktoré sa môÏu preniesÈ i na ãloveka s klinick˘mi príznakmi: slabosÈ, anémia, trombocytopénia,
zv˘‰ená teplota. Vyskytujú sa v tropick˘ch a subtropick˘ch oblastiach (JuÏná Amerika, Karibská oblasÈ
a ãiastoãne juh USA). Rod Haemobartonella sa zaraìoval do ãeºade Mycoplasmataceae a obsahuje tri
druhy:
Haemobartonella canis (Mycoplasma haemocanis)
Haemobartonella felis (Mycoplasma haemofelis)
Haemobartonella muris (Mycoplasma haemomuris)
Haemophilus je rod, ktor˘ sa skladá z viacer˘ch druhov baktérií tvoriacich súãasÈ mikroorganizmov
normálnej flóry horn˘ch d˘chacích ciest ºudí a zvierat. MôÏu v‰ak vyvolaÈ váÏne ochorenia u ãloveka
a u zvierat. Ide o drobné gramnegatívne fakultatívne anaeróbne baktérie so sklonom k pleomorfizmu.
VyÏadujú nároãné kultivaãné podmienky a to faktor X (hemín) a faktor V (NAD – nikotínamid-adenín-dinukleotid). Uvedené faktory sú dôleÏité diferenciálne diagnostické znaky a podºa nich rozoznávame 3 druhy hemofilov:
Rast v prítomnosti X a V faktora:
Haemophilus influenzae
Haemophilus haemolyticus
Haemophilus aegyptius
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Rast v prítomnosti iba faktora V:
Haemophilus parainfluenzae
Haemophilus parahaemolyticus
Haemophilus paraphrophilus
Haemophilus segnis
Rast v prítomnosti iba faktora X:
Haemophilus ducreyi
Haemophilus aphrophilus
Haemophilus haemoglobinophilus
Rod Haemophilus sa zaãleÀuje do ãeºade Pasteurellaceae a má nasledovné druhy:
Haemophilus influenzae (v star‰ej literatúre Pfeifferov bacil). Patrí k najzávaÏnej‰ím patogénnym
druhom spomedzi druhov rodu Haemophilus. Kmene bez puzdra sa pokladajú za súãasÈ mikroorganizmov normálnej flóry horn˘ch d˘chacích ciest ãloveka. Ukazuje sa v‰ak, Ïe aj takéto baktérie sa môÏu
uplatÀovaÈ pri chronick˘ch zápaloch d˘chacích ciest (pneumónia, tracheobronchitída, sinusitída, otitis
media, konjuktivitída). Hemofily s puzdrom vyvolávajú meningitídy, epiglotitídy, celulitídy, otitídy,
sinusitídy, pneumónie, konjuktivitídy, artritídy a iné choroby. Podºa puzdrového antigénu moÏno hemofily deliÈ na sérovary a, b, c aÏ f. Haemophilus influenzae typ b je patogénny hlavne pre deti do
5 rokov a spôsobuje u nich aÏ 95 % hemofilov˘ch ochorení. Preto je celoplo‰ne zavedená prevencia
oãkovaním vakcínou Hib, ão je vakcína pripravená z puzdra kmeÀa b. Ako faktory virulencie sa uvádzajú – puzdro, LPS (lipopolysacharidy) a proteázy, ktoré selektívne ‰tepia imunoglobulín A (IgA proteázy) nachádzajúce sa na povrchu slizníc.
Haemophilus parainfluenzae môÏe byÈ súãasÈou mikroorganizmov normálnej flóry ãloveka a môÏe
zapríãiniÈ endokarditídu, bakterémiu a oportúnnu infekciu.
Haemophilus haemolyticus spôsobuje oportúnne infekcie hlavne u detí, napríklad tonzilitídy.
Haemophilus parahaemolyticus spôsobuje tieÏ oportúnne infekcie.
Haemophilus segnis je tieÏ príãinou oportúnnych infekcií.
Haemophilus aphrophilus a Haemophilus paraphrophilus spôsobujú oportúnne infekcie, ale aj
endokarditídy a pneumónie. Vyskytujú sa tieÏ v ústnej dutine a v zubn˘ch povlakoch.
Haemophilus ducreyi je pôvodcom pohlavného prenosného ochorenia, pre ktoré je charakteristick˘
mäkk˘ vred na genitáliách s bolestiv˘m zdurením. Postihnuté a zväã‰ené sú i regionálne, ingvinálne
lymfatické uzliny.
Haemophilus aegypticus (v star‰ej literatúre Bacil Kocha – Weeksa) spôsobuje akútnu sezónnu konjuktivitídu hlavne v Severnej Afrike.
Izolovali sa e‰te ìal‰ie hemofily od ãloveka a tieÏ od zvierat:
Haemophilus actinomycetemcomitans → Aggregatibacter actinomycetemcomitans môÏe participovaÈ na vyvolaní endokarditíd. a je súãasÈou skupiny HACEK.
Haemophilus haemoglobinophilus
Haemophilus equigenitalis → Taylorella equigenitalis
Haemophilus paracuniculus
Haemophilus parasuis
Haemophilus paragalinarum
Haemophilus pleuropneumoniae → Actinobacillus pleuropneumoniae
Haemophilus vaginalis → Gardnerella vaginalis
Haemophilus avium
Haemophilus felis
Haemophilus paracuniculus
a iné.
·írenie hemofilov sa deje endogénne z horn˘ch d˘chacích ciest cez krv na meningy, koÏu, kæby, epiglotis alebo exogénne cez oko, ústnu dutinu, ucho alebo respiraãn˘ trakt. Ohrozené sú najmä deti do
5 rokov, osoby s defektmi komplementu, pacienti po splenektómii, star‰ie osoby s poruchami d˘chania
(chronická ob‰trukãná choroba pºúc a podobne).
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Hafnia je rod, ktor˘ obsahuje iba jeden druh Hafnia alvei, ktor˘ podºa antigénnej ‰truktúry má vy‰e
100 sérovarov. Hafnia má podobné vlastnosti ako príslu‰níci ãeºade Enterobacteriaceae. Je to fakultatívne anaeróbna, gramnegatívna paliãka, patriaca k normálnej flóre mikroorganizmov intestinálneho
traktu ãloveka a rôznych Ïivoãíchov (aj vãely). Nachádza sa v okolí ãloveka, vo vode, v pôde a na predmetoch. Zistila sa najmä v intestinálnom trakte vãiel (Apis mellifera), potom v mede a tieÏ u vãelárov.
Obãas sa zachytí i u ãloveka z patologick˘ch materiálov z infikovan˘ch rán, z moãu prípadne aj z in˘ch
oblastí.
Halofilné organizmy (halofily) sú organizmy, ktoré patria do domény Archea, ão sú prokaryotické
organizmy, ktoré sa lí‰ia od baktérii (viì Archea) viacer˘mi morfologick˘mi, fyziologick˘mi a genetick˘mi vlastnosÈami. B˘vajú rezistentné voãi vy‰‰ej teplote (termofily), voãi vy‰‰iemu obsahu NaCl
(halofily), existujú vo vysokej koncentrácii metánu a v in˘ch extrémnych podmienkach (extremofily).
Ak v názve nejakej prokaryotickej skupiny mikroorganizmov sa nachádza „Halo-“ znamená to, Ïe dotyãná skupina toleruje alebo vyÏaduje vy‰‰iu koncentráciu NaCl. Väã‰ina halofilov sa rozmnoÏuje a rastie pri koncentrácii 17 aÏ 23 % NaCl a niektoré aÏ pri koncentrácii 35 %. Halofilné organizmy nie sú
pokladané za patogénne, hoci sa môÏu nachádzaÈ v slan˘ch potravinách a prispievaÈ k ich kazeniu. Nasledovné skupiny organizmov sa pokladajú za halofily a preto nie je uvádzan˘ ich klinick˘ v˘znam.
Haloarcula je rod známy iba v posledn˘ch rokoch a je súãasÈou archeobaktérií. Patrí do ãeºade Halobacteriaceae. Má v˘znam pre biotechnológie a pre posudzovanie fylogenézy mikroorganizmov. Archeobaktérie sa od baktérií lí‰ia vlastnosÈami povrchov˘ch ‰truktúr hlavne v zloÏení lipidov. Nezistili sa
Ïiadne okolnosti ich patologického pôsobenia na Ïivé organizmy. Archeobaktérie majú vo v‰eobecnosti zvlá‰tnu ekológiu a fyziológiu, pretoÏe sú silno halofilné, termofilné alebo produkujú metán. Rod
Haloarcula má pribliÏne 10 druhov.
Halobacillus je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych, nepohybliv˘ch, heterotrofn˘ch paliãkovit˘ch
baktérií, ktoré vytvárajú endospóry. Produkujú enz˘my katalázu, Ïelatinázu a β-galaktozidázu. Popísal
ich S. Singer. Zadelené sú do ãeºade Halobacillaceae. Svojimi metabolitmi môÏu inhibiãne pôsobiÈ na
niektoré gramnegatívne baktérie. Vyskytujú sa v prírode v okolí ãloveka, na rastlinách, u r˘b a v potravinách. U rastlín a r˘b môÏu spôsobovaÈ i patologické fenomény. UvaÏuje sa, Ïe u imunokompromitovan˘ch osôb by mohli spôsobiÈ i ochorenia. Zatiaº v‰ak ch˘bajú údaje o patogenite pre ãloveka, hoci
sa niektor˘ z druhov tohto rodu môÏe objaviÈ vo vy‰etrovanom materiáli. Rod Halobacillus má viacej
druhov, sú to napríklad:
Halobacillus litoralis
Halobacillus halophilus
Halobacillus karajensis
Halobacillus trueperi
a iné.
Halobacillus faecis
Halobacillus salinus
Halobacterium patrí ku skupine halofiln˘ch organizmov a vÈahujú sa naÀ v‰etky informácie uvedené pri tejto skupine. Tepelné optimum je pri 42 °C. Izolovan˘ bol z M⁄tveho mora, zo soli pri jej
v˘robe a zo slan˘ch potravín. Produkuje tieÏ enz˘m, ktor˘ ho chráni pred prenikav˘m svetlom a lúãmi UV.
Halococcus sa zaraìuje medzi halofilné mikroorganizmy. Zná‰a vysoké koncentrácie NaCl (aÏ 32 %).
Vyrastené kolónie sú pigmentované a vytvorené farbivo chráni bunky pred ‰kodliv˘m pôsobením svetla a UV lúãov. Tieto organizmy majú uplatnenie v potravinárskom priemysle a pri príprave kozmetick˘ch prípravkov. Rod sa skladá z viacer˘ch druhov.
Halomonas sa skladá z extremofiln˘ch gramnegatívnych paliãiek, ktoré sú zaradené do ãeºade Halomonadaceae. Pre svoje fyziologické potreby vyÏadujú vy‰‰iu koncentráciu NaCl. Prirodzene sa vyskytujú vo vodách s vy‰‰ím obsahom soli a boli dokázané i v antarktick˘ch podmienkach. Rod Halomonas
obsahuje asi 30 druhov.
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Helcococcus je rod, ktor˘ sa zaãleÀuje do ãeºade Peptostreptococceae a pre medicínu majú v˘znam dva
druhy:
Helcococcus kunzii
Helcococcus sueciensis
Prv˘ druh opísal M. D. Collins a druhové meno dostal podºa amerického mikrobiológa L. J. Kunza. Izolovan˘ a charakterizovan˘ ìal‰í druh tohto rodu Helcococcus ovis bol objaven˘ u oviec. Ten ist˘ autor
popísal nov˘ druh izolovan˘ od ãloveka Helcococcus sueciensis. Oba druhy z rodu Helcococcus, izolované od ãloveka, sa identifikovali v rámci koÏnej flóry a to z rán, z vredov, z abscesov a z osteomyelitíd. âastej‰ie sa izolujú u ºudí so zníÏenou imunitou a s cukrovkou, hlavne z doln˘ch konãatín. Ukázalo sa, Ïe majú nízku patogenitu a vÏdy boli izolované v asociácii s in˘mi baktériami. Pripomínajú
mikroorganizmy z rodu Streptococcus. Sú grampozitívne, ovoidné, vyskytujú sa ojedinele, v dvojiciach
alebo v krat‰ích retiazkach. Sú nepohyblivé, nesporulujúce a fakultatívne anaeróbne. Tvoria nepigmentované kolónie na krvnom agare s mal˘m mnoÏstvom α-hemol˘zy. Vo veterinárnej praxi je dôleÏit˘ Helcococcus ovis, ktor˘ je pomerne dobre pre‰tudovan˘ a vyskytuje sa hlavne v ·kótsku a ·panielsku. ZapríãiÀuje ochorenia respiraãného a kardiálneho systému oviec.
Helicobacter je rod, ktor˘ tvoria ohnuté gramnegatívne paliãky rastúce mikroaerofilne pri vy‰‰om obsahu CO2 a O2. Jednotlivé druhy sú adaptované na hostiteºa, kde kolonizujú Ïalúdoãnú sliznicu a vyvolávajú chronickú gastritídu s komplikáciami. Doteraz sa nepodarilo kultivovaÈ iba druh Helicobacter
heilmannii. Rod Helicobacter pôvodne bol súãasÈou rodu Campylobacter, ale na základe sekvenovania 16S rRNA, imunotypizácie a hybridizácie DNA – rRNA a DNA – DNA sa vydiferencoval nov˘ rod
Helicobacter, ktor˘ patrí do ãeºade Helicobacteraceae.
Helicopbacter pylori je najznámej‰ou patogénnou baktériou pre ãloveka z uvedeného rodu. Spolupôsobí ako príãina B gastritídy, od ktorej sa odvíjajú ìal‰ie ochorenia ako ulcus ventriculi a ulcus duodeni, atrofická gastritída s autoprotilátkami proti parietálnym bunkám Ïalúdka, karcinóm a lymfóm vychádzajúce zo steny Ïalúdka. Helicobacter pylori sa zisÈuje aÏ u 50 % zdrav˘ch alebo relatívne zdrav˘ch
osôb, v 100 % pri ulcus duodeni, v 80 % pri atrofickej gastritíde a v 60 % pri karcinóme Ïalúdka. Ako
faktory virulencie sa uvádzajú: produkcia ureázy, pohyblivosÈ, adherenãné faktory, termolabiln˘ cytotoxín, proteáza, hemolyzíny a LPS. Pomocou PCR sa zistilo, Ïe Helicobacter pylori môÏe perzistovaÈ
i v zubn˘ch povlakoch. Niektoré otázky nie sú kompletne zodpovedané (prenos, prameÀ pôvodcu nákazy, rizikové skupiny a pod.). Vie sa v‰ak to, Ïe kmene z rodu Helicobacter sú citlivé voãi mnoh˘m
faktorom vonkaj‰ieho prostredia (napríklad chlad, vysu‰enie, pôsobenie O2). Udáva sa, Ïe Helicobacter sa môÏe preniesÈ i pri lekárskom vy‰etrení nedostatoãne dekontaminovan˘m endoskopom. Helicobacter pylori sa dostáva do tela cez ústnu dutinu a prenos je interhumánny.
Do rodu Helicobacter patria okrem druhu Helicobacter pylori viaceré druhy:
Helicobacter cinaedi a Helicobacter fennelliae spôsobujú enterálne komplikácie u muÏov majúcich
sex s muÏmi (enteritídy a proktitídy).
Helicobacter mustellae, Helicobacter felis, Helicobacter muridareum a Helicobacter acynomyx nie
sú patogénne pre ãloveka. Sú adaptované na svojich zvieracích hostiteºov. Existuje viacej druhov naz˘van˘ch Non – pylori Helicobacter species (NPHS), ktoré majú svojich prirodzen˘ch hostiteºov z cicavcov a vtákov a môÏu sa zistiÈ pri vy‰etrení ãloveka.
Diagnostika a terapia sú pomerne dobre prepracované. U Helicobacter pylori existuje cel˘ rad testov komerãne prístupn˘ch, ktoré delíme na dve skupiny:
Invazívne testy
Mikrokopické testy
Ureázov˘ test
Kultivaãné anal˘zy
Histologické vy‰etrenie

Neinvazívne testy
Dychov˘ test
Anal˘za stolice – antigén (skríning)
Nepriama diagnostika – sérológia
Anal˘za moãu

Klinick˘ manaÏment realizujú gastroenterológovia v spolupráci s in˘mi odborníkmi, kde má v˘znamné
zastúpenie i lekárska mikrobiológia.
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Herbaspirillum sa skladá z gramnegatívnych paliãiek patriacich do ãeºade Oxalobacteraceae. Vyskytuje sa na povrchu rastlín a niektoré druhy sú endocytované v bunkách a tkanivách. Pôvodne sa predpokladalo, Ïe nie je pre ãloveka patogénnym, ale iba v prírode sa zúãastÀuje na fixácii dusíka a na metabolick˘ch a patologick˘ch dejoch hlavne rastlín. Nov‰ie práce v‰ak potvrdili, Ïe sa môÏe zúãastÀovaÈ
i na patologick˘ch procesoch hlavne detí postihnut˘ch cystickou fibrózou alebo hemoblastózami.
Niektoré kmene sa izolovali pri in˘ch ochoreniach.
Rod Herbaspirillum má vy‰e10 druhov, ako príklad sa uvedú:
Herbaspirillum lusitanum
Herbaspirillum canariense
Herbaspirillum soli
a iné.

Herbaspirillum seropedicae
Herbaspirillum frisingense
Herbaspirillum aquaticum
Herbaspirillum hiltneri
Herbaspirillum autogrophicum

Herellea sú gramnegatívne paliãky, ktoré boli v minulosti izolované z rôznych klinick˘ch materiálov
a pomenované Herellea vaginicola alebo Mima polymorpha. Dnes sa nachádzajú v druhu Acinetobacter calcoaceticus, pretoÏe neboli uznané za samostatné druhy. V star‰ej literatúre sa môÏu vyskytnúÈ
pod pôvodn˘mi názvami.
Herminiimonas je rod, ktor˘ sa skladá z mal˘ch baktérií (10 aÏ 50 krát men‰ie ako E. coli). Sú gramnegatívne, paliãkovité a majú na jednom konci viacej biãíkov (sú pohyblivé). Zaraìujú sa do ãeºade
Oxalobacteraceae. Izolované boli z ºadovca a potom z plesní vyrasten˘ch na skale. Rastú v tepelnom
rozmedzí 1 aÏ 35 °C s optimom 30 °C. Rod má viacej druhov a neudávajú sa Ïiadne ochorenia spôsobené u ãloveka alebo u zvierat.
Histophilus je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, pleomorfn˘ch, mikroaerofiln˘ch, nepohybliv˘ch a spóry netvoriacich baktérií. Pôvodne boli zaradené medzi hemofily av‰ak od roku 1993 sú
ãlenmi ãeºade Pasteurellaceae. Netvoria katalázu, tvoria oxidázu, nepotrebujú X ani V faktor ako
hemofily a netvoria ureázu. Rod je predov‰etk˘m dôleÏit˘ pre veterinárnu medicínu, pretoÏe spôsobuje váÏne ochorenia u mladého dobytka (6 aÏ 12 mesiacov starého) so ‰irok˘m patologick˘m zásahom (respiraãn˘, urogenitálny a nervov˘ aparát, septické stavy). Ochorenia vyvoláva hlavne v USA
a Kanade ale i v Európe. Niektoré klinické stavy konãia skoro letálne. V súãasnosti je k dispozícii
oãkovacia látka, ktorá chráni dobytok pred infekciou. Nie sú údaje o v˘zname pre zdravotn˘ stav
ãloveka.
Známe druhy rodu Histophilus sú:
Histophilus somni
Histophilus ovis

Histophilus agni

Holdemania je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych paliãkovit˘ch baktérií vyskytujúcich sa ojedinele, v pároch alebo v krat‰ích retiazkach. Patria do ãeºade Erysipelotrichaceae. Meno dostali podºa amerického mikrobiológa L. V. Holdemana. Jedin˘ druh v rámci rodu je Holdemania filiformis. KmeÀ je
súãasÈou mikroorganizmov normálnej ãrevnej flóry ãloveka a bol izolovan˘ z hrubého ãreva. Zatiaº sa
nepotvrdili prejavy patogenity spôsobené t˘mto mikroorganizmom.
Hydrogenophaga je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych paliãiek patriacich do ãeºade Comamonadaceae. Izoloval sa z ãºapkanín po rozpustení snehu a po daÏdi. Vyskytuje sa tieÏ v ãrevnom trakte ãloveka i zvierat. Druhy tohto rodu sú patogénne pre rastliny, zvieratá a ãloveka. Patogenita je podobná
ako u rodu Pseudomonas.
Do rodu Hydrogenophaga patrí niekoºko druhov:
Hydrogenophaga palleronii
Hydrogenophaga taeniospiralis
Hydrogenophaga intermedia
Hydrogenophaga denitrification

Hydrogenophaga flava
Hydrogenophaga atypica
Hydrogenophaga pseudoflava
Hydrogenophaga defluvii
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Hyphomicrobium je rod oválnych, ovoidn˘ch aÏ bôbu podobn˘ch baktérií, izolovan˘ch z pôdy alebo
z ãerstvej vody. Patria do ãeºade Hyphomicrobiaceae. Sú aeróbne a nenároãné na v˘Ïivu. Zaãlenené sú
medzi baktérie, ktoré tvoria tzv. prosteky (angl. prostheca), ão sú v˘beÏky bakteriálnej bunky, ohraniãené bunkovou membránou. Pomocou prosték sa fixujú na nejakú stenu. Poãas rozmnoÏovania sa tvoria na povrchu bunky pupence, z ktor˘ch sa tvoria prostéky. Po uvoºnení do prostredia sa pohybujú pomocou biãíkov, ktoré postupne strácajú. Rod má v˘znam pre biotechnológie a nie sú údaje o jeho úãasti
v patologick˘ch procesoch. Má viacej druhov, priãom typov˘m druhom je Hyphomicrobium vulgare.

I
Ideonella je rod, ktor˘ sa skladá z baktérií patriacich skôr do botaniky, Ïivotného prostredia a biotechnológií, ako do lekárskej mikrobiológie. Baktérie rodu sa izolovali z rôznych tráv, ako baktérie fixujúce dusík, s aeróbnou respiráciou, gramnegatívne, pohyblivé. Meno rod dostal podºa pracoviska, kde bol
izolovan˘ (Ideon, Malmqvist). Má zaradenie radové Burkholderiales, ale ch˘ba zatiaº zaradenie do ãeºade (Genera Incertae Sedis). Sledoval sa jeho v˘skyt pri rôznych ochoreniach (napríklad aj u Alzheimerovej choroby a u in˘ch) av‰ak s negatívnym v˘sledkom. V rámci rodu sú známe dva druhy a niekoºko genospecies:
Ideonella azotifigens
Ideonella dechloratans
Ignavigranum je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, ovoidn˘ch baktérií usporiadan˘ch ojedinele,
v pároch alebo v zhlukoch. Boli izolované z klinick˘ch materiálov (infekcie rán, abscesy, otitídy, zápaly
mäkk˘ch tkanív). Sú zaãlenené do ãeºade Aerococcaceae. Typov˘m druhom je Ignavigranum ruoffiae.
Imunita je pojem, ktor˘ má historické korene. Spomína sa v súvislosti s rímskymi senátormi, ktorí mali imunitu, ãiÏe boli oslobodení od rôznych sluÏieb poãas ich funkãného obdobia. Termín pouÏívali aj
starí Gréci a tak termín imunita sa objavuje uÏ v antike (Thukydides). Pochádza z latinského immunitas – immunis (osloboden˘ od nieãoho). Pojem sa vyvíjal obsahom i formálne a postupne sa diferencoval na spoloãenské (právnické) skupiny a na biologické. V spoloãenskej oblasti znamená pojem imunita oslobodenie niekoho od trestného stíhania alebo obmedzenie trestnej právomoci voãi niekomu.
V cirkevnom práve chránila imunita cirkevné in‰titúcie pred postupom svetskej moci. V súãasnosti sa
pozná diplomatická imunita, poslanecká imunita, sudcovská imunita a imunitu majú prezidenti, ministri
a iné osoby uvedené v zákonoch.
V rámci biológie imunita znamená odolnosÈ, rezistenciu aÏ nevnímavosÈ organizmu voãi pôvodcovi
ochorenia a tak sa pozná antiinfekãná imunita, protinádorová imunita, transplantaãná imunita, prirodzená imunita, získaná imunita, postvakcinaãná imunita a podobne. Imunita je v˘sledkom ãinnosti zloÏitého imunitného systému za súãinnosti mnoh˘ch fyziologick˘ch mechanizmov. V rámci imunity organizmus rozli‰uje, ão je telu vlastné a ão telu cudzie. Vlastné ‰truktúry sú tolerované, k˘m na cudzie
(nevlastné) v rámci imunity nastáva imunitná odpoveì charakterizovaná vznikom ‰peciálnych buniek
alebo vytvorením protilátok. Imunita má aj urãitú imunologickú pamäÈ, pretoÏe realizované procesy sa
ukladajú do pamäti, aby pri opakovanom stretnutí organizmu s biologick˘m stimulom reagoval r˘chlej‰ie a intenzívnej‰ie. Imunitn˘ systém patrí medzi regulaãné systémy organizmu a spolupracuje s nervov˘m a endokrinn˘m systémom a zabezpeãuje rovnováhu (homeostázu) v tele. Cudzorodé látky vrátane mikroorganizmov rozpoznáva imunitn˘ systém ako neÏiaduce a preto zapája do ãinnosti komplex
faktorov tela, aby neÏiaducu látku zne‰kodnili a eliminovali. Organizmus disponuje mnoh˘mi zloÏkami, pomocou ktor˘ch sa v‰etko realizuje. Pre pochopenie základn˘ch problémov v rámci lekárskej mikrobiológie treba si osvojiÈ i základy imunológie. Imunita sa ‰tuduje v rámci odboru imunológia.
Imunokompromitovan˘ pacient – je názov pre osobu, ktorá má po‰kodenie v zloÏitom imunitnom
systéme. Ide o defekty v prirodzenej i získanej imunite. U t˘chto osôb infekcie vznikajú pôsobením
mikroorganizmov s nízkou virulenciou (oportúnne mikroorganizmy) a infekcie vo v‰eobecnosti majú
ÈaÏ‰í a závaÏnej‰í priebeh. Po‰kodenie imunitn˘ch mechanizmov môÏe byÈ vrodené alebo získané
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(iatrogénne) pri uÏívaní imunosupresívnych lieãiv. Imunokompromitovaní pacienti mávajú in˘ priebeh
ochorenia a dokonca infekcia môÏe prebiehaÈ aj bez teploty. Pacienti s defektmi imunity vyÏadujú
zvlá‰tnu starostlivosÈ, treba urobiÈ skorú diagnózu a zahájiÈ hneì lieãbu. Ochorenia ãasto recidivujú, ão
je príznakom poruchy v imunitnom systéme. Medzi osoby s poruchou imunity sa rátajú:
– osoby star‰ie ako 65 rokov
– pacienti s imunosupresívnou lieãbou (kortikosteroidy)
– novorodenci po pôrode
– Ïeny v poslednom trimestri gravidity
– onkologickí pacienti (hlavne hemoblastózy)
– diabetici
– splenektovaní pacienti
– pacienti po transplantácii
– pacienti po ÈaÏk˘ch chirurgick˘ch zákrokoch
– pacienti po popáleninách
O stave imunity sa moÏno informovaÈ uÏ z poãtu leukocytov, hladiny komplementu, hladiny imunoglobulínov a z viacer˘ch indikátorov. Pri terapii nestaãí aplikovaÈ iba antibakteriálne lieãivá, ale treba sa
pokúsiÈ aj o korekciu imunity.
Imunoglobulíny patria medzi bielkoviny globulínového typu, na ktoré sa viaÏe protilátková aktivita.
Predstavujú heterogénnu zmes proteínov˘ch molekúl s rôznymi fyzikálnymi, chemick˘mi a biologick˘mi vlastnosÈami. V‰etky protilátky patria medzi imunoglobulíny (z chemického hºadiska sú to glykoproteíny), ale nie v‰etky imunoglobuilíny majú protilátkovú aktivitu. Niektoré fragmenty molekúl
imunoglobulínov a niektoré patologické imunoglobulíny (myoglobíny) sú bez protilátkovej aktivity.
Molekuly protilátok sa od in˘ch proteínov lí‰ia v tom, Ïe sa tvoria len v ‰pecializovan˘ch bunkách
(B-lymfocyty), ktoré sa diferencujú a vyzrievajú aÏ po stimulácii antigénom (mikroorganizmom). Majú
‰pecifickú komplementárnu aktivitu k antigénu, ktor˘ indukoval ich biosyntézu.
Protilátky sa objavujú u ãloveka po 4 aÏ 12 dÀoch od vzniku ochorenia a to v závislosti od imunogénnosti antigénov. Mikroorganizmy majú obyãajne komplexnú antigénovú ‰truktúru a ãasto sa hovorí o mozaike antigénov mikroorganizmov. Pomocou antigénovej skladby moÏno v niektor˘ch prípadoch
presne urãiÈ kore‰pondujúci mikroorganizmus a zaradiÈ ho do systému. Protilátky sa niekedy naz˘vajú
i podºa funkcie (antitoxíny, aglutiníny, lyzíny, opsoníny, vírus neutralizujúce, inkompletné a pod.).
Imunoglobulíny spojené s protilátkovou aktivitou sa delia na 5 tried, priãom niektoré triedy majú aj
podtriedy. Imunoglobulíny sa oznaãujú skratkou Ig + trieda, napríklad IgM, IgG, IgA, IgE a IgD. Jednotlivé triedy imunoglobulínov sa lí‰ia molekulovou hmotnosÈou, sedimentaãnou kon‰tantou a elektrick˘m nábojom a skladbou. Základné triedy imunoglobulínov sú nasledovné:
Imunoglobulín M (IgM) viaÏe 5 aÏ 10 % protilátkovej aktivity séra, objavuje sa ako prvá protilátka
pri infekcii a s pribúdajúcimi rokmi sa nemusí vôbec tvoriÈ. Má preukazn˘ protiinfekãn˘ úãinok.
Imunoglobulín G (IgG) viaÏe v sére najviac protilátkovej aktivity (viac ako 80 %). U ãloveka sú
známe 4 podtriedy imunoglobulínu G (IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4). Prechádza z matky na plod cez placentu a chráni ho pred pôsobením mikroorganizmov po pôrode.
Imunoglobulín A (IgA) sa nachádza okrem séra aj na slizniciach ako sekreãn˘ IgA (s-IgA). Existujú
v organizme 2 podtriedy (IgA1 a IgA2). Niektoré baktérie môÏu tvoriÈ proteázu, ktorá ‰tepí IgA
(napr. Neisserie a iné), ãím sa zoslabuje obrana na slizniciach.
Imunoglobulín E (IgE) sa nachádza v sére v nízkych koncentráciách a podmieÀuje atopické (alergické) komplikácie.
Imunoglobulín D (IgD) sa vyskytuje tak isto v sére v nízkych koncentráciách a je súãasÈou rozpoznávajúceho systému na bunkách.
Imunofluorescenãné metódy sa pouÏívali najmä v minulosti ale e‰te stále majú svoje miesto pri diagnostike ochorení spôsoben˘ch mikroorganizmami ãi uÏ vírusovej, bakteriálnej alebo mykotickej, prípadne protozoálnej etiológie. Princíp spoãíva v tom, Ïe ‰pecifická protilátka sa oznaãí fluoreskujúcim
farbivom a komplex antigénu s protilátkou sa vizualizuje vo fluorescenãnom mikroskope. Pomocou
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tejto metódy moÏno dokazovaÈ antigény (vírusy, baktérie, protozoá atì.) lokalizované v bunkách alebo v tkanivách a v patologick˘ch materiáloch. Protilátky sa znaãkujú tzv. fluorochrómami, ão sú farbivá,
ktoré pohlcujú rôzne Ïiarenia (napr. ultrafialové), v dôsledku ãoho sú excitované a emitujú lúãe rôznej
kvality a intenzity. Najãastej‰ie pouÏívané fluorochrómy sú deriváty xanténu (fluoresceíny a rodamíny),
ktoré sú kyslej povahy a deriváty akridínu, ktoré sú bázické. Imunofluorescenãné metódy sa dnes pouÏívajú v rôznych modifikáciách.
1. Priama – jednovrstvová technika.
Pri tejto technike sa protilátka oznaãkuje a potom sa nechá reagovaÈ s antigénom. Postupuje sa tak, Ïe
sa zhotoví náter z vy‰etrovaného materiálu (napr. likvor a i.), po fixácii sa prekryje konjugátom protilátka-fluoresceín-izotiokyanát (FITC). Vzniknuté komplexy sa pozorujú vo fluorescenãnom mikroskope. V pozitívnom prípade sa zisÈuje Ïltozelená fluorescencia.
2. Nepriama dvojvrstvová technika.
Tento typ techniky prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze reaguje s antigénom neoznaãená protilátka,
k˘m v druhej sa na vytvoren˘ komplex antigén-protilátka pôsobí antiglobulínom -FITC. Tento typ detekcie antigénu (vírus, baktérie, huby atì.) je citlivej‰í ako pri priamej metóde. So stúpajúcou citlivosÈou môÏe klesaÈ ‰pecifickosÈ.
Existujú e‰te ìal‰ie techniky, ako sú „sendviãová“ technika, pouÏitie protilátok proti zloÏkám komplementu.
Na realizáciu t˘chto techník jednotlivé firmy ponúkajú mnohé konjugáty protilátok.
Králiãie protilátky proti ºudskému globulínu – RAHu/FITC.
Prasacie protilátky proti ºudskému globulínu – SwAHu/FITC a iné.
Infekcia je chorobn˘ stav organizmu zasiahnutého inváziou patogénnych mikroorganizmov. Organizmus zapája do ãinnosti mnoÏstvo obrann˘ch zloÏiek s cieºom eliminovaÈ prítomné etiologické
ãinitele. Aktivity organizmu smerujú k zabráneniu prenikania, adherencii, pomnoÏeniu a patologickému pôsobeniu mikroorganizmov. Infekcia je podkladom infekãn˘ch ochorení, ktoré sa tieÏ naz˘vajú nákazlivé alebo prenosné. Boli vÏdy postrachom ºudstva a charakterizoval ich masov˘ v˘skyt.
Boli príãinou veºk˘ch strát na Ïivotoch. Poznanie infekãn˘ch ochorení nie je ukonãené, pretoÏe sa
stále objavujú a budú objavovaÈ nové ochorenia. Infekãné ochorenia diagnostikuje a manaÏuje klinicky odbor infektológia samozrejme za súãinnosti in˘ch úsekov medicíny (mikrobiológia, epidemiológia a iné).
Inkubaãná doba sa definuje ako ãasov˘ úsek medzi vniknutím nákazliv˘ch mikroorganizmov do organizmu a vypuknutím ochorenia. Je to veºmi dôleÏit˘ úsek pre diagnostiku, epidemiológiu a pre prevenciu ochorení. Poãas inkubaãnej doby prekonávajú zmeny inkriminované mikroorganizmy a tieÏ napadnut˘ organizmus. Veºmi nebezpeãné sú nákazy s dlhou inkubaãnou dobou, pretoÏe sa zvy‰uje
nebezpeãenstvo, Ïe ochorenie sa bude i ìalej ‰íriÈ. Ochorenia sa delia podºa inkubaãnej doby na:
choroby s krátkou inkubaãnou dobou, pri ktor˘ch ide o hodiny aÏ dni (chrípka, cholera a iné),
choroby s dlhou inkubaãnou dobou, kde zohrávajú úlohu mesiace aÏ roky (besnota, AIDS, lepra a iné).
KaÏdé infekãné ochorenie má urãitú inkubaãnú dobu (lehotu). Inkubaãná doba sa pohybuje v rôznom
rozmedzí, ktoré závisí od mnoÏstva a virulencie infikujúcich mikroorganizmov a od stupÀa obranyschopnosti napadnutého jedinca.
Inquilinus je rod, ktor˘ opísal Coenye na základe molekulovej anal˘zy kmeÀov izolovan˘ch od pacientov s cystickou fibrózou. Baktérie sa urãili ako gramnegatívne paliãky, ktoré spôsobujú infekãné afekcie horn˘ch d˘chacích ciest a izolovali sa i pri transplantácii pºúc. ËaÏko sa kultivujú a identifikujú klasick˘mi mikrobiologick˘mi technikami, treba ich nahradiÈ nov‰ími molekulov˘mi. U pacientov sa zistili
tieÏ protilátky proti antigénom rodu Inquilinus a pripravili sa i antiséra uºahãujúce identifikáciu. Boli
izolované aj z pôdy a to hlavne Inquilinus ginsengisoli, k˘m v patologick˘ch procesoch sa uplatÀuje
hlavne druh Inquilinus limosus. Rod patrí do ãeºade Rhodospirillaceae. Jednotlivé druhy sa vyznaãujú
zv˘‰enou rezistenciou voãi antibiotikám.
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Iodobacter je rod tvoren˘ z ovoidn˘ch baktérií vyskytujúcich sa v pároch. Sú striktne aeróbne, gramnegatívne a nepohyblivé. Zaradené sú do ãeºade Neisseriaceae. Rastú v ‰irokom tepelnom rozmedzí
4 aÏ 30 °C ako i v ‰irokom rozsahu pH 4 aÏ 11. PouÏívajú sa v biotechnológiách, vyskytujú sa v prírode
(dokonca v Antarktíde), v morskej vode, u r˘b a na rastlinách. Rod obsahuje viacej druhov:
Iodobacter fluviatile
Iodobacter articus

Iodobacter fluviatilis
Iodobacter limnosediminis

Zdá sa, Ïe pre lekársku mikrobiológiu má v˘znam diferenciálno-diagnostick˘.

J
Janibacter je rod, ktor˘ sa skladá z kokoidn˘ch, grampozitívnych paliãiek, ktoré sú usporiadané v pároch alebo v zhlukoch. Sú nepohyblivé, netvoria spóry, majú aeróbny metabolizmus, produkujú katalázu a netvoria oxidázu. Zaradené sú do ãeºade Intrasporangiaceae. Rod dostal meno podºa rímskeho
boha Janusa, pretoÏe má inú podobu v mlad‰ích kultúrach ako v star‰ích. Druhy tohto rodu sa izolovali
z mnoh˘ch materiálov. Zistili sa v morskej vode, na melónoch a opakovane v krvi ãloveka pri bakteriémii. V rámci rodu sa popisujú nasledovné druhy:
Janibacter sanguinis
Janibacter anophelis
Janibacter limosus
Janibacter terrae
Janibacter melonis
Janthinobacterium je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych paliãiek s aeróbnymi vlastnosÈami a so schopnosÈou produkovaÈ do prostredia biologicky aktívne substancie. Je registrovan˘ medzi pôdnymi mikroorganizmami. Meno pochádza z latinãiny, pretoÏe janthinus znamená fialov˘ aÏ fialovomodr˘ a je to
farba kolónií vyrasten˘ch na agarov˘ch pôdach. Rod patrí do ãeºade Oxalobacteraceae. Vyskytuje sa
v prírode na mnoh˘ch miestach (more, voda, rastliny, pôda atì.) a na koÏi ãloveka, zvierat, hlavne
Ïiab. Je v pozornosti biotechnológií a farmaceutického priemyslu. Produkovan˘ violacein môÏe indukovaÈ apoptózu buniek, ovplyvÀuje metabolizmus a delenie buniek a pôsobí tieÏ na nervové bunky.
Janthinocín (A, B a C) má dobré antibiotické vlastnosti. Niektoré substancie majú preukázateºn˘ antimykotick˘ úãinok.
Uvádzajú sa hlavne dva druhy:
Janthinobacterium lividum
Janthinobacterium agaricidamnosum
Opisuje sa e‰te viac kmeÀov oznaãen˘ch iba ako genospecies izolovan˘ch v rôznych ãastiach sveta
a skúman˘ch z hºadiska moÏného vyuÏitia na prípravu lieãiv.
Jeotgalibacillus je zvlá‰tny rod, zloÏen˘ z grampozitívnych (variabiln˘ch), mobiln˘ch, sporulujúcich
a halotolerantn˘ch paliãkovit˘ch baktérií, ktor˘ patrí do ãeºade Bacillaceae. Izoloval sa z tradiãného
kórejského fermentovaného morského jedla naz˘vaného jeotgal.
Jonesia je rod, ktor˘ patrí medzi grampozitívne, nesporulujúce, aeróbne, rovné paliãky usporiadané
jednotlivo alebo v krátkych retiazkach. V minulosti bol druh Jonesia denitrificans zaraìovan˘ do rodu
Listeria, ako Listeria denitrificans. Má mnohé vlastnosti listérií, vyskytuje sa v prírode na rastlinách, vo
vode a v pôde. O jej patogenite pre ãloveka sa diskutuje. Patrí do ãeºade Jonesiaceae. Bola izolovaná
hlavne od domácich a divo Ïijúcich zvierat, ku ktor˘m sa dostáva krmivom. Meno získal podºa britskej
mikrobiologiãky D. Jones. Rod reprezentujú iba dva druhy:
Jonesia denitrifican
Jonesia quinghaiensis (izolovan˘ v âíne v meste Quinghai).
Jednotlivé zvieratá majú odli‰nú vnímavosÈ k tomuto druhu a pri nere‰pektovaní technologick˘ch
postupov môÏu sa baktérie dostaÈ aj do potravinového reÈazca, ão sÈaÏuje diferenciálne diagnostick˘
proces.
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Johnsonella je rod tvoren˘ mal˘mi gramnegatívnymi, anaeróbnymi paliãkami, ktoré sú zaradené do ãeºade Lachnospiraceae. Meno Johnsonella vzniklo na poãesÈ amerického mikrobiológa J. L. Johnsona.
Druh Johnsonella ignava sa izoloval z ºudsk˘ch gingiválnych záhybov, zo zubov a celkovo z ústnej
dutiny.

K
Kerstersia je rod nazvan˘ podºa belgického mikrobiológa K. Kerstersa. Tvoria ho gramnegatívne paliãky vyskytujúce sa jednotlivo, v pároch alebo v krat‰ích retiazkach. Zaraden˘ je do ãeºade Alcaligenaceae. Svojimi vlastnosÈami je podobn˘ druhu Alcaligenes faecalis. Izoloval sa z ºudskej stolice, z rán
v mäkk˘ch tkanivách a z chronickej infekcie otitis media. Obsahuje druhy:
Kestersia gyiorum

Kestersia similis

ktoré boli izolované z ºudsk˘ch patologick˘ch materiálov.
Kingella je bakteriálny rod, ktor˘ tvoria gramnegatívne, striktne aeróbne kokobacily. Pri kultivácii vyÏadujú zv˘‰enú koncentráciu CO2 v kultivaãnom ovzdu‰í. Sú súãasÈou normálnej flóry v orofaryngu.
MôÏu sa staÈ patogénnymi najmä u detí a mlad˘ch osôb. Do roku 1976 sa zaraìovali do rodu Moraxella
(Moraxella kingae). Potom boli preradené do samostatného rodu Kingella (Kingella kingae). Meno
rod dostal podºa americkej mikrobiologiãky E. O. King, ktorá ho izolovala e‰te v roku 1960. Rod
Kingella sa v súãasnosti zaraìuje do ãeºade Neisseriaceae. Ako sa uÏ uviedlo, jedná sa o komenzálne
kmene orofaryngu ãloveka hlavne detí, ktoré môÏu zapríãiniÈ ÈaÏké infekcie, ako sú septické artritídy,
osteomyelitídy, spondylitídy, bakteriémie, endokarditídy, meningitídy a komplikácie horn˘ch d˘chacích
ciest. Rod Kingella je súãasÈou skupiny mikroorganizmov HACEK, ão je súbor gramnegatívnych baktérií spôsobujúcich endokarditídy. Kmene z rodu Kingella sa nevyskytujú u detí do 6 mesiacov po narodení, pretoÏe úãinkuje ochrana prenesená od matky. Naproti tomu deti vo veku 4 roky mali aÏ v 10 %
tieto mikroorganizmy v respiraãnom trakte. Na v˘skyt Kingella kingae vpl˘va veºa faktorov. V jednej
‰túdii sa dokázalo, Ïe deti zo Ïidovského prostredia v juÏnom Izraeli mali preukázateºne viac baktérií
Kingella kingae v porovnaní s deÈmi z beduínskeho prostredia. Hoci faktory virulencie nie sú známe,
ukazuje sa, Ïe na zaãiatku ochorenia b˘va vírusová infekcia. U Kingella kingae sa dokázal cytotoxick˘
faktor RTX, ktor˘ po‰kodzuje bunky epitelu slizníc a tieÏ makrofágy. Izolácia kmeÀov z rodu Kingella
klasick˘mi metódami je ÈaÏká preto treba uprednostniÈ nov‰ie molekulové metódy (PCR). V súãasnosti je známych 5 druhov z rodu Kingella:
Kingella denitrificans
Kingella kingae
Kingella indologenes → (v star‰ej literatúre
Kingella oralis
Kingella potus
pod menom Suttonella indologenes),
Klebsiella je rod, ktorého kmene boli v minulosti naz˘vané Friedlenderov pneumobacil. Príslu‰níci
rodu Klebsiella tvoria nepohyblivé, gramnegatívne paliãky s veºk˘m puzdrom. Zaraìujú sa do ãeºade Enterobacteriaceae. Rastú dobre na beÏn˘ch kultivaãn˘ch pôdach vo forme typick˘ch kolónií. Meno dostali podºa nemeckého mikrobiológa E. Klebsa. Do rodu Klebsiella patrili pôvodne
druhy:
– Klebsiella pneumoniae
– Klebsiella ozenae
– Klebsiella rhinoscleromatis
– Klebsiella oxytoca
Nateraz sa pokladajú za biovary druhu Klebsiella pneumoniae (v star‰ej literatúre sa vyskytujú názvy
Bacillus pneumoniae, Bacillus mucosus capsulatus, Fridlendärov pneumobacil).
V súãasnosti sa oznaãuje ako:
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
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a ostatné skupiny ako:
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae (v minulosti Klebsiella ozaenae)
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis (v minulosti Klebsiella. rhinoscleromatis)
Klebsiella pneumoniae subsp. oxytoca (v minulosti Klebsiella oxytoca)
Klebsiella ornithinolytica
Klebsiella terragena
Klebsiella planticola
Klebsiella mobilis → Enterobacter aerogenes (preradená do robu Enterobacter)
Z medicínskeho pohºadu najdôleÏitej‰ia je Klebsiella pmeumoniae.
Z epidemiologick˘ch dôvodov sa vykonáva i sérotypizácia hlavne vyuÏitím puzdrového „K“ antigénu a „O“ antigénu. V súãasnosti je známych 80 K antigénov a 9 O antigénov.
Príslu‰níci rodu Klebsiella sú bohato roz‰írení v prírode, nachádzajú sa vo vode, v pôde, v prachu.
Vyskytujú sa ako komenzálne baktérie v zaÏívacom trakte ãloveka a zvierat. U ãloveka ich moÏno zistiÈ i v orofaryngu. Nosiãstvo je závaÏné u hospitalizovan˘ch pacientov, pretoÏe sa môÏu vyskytnúÈ i nemocniãné nákazy. Sú zodpovedné za oportúnne nemocniãné nákazy u jedincov so zníÏenou imunitou.
MôÏu zapríãiniÈ:
• bronchopulmonálne infekcie ãasté po reanimácii (resuscitácii),
• urinárne infekcie po katetrizácii,
• systémové infekcie (septické stavy, bakteriémie) obyãajne po katetrizácii, ktoré môÏu skonãiÈ i endotoxínov˘m ‰okom,
• potraumatické alebo pochirurgické meningitídy.
V minulosti sa vyskytovala ozéna (Klebsiella ozenae) a rinoskleróm (Klebsiella rhinoscleromatis),
ktoré sa v súãasnosti vyskytujú veºmi zriedkavo.
Diagnostika klebsiellov˘ch infekcií sa robí kultivaãne po zaslaní biologickej vzorky materiálu z patologického loÏiska. Klebsielly rastú v typick˘ch a nápadn˘ch kolóniách na agarov˘ch platniach.
Pri terapii je treba postupovaÈ podºa zisteného antibiotikogramu. Produkujú beta-laktamázy vrátane
ESBL a sú prirodzene rezistentné voãi ampicilínu.
Treba e‰te uviesÈ, Ïe pacienti s histokompatibiln˘m antigénom HLA-B27 sú ãasto kolonizovaní nejak˘m druhom z rodu Klebsiella a vyskytuje sa u nich najmä spondylartróza (Bechterovova choroba).
Osoby, ktoré majú Bechterevovu chorobu, majú vo viac ako 90 % antigén HLA-B27. Zdraví jedinci
majú antigén HLA-B27 najviac v 10 %. Okolo niektor˘ch HLA antigénov sa zoskupujú urãité infekãné ochorenia, ão umoÏÀuje ‰iroké vyuÏitie v zaradení ãloveka do práce a v dodrÏovaní Ïivotného ‰t˘lu.
Kluyvera je rod tvoren˘ gramnegatívnymi pohybliv˘mi paliãkami, ktor˘ sa zaãleÀuje do ãeºade Enterobacteriaceae (v minulosti Enteric group 8). Druhy Kluyvera ascorbata a Kluyvera cryocrescens sa
izolujú ãasto od pacientov s venóznym katétrom, z krvi, z moãa, z peritoneálneho exsudátu, zo sterov
slizníc a z koÏe. Pokladajú sa za oportúnne patogénne baktérie a ich patogenita sa uplatÀuje pri zníÏenej funkcii imunitného systému postihnutej osoby.
Rod Kluyvera obsahuje druhy:
Kluyvera ascorbata
Kluyvera intermedia

Kluyvera cryocrescens
Kluyvera georgiana

Knoellia je nov˘ rod pomenovan˘ podºa nemeckého mikrobiológa H. Knölla, skladajúci sa z grampozitívnych kokobacilov vyskytujúcich sa jednotlivo alebo v skupinách. Zaradené sú do ãeºade Intrasporangiaceae. Izolovali sa zo vzduchu, z pôdy, z hnoja, z jask˘À a tieÏ z krvi ãloveka. V tejto situácii sa
hodnotila i otázka v˘skytu baktérií v jaskyniach. Po náv‰tevníkoch tam ostávajú saprofytárne i patogénne kmene. ëal‰í náv‰tevníci sa môÏu kontaminovaÈ.
Rod Knoellia má nasledovné druhy:
Knoellia locipacati (izolovaná z pôdy demilitaKnoellia simensis
rizovaného pásma v Kórei)
Knoellia aerolata
Knoellia subterranea (izolovaná z jask˘À).
Knoellia flava (izolovaná z hnoja o‰ípan˘ch)
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Kocuria je zvlá‰tny rod, ktor˘ je pomenovan˘ na poãesÈ ãeského mikrobiológa M. Kocura. Rod sa skladá z grampozitívnych, koaguláza negatívnych kokoidn˘ch baktérií, s aeróbnym metabolizmom, zaraden˘ch do ãeºade Micrococcaceae. V literatúre sa objavujú práce o infekciách spôsoben˘ch kmeÀmi
z rodu Kocuria hlavne u osôb so zníÏenou imunitou. Poãet prác rokmi stúpa. Príslu‰níci rodu sa izolovali zo vzduchu, z vody, z fermentovaného jedla a tieÏ z patologick˘ch materiálov (abscesy, zápaly
koÏe, endokarditídy, cholecytstitídy a pod.). Do rodu Kocuria sa zaraìujú i mikroorganizmy, ktoré pred
t˘m boli zaradené do in˘ch systémov, napr. Micrococcus luteus bol premenovan˘ na Kocuria rhizophila
a preto sa poãet druhov rodu roz‰iruje.
Do rodu Kocuria v súãasnosti patria druhy:
Kocuria koreensis
Kocuria kristinae
Kocuria marina
Kocuria palustris
Kocuria polaris
Kocuria rhizophila
Kocuria rosea
Kocuria salsicia
Kocuria turfanensis

Kocuria rosea
Kocuria varians
Kocuria aegyptia
Kocuria erythromyxa
Kocuria atrinae
Kocuria flava
Kocuria carniphila
Kocuria gwangalliensis
Kocuria halotolerans
Kocuria himachalensis

Komplement je systém, ktor˘ sa oznaãuje symbolom „C“ (angl. complement) a vytvára ho súbor asi
40 proteínov, ktoré sa zväã‰a nachádzajú v sére. Jednotlivé zloÏky sú v tele v neaktívnom stave a aktivované sú aÏ v prítomnosti protilátok a kore‰pondujúceho antigénu (mikroorganizmu). Podºa dne‰n˘ch
poznatkov zloÏky komplementu sa môÏu aktivovaÈ viacer˘mi cestami:
– klasickou
– alternatívnou
– lektínovou
– vytvorením komplexu atakujúceho membrány (MAC)
Poãas aktivácie sa tvoria mnohé biologicky aktívne látky (peptidy), ktoré majú chemotaktick˘ úãinok,
mierny anafylaktick˘ úãinok, degranulujú niektoré bunky, ãím opäÈ vznikajú aktívne látky a modulujú
zápalovú reakciu. Komplement v asociácii s protilátkami usmrcuje baktérie a cudzorodé bunky. Komplement je v˘znamn˘ faktor obranyschopnosti organizmov. Pri nepriamej diagnostike sa tradiãne pouÏíva KFR (komplement fixaãná reakcia) alebo KVR (komplement viaÏuca reakcia), pri ktorej reakcia antigénu (baktérií) s protilátkami spotrebuje komplement a ak sa pouÏije vhodn˘ indikátorov˘
systém (obyãajne hemolytick˘ systém, zloÏen˘ z baraních erytrocytov a amboceptora ão sú králiãie protilátky proti baraním erytrocytom), zistí sa pozitívna alebo negatívna reakcia.
Koserella trabulsii → Yokenella regensburgei je gramnegatívna paliãka vyskytujúca sa v˘nimoãne v patologickom materiáli. B˘va súãasÈou ãrevnej flóry studenokrvn˘ch a zriedka i teplokrvn˘ch Ïivoãíchov.
O patogenite nie sú zatiaº jasné a kompletné údaje. Rod Koserella uÏ neexistuje a neuvádza sa ani
v nov‰ích mikrobiologick˘ch uãebniciach. Uveden˘ mikroorganizmus bol zaraden˘ do rodu Yokenella.
Kurthia je rod známy veºmi dlho. Nemeck˘ bakteriológ H. Kurth ho opísal e‰te v roku 1883, keì izoloval z ãrevného traktu kurãiat nov˘ mikroorganizmus a nazval ho Bacterium zopfii. O niekoºko rokov neskôr in˘ bakteriológ (H. Trevisan) nazval izolovanú baktériu Kurthia zopfii a takto vznikol
rod Kurthia. Rod sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, paliãkovit˘ch baktérií podobn˘ch korynebaktériám a je zaraden˘ do ãeºade Planococcaceae. Druhy tohto rodu sa nachádzajú v prostredí
ãloveka a izolovali sa zo surového mäsa, z mäsa nahnitého, z keãupu, z odpadovej vody, z bitúnku,
z pôdy, z hnisu vytekajúceho z ucha maãky a tieÏ z patologick˘ch materiálov ãloveka (endokarditída,
bakterémia a pod.). Druhy rodu Kurthia boli analyzované molekulov˘mi metódami a zistilo sa, Ïe
majú veºmi blízko k rodu Bacillus. Do uvedeného rodu patrí niekoºko druhov a uvedú sa najznámej‰ie:
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Kurthia zopfii
Kurthia sibirica
Niektoré druhy nezískali e‰te oficiálne uznanie.

Kurthia gipsonii

Kytococcus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych kokov s aeróbnym metabolizmom. Koky sú usporiadané v dvojiciach alebo v tetrádach. Baktérie sú nepohyblivé, netvoria spóry, dobre zná‰ajú NaCl
(aÏ 10 %). Vyskytujú sa v okolí ãloveka a boli izolované z pitnej i morskej vody a dokonca z kabín lietadiel. Pre ãloveka je oportúnne patogénnym rodom, môÏe po‰kodzovaÈ koÏu (keratol˘za), spôsobiÈ
i váÏnej‰ie systémové infekcie (endokarditídy a iné). V súãasnosti je zaraden˘ do ãeºade Dermacoccaceae. Je jedn˘m z mikroorganizmov, ão produkuje antibiotikum monesin A a B. Spôsobuje tieÏ typick˘
zápach nôh a celého tela.
V rámci rodu sú známe dva druhy:
Kytococcus sedenterius
Kytococcus schroeteri.

L
Lachnospira je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, obligátne anaeróbnych, pohybliv˘ch, chemoorganotrofn˘ch, zakriven˘ch paliãiek. Bunky majú laterálne a sublaterálne umiestnené biãíky a zhlukujú
sa do dlh‰ích retiazok aÏ vlákien. RozmnoÏujú sa pri teplote 30 aÏ 45 °C. V˘sledkom metabolizmu glukózy sú etanol, kyselina mlieãna, kyselina mravãia, kyselina octová, CO2 a malé mnoÏstvo H2. Rod je
zaãlenen˘ do ãeºade Lachnospiraceae. Vyskytuje sa v tráviacom trakte dobytka a pravdepodobne sa
nachádza i u in˘ch zvierat. Spôsobuje urãité ochorenia rastlín a môÏu byÈ súãasÈou príãin ochorenia
koÏe u ãloveka. Uvádzajú sa iba dva druhy v rámci rodu a to:
Lachnospira multipara
Lachnospira pektinoschiza
Laktamázy (beta) sú enz˘my (EC ãíslo 3.5.2.6) produkované baktériami, schopné ‰tiepiÈ betalaktámové väzby niektor˘ch antibiotík, ktoré sú potom neúãinné voãi bakteriálnym kmeÀom produkujúcim betalaktamázy. V súãasnosti je známych viac ako 200 rôznych typov beta-laktamáz. Betalaktamázy môÏu
byÈ kon‰tituãné alebo indukované. Niektoré sú kódované plazmidmi, alebo majú chromozomálny základ. Uvádza sa základné triedenie batalaktamáz:
Trieda A má viacero podskupín (serín-betalaktamázy). Patria sem napríklad stafylokoková penicilináza, plazmidmi kódované ‰irokospektrálne betalaktamázy typu TEM, SHV ako i od nich odvodené
enz˘my s roz‰íren˘m spektrom úãinku (ESBL), ktoré inaktivujú i cefalosporíny tretej generácie. Patria
tam i niektoré chromozomálne enz˘my ktoré sú v˘bavou kmeÀov Klebsiella pneumoniae, Citrobacter
spp. a in˘ch.
Trieda B obsahuje metalo-betalaktamázy prirodzene produkované niektor˘mi baktériami ako sú
Stenotrophomonas maltophilia, Flavobacterium a iné, ktoré okrem penicilínu a cefalosporínov inaktivujú i karbapenémy. NDM-1 a NDM-2 karbapenemázy sa objavili u kmeÀov baktérií izolovan˘ch od
pacientov z Egypta, Indie a Pakistanu. Blokovali citlivosÈ na karbapenémy a na iné antibiotiká, ão
vzbudilo znaãn˘ rozruch u odborníkov a obyvateºstva.
Trieda C obsahuje najmä enz˘my aktívne voãi cefalosporínom (serín-betalaktamázy). Ide predov‰etk˘m o chromozomálne kódované betalaktamázy (AmpC) enterobaktérií a pseudomonád, ktoré sú
produkované buì kon‰tituãne alebo indukovateºne.
Trieda D obsahuje skupinu enz˘mov (serín-βlaktamázy) s vysokou aktivitou k oxacilínu (oxacillinázy); patria sem enz˘my pôvodne identifikované u kmeÀov Pseudomonas aeruginosa (PSE-2), OXA-48
u kmeÀov Acinetobacter baumanni a iné.
Betalaktamázy môÏu byÈ inhibované tzv. inhibítormi betalaktamáz, ako sú kyselina klavulanová,
sulbaktám, tazobaktám. Inhibítory sú indikované pri lieãbe iba v spojitosti s antibiotikami. Kvalitné
mikrobiologické laboratóriá na túto skutoãnosÈ upozorÀujú pri analyzovan˘ch kmeÀoch baktérií.
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V prípade zistenia takto rezistentn˘ch kmeÀov sú na príbalov˘ch letákoch liekov odporúãané overené kombinácie. Najvy‰‰í inhibiãn˘ úãinok má kyselina klavulanová, ostatné inhibítory majú niÏ‰iu
aktivitu.
Lactobacillus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych fakultatívne alebo obligátne anaeróbnych paliãiek, ktoré sú nepohyblivé a usporiadané v pároch, v retiazkach alebo vo vláknit˘ch útvaroch. Ich
kultivaãn˘ dôkaz a identifikácia vyÏadujú ‰peciálne kultivaãné pôdy. Rod Lactobacillus obsahuje vy‰e
100 druhov a v‰etko nasvedãuje tomu, Ïe ide o veºmi heterogénnu skupinu mikroorganizmov. Rod sa
zaãleÀuje do ãeºade Lactobacillaceae. Vyskytujú sa v okolí ãloveka, v prírode, vo vode, v pôde, na ovocí a zelenine. U ãloveka sa vyskytujú ako súãasÈ normálnej flóry mikroorganizmov v dutine ústnej, v intestinálnom trakte a v urogenitálnych orgánoch (najmä v po‰ve). Laktobacily majú ‰iroké vyuÏitie aj
v mliekarenskom priemysle, pouÏívajú sa pri v˘robe jogurtov, rôznych syrov a probiotick˘ch v˘Ïivov˘ch doplnkov, kyslej kapusty, piva, nakladan˘ch uhoriek a ìal‰ích kvasen˘ch potravín. Podºa glykolytickej aktivity sa laktobacily delia na tri typy:
– homolaktické fermentory, ktoré primárne menia hexózy na mlieãnu kyselinu,
– heterolaktické fermentory, ktoré produkujú hlavne etanol, CO2, kyselinu octovú a kyselinu mlieãnu,
– fakultatívne heterofermentory, ktoré primárne produkujú kyselinu mlieãnu, ale majú schopnosti
indukovaÈ enz˘my aj pre tvorbu in˘ch produktov
K tejto skupine laktobacilov patria:
Lactobacillus lactis
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus helveticus

Lactobacillus delbruckii
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus salivarius

Urãité druhy laktobacilov tvoria dôleÏitú súãasÈ bakteriálneho osídlenia po‰vy. Táto zmes laktobacilov
sa historicky oznaãuje ako Doederleinov laktobacil, kde sa uplatÀuje hlavne Lactobacillus acidophilus. Laktobacily fermentujú glykogén nachádzajúci sa v odlúpan˘ch bunkách zo steny po‰vy. Glykogén
fermentujú na kyselinu mlieãnu, ktorá zniÏuje pH a t˘m zabraÀuje pomnoÏeniu in˘ch baktérií. Laktobacily môÏu vytváraÈ hydrogénperoxid a iné proti choroboplodn˘m mikroorganizmom pôsobiace látky.
PrítomnosÈ laktobacilov v po‰ve závisí od mnoÏstva glykogénu a ten súvisí s koncentráciou estrogénov.
Laktobacily sa nachádzajú v intestinálnom trakte kojencov Ïiven˘ch matersk˘m mliekom. V stolici sa
posudzuje pomer ãervenej a modrej flóry reprezentovanej laktobacilami. Viaceré laktobacily sa nachádzajú v ústnej dutine, kde sa dávajú pre silnú glykolytickú aktivitu do súvislosti s v˘skytom niektor˘ch zubn˘ch ochorení. Laktobacily moÏno zistiÈ i v materiáloch z patologick˘ch loÏísk najmä pri endokarditídach, pleuropulmonálnych komplikáciach a peritonitídach. Medzi medicínsky dôleÏit˘mi
laktobacilami sa nachádzajú:
Lactobacillus lactis
Lactobacillus casei subsp. rhamnosus → Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus minutus → Atopobium minutum
Lactobacillus rimae → Atopobium rimae

Lactobacillus catenaformis
Lactobacillus crispatus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus uli
Lactobacillus reuteri

O laktobacily sa zaujíma hlavne medicína. Udáva sa, Ïe poãet laktobacilov v dôsledku ãinnosti ãloveka v intestinálnom systéme klesá, ão má následky pre imunitn˘ systém osoby. Tieto mikroorganizmy sa zaãali pouÏívaÈ i ako lieãebné prostriedky pri niektor˘ch ochoreniach (alergie, hepatopatická
encefalopatia, vysok˘ cholesterol, intolerancia laktózy, nekrotizujúca enterokolitída, dráÏdiv˘ bru‰n˘ syndróm a iné). Poãíta sa s roz‰írením indikácií. Sú údaje, Ïe laktobacily majú proti rakovinov˘
efekt, zniÏujú hladinu cholesterolu a udáva sa cel˘ rad ochorení, pri ktor˘ch sa sledovali úãinky
laktobacilov. Pri príprave mlieãnych pokrmov ich úãasÈ je nenahraditeºná. Hoci laktobacilom sa pripisuje pozitívna úloha v bakteriálnom osídlení, treba pripomenúÈ, Ïe sa izolovali i pri váÏnych infekciách a to najmä u imunokompromitovan˘ch osôb. Najãastej‰ie sa izolovali z rôznych infekcií
ãloveka:
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Lactobacillus plantarum
Lactobacillus ultunensis
Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus casei
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus gasseri

Laktobacily sa izolovali pri bakteriémii, endokarditíde, peritonitíde a Lactobacillus iners sa izoloval pri
Ïenskej vaginóze (laktobacilóza). MôÏu sa izolovaÈ i pri in˘ch infekciách a to buì samostatne alebo
v spojitosti s in˘mi baktériami. KaÏdá izolácia a identifikácia vyÏaduje seriózne posúdenie nálezu ako
i odporuãenie antibakteriálnej terapie.
Lactococcus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, nepohybliv˘ch a nesporulujúcich kokov. Rastú
v pároch alebo v krat‰ích retiazkach podobne ako iné streptokoky. Patria medzi mlieãne streptokoky
a produkujú znaãné mnoÏstvo kyseliny mlieãnej. Optimálna teplota rastu je 30 °C. MôÏu v‰ak rásÈ v ‰irokom tepelnom rozmedzí 10° aÏ 45 °C. Rod Lactococcus je zaraden˘ do ãeºade Streptococcaceae.
Podºa klasifikácie Lancefieldovej patria do skupiny N. Pôvodne medzi mlieãne streptokoky patrili
Streptococcus lactis a Streptococcus raffinolactis. V súãasnosti patria medzi laktokoky. Nachádzajú sa
v mlieku a v mlieãnych produktoch. Nie sú patogénne. MôÏu sa v‰ak vyskytovaÈ v materiáloch z patologick˘ch loÏísk (endokarditída, septické stavy). Ich identifikácia môÏe byÈ zloÏitá. Ako typov˘ druh sa
uvádza Lactococcus garvieae. Rod sa pouÏíva i v biotechnológiách pri príprave rôznych mlieãnych produktov a niekedy i pre zvlá‰tnu vôÀu.
Laribacter je nov‰í rod a prv˘krát bol izolovan˘ a identifikovan˘ v Hong Kongu. Bol izolovan˘ z krvi a hnisu muÏa s alkoholickou cirhózou. Baktérie sú gramnegatívne vyskytujúce sa v dvojiciach alebo v skupinkách a zaradené sú do ãeºade Neisseriaceae. Patria medzi oportúnne patogénne baktérie.
Napádajú osoby so zníÏenou imunitou, prejavujú sa cestovateºsk˘mi hnaãkami a in˘mi symptómami.
Nachádzajú sa v ãerstvej a morskej vode, u r˘b a v potravinov˘ch reÈazcoch. Rod reprezentuje jeden
druh Laribacter hongkongensis s veºkou schopnosÈou adaptovaÈ sa na odli‰né tepelné a miestne podmienky.
Lechevalieria je meno rodu ktoré navrhol v roku 2001 D. P. Lebeda et al., pre grampozitívne, aeróbne
a rozvetvené paliãky, ktoré podrobne pre‰tudovali americkí mikrobiológovia manÏelia H. Lechevalier
a M. Lechevalier. Zaãlenené boli do ãeºade Pseudonocardiaceae. Typov˘m druhom je Lechevalieria
aerocolonigenes. Kmene rodu Lechevalieria sa izolovali z pôdy na rôznych miestach zemegule. Bolo to
najmä z pôdy, ktorá bola oÏiarená alebo prekyslená a pod. Izolovali sa z rastlín, u ktor˘ch môÏu vyvolaÈ patologick˘ proces. Predpokladá sa, Ïe by mohli participovaÈ na patologickom pôsobení i u ãloveka
a to v asociácii s in˘mi mikroorganizmami.
Rod obsahuje druhy:
Lechevalieria desertii
Lechevalieria roselyniae
Lechevalieria fradiae

Lechevalieria flava
Lechevalieria xinjiangensis
Lechevalieria atacamensis
Lechevalieria aerocolonigenes

(Osobné spomienky prof. ·tefanoviãa: „S manÏelmi Lechevalierovcami som sa spriatelil v roku 1962
v Pasteurovom ústave v ParíÏi. Pri‰li na roãn˘ pobyt z USA, kde pracovali spolu vo Waksmanovom
In‰titúte a svojou prácou prispeli k objaveniu neomycínu. Majú podiel i na príprave in˘ch antibiotík.
Hubert Lechevalier. bol kanadsk˘ Francúz a manÏelka Ameriãanka. V tom období mali dvoch synov. KaÏdú nedeºu robili poznávací v˘let po Francúzsku a vÏdy zobrali i mÀa. U nich, v prenajatom byte, slabo zariadenom, b˘vali vynikajúce diskusie o mikrobiologick˘ch i imunologick˘ch problémoch. Keì som odchádzal z ParíÏa, rodina Lechevalier ma odprevadila aÏ do lietadla. Potom sme ostali iba v písomnom styku.“)
Leclercia – patrí medzi enterobaktérie (pôvodne Enteric group 41) a zriedkavej‰ie sa izoluje z patologick˘ch materiálov. Má vlastnosti enterobaktérií. Je to gramnegatívna, pohyblivá paliãka, fakultatívne
anaeróbna, izoluje sa zväã‰a pri polymikrobiálnych infekciách z rán, z krvi, z moãu, zo stolice, tieÏ od
zvierat (hlavne pes a maãka) a pod.. Bol opísan˘ medzidruhov˘ prenos, ãlovek môÏe infikovaÈ psa
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a môÏe byÈ infikovan˘ opaãne od psa. Leclercia patrí medzi fakultatívne patogénne baktérie a pôsobí
pri zníÏenej imunite, napr. pri leukémiách, malignitách, HIV a pod.. Zaraden˘ je do ãeºade Enterobacteriaceae. Rod Leclercia dostal meno podºa francúzskeho mikrobiológa H. Leclerca, ktor˘ opísal
rod v roku 1962 pod menom Escherichia adecarboxylata. Reprezentantom rodu je v súãasnosti druh
Leclercia adecarboxylata.
Legionella je rod, ktor˘ patrí do ãeºade Legionellaceae, kde sa e‰te niekedy zaraìujú rody Fluoribacter a Tatlockia. Taxonomicky a nomenklatúrne situácia nie je celkom jasná a jednotlivé druhy
majú i podobné alebo identické mená. Morfologicky sú legionely gramnegatívne paliãky, niekedy
vláknité, aeróbne, nesporulujúce, pohyblivé. Rastú pri teplote 20 aÏ 43 °C. Vyskytujú sa vo vode, vo
vodovodoch, vo v˘Èahoch, v klimatizaãn˘ch zariadeniach a ‰íria sa zväã‰a vodn˘m aerosólom. Zaradené sú do ãeºade Legionellaceae, pod 20 °C sú uÏ neaktívne a nad 60 °C nepreÏívajú. Produkujú
oxidázu, katalázu a betalaktamázu. U osôb zväã‰a so zníÏenou imunitou môÏu zapríãiniÈ váÏne ochorenia legionelózy, spojené ãasto s respiraãn˘m traktom (Legionárska choroba, Pontiacka horúãka,
encefalopatie a endokarditídy). Imunita b˘va celulárna sprostredkovaná T-lymfocytmi. Vakcína sa
e‰te neobjavila, hoci sa na jej príprave usilovne pracuje. V terapii sa poÏívajú makrolidové antibiotiká (erytromycín) a pri ÈaÏk˘ch stavoch sa podáva v kombinácii s rifampicínom. V prevencii je dôleÏité staraÈ sa o hygienu vodn˘ch zdrojov, v˘Èahov a klimatizaãn˘ch zariadení. Pomenovanie pochádza z roku 1976, keì neznámy mikroorganizmus napadol 221 osôb, z ktor˘ch 34 zomrelo. I‰lo
o americk˘ch veteránov, vojensk˘ch legionárov vo Philadelphii, ktorí sa zi‰li z príleÏitosti v˘roãia
dvesto rokov nezávislosti USA, ão bola v USA veºmi v˘znamná a ‰iroko propagovaná udalosÈ. 18. januára 1977 bol pôvodca ochorenia identifikovan˘ a pomenovan˘ Legionella, pretoÏe spôsoboval
„legionársku chorobu“. Legionella môÏe byÈ kultivovaná na ‰peciálnych pôdach a v predæÏenom
ãase. Postupne sa vypracovalo viacej identifikaãn˘ch techník, kde sa re‰pektovalo hlavne skrátenie
ãasu potrebného na anal˘zu. Dokazuje sa antigén v moãi, zaviedli sa metódy imunofluorescencie,
EIA, mikroaglutinácie, PCR a iné). Doteraz sa identifikovalo vy‰e 50 druhov a viac ako 70 sérologick˘ch variant baktérií zaraden˘ch do rodu Legionella. Z hºadiska v˘skytu legionelóz je treba na
prvom mieste uviesÈ USA, kde roãne vzniká 30 infekcií na 100 000 obyvateºov a to najmä v letn˘ch
mesiacoch. Z celkového poãtu pneumónií je asi 4 aÏ 5 % ochorení spôsoben˘ch druhom Legionella
pneumophila.
Legionella pneumophila patrí k najnebezpeãnej‰ím a najagresívnej‰ím druhom rodu. Spôsobuje ÈaÏké pneumónie a vy‰e 80 % v‰etk˘ch infekcií spôsoben˘ch Legionella spp.. Je to typick˘ intracelulárny
mikroorganizmus (parazit) a lokalizovan˘ je v makrofágoch. MôÏe sa v‰ak nachádzaÈ aj v amébach
(Acanthamoeba castellanii) ako prirodzen˘ hosÈ a améby sa pokladajú za miesto v˘skytu, prechovávania a rozmnoÏovania Legionella spp. v prírode. Genóm Legionella spp. má znaãnú plasticitu a ãast˘ horizontálny prenos informácií. Intracelulárna lokalizácia Legionella spp. ich chráni pred úãinkom protilátok a in˘ch antibakteriálnych látok.
Legionella spp. zapríãiÀujú ochorenie legionelózu, ktorá môÏe maÈ dve formy:
– Legionársku chorobu (legionársku horúãku), ão je ÈaÏ‰ia forma legionelózy charakterizovaná vysokou teplotou, pneumóniou a môÏe skonãiÈ letálne.
– Pontiacka horúãka (Pontiac fever) je ºah‰ia forma legionelózy, ide o slab‰ie ochorenie horn˘ch
d˘chacích ciest bez pneumónie, ktoré pripomína chrípku.
Ochorenia sa vyskytujú hlavne u imunokompromitovan˘ch osôb, obyãajne star‰ích jedincov. Legionelózy sa pokladajú za veºmi nebezpeãné nákazy a dokonca sa uvaÏuje o ich pouÏití ako biologick˘ch
bojov˘ch prostriedkov alebo ako prostriedkov vyuÏiteºn˘ch v bioterorizme. V Európe vznikla pracovná skupina pre infekcie spôsobené Legionella spp. (EWGLI – The Eiropean Working Group for Legionella Infections), ktorá má zabrániÈ ‰íreniu tejto infekcie. Skupina vydala smernice na diagnostiku,
prevenciu a na anal˘zu prostredia. Zdá sa, Ïe v‰etky ‰táty zareagovali na v˘skyt kmeÀov Legionella
a prijali zodpovedné opatrenia. Od roku 1976 sa objavilo viacej epidémií v rôznych ‰tátoch sveta a letalita klesala podºa úrovne diagnostiky a terapie.
V rode je zaraden˘ch niekoºko desiatok druhov:
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Legionella hackeliae
Legionella pneumophila subsp. pascullei
Legionella sainthelensi
Legionella pneumophila subsp. pneumophila
Legionella tusconensi
Legionella sainthelensi
Legionella wadsworthi

Legionella anisa
Legionella jordanis
Legionella birminghamensis
Legionella lonbeachae
Legionella cincinnatensis
Legionella oakridgenis
Legionella feeleii
Legionella pneumophila, subsp. fraseri
Druhy ktoré boli preradené do in˘ch rodov:

Legionella maceachernii → Tatlockia maceachernii
Legionella micdadei → Tatlockia micdadei
Legionella pittsburghensis → Tatlockia micdadei

Legionella bozemanii → Fluoribacter bozemanae
Legionella dumoffii → Fluoribacter dumoffii
Legionella gormanii → Fluoribacter gormanii

Leifsonia je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych paliãiek usporiadan˘ch ojedinele alebo
v pároch, ktoré netvoria spóry, nie sú pohyblivé a optimálny rast je pri teplote 20 aÏ 25 °C. Patria do ãeºade Microbacteriaceae a predstavujú v˘znamné baktérie patogénne pre rastliny. OvplyvÀujú napríklad
rast cukrovej trstiny. ·íria sa mechanicky kontaminovan˘m osivom alebo kontaktom. Spôsobujú znaãné ekonomické ‰kody v oblastiach, kde sa cukrová trstina pestuje.
Druhy rodu Leifsonia sa nachádzajú v prírode, po‰kodzujú mnohé rastliny i ovocie a boli dokonca
izolované aj z ºadovcov v Himalájach. Rod opísal rusk˘ mikrobiológ L. I. Jevtu‰enko so spolupracovníkmi. Rod má nateraz 17 druhov a 2 subspecies. Do rodu patria:
Leifsonia rubra
Leifsonia xyli
Leifsonia xyli subsp. cynodontis
Leifsonia xyli subsp. xyli (typov˘ kmeÀ)
Leifsonia pindariensis
a iné.

Leifsonia aquatica
Leifsonia naganoensis
Leifsonia shinshuensis
Leifsonia cynodontis
Leifsonia lichenia
Leifsonia poae

Leminorella je nov˘ rod z ãeºade Enterobacteriaceae. Predt˘m sa poznal pod menom Enteric Group 57.
Pomenovan˘ je podºa v˘znamného francúzskeho mikrobiológa pracujúceho v Pasteurovom ústave
L. LeMinor pre jeho prínos k problematike enterobaktérií a jeho manÏelky S. LeMinor, ktorá bola vo
Francúzsku vedúca Národného centra pre salmonely a zaviedla sérotypizáciu kmeÀov Serratia. Rod
tvoria gramnegatívne paliãky, produkujúce H2S, kyselinu z L-arabinózy a D-xylózy. Rod moÏno identifikovaÈ podºa charakteristick˘ch biochemick˘ch vlastností. Jednotlivé identifikované druhy sa izolovali zo stolice a z moãu. Typovo ‰pecifick˘m druhom je Leminorella grimontii, ktor˘ sa vyskytuje hlavne
v ºudskej stolici. ëal‰ím druhom je Leminorella richardii, pomenovan˘m na poãesÈ francúzskeho mikrobiológa C. Richarda (Pasteurov ústav) za jeho znaãn˘ príspevok k poznaniu enterobaktérií. Kmene
uvedeného rodu sú podmieneãne patogénne.
Lentibacillus je rod skladajúci sa z grampozitívnych, pohybliv˘ch, mierne halofiln˘ch, paliãkovit˘ch
baktérií zaraden˘ch do ãeºade Bacillaceae. Typov˘m kmeÀom je Lentibacillus salarius. Rod opísal
a vytvoril mikrobiológ ãínskeho pôvodu N. Yoon so spolupracovníkmi. Izolovan˘ bol z morskej vody,
zo sedimentov z mora, z viacer˘ch potravín pripraven˘ch z morsk˘ch surovín (krabia pasta, kórejské
jedlo jeotgali a iné), z r˘b, z d˘chacích ciest zvierat i ãloveka a z rastlín hlavne v tropick˘ch oblastiach.
VyuÏívan˘ je i v biotechnológiách a jeho súãasti sa pouÏívajú ako probiotiká urãené hlavne pre zvieratá. Rod má viacero druhov:
Lentibacillus salicampi
Lentibacillus salinarium
Lentibacillus salis

Lentibacillus kapialis
Lentibacillus lacisalsi
Lentibacillus salarius
a niekoºko genospecies.
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Leptonema je rod, ktor˘ sa skladá zo ‰pirálovit˘ch paliãiek podobn˘ch rodu leptospíra. Pôvodne sa
priãleÀovali k leptospíram, av‰ak elektrón optické a genetické anal˘zy ukázali odli‰nosti medzi leptonémami a leptospírami. Od roku 1983 sa rod Leptonema osamostatnil a ostal v ãeºadi Leptospiraceae.
Typov˘m kmeÀom a jedin˘m uvádzan˘m druhom je Leptonema illini. Kmene rodu Leptonema sa
môÏu nachádzaÈ v intestinálnom trakte ãloveka a zvierat av‰ak ch˘bajú údaje o jeho patogenite. Reprezentuje ho jeden druh Leptonema illini.
Leptospira je rod patogénnych a saprofytick˘ch baktérií, ktor˘ sa zaraìuje do ãeºade (III) Leptospiraceae, do rádu Spirochaetales. Patogénne druhy vyvolávajú u ãloveka a zvierat ochorenia naz˘vané
leptospirózy, ão sú tzv. zoonózy, ochorenia prená‰ané zo zvierat na ãloveka. Rod Leptospira sa skladá
z 2 druhov (nomenspecies):
Leptospira interrogans (má 25 sérologick˘ch skupín a 209 sérovarov), ktor˘ je patogénny a
Leptospira biflexa (má 38 sérologick˘ch skupín a 63 sérovarov). Druh obsahuje nepatogénne saprofytické kmene vyskytujúce sa v prírode. Leptospíry patria medzi aeróbne, vláknité bunky, ktoré majú
12 aÏ 18 závitov. Pohybujú sa vlnovite a rotáciou okolo vlastnej osi. Optimálny rast je pri 28 aÏ
30 °C v tekutom alebo polotuhom médiu. Rezervoárom sú najmä hlodavce a iné zvieratá, ktoré
dlhodobo vyluãujú leptospíry moãom. âlovek sa r˘chlo infikuje, lebo leptospíry dobre prenikajú cez
koÏu a epitel. KaÏd˘ sérovar má svojho hostiteºa, ktor˘ podºa stupÀa patogenity spôsobuje ochorenie
ikterické alebo anikterické. V na‰ich podmienkach Weilovu Ïltaãku spôsobujú sérovary Leptospira
icterohaemorrhagiae a Leptospira copenhageni, u ktor˘ch je hlavn˘m hostiteºom potkan. Poºnú horúãku spôsobuje Leptospira grippotyphosa a hostiteºmi sú hrabo‰ poºn˘ a ry‰avka. Leptospira canicola spôsobuje ‰tuttgartskú chorobu psov a Leptospira pomona spôsobuje chorobu pastierov o‰ípan˘ch. Anikterické ochorenie spôsobujú aj leptospíry zo sérologickej skupiny Leptospira sejroe,
ktor˘ch hlavn˘m rezervoárom je my‰ domová. V súãasnosti sa na klasifikáciu leptospír pouÏívajú molekulovo-biologické metódy. Vyãlenilo sa 8 patogénnych genospecies a 8 saprofytick˘ch genospecies
leptospír, prípadne druhov s neurãitou patogenitou. Genospecies zah⁄Àajú zväã‰a viac sérovarov.
Diagnóza sa robí dôkazom pôvodcu mikroskopicky (v tmavom poli), kultivaãne a pokusom na zvierati. Sérologická diagnostika sa zakladá na aglutinaãnej reakcii a jej modifikácii. V lieãbe sa pouÏíva
penicilín.
Pre ãloveka patogénne druhy sú:
Leptospira canicola
Leptospira pomona
Leptospira sejroe

Leptospira icterohaemorrhagiae
Leptospira copenhageni
Leptospira grippotyphosa
ëal‰ie vyskytujúce sa leptospíry sú:

Leptospira kmetyi (nazvaná podºa slovenského
epidemiológia E. Kmetyho, b˘valého profesora
lekárskej fakulty v Bratislave)
a iné.

Leptospira borgpetersenii
Leptospira noguchii
Leptospira santarosai
Leptospira weilii
Leptospira biflexa

Leptothrix je rod, do ktorého patria gramnegatívne, obligátne aeróbne, ohnuté paliãky. Baktérie tvoria
retiazky obalené po‰vou, v ktorej sa nachádza hydroxid Ïelezit˘ alebo manganat˘. MôÏu sa v‰ak vyskytovaÈ ako osamelé bunky, ktoré sa pohybujú polárne umiestnen˘mi biãíkmi. Optimálna teplota rastu je 25 °C. Mnohé kmene vyÏadujú pri raste a rozmnoÏovaní organick˘ materiál ako zdroj dusíka.
Typov˘m kmeÀom je Leptothrix ochracea. Zaãlenené sú do ãeºade Comamonadaceae. Niektoré druhy rodu Leptothrix sú schopné oxidovaÈ Ïelezo i mangán. Vyskytujú sa vo vodn˘ch zdrojoch a hlavne
v pomaly teãúcej vode, na rastlinách zalievan˘ch vodou a pravdepodobne i u ãloveka. Nie sú v‰ak správy o ich patogenite. Rod obsahuje niekoºko druhov:
Leptothrix discophora
Leptothrix mobilis

Leptothrix ochracea
Leptothrix cholodnii
a iné.
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Leptotrichia je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne, obligátne anaeróbne, rovné alebo zakrivené paliãkovité baktérie. Konce paliãiek b˘vajú rovné alebo zaoblené a môÏu vytváraÈ dlh‰ie vlákna. Sú nepohyblivé. ZaãleÀujú sa do ãeºade Fusobacteriaceae. B˘vajú súãasÈou mikroorganizmov normálnej flóry
dutiny ústnej. Spolupôsobia na tvorbe granulómov a na zápalov˘ch procesoch v dutine ústnej. Aktivujú
sa najmä u pacientov s neutropéniou a moÏno ich zaregistrovaÈ i v krvi pri mikroskopickej anal˘ze
v tmavom poli.
Rod reprezentuje druh:
Leptotrichia buccalis
Leuconostoc je rod zloÏen˘ z grampozitívnych kokov vyskytujúcich sa v pároch alebo krat‰ích retiazkach s fakultatívne aeróbnym metabolizmom. V lekárskej mikrobiológii sa veºa diskutuje otázka, ãi sú
leuconostoky patogénne, saprofytické alebo komensálne. Rod Leuconostoc sa zaãleÀuje do ãeºade
Leukonostocaceae, ktorá patrí do radu Lactobacillales. Morfologické a rastové vlastnosti rodu Leuconostoc sa podobajú viridujúcim streptokokom a enterokokom. Väã‰ina odborníkov udáva , Ïe baktérie
rodu Leuconostoc patria k oportúnne patogénnym mikroorganizmom. Majú nízku patogenitu a ãasto
b˘vajú izolované z patologick˘ch materiálov ako kontaminujúce baktérie. Patogeneticky sa môÏu
uplatniÈ u osôb so zníÏenou imunitou a po po‰kodení koÏe a mäkk˘ch tkanív. MôÏu vyvolávaÈ sekundárne infekcie po nákazách spôsoben˘ch kmeÀmi Staphylococcus epidermidis a Staphylococcus aureus.
Niektoré kmene sa pouÏívajú i na prípravu probiotick˘ch preparátov a fermentovan˘ch pokrmov (kapusta, syry, alkohol, víno a iné), preto sa pouÏívajú hodne v mlieãnom i kvasnom priemysle. Na infekcie sú náchylní hlavne novorodenci. Kmene z rodu Leuconostoc boli izolované z krvi, z mozgomiechovej tekutiny, z vagíny a z moãu a sú zväã‰a rezistentné na vankomycín. Identifikujú sa pomocou
enz˘mov (aminopeptidázy a leucín-amino-peptidázy). Typov˘m kmeÀom je Leuconostoc mesenteroides, ktor˘ tvorí zo sacharózy dextran prejavujúci sa mazºavou konzistenciou. Rezistenciu na vankomycín sa môÏe okrem leukonostokov vyskytovaÈ aj u pediokokov, enterokokov i niektor˘ch alfahaemolytick˘ch streptokokov (Streptococcus mitis, Streptococcus bovis) a laktobacilov. U ãloveka boli izolované
kmene patriace k druhom:
Leuconostoc garlicum
Leuconostoc mesenteroides
Leuconostoc gelidum
Leuconostoc pseudomesenteroides
Leuconostoc gasicomitatum
Leuconostoc carnosum
Leuconostoc inhae
Leuconostoc citreum
Leuconostoc lactis
Leuconostoc fallax
Leuconostac ficukneun
Leuconostoc fructosum
a iné
Levinea je rod, ktor˘ existoval v minulosti. Obsahoval gramnegatívne paliãky a patril do ãeºade Enterobacteriaceae. Kmene sa izolovali zo stolice zdrav˘ch osôb, zo zápalov˘ch procesov moãov˘ch ciest,
z hnisu a z krvi pri bakteriémii. V súãasnosti sa o rode Levinea pí‰e iba v star‰ích uãebniciach, pretoÏe
jednotlivé kmene boli priãlenené k in˘m rodom.
Levinea amalonatica → Citrobacter amalonaticus
Levinea malonatica → Citrobacter koseri
Listeria je rod skladajúci sa z mal˘ch, fakultatívne anaeróbnych, grampozitívnych paliãiek, usporiadan˘ch v pároch alebo v krátkych retiazkach. Na krvnom agare spôsobujú betahemol˘zu. Vyrastené
pri 20 °C sú pohyblivé, k˘m vyrastené pri 37 °C sú nepohyblivé. Rastú v ‰irokom tepelnom rozmedzí
od 4 do 40 °C. Rod Listeria sa zaraìuje do ãeºade (IV) Listeriaceae. Medicínsky v˘znam má hlavne
Listeria monocytogenes, ktorá spôsobuje u ãloveka listeriózu. Listérie sa vyskytujú v okolí ãloveka,
v pôde, vo vode, vo fekáliách, na rastlinách, v ãrevnom trakte ãloveka i zvierat. V tele sa nachádzajú
v makrofágoch a epitelov˘ch bunkách. Virulentné kmene produkujú toxín listeriolyzín O (LLO), ktor˘ má podobné vlastnosti ako streptolyzín O. Listeria monocytogenes má antigény „O“ a „H“, podºa
ktor˘ch je moÏné izolované kmene zaãleniÈ do sérovarov. Predpokladá sa, Ïe môÏe existovaÈ i asymptomatické nosiãstvo. Prenos sa uskutoãÀuje hlavne kontaminovanou potravou. U tehotn˘ch Ïien
môÏu prechádzaÈ transplacentárne a infikovaÈ plod. U dospel˘ch je listerióza ãasto ako banálny
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infekt, av‰ak u niektor˘ch, predov‰etk˘m u imunokompromitovan˘ch osôb môÏe spôsobiÈ váÏne
stavy, ako sú endokarditída, meningoencephalitída, sepsa a iné prejavy infekcie. ZávaÏn˘m ochorením je listerióza tehotn˘ch, kedy môÏe nastaÈ potrat, narodenie m⁄tveho alebo po‰kodeného infikovaného plodu. U plodov a novorodencov sa vyskytuje meningoencephalitída, sepsa a granulomatosis
infantiseptica. Rizikovú skupinu tvoria plody a novorodenci, star‰ie osoby, tehotné Ïeny a osoby so
zníÏenou imunitou (alkoholici, narkomani, pacienti s imunosupresívnou lieãbou). Diagnostika sa
opiera o dôkaz pôvodcu v krvi, vo vaginálnom sekréte, v lóchiách, v likvore a inom materiáli kultivaãn˘mi metódami alebo PCR. Opísan˘ch je viacero sérologick˘ch metód s nízkym prediktívnym v˘znamom.
Známe sú e‰te:
Listeria ivanovii subsp. ivanovii zapríãiÀujúca ochorenie oviec a in˘ch zvierat, ktorá môÏe byÈ prenesená i na ãloveka.
ëalej sú známe saprofytické druhy ako:
Listeria grayi
Listeria muurray.

Listeria seeligeri
Listeria innocua
Listeria welshimeri
Do iného rodu bola preradená:
Listeria denitrificans → Jonesia denitrificans.

Listonella je rod, ktorého kmene sa morfológiou a biológiou podobajú najmä vibriám. Gramnegatívne
zakrivené paliãky sa vyskytujú v okolí ãloveka. Najmä v morskej vode a v morsk˘ch produktoch. Kontaminujú poranenia a zapríãiÀujú hnisavé zápaly mäkk˘ch tkanív u r˘b. zvierat i ãloveka. Rod Listonella je zaãlenen˘ do ãeºade Vibrionaceae. Rod dostal pomenovanie na poãesÈ amerického mikrobiológa J. Listona. Je to v podstate nov‰í rod a nezmieÀujú sa o Àom ani nov‰ie uãebnice mikrobiológie.
ZapríãiÀuje najmä infekcie morsk˘ch Ïivoãíchov, ale môÏe sa objaviÈ i v ºudskom patologickom materiáli.
Rod obsahuje:
Listonella anguillarum (typov˘ kmeÀ)
Listonella pelagia

Listonella damselae (v star‰ej literatúre sa spomína i pod menom Photobacterium damsela, subsp.
damsela).

Luteibacter je rod zloÏen˘ z drobn˘ch gramnegatívnych, aeróbnych, pohybliv˘ch paliãiek zaãlenen˘ch do ãeºade Xanthomonadaceae. Kmene sa izolovali z koreÀov jaãmeÀa a pôdy v Dánsku
a tieÏ z krvi a zápalového loÏiska centrálneho venózneho katétra ãloveka. Do rodu patria nasledovné
druhy:
Luteibacter anthropi
Luteibacter rhizovivinus (typov˘ kmeÀ)

Luteibacter yeojuensis.

Kmene rodu Luteibacter sú predmetom ‰túdia pre vznik nov˘ch látok úãinn˘ch aj proti bunkám karcinómov. Pri rozklade látky cefalomanín vzniklo niekoºko derivátov a 2 z nich mali siln˘ protirakovinov˘ efekt. V ‰túdiu sa pokraãuje a degradaãné produkty sa testujú z hºadiska úãinnosti na mnohé fyziologické funkcie.
Lysinibacillus je rod grampozitívnych, paliãkovit˘ch baktérií za nepriazniv˘ch podmienok tvoriacich
spóry, ktoré sú vysoko rezistentné voãi teplu, Ïiareniu i chemick˘m vplyvom. Spóry môÏu pretrvaÈ veºmi dlho a potom obnoviÈ Ïivot baktérie. Tieto baktérie sa izolovali z pôdy a z komárov. Kmene tohto
rodu boli izolované v âíne a majú siln˘ insekticídny úãinok podobn˘ ako kmeÀ Bacillus thuringiensis.
Zaradené boli do ãeºade Planococcaceae. Produkujú insekticídny toxín a takto moÏno regulovaÈ v˘skyt
komárov prená‰ajúcich pôvodcov ochorení, ako sú malária, Ïltá zimnica a iné vírusové agensy. Typov˘m kmeÀom je Lysinibacillus sphaericus, ktor˘ je v star‰ej literatúre evidovan˘ i pod menom
Bacillus sphaericus. Genóm tohto kmeÀa bol kompletne analyzovan˘, zistili sa miesta, ktoré regulujú
vznik kontroln˘ch proteínov (CcpA, HPr a Crh) a mechanizmus sporulácie. Toxíny baktérií sú úãinné
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proti larvám komárov. Baktérie sú oceÀované hlavne v poºnohospodárstve, kde sa pouÏívajú v boji proti hmyzu. Rod má niekoºko druhov:
Lysinibacillus odysseyi
Lysinibacillus parviboronicapiens
Lysinibacillus sinduriensis
Lysinibacillus sphaericus
Lysinibacillus xylanilyticus

Lysinibacillus boronitolerans
Lysinibacillus cresolivorans
Lysinibacillus fusiformis
Lysinibacillus macroides
Lysinibacillus massiliensis

M
Macrococcus je rod, ktor˘ pôvodne patril medzi stafylokoky. Na základe citlivej‰ích identifikaãn˘ch
metód bol vytvoren˘ nov˘, samostatn˘ rod Macrococcus. K vytvoreniu nového rodu do‰lo na základe
anal˘z 16S rRNA, DNA-DNA hybridizaãn˘ch ‰túdií, ribotypizácie, zloÏenie bunkovej steny a in˘ch fenotypick˘ch znakov. Rod sa skladá z grampozitívnych, väã‰ích kokov, nepohybliv˘ch, netvoriacich spóry, usporiadan˘ch v dvojiciach, tetrádach alebo retiazkach. Zaãlenen˘ je do ãeºade Staphylococcaceae
a typov˘m kmeÀom je Macrococcus equipercicus. Rod sa skladá z viacer˘ch druhov, ktoré sa nachádzajú v prírode a najviac na koÏi zvierat (kôÀ, hovädzí dobytok, lama a iné), av‰ak bez patogenetick˘ch
údajov.
Ide o nasledovné druhy:
Macrococcus hajekii
Macrococcus lamae
Macrococcus bovicus

Macrococcus brunensis
Macrococcus carouselicus
Macrococcus caseolyticus
Macrococcus equipercicus

Malikia je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, pohybliv˘ch, paliãkovit˘ch baktérií, izolovan˘ch
z odpadov˘ch vôd v mestách. Zaraden˘ je do ãeºade Comamonadaceae. Z hºadiska fylogenézy má
najbliÏ‰ie k rodu Pseudomonas. Pomenovanie dostal podºa nemeckého mikrobiológa K. A. Malika za
jeho príspevok k poznaniu kultivácie a taxonómie baktérií oxidujúcich vodík a akumulujúcich polyhydroxyalkanáty proteobaktérií. Príslu‰níci rodu sa nachádzajú v odpadov˘ch vodách a pri pouÏívaní
vody v poºnohospodárstve alebo v záhradníctve. V lekárskej mikrobiológii má v˘znam diferenciálne
diagnostick˘. Rod obsahuje druhy:
Malikia granosa
Malikia spinosa
V star‰ej literatúre môÏu byÈ uvádzané ako Pseudomonas granosa a Pseudomonas spinosa.
Mannheimia je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne, paliãkovité baktérie, ktoré sú fakultatívne anaeróbne a od enterobaktérií ich moÏno odlí‰iÈ produkciou oxidázy, ktorá je u enterobaktérií negatívna.
Zaradené sú do ãeºade Pasteurellaceae. Ide o mikroorganizmy s nízkou virulenciou a s oportúnnou patogenitou. Izolujú sa najmä z horn˘ch d˘chacích ciest oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Sú predmetom
záujmu najmä veterinárnej mikrobiológie, pretoÏe sú pôvodcami zápalov horn˘ch d˘chacích ciest
a pneumónií. U hovädzieho dobytka ide o tzv. tranzitnú pneumóniu (Shipping fever) a ãasto sa hovorí
o pasteurelóze. Asi v 90 % prípadov je pôvodcom Mannheimia haemolytica, biotyp A, sérotyp 1. Obyãajne pneumónia b˘va sekundárna a predchádza ju vírusová pneumónia (Parainfluenza-3 alebo IBR)
alebo pneumónia zapríãinená mykoplazmami prípadne stresom.
S infekciou sa spájajú rôzne faktory virulencie, ako leukotoxín (LKT), LPS, adhezíny, prítomnosÈ
kapsúl, proteíny v bunkovej stene a rôzne proteázy. Treba e‰te spomenúÈ, Ïe meno rodu bolo pridelené podºa nemeckého mikrobiológa W. Mannheima. Rod Mannheimia obsahuje nasledovné druhy:
Mannheimia ruminalis
Mannheimia varigena
Mannheimia caviae

Mannheimia haemolytica
Mannheimia glucosida
Mannheimia granulomatis
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Marinibacillus je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych, pohybliv˘ch, paliãkovit˘ch baktérií, tvoriacich
endospóry. Izolovali sa z mora v blízkosti JuÏnej Kórey. MôÏu sa tieÏ nachádzaÈ v potravinách z morsk˘ch produktov. Zaradené sú do ãeºade Bacillaceae.
Do rodu patria nasledovné druhy:
Marinibacillus marinus
Marinibacillus campisalis
Massilia je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, striktne aeróbnych, ohnut˘ch paliãiek, zaraden˘ch
do ãeºade Oxalobacteraceae. Typov˘m kmeÀom je Massilia aerilata. Izolované kmene pochádzajú
z prostredia (pôda, voda, vzduch a i.) a tieÏ z patologick˘ch materiálov ãloveka (endophthalmia, zápaly CNS, krv a i.). Kmene tohto rodu patria tieÏ medzi baktérie fixujúce dusík. Rod obsahuje vy‰e 20
druhov a uvedú sa niektoré:
Massilia haemophila
Massilia alkalitolerans
Massilia lutea
Massilia aurea
Massilia oculi
Massilia timonae
Massilia timonae
Massilia dura
a iné.
Mesorhizobium je rod patriaci k rastlinn˘m mikroorganizmom, pretoÏe jeho kmene zväã‰a Ïijú na rôznych rastlinách, v ich koreÀoch. V tejto kooperácii fixujú dusík a pozitívne ovplyvÀujú rast a rozmnoÏovanie rastlín. Pôsobia najmä na beÏné druhy zeleniny. Ide o gramnegatívne paliãkovité pôdne baktérie, ktoré sa vyskytujú najmä na rastlinách v teplej‰ích oblastiach, v mori a na morskom pobreÏí. Patria
do ãeºade Phyllobacteriaceae. Typov˘m kmeÀom je:
Mesorhizobium leguminosarum
V rámci rodu sa eviduje vy‰e 20 druhov, ktor˘ch ãasÈ sa uvádza:
Mesorhizobium loti
Mesorhizobium mediteraraneum
Mesorhizobium opportunistum
Mesorhizobium septentrionale

Mesorhizobium amorphae
Mesorhizobium australicum
Mesorhizobium caraganae
Mesorhizobium ciceri
a iné.

Megasphaera je rod reprezentovan˘ veºk˘mi, gramnegatívnymi, kokovit˘mi baktériami, zaraìovan˘mi
do ãeºade Veillonellaceae. Kmene sa izolovali z ãriev oviec, o‰ípan˘ch a tieÏ z intestinálneho traktu ãloveka. U ãloveka sa baktérie rodu môÏu objaviÈ v patologickom materiáli a na‰li sa i pri váÏnych patologick˘ch situáciách (endokarditída, peritonitída a i.). Diskutuje sa o ich v˘zname pre ochorenie ãloveka. Niektoré druhy sa pouÏívajú na prípravu probiotick˘ch prípravkov pre preÏúvavce, ão prispieva
k lep‰ej energetickej bilancii, zdraviu i ekonomickej efektivite chovan˘ch zvierat.
Rod Megasphaera obsahuje nasledujúce druhy:
Megasphaera micronuciformis
Megasphaera hominis
Megasphaera paucivorans
Megasphaera cerevisiae
Megasphaera sueciensis
Megasphaera elsdenii (typov˘ kmeÀ)
Methanomonas je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, aeróbnych, oválnych, nepohybliv˘ch a termotolerantn˘ch baktérií. Získavajú energiu z oxidácie metánu a z premeny metánu na metanol. Oxidujú alkohol a krat‰ie alkány. Zaradené sú do ãeºade Methylmonadaceae. Ich úãasÈ v patologick˘ch procesoch ãloveka nie je jasná a majú v˘znam najmä diferenciálne diagnostick˘. Izolované boli z pôdy,
Ïalúdka dobytka a z banskej vody, ão má v urãitom smere preventívny v˘znam. V baniach je veºa metánu, ktor˘ môÏe vybuchnúÈ a metánové baktérie menia metán na ne‰kodné oxidaãné deriváty bez
schopnosti v˘buchu. Rod sa skladá z nasledovn˘ch druhov:
Methanomonas immobilis
Methanomonas methanica
Methanomonas methanooxidans
Methanomonas methylovora
Methanomonas margaritae
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Methyloarcula je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, paliãkovit˘ch, aeróbnych a mierne halofiln˘ch baktérií, zaãlenen˘ch do ãeºade Rhodobacteraceae. Kmene sa izolovali z morskej vody, z pobreÏia a z rastlín, u ktor˘ch môÏu vyvolaÈ ochorenia. Rod má dva druhy a niekoºko genospecies. Ide o nasledovné druhy:
Methyloarcula marina
Methyloarcula terricola
Methylobacillus je nov‰í rod zo Ïivotného prostredia, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, metylotropn˘ch, anaeróbnych baktérií. Izolovali sa z morskej i z teãúcej vody a pokladajú sa za dôleÏit˘ch recyklaãn˘ch ãiniteºov uhlíka na zemi. Recyklujú také dôleÏité zlúãeniny ako metán, metanol a metylové
amíny. Z t˘chto dôvodov rod Methylobacillus je predmetom intenzívneho ‰túdia z hºadiska otepºovania ovzdu‰ia na zemeguli a z hºadiska udrÏania hladiny metánu tam, kde jeho nadbytok ohrozuje ãloveka a vytvára obavy z v˘buchu. Kmene boli zaãlenené do ãeºade Methylophilaceae a sú intenzívne ‰tudované i v rámci biotechnológie s cieºom chrániÈ Ïivotné prostredie, inaktivovaÈ rôzne chemikálie
pouÏívané ãlovekom a tieÏ rôzne toxíny vznikajúce ãinnosÈou in˘ch baktérií. Ako príklad moÏno uviesÈ
vznik mikrocystínu v jazerách a vodn˘ch tokoch v dôsledku ãinnosti cyanobaktérií. Mikrocystín pôsobí
na CNS, peãeÀ a obliãky, po‰kodzuje postihnutú osobu. MôÏe spôsobiÈ i smrÈ. V súãasnosti sa vo v‰etk˘ch vodn˘ch zdrojoch urãen˘ch na kúpanie a konzumáciu musí sledovaÈ koncentrácia mikrotoxínu.
U kmeÀov tohto rodu sa nezistila patogenetická aktivita pre Ïivoãíchy alebo ãloveka, ale majú kºúãovú
úlohu pre ozdravenie Ïivotného prostredia.
Do rodu patria nasledovné druhy:
Methylobacillus rhizosphaerae
Methylobacillus arboreus
Methylobacillus gramineus

Methylobacillus flagellatus
Methylobacillus glycogenes (typov˘ kmeÀ)
Methylobacillus pratensis

Methylobacterium je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, pohybliv˘ch (1 biãík), paliãkovit˘ch a metylotropn˘ch baktérií, obsahujúcich volutínové granuly. Majú aeróbny metabolizmus. Izolovali sa
z vodného prostredia (teãúca voda, jazerá, polievanie a pod.), ryÏe a listov rastlín. MôÏu sa izolovaÈ
i z nemocniãného prostredia. Rod má vy‰e 20 druhov a e‰te ìal‰ie biovary definované ale neoznaãené.
Zaraden˘ je do ãeºade Methylobacteriaceae. Methylobacterium mesophilicum (pôvodne baktéria nazvaná Pseudomonas mesophilica, Pseudomonas extorquens alebo Vibrio extorquens) a Methylobacterium zatmanii sú najãastej‰ie izolované kmene tohto rodu v klinickej praxi. Na beÏn˘ch diagnostick˘ch
pôdach rastú pomaly (4 aÏ 5 dní), optimálna teplota pre rast je 25 aÏ 30°C. Vyrastené kolónie majú asi
1 aÏ 2 mm a treba ich pozorovaÈ pri rôznych svetlách. U pacientov so zníÏenou imunitou môÏu spôsobovaÈ septikémiu, peritonitídu (najmä u dialyzovan˘ch pacientov), koÏné ulcerácie, synovitídy a iné
infekcie. Treba vÏdy vy‰etriÈ vodu, ktorú pacient uÏíva lebo môÏe byÈ príãinou prenosu ochorenia.
Niektoré druhy sú charakteristické i vôÀou (napr. jahody a i.) alebo zápachom (napr. nohy). Ako uÏ sa
spomenulo rod má vy‰e 20 druhov a spomenú sa aspoÀ najdôleÏitej‰ie:
Methylobacterium hispanicum
Methylobacterium luisianum
Methylobacterium mesophilicum
Methylobacterium populi
Methylobacterium thiocyanatum
Methylobacterium zatmanii

Methylobacterium mesophilicum
Methylobacterium zatmanii
Methylobacterium adhaesivum
Methylobacterium aquaticum
Methylobacterium chloromethanicum
Methylobacterium extorquens
a iné

Microbacterium je rod, ktor˘ obsahuje grampozitívne, aeróbne, paliãkovité baktérie. Zaraden˘ je do
ãeºade Microbacteriaceae. Nachádza sa v prostredí ãloveka a najmä vo vlasov˘ch sprejoch, kde sú substráty vhodné pre rast a rozmnoÏovanie mikrobaktérií. Zo 60 druhov sa u 13 zistilo, Ïe môÏu kolonizovaÈ ãloveka a nemocniãné prostredie. U osôb so zníÏenou imunitou môÏu vyvolaÈ váÏne ochorenie. Zistili sa v krvi, v infikovan˘ch ranách, na popáleninách, pri peritonitíde, u pacientov s leukémiou a pod.
Jednotlivé druhy sa lí‰ia od príbuzn˘ch rodov dôleÏit˘m markerom ktor˘m je diaminová kyselina
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lokalizovaná na tretej pozícií tetrapeptidu peptidoglykánu a 16S rRNA. Typov˘m kmeÀom je Microbacterium lacticum.
Z mnoÏstva druhov uvedú sa iba niektoré:
Microbacterium hatanonis
Microbacterium hominis
Microbacterium lactiocum
Microbacterium oxidans
Microbacterium paraoxidans
a iné

Microbacterium lacticum
Microbacterium aquimaris
Microbacterium aurum
Microbacterium chocolatum
Microbacterium flavum
Microbacterium halophilum

Micrococcaceae je ãeºaì baktérií zloÏená z grampozitívnych kokov, ktoré sa vyskytujú jednotlivo,
v dvojiciach, tetrádach alebo v zhlukoch. ZahrÀovala rody Micrococcus, Staphylococcus, Planococcus,
Stomatococcus a Deinococcus, ktoré v súãasnosti majú iné zadelenie. Do ãeºade Micrococcaceae v poslednom období patria rody Micrococcus, Arthrobacter, Renibacterium, Rothia a Stomatococcus.
Kmene z rodu Micrococcus a in˘ch rodov sa vyskytujú v pôde, vo vode, na koÏi ãloveka i in˘ch cicavcov, v niektor˘ch potravinách (mäso, mlieko a iné). Mikrokoky sa spravidla pokladajú za nepatogénne
baktérie, nemoÏno v‰ak vylúãiÈ ich patogenitu pre osoby so zníÏenou imunitou. Sú dobre citlivé na väã‰inu antibiotík. Sú v‰ak rezistentné voãi stafylokokov˘m bakteriofágom a lyzoz˘mu.
Aktuálne je známych viacero druhov mikrokokov:
Micrococcus agilis
Micrococcus sedentarius
a iné

Micrococcus luteus
Micrococcus varians
Micrococcus roseus

Planococcus sa vyskytuje v prírode, v sladkej i v morskej vode ako saprofyt a tvorí rod v ãeºadi Planococcaceae (Planococcus citreus, Planococcus halophilus).
Stomatococcus sa skladá z grampozitívnych kokov. Ich predstaviteºom je Stomatococcus mucilaginosus, je dôleÏitou zloÏkou normálnej ústnej flóry.
Deinococcus je zaraden˘ do ãeºade Deinococcaceae a jeho druhy sú zaujímavé pre vysokú rezistenciu k ionizujúcemu Ïiareniu.
Do rodu patria druhy:
Deinococcus radiodurans
Deinococcus radiophilus

Deinococcus proteolyticus
Deinococcus radiopugnans.

Micromonospora je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, spóry tvoriacich paliãkovit˘ch
baktérií, ktoré poãas rastu vytvárajú substrátové mycélium. Vzdu‰né mycélium obyãajne ch˘ba a moÏno ho registrovaÈ, ako iba náznak hnedého popra‰ku. Patrí do ãeºade Micromonosporaceae, ktorá má
vy‰e 20 druhov. V podstate ide o saprofyty nachádzajúce sa v pôde, vode a v okolí ãloveka. Pre ãloveka majú veºk˘ v˘znam, pretoÏe sú pôvodcovia aminoglykozidov˘ch antibiotík (gentamicín, metamicín
a iné). Koncové slovo sa pí‰e buì micín alebo mycín, ão má znázorÀovaÈ pôvod antibiotika, s y sú prírodného pôvodu s i sú chemické deriváty). Okrem toho sú producentom mnoh˘ch bioaktívnych látok
pouÏiteºn˘ch vo farmaceutickom priemysle, napríklad inhibítorov mnoh˘ch enz˘mov. Druhy rodu Micromonospora produkujú protinádorové substancie oznaãované tieÏ ako antibiotiká (Lomaiviticins
A a B, Tetrocarcin A, komplex LL-E33288 a iné) a tieÏ antracylínové antibiotiká. V endofytick˘ch vzÈahoch (napr. Micromonospora lupiny) sa vytvárajú antrachinóny lupinacidíny A a B, ktoré majú tieÏ
protinádorovú aktivitu. Niektoré druhy mikromonospór syntetizujú vitamín B12 a antimykotické látky.
Kmene izolované z morskej vody sa skú‰ajú ako probiotické baktérie. Typov˘m druhom je:
Micromonospora chalcea
Niektoré kmene sa izolovali z vnútorností termitov a iného hmyzu.
Z mnoÏstva druhov sa uvedú niektoré:
Micromonospora coerulea
Micromonospora echinofusca
Micromonospora halophytica

Micromonospora aurantiaca
Micromonospora carbonacea
Micromonospora citrea
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Micromonospora inositola (produkcia antibiotika sisomicín)
Micromonospora inyonensis (produkcia antibiotík mutamicín a netilmicín)
Micromonospora purpureochromagenes (produkcia antibiotika gentamicín)
Micromonospora heviziensis (izolovan˘ z kúpeºov Hévíz v Maìarsku).
Mima polymorpha je gramnegatívna paliãka, v minulosti ãasto zamieÀaná za iné baktérie. Spôsobovala uretritídy, artritídy a iné zápalové afekcie. V súãasnosti je zaãlenená do druhu Acinetobacter calcoaceticus.
Mitsuokella je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, anaeróbnych paliãiek zriedkavo spomínan˘ch v lekárskej literatúre. Bol izolovan˘ z rôznych patologick˘ch materiálov (gangrenózny apendix, krv, rôzne
punktáty, zápaly v ústnej dutine a iné) a tieÏ zo Ïalúdka dobytka. Zaraden˘ je do ãeºade Veillonellaceae. Rod je pomenovan˘ na poãesÈ japonského mikrobiológa T. Mitsuoka, ktor˘ prv˘ popísal tento
rod a patria k nemu nasledovné druhy:
Mitsuokella multacida (produkuje veºa kyseliny),
Mitsuokella dentalis (je súãasÈou patogénnej mikroflóry humánnej periodontitídy),
Mitsuokella jalaludinii (S. Jalaludin, veterinárny lekár v Malajzii, ktor˘ prispel k poznaniu flóry mikroorganizmov v Ïalúdku dobytka).
Miyagawanella → star‰ie oznaãenie rodu Chlamydia
Mobiluncus je rod, ktor˘ obsahuje obligátne anaeróbne, grampozitívne, gramlabilné aÏ gramnegatívne,
paliãkovité, ohnuté, nesporulujúce baktérie. Zaraìujú sa do ãeºade Actinomycetaceae. Druhy rodu
Mobiluncus kolonizujú reprodukãn˘ systém Ïeny v asociácii s Gardnerella vaginalis a poãet baktérií
sa zvy‰uje pri vaginóze, hoci úloha druhov z uvedeného rodu v patogenéze nie je jasná. Známe sú nasledovné druhy:
Mobiluncus curtisii subsp. curtisii
Mobiluncus mulieris
Mobiluncus curtisii subsp. holmesii
Moellerella – reprezentuje rod, ktor˘ patrí do ãeºade Enterobacteriaceae. V minulosti sa oznaãoval ako
Enteric group 46. Meno druhu Moellerella wisconsensis, ktor˘ reprezentuje ako jedin˘ cel˘ rod, sa spája
so skutoãnosÈou, Ïe 6 kmeÀov z 9 sa izolovalo v meste Wisconsin. Pomenovanie Moellerella je na poãesÈ
dánskeho mikrobiológa V. Moellera pre jeho príspevok k poznaniu ãeºade Enterobacteriaceae.
Typov˘m kmeÀom je Moellerella wisconsensis. Hoci niektoré kmene boli izolované od pacientov s hnaãkami, patogenetická úloha uvedenej baktérie nie je doteraz známa. Kmene okrem patologick˘ch materiálov od ãloveka boli izolované z potravinov˘ch ãlánkov a z vody. Zistila sa prirodzená rezistencia na penicilín G, oxacilín a niektoré makrolidové antibiotiká. Z anal˘zy mikrobiologick˘ch nálezov je moÏné, Ïe
niektoré kmene tohto rodu sa identifikovali najãastej‰ie ako Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae.
Mogibacterium je rod, ktor˘ sa skladá z anaeróbnych, spóry netvoriacich, grampozitívnych, paliãkovit˘ch baktérií izolovan˘ch najmä z ústnej dutiny dospel˘ch osôb (periodontálne infekcie a infikované
koreÀové kanáliky). Z hºadiska ãeºade nie je zatiaº definitívne zaãlenen˘ a patrí ku klostrídiám. âeºaì
sa v súãasnosti oznaãuje ako Clostridiales incertae sedis (Clostridiales Family XIII). Väã‰ina druhov
tohto rodu patrila v minulosti do rodu Eubacterium. Oddelenie od pôvodného rodu spôsobili najmä
fenotypické odli‰nosti a anal˘za génovej v˘bavy (16S rRNA, DNA – DNA a i.). Rod tvoria nasledovné
druhy:
Mogibacterium timidum
Mogibacterium vescum

Mogibacterium pumilum
Mogibacterium diversum
Mogibacterium neglectum

Mollicutes je trieda baktérií s fenotypick˘mi vlastnosÈami ktoré sú pre rod typické. Hlavn˘m rozdielom
oproti beÏn˘m baktériám je absencia bunkovej steny. Parazitujú na Ïivoãíchoch, rastlinách i na ãlove-
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ku. Tvoria 4 rády (Ordo), 5 ãeºadí (Familia), 8 rodov (Genus) a vy‰e 200 známych druhov (Species).
Genetické informácie ãlenov Mollicutes sú pomerne malé a udáva sa Ïe sú najmen‰ie medzi baktériami. Baktérie triedy Mollicutes sa delia na 4 rády (Ordo):
1. Mycoplasmatales
2. Entomoplasmatales
3. Acholeplasmatales
4. Anaeroplasmatales
Udáva sa, Ïe asi 16 druhov spôsobuje problémy u ãloveka a podrobnosti sa uvedú pri jednotliv˘ch rodoch a druhoch.
MOP je skratka z ãeského v˘razu „mikróbní obraz po‰evní“, ktor˘ bol publikovan˘ v âs. gynekológii
(10, 1945, ã.17 ) a neskôr vo viacer˘ch ãlánkoch a monografiách od autorov Jírovec, Peter a Málek. PouÏíva sa v medicínskej praxi doteraz. Podobné metódy sa opisujú i v in˘ch cudzojazyãn˘ch publikáciách, napríklad v nemãine, kde sa oznaãuje mikroskopické vy‰etrenie po‰vového sekrétu podºa prítomnosti mikroorganizmov, leukocytov a odlúpen˘ch epitélií ako RHG (Reinheitsgrade) podºa Richtera a Weissenbachera. Ide o mikroskopické vy‰etrenie sekrétu z po‰vy (v˘tok, fluór) a podºa nálezu sa
v˘sledok zatriedi do urãitej skupiny (I aÏ VI). Napriek tomu, Ïe sa vy‰etrenie e‰te zo zotrvaãnosti realizuje t˘mto spôsobom, treba ho vÏdy verifikovaÈ i kultivaãne.
Moraxella je rod, ktor˘ obsahuje skupinu gramnegatívnych kokov aÏ paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sa
vyskytujú na sliznici nazofaryngu, spojovkového vaku a genitálneho traktu. Paliãky moraxel sú nepohyblivé a vyskytujú sa zväã‰a v dvojiciach. Zaradené sú do ãeºade Moraxellaceae. Pomenovanie pochádza zo ·vajãiarska, kde ho popísal prv˘krát oftalmológ V. Morax. Rod Moraxella obsahuje viacej
druhov a pre ºudskú patológiu majú v˘znam iba niektoré:
Moraxella catarrhalis je súãasÈou beÏnej flóry mikroorganizmov horn˘ch d˘chacích ciest. MôÏe
pôsobiÈ ako fakultatívne patogénny mikroorganizmus. MôÏe samostatne alebo v asociácii s in˘mi
pôvodcami spôsobovaÈ bronchitídy, otitídy a sinusitídy. U star‰ích osôb spôsobuje bronchopneumónie
a exacerbáciu chronickej ob‰trukãnej choroby pºúc (COPD). Pôvodne sa naz˘val Neisseria catarrhalis,
neskôr bol zaraden˘ do rodu Branhamella (Branhamella catarrhalis), ão sa stále v niektor˘ch lekárskych skupinách nesprávne pouÏíva. Kolonizácia ãloveka t˘mto mikroorganizmom zaãína asi okolo
2 rokov Ïivota. Podºa nov‰ích údajov môÏe Moraxella catarrhalis spôsobiÈ i septickú artritídu spojenú
s bakteriémiou.
Moraxella lacunata, oznaãovaná v star‰ej literatúre ako Morax-Axenfeldov diplobacil. PovaÏuje sa
za pôvodcu angulárnej konjuktivitídy. Pre zv˘‰ené kultivaãné nároky obyãajne uniká pred izoláciou.
Z ìal‰ích moraxel sa registrujú:
Moraxella equi
Moraxella boevrei
Moraxella saccharolytica
Moraxella canis
Moraxella ovis
Moraxella caprae
Moraxella atlantae
Moraxella caviae
Moraxella nonliquefaciens
Moraxella lacunata (typov˘ kmeÀ)
Moraxella osloensis
Moraxella cuniculi
Moraxella phenylpyruvica
Moraxella oblonga
Moraxella bovis
Druhy preradené do in˘ch rodov:
Moraxella anatipestifer → Riemerella anatipestifer
Moraxella lwoffii → Acinetobacter calcoaceticus
Morganella je rod gramnegatívnych paliãiek, ktoré v minulosti patrili do rodu Proteus (Proteus morgani). Rastú neplaziv˘m spôsobom a asi polovica kmeÀov vytvára na agare hemol˘zu. Vyskytuje sa vo
vode, v pôde, v odpadkoch a tieÏ v odpadov˘ch vodách, v intestinálnom trakte ãloveka, zvierat vrátane
plazov. Zaradené sú do ãeºade Enterobacteriaceae. Pokladá sa za pôvodcu detsk˘ch letn˘ch hnaãiek.
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Izoluje sa zo stolice pri stavoch dysmikróbie. MôÏe tieÏ spôsobovaÈ extraintestinálne ochorenia (uretritídy, osteomyelitídy, abscesy a iné). Rod Morganella má iba 1 druh s 2 poddruhmi:
Morganella morganii subsp. morganii
Morganella morganii subsp. sibonii
Morococcus cerebrosus je gramnegatívny, kokom podobn˘ mikroorganizmus patriaci do ãeºade Neisseriaceae. Bol izolovan˘ z abscesu v mozgu. Údaje o tomto druhu sú v literatúre veºmi zriedkavé a zdá
sa, Ïe nezískal v‰eobecné uznanie.
Mycobacterium je v˘znamn˘ bakteriálny rod, ktor˘ obsahuje ÈaÏko sa farbiace, grampozitívne a striktne aeróbne paliãky. Tvar mykobaktérií závisí od dæÏky kultivácie a od kvality kultivaãného média. Sú
známe i vláknité formy, ktoré sa v‰ak rozpadávajú na paliãkovité alebo kokom podobné formy. V mikroskopickom obraze prevládajú acidorezistentné paliãky, ão svedãí o zlej farbiteºnosti beÏn˘mi farbivami s následnou odolnosÈou k odfarbovaniu kyselinami, zásadami a alkoholom. Acidorezistencia je charakteristickou vlastnosÈou mykobaktérií, ão súvisí s vysok˘m obsahom lipidov v bunkovej stene. Na ich
farbenie sa pouÏíva metóda Ziehla a Neelsena a tieÏ fluorescenãné techniky, pri ktor˘ch sa preparát farbí ‰peciálnymi farbivami a prezerá sa vo fluorescenãnom mikroskope. Patogénne mykobaktérie vyÏadujú dlhú kultivaãnú dobu (niekedy aÏ t˘Ïdne) na ‰peciálnych pôdach.
Rod Mycobacterium sa skladá z viacer˘ch druhov.
Prvá skupina z nich je obligátne patogénna pre ãloveka, patrí k nej:
Mycobacterium tuberculosis, pôvodca tuberkulózy
Mycobacterium leprae, pôvodca lepry (malomocenstva)
Mycobacterium ulcerans (niekedy sa zaãleÀuje do tejto skupiny)
Druhá skupina obsahuje pôvodcov ochorenia zvierat a ãloveka a patria sem:
Mycobacterium bovis
Mycobacterium avium.
Tretia skupina obsahuje atypické mykobaktérie, ktoré sa vyskytujú ako saprofyty alebo komenzálne,
prípadne podmienene patogénne baktérie pre ãloveka aj zvieratá. Ochorenia nimi spôsobené sa naz˘vajú mykobakteriózy.
Atypické nepatogénne alebo málo patogénne mykobaktérie sa zadeºujú podºa Runyonovej schémy do
4 skupín.
Skupina I mykobaktérií vytvára Ïlt˘ aÏ oranÏov˘ pigment vyrasten˘ch kolónií. Rastú r˘chlej‰ie ako
Mycobacterium tuberculosis, sú tieÏ acidorezistentné a tvoria katalázu. Patria sem:
Mycobacterium kansasii – podmienene patogénny druh, vyskytuje sa vo vodn˘ch zdrojoch,
Mycobacterium marinum – podmienene patogénny druh,
Mycobacterium simiae – podmienene patogénny druh,
Mycobacterium asiaticum – podmienene patogénny druh,
Skupina II obsahuje skotochromogénne baktérie, ktoré sú striktne acidorezistentné so Ïlt˘m aÏ oranÏov˘m pigmentom vyrasten˘ch kolónií:
Mycobacterium szulgae – podmienene patogénny druh,
Mycobacterium scrofulaceum – podmienene patogénny druh,
Mycobacterium xenopi – podmienene patogénny druh,
Mycobacterium gordonae – nie je patogénny druh, má diferenciálne diagnostick˘ v˘znam,
Mycobacterium flavescens – nie je patogénny druh, má diferenciálne diagnostick˘ v˘znam,
Skupina III sa skladá z nefotochromogénnych mykobaktérií, ktoré nevytvárajú pri kultivácii pigment
a baktérie sú znaãne pleomorfné. Do uvedenej skupiny patria:
Mycobacterium haemophilum
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium shimoidei
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Mycobacterium avium (podmienene patogénne)
Mycobacterium intracellulare
Mycobacterium gastrii
Mycobacterium nonchromogen
Mycobacterium terrae complex
Jednotlivé kmene sú podmienene patogénne, alebo nepatogénne.
Skupina IV sa skladá z r˘chle rastúcich mykobaktérií, ktoré tvoria nejednotnú skupinu a ich rast moÏno zistiÈ uÏ po 2 aÏ 3 dÀoch. Do uvedenej skupiny sa zaraìujú:
Mycobacterium abscessus
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium phlei
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium vaccae
Mycobacterium tuberculosis je pôvodcom pºúcnej a mimopºúcnej tuberkulózy. V poslednom období sa ãasto tuberkulóza objavuje u pacientov s HIV.
Mycobacterium bovis je pôvodcom tuberkulózy zvierat, najmä hovädzieho dobytka, prenosnej i na
ãloveka.
Mycobacterium avium-intracellulare komplex môÏe byÈ prítomn˘ aj bez klinick˘ch príznakov
a byÈ príãinou pºúcnych ochorení u imunokompromitovan˘ch pacientov, najmä s HIV a môÏe byÈ
príãinou diseminovan˘ch komplikácii. U pacientov s HIV sa ãasto vyskytujú rôzne formy tuberkulózy.
Mycobacterium leprae je príãinou tuberkuloidnej alebo lepromatóznej lepry, ktoré sa lí‰ia koÏn˘mi
léziami, histopatológiou, infekãnosÈou (vysoká pri lepromatóznej lepre) a imunitnou odpoveìou.
Niektoré atypické mykobaktérie spôsobujú koÏné lézie:
Mycobacterium marinum,
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium fortuitum-chelonae
a pºúcne komplikácie:
Mycobacterium kansasii.
Pri diagnostike sa hodnotí klinick˘ obraz, vyuÏívajú sa koÏn˘ test, mikroskopické vy‰etrenie (farbenie podºa Ziehla-Neelsena, fluorochromov˘mi farbami), kultivaãné moÏnosti, anal˘za DNA, biochemické testy a chromatografická anal˘za lipidov bunkovej steny. Lieãba TBC je v súãasnosti pomerne
dobre prepracovaná a pouÏívajú sa prípravky zo skupiny antituberkulotík. Okrem streptomycínu
(STM) a chemoterapeutík isoniazid (INH) a kyselina paraaminosalicylová (PAS) sa v lieãbe tuberkulózy pouÏívajú i niektoré antibiotiká, ako viomycín, cykloserín, rifampicín a kapreomycín.
Imunoprofylaxia sa uskutoãÀuje aplikáciou vakcíny BCG. V poslednom období sa v niektor˘ch krajinách oãkovanie s BCG stalo nepovinn˘m.
V zozname medicínsky dôleÏit˘ch mykobaktérií sa e‰te uvádzajú:
Mycobacterium avium subsp. avium,
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis,
Mycobacterium avium subsp. silvaticum,
Mycobacterium farcinogenes,
Mycobacterium fortuitum subsp. acetamidolyticum,
Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum,
Mycobacterium lepraemurium,
Mycobacterium microti,
Mycobacterium porcinum,
Mycobacterium senegalense
Mycobacterium chelonae subsp. abscessus → Mycobacterium abscessus
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Mycoplasma je rod, ktor˘ obsahuje zvlá‰tnu skupinu baktérií, ktor˘m ch˘ba peptidoglykan a pevná
bunková stena. Preto ich nemoÏno farbiÈ. Patria medzi najmen‰ie baktérie (200 aÏ 300 nm), sú filtrovateºné, fakultatívne anaeróbne a moÏno ich kultivovaÈ na umel˘ch kultivaãn˘ch médiách. Vyznaãujú sa
znaãn˘m polymorfizmom. Mykoplazmy majú ‰iroké spektrum hostiteºov, ako sú rastliny, Ïivoãíchy
a ãlovek. Zaujímavé sú i t˘m, Ïe majú najmen‰iu genetickú informáciu medzi baktériami (1/5 genetickej informácie E. coli) U ãloveka sa patogeneticky uplatÀujú:
Mycoplasma pneumoniae (v minulosti Eatonov agens), ktorá zapríãiÀuje atypickú pneumóniu, tracheobronchitídu, pleuritídu, otitídu, myringitídu, artritídu, karditídu a meningoencefalitídu.
Mycoplasma hominis spôsobuje vulvovaginitídu, cervicitídu, ascendentné genitálne infekcie, prostatitídu, pyelonefritídu a iné infekcie aÏ sepsu.
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma fermentans môÏe byÈ príãinou fulminantn˘ch infekcií.
Okrem uveden˘ch druhov u ãloveka sa môÏu vyskytnúÈ e‰te iné mykoplazmy a to bez urãenia ich
úãasti na patologickom procese:
Mycoplasma faucium
Mycoplasma laidlawaii
Mycoplasma primatum

Mycoplasma orale
Mycoplasma salivarium
Mycoplasma bucale

Druhy z rodu Mycoplasma, ktoré participujú na vyvolaní ochorení u zvierat a pre ãloveka majú v˘znam
diferenciálne diagnostick˘:
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma gallopavonis
Mycoplasma gateae
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma glcophilum
Mycoplasma hyopneumoniae
Mycoplasma hyorhinitis
Mycoplasma hyosynoviae
Mycoplasma iowae
Mycoplasma lipofaciens
Mycoplasma maculosum
Mycoplasma meleagridis
Mycoplasma mycoides subsp.capri
Mycoplasma mycoides subsp.mycoides
Mycoplasma neurolyticum
Mycoplasma ovipneumoniae
Mycoplasma phocacerebrale
Mycoplasma phocarhinitis
Mycoplasma pulmonis
Mycoplasma putrefaciens
Mycoplasma spumans
Mycoplasma synoviae
Mycoplasma verecundum.

Mycoplasma agalactiae
Mycoplasma alkalescens
Mycoplasma analis
Mycoplasma arginini
Mycoplasma arthritidis
Mycoplasma bovigenitalium
Mycoplasma bovirhinis
Mycoplasma bovis
Mycoplasma bovoculi
Mycoplasma californicum
Mycoplasma canadense
Mycoplasma canis
Mycoplasma capricolum
Mycoplasma collis
Mycoplasma columbinasale
Mycoplasma conjuctivae
Mycoplasma cynos
Mycoplasma dispar
Mycoplasma edwardii
Mycoplasma equigenitalium
Mycoplasma equirhinis
Mycoplasma felis
Mycoplasma flocculare
Mycoplasma gallinarum

Myroides je rod patriaci medzi nové rody a pochádza z dvoch rodov environmentálnych baktérií
Maroides a Psychromonas, priãom Myroides sa priãlenil k ãeºadi Flavobacteriaceae a Psychromonas
k ãeºadi Psychromonadaceae. Rod Myroides sa skladá z aeróbnych, nepohybliv˘ch, nefermentujúcich,
gramnegatívnych paliãiek, pôvodne oznaãovan˘ch ako Flavobacterium odoratum. Kmene vyrastené na
agarov˘ch pôdach majú Ïltú farbu. Druhy tohto rodu sú znaãne roz‰írené v prostredí obzvlá‰È vo vode,
na rastlinách a predmetoch. Klasifikujú sa ako oportúnne patogénne baktérie, ão znamená, Ïe napadajú
osoby so zníÏenou imunitou. Izolovali sa pri infekciách urogenitálneho traktu, endokarditídach, ventri-
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kulitídach a koÏn˘ch infekciách. MôÏu tieÏ spôsobiÈ sepsu, septick˘ ‰ok, pneumóniu a zápaly mäkk˘ch
tkanív. K rodu Myroides patria nasledovné druhy:
Myroides phaeus
Myroides odoratimimus
Myroides pelagicus

Myroides odoratus
Myroides profundi
Myroides marinus

N
Neisseria je bakteriálny rod charakterizovan˘ gramnegatívnymi, aeróbnymi diplokokmi (podoba kávov˘ch z⁄n), ktoré parazitujú na slizniciach respiraãného a urogenitálneho traktu ãloveka. Rod Neisseria sa zaraìuje do ãeºade Neisseriaceae, ktorá má 15 rodov. Rod dostal pomenovanie podºa nemeckého bakteriológa A. Neissera, ktor˘ uÏ v roku 1879 objavil pôvodcu kvapavky nazvaného Neisseria
gonorrhoeae. Ten ist˘ odborník spolupracoval i pri objavení Mycobacterium leprae. Do rodu Neisseria patria dva druhy primárne patogénnych baktérií pre ãloveka:
Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae.
Neisseria meningitidis (naz˘vaná aj meningokok) zapríãiÀuje u ãloveka hnisavú meningitídu. Meningokoky majú nepatrné morfologické odli‰nosti od Neisseria gonorrhoeae, ale tieÏ sú uloÏené hlavne intracelulárne. MôÏu sa beÏne vyskytovaÈ v orofaryngu, sú citlivé na teplo, chlad a vyschnutie.
Spôsobujú ÈaÏkú a nebezpeãnú sepsu. Prenos sa realizuje kvapôãkovou cestou. U nosiãa baktérií môÏe
ísÈ o imunitu, sám neochorie, ale ochorejú iné osoby bez imunity, ktoré nakazí. Podºa puzdrového antigénu moÏno rozdeliÈ meningokoky na 9 antigénov˘ch skupín (A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W135). Pre ãloveka sú nebezpeãné hlavne baktérie zo skupín A, B, C, Y a W-135. S veºk˘m rizikom sa môÏu ‰íriÈ vo
vyãerpan˘ch kolektívoch s niÏ‰ou hygienou (napr. vojenské tábory a iné). V komplikovan˘ch prípadoch
nastáva zlyhanie nadobliãiek a dostaví sa Ïivot ohrozujúci Waterhousov-Friderichsenov syndróm. Terapia musí byÈ okamÏitá a veºmi intenzívna. Treba vyuÏiÈ v‰etky moÏnosti na záchranu Ïivota. Prevencia
sa realizuje oãkovaním ohrozen˘ch osôb vakcínami proti skupinám A, C, Y a W135. Zatiaº nie je
oãkovacia látka voãi typu B.
Neisseria gonorrhoeae (gonokok) je pôvodcom typického ºudského ochorenia kvapavky. Sú to gramnegatívne diplokoky, v preparátoch z patologického materiálu sú uloÏené zväã‰a intracelulárne v polymorfonukleárnych leukocytoch a menej extracelulárne najmä po ich rozpade. Neisseria gonorrhoeae
má 4 typy T1, T2, T3 a T4, ão závisí od poãtu fimbrií, pomocou ktor˘ch sa baktérie zachytávajú na bunkách hostiteºa. Baktérie bez fimbrií sú nepatogénne. Pôvodca kvapavky má na svojom povrchu e‰te povrchov˘ proteín Opa, pomocou ktorého sa viaÏe na receptory imunitn˘ch buniek. Prekonanie kvapavky nezanecháva imunitu a táto sa môÏe opakovaÈ. Neisseria gonorrhoeae môÏe meniÈ antigénovú
‰truktúru a unikaÈ pred imunitn˘mi mechanizmami. Okrem kvapavky môÏe zapríãiÀovaÈ e‰te iné ochorenia, ako sú sepsa, artritída a zápal v panvovej oblasti Ïien (angl. PID – pelvic inflammatory disease).
Neisseria gonorrhoeae je citlivá na vyschnutie a v˘kyvy teploty v okolí. Kvapavka patrí medzi sexuálne prenosné ochorenia (STD). Neisseria gonorrhoeae sa ãasto izoluje i z v˘terov z faringu alebo rekta
(v závislosti na sexuálnych praktikách infikovan˘ch osôb). ëalej z moãa i prostatického sekrétu.
Gonokok tvorí proteázu (IgA1–proteáza), ktorá ‰tiepi IgA (imunoglobulín A), ão je kºúãov˘ faktor
slizniãnej sekreãnej imunity. Prevencia sa realizuje mnoh˘mi cestami, ako sú aj pouÏitie kondómov
a u novorodencov credeizácia. Snahy o prípravu vakcíny zatiaº boli neúspe‰né, ale stále sa o to v mnoh˘ch laboratóriách pokú‰ajú. V terapii sa pouÏívajú penicilín, ampicilín, cefuroxím, spektinomycín
a doxycyklín. Pre prudk˘ rozvoj rezistencie voãi antibiotikám je terapia bez antibiotikogramu veºmi
ãasto neúspe‰ná.
Ostatné neisérie sa môÏu vyskytnúÈ vo v˘teroch alebo z moãu, o v˘zname t˘chto nálezov sa diskutuje a patria sem druhy:
Neisseria flavescens
Neisseria lactamica

Neisseria mucosa
Neisseria sicca
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Neisseria flava
Neisseria macacae
Neisseria pharyngitis
Neisseria polysaccharea

Neisseria subflava
Neisseria animalis
Neisseria canis
Neisseria cinerea
Neisseria elongata
Druh preraden˘ do iného rodu:
Neisseria ovis → Moraxella ovis.

Neorickettsia je zvlá‰tny rod, ktor˘ sa vyskytuje v metacerkáriách a vo v˘vinov˘ch ‰tádiách Ïivotného
cyklu niektor˘ch r˘b. Baktéria sa podobá rickettsiám a tvorí kokoidné a pleomorfné bunky, ktoré sú lokalizované v cytoplazmatick˘ch vakuolách monocytov a makrofágov psov, koní, netopierov a ºudí. Rod
Neorickettsia patrí do ãeºade Anaplasmataceae. Má sklon farbiÈ sa gramnegatívne, tvoriÈ malé kokom
podobné paliãky a moÏno ho identifikovaÈ v histologick˘ch náteroch z patologicky zmenen˘ch lymfatick˘ch uzlín. Spôsobuje ochorenie hlavne u zvierat (psov), v˘nimoãne i u ãloveka v endemick˘ch oblastiach (Afrika, JuÏná Amerika, Ázia). Pes alebo maãka skonzumujú surové odpadky z lososa alebo
z inej ryby, dostanú tzv. „salmon poisoning disease“ (ochorenie zapríãinené otravou lososom). Pôvodcom ochorenia je obyãajne Neorickettsia helminthoeca, ktorá sa vyvíja cez viacej hostiteºov. Metacerkárie a neoricketsiové baktérie môÏu ostaÈ v morskej vode Ïivé aÏ 2,5 roka. Z uveden˘ch dôvodov je
nebezpeãné konzumovaÈ ryby z endemickej oblasti.
Neorickettsia zapríãiÀuje generlizované ochorenie retikuloendotelového systému. Zväã‰ia sa lymfatické uzliny, slezina, Peyerove plaky a zasiahnuté sú zloÏky RES v peãeni, t˘muse a in˘ch orgánoch. Ochorenie sprevádzajú katarálno-hemoragické hnaãky. U koní v niektor˘ch ãastiach Ameriky sa vyskytuje
ochorenie zapríãinené druhom Neorickettsia risticii (v minulosti naz˘vaná Ehrlichia risticii) a naz˘va sa
Potomac Horse Fever (Konská horúãka od rieky Potomac). Neorickettsia sennetsu spôsobuje tieÏ ochorenie (Sennetsu rickettsióza, Sennetsu fever), ktorá sa veºmi podobá na infekãnú mononukleózu.
Diagnostika sa robí na základe anamnézy, kliniky, nálezu typick˘ch vajíãok parazitov v stolici. Diagnózu podporuje i vy‰etrenie aspirátov z lymfatick˘ch uzlín, kde sa nachádzajú neorickettsiové elementárne telieska. MoÏno sa e‰te pokúsiÈ o izoláciu etiologick˘ch agensov v kuracom embryu. Ako patogénne sa uvádzajú druhy, ktoré uÏ boli spomenuté:
Neorickettsia helminthoeca
Neorickettsia risticii
Neorickettsia sennetsu
Nesterenkonia je nov˘ rod, zloÏen˘ z grampozitívnych kokov usporiadan˘ch jednotlivo, v dvojiciach
alebo v zhlukoch. Zaraden˘ je do ãeºade Micrococcaceae. Rod dostal meno podºa ukrajinskej mikrobiologiãky O. Nesterenko. Mikroorganizmy sú striktne aeróbne, produkujú katalázu, neprodukujú koagulázu a sú mierne halofilné. Produkujú tieÏ α-amylázu v závislosti od bakteriálneho rastu a táto vlastnosÈ sa oceÀuje z hºadiska priemyselnej produkcie enz˘mu. Druhy tohto rodu sú ‰iroko roz‰írené
v prírode a k ãloveku sú v pozícii saprofytov alebo komenzálov, nedá sa v‰ak vylúãiÈ, Ïe môÏu maÈ i patogénny vplyv na jedincov so zníÏenou imunitou.
Do uvedeného rodu patrí viacero druhov:
Nesterenkonia jeotgali
Nesterenkonia aethiopica
Nesterenkonia lacusekhoensis
Nesterenkonia alba
Nesterenkonia lutea
Nesterenkonia flava
Nesterenkonia sandarakina
Nesterenkonia halobia
Nesterenkonia suensis
Nesterenkonia halophila
Nesterenkonia xinjiangensis
Nesterenkonia halotolerans
Nicoletella je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, nepohybliv˘ch baktérií, ktoré majú pozitívnu katalázovú, oxidázovú a ureázovú aktivitu. Boli izolované z horn˘ch d˘chacích ciest koní so zápalov˘mi príznakmi respiraãného systému. Tieto kmene boli nazvané Nicoletella a zadelené do ãeºade Pasteurellaceae. Druh Nicoletella semolina je typov˘m kmeÀom a hlavn˘m reprezentantom rodu, ktor˘ dostal
meno podºa ‰vajãiarskeho mikrobiológa J. Nicoleta. Je patogénom hlavne pre kone, ale sú správy o jeho izolácii i od ãloveka z rany po uhryznutí koÀom a ochorení o‰etrovateºov koní.
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Nocardia je rod baktérií, ktor˘ patrí do ãeºade Nocardiaceae a obsahuje grampozitívne, obligátne
aeróbne, nepohyblivé baktérie. V prv˘ch fázach rastu vytvárajú men‰ie mycélium, ktorého vlákna sa
neskôr rozpadávajú na guºovité a paliãkovité útvary. Nokardie rastú v ‰irokom tepelnom a pH rozmedzí
a niektoré druhy pri raste tvoria pigment. Rod Nocardia má vy‰e 80 druhov, ktoré sa zväã‰a nachádzajú
v pôde a niektoré môÏu vyvolávaÈ i ochorenia. U ãloveka spôsobujú ochorenie tzv. nokardiózu. Nokardie sú ãiastoãne acidorezistentné a príbuzné sú mykobaktériám.
Medzi patogénne druhy sa zaãleÀujú:
Nocardia asteroides – patrí medzi oportúnne patogénne mikroorganizmy. UplatÀuje svoju miernu
patogenitu hlavne u ºudí s poru‰enou imunitou, zapríãiÀuje bronchopulmonálne ochorenia, ktoré môÏu
sekundárne metastázovaÈ do mozgu (tvorba abscesov) a do podkoÏn˘ch ãastí i do koÏe. MôÏe napadnúÈ kaÏd˘ orgán v tele. MoÏno sa stretnúÈ s endokarditídou, pneumóniou, meningitídou a in˘mi chorobami. Okrem systémov˘ch ochorení môÏe vyvolaÈ i lokálne loÏiská na koÏi a slizniciach.
Nocardia brasiliensis zapríãiÀuje koÏné ochorenia so sekundárnou disemináciou. V rámci nokardiózy sa tvoria tzv. mycetómy, ão sú chorobné podkoÏné loÏiská, ktoré pripomínajú nádor a neskôr sa
môÏu vytvoriÈ i pí‰Èaly. Podobné loÏiská sa môÏu vytvoriÈ i v mediastíne. Mycetómy sa ãasto objavujú
na horn˘ch konãatinách v dôsledku mikrotraumatick˘ch zásahov.
Nocardia otitidis – cavarium pôsobí podobne ako oba predo‰lé druhy a udáva sa, Ïe má väã‰iu virulenciu. Z 85 druhov je u niektor˘ch patogenita dokázaná, u in˘ch sa predpokladá, u niektor˘ch vôbec
neboli zistené znaky patogenity.
Z mnoÏstva druhov boli izolované:
Nocardia dassonvillei
Nocardia nova
Nocardia otitidis-cavarium
Nocardia pseudobrasiliensis
Nocardia seriolae
Nocardia uniformis
Nocardia vaccinii

Nocardia africana
Nocardia argentinensis
Nocardia asteroides
Nocardia brasdiliensis
Nocardia brevicatena
Nocardia caviae
Nocardia corallina
Nocardia farcinica
Druh ktor˘ bol klasifikovan˘ do iného rodu:
Nocardia restricta → Rhodococcus equi

Nocardiopsis je rod, ktor˘ morfologicky i kultivaãne je podobn˘ nokardiám, patrí medzi aktinomycéty a môÏe sa podieºaÈ na tvorbe mycetómu. Nachádza sa v pôde a v okolí ãloveka. Je grampozitívny,
aeróbny a od rodu Nocardia sa lí‰i zloÏením bunkovej steny. Je odoln˘ voãi lyzoz˘mu. Rod Nocardiopsis bol zaãlenen˘ do ãeºade Nocardiopsaceae. Patrí medzi potenciálne patogénne baktérie. Spôsobuje po‰kodenie pºúc a vytvára na koÏi a slizniciach abscesy a lézie. Má znaãné vyuÏitie i vo farmaceutickom priemysle pri príprave ãistiacich prostriedkov. Produkuje proteázy, ktoré sa pouÏívajú ako
súãasti pracích a ãistiacich detergentov a sú schopné degradovaÈ keratín a perie. Pomocou kmeÀov tohto rodu sa pripravilo viacej enz˘mov, napríklad i enz˘my zodpovedné za zráÏanie mlieka a iné. Produkuje tieÏ apoptolidíny, ktoré patria k makrolidínom a sú selektívnymi induktormi apoptózy rakovinov˘ch buniek a to t˘m, Ïe zasahujú do funkcie mitochondrií. Pri genetickej anal˘ze sa identifikovalo
miesto zodpovedné za syntézu tejto látky.
Obsahuje viacej druhov a uvádzajú sa nasledovné:
Nocardiopsis dassonvillei
Nocardiopsis aegyptia
Nocardiopsis africana
Nocardiopsis alba
Nocardiopsis synnematoformans
Nocardiopsis alborubida

Nocardiopsis alkaliphila
Nocardiopsis antartica
Nocaediopsis coralliicola
Nocardiopsis exhalans
Nocardiopsis flava
Nocardiopsis halophila

Existuje e‰te viac druhov pomenovan˘ch podºa miesta nálezu (more, mesto, ‰tát a pod.), vlastností (halophila, halotolerans, mutabilis, potens a pod.).

98

Novosphingobium je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych paliãiek, ktoré sa vyskytujú v prírode
(pôda, voda, sedimenty, more, jazerá a pod.). Zaraden˘ je do ãeºade Sphingomonadaceae. V˘nimoãne
sa môÏe objaviÈ v materiáloch z patologického loÏiska. Má viacej vlastností zaujímav˘ch pre medicínu.
Predov‰etk˘m patrí k mikroorganizmom, ktoré degradujú aromatické zlúãeniny, ako napríklad fenol,
anilín, nitrobenzén a fenantrén. Okrem toho sa intenzívne ‰tuduje jeho v˘znam pri primárnej biliárnej
cirhóze, charakteristickej úãasÈou T-lymfocytov na de‰trukcii epitelov˘ch buniek Ïlãovodov v peãeni.
Vzniká tu autoimunitná reakcia, to znamená imunitná odpoveì voãi ‰truktúram vlastn˘ch buniek,
v dôsledku pôsobenia baktérie Novosphingobium aromaticivorans. UvaÏuje sa i o zru‰ení vlastnej
imunologickej tolerancie v dôsledku pôsobenia uvedeného mikroorganizmu. Je to oblasÈ, ktorá púta
pozornosÈ pre objasnenie vzniku autoimunitn˘ch pochodov a ich následkov.
Rod Novosphingobium má vy‰e 20 druhov izolovan˘ch z rôznych oblastí a zdrojov:
Novosphingobium indicum
Novosphingobium subarcticum
Novosphingobium capsulatum
Novosphingobium taihuense
Novosphingobium acidiphilum
Novosphingobium aromaticivorans
Novosphingobium pentaromativorans
Novosphingobium hassiacum
a iné.
Nozokomiálne (nemocniãné) nákazy sú prenosné ochorenia, ktor˘ch vznik sa viaÏe k príãinnej súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení, a to poãas hospitalizácie alebo v súvislosti s ambulantn˘m o‰etrením. Etiológia a spektrum nemocniãn˘ch nákaz sú závislé od v˘voja spoloãnosti, medicíny a od
diagnostick˘ch a terapeutick˘ch postupov. Najãastej‰ie sa identifikujú baktérie ako pôvodcovia uveden˘ch nákaz. V minulosti to boli flegmóny, erysipel, puerperálne sepsy rodiãiek, tetanus a iné. Neskôr to
boli stafylokoky v 70. a 80. rokoch minulého storoãia kmene z ãeºade Enterobacteriaceae a gramnegatívne nefermentujúce baktérie, poãnúc 90. rokmi 20. storoãia sa do popredia dostávajú opäÈ grampozitívne koky, spôsobujúce najmä sepsy. Z bakteriálnych kmeÀov sú to pseudomonády, enterobaktérie,
klebsielly, acinetobaktery, flavobaktérie, stafylokoky, streptokoky a iné. V niektor˘ch situáciách príãinou nozokomiálnych nákaz môÏu byÈ i vírusy, ktoré spôsobujú nákazy d˘chacích ciest, hnaãky. U osôb
so zníÏenou imunitou sa uplatÀujú i iné vírusy (CMV, herpetické vírusy, EBV a vírusy hepaittíd). Na vyvolaní nozokomiálnych nákaz sa môÏu podieºaÈ i huby a kvasinky, hlavne u osôb s dlhodobou aplikáciou antibiotík, imunosupresívnych liekov najmä u ºudí s oslabenou imunitou. Najãastej‰ím pôvodcom
je Candida albicans alebo iné kvasinky z rodu Candida.
Pri prevencii nozokomiálnych nákaz treba aplikovaÈ protiepidemické a represívne opatrenia. T˘kajú
sa postupov súvisiacich s prameÀom pôvodcu nákazy (anamnéza a vstupné mikrobiologické vy‰etrenie,
zákaz náv‰tev hlavne v období epidémií), preru‰enie ciest prenosu (dodrÏiavanie zásad asepsy, re‰pektovanie ‰tandardn˘ch postupov, ako sú dekontaminácia rúk pred a po o‰etrení pacienta, správna
dezinfekãná a sterilizaãná prax) a tieÏ ochrana vnímav˘ch pacientov (predoperaãná a peroperaãná
antibiotická profylaxia, cielená lieãba antibiotikami, ochrana vysokorizikového pacienta napr. po transplantácii a pod.). V nemocniãn˘ch zariadeniach musí byÈ permanentná ostraÏitosÈ pred nozokomiálnymi nákazami. V kaÏdom zdravotníckom zariadení je potrebné venovaÈ sa sledovaniu a boju s nozokomiálnymi infekciami.

O
Obesumbacterium je rod zloÏen˘ z krátkych gramnegatívnych, pleomorfn˘ch paliãiek patriacich do ãeºade Enterobacteriaceae. Izolovan˘ bol z prostredia (voda, pôda a rastliny) a najmä z fermentaãn˘ch
nádrÏí pri v˘robe piva. Patrí medzi kontaminanty pri kvasení piva a je zodpovedn˘ za neÏiaduce hnilobné procesy pri jeho v˘robe. Spôsobuje nepríjemn˘ pach produkciou dimethyl– sulfidu. Nie sú údaje
o jeho klinickom v˘zname. Reprezentuje ho jeden druh Obesumbacterium proteus, ktor˘ má dve bioskupiny zistené podºa 16S rRNA a podºa 4 génov kódujúcich proteíny (fusA, leuS, pyrG a rpoB). Zistilo sa, Ïe bioskupina 1 je veºmi príbuzná baktérii Hafnia alvei a bioskupina 2 je blízka kmeÀu Escherichia blattae. Navrhlo sa, aby bioskupina 2 bola umiestnená do rodu Shimwellia ako Shimwellia
pseudoproteus. O rod Obesumbacterium sa najviac zaujímajú potravinársky odborníci.
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Oceanimonas je rod morsk˘ch, gramnegatívnych, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sú pohyblivé, aeróbne
a chemoorganotropné. Rod patrí do ãeºade Aeromonadaceae. Typov˘m kmeÀom je Oceanimonas
doudoroffii. Zná‰a aÏ 12 % NaCl a môÏe rásÈ pri teplote 10 Ï 45 °C. Rod má v˘znam pre remediáciu
prostredia, pretoÏe niektoré kmene môÏu degradovaÈ fenol a iné organické zlúãeniny. Nie sú údaje o jeho úãasti v klinickej medicíne. V rámci rodu existujú druhy:
Oceanimonas doudoroffii (nazvan˘ podºa M. Doudoroffa)
Oceanimonas smirnovii (podºa ukrajinského mikrobiológa V. V. Smirnova)
Oceanimonas baumannii (podºa nemeck˘ch mikrobiológov P. Baumann a L. Baumann)
Oceanobacillus je nov˘ rod baktérií, ktoré sa vyskytujú v prírode a sú rezistentné voãi chemick˘m a fyzikálnym vplyvom okolia, kde sa aktuálne nachádzajú. Majú schopnosÈ prekonaÈ spolu s okolím rôzne
stresové situácie. Izolovali sa z morského dna (aÏ 10 200 m pod hladinou), kde je tma, chlad, vysok˘
tlak a oligotrofické podmienky. Produkujú antibiotiká, ãím si zabezpeãujú svoje ekologické miesto, tvoria spóry, ão im umoÏÀuje meniÈ podmienky Ïivota. Ku v‰etkému treba pripoãítaÈ produkciu mnoh˘ch
proteínov a enz˘mov. Izoloval sa z povrchu koÏe niektor˘ch r˘b, z jazier, z povrchov skál, rastlín a pod.
Treba pripomenúÈ, Ïe primárne nemajú v˘znam pre humánnu patológiu, ale sekundárne môÏu spôsobiÈ ÈaÏkosti, napríklad ak osoba skonzumuje kontaminovanú, hnilú rybu, kde na hnilobnom procese
participovali kmene rodu Oceanobacillus.
Ide o baktérie aeróbne, grampozitívne, paliãkovité, pohyblivé, tvoriace spóry. Tolerujú NaCl do
21 %. Rod sa vytvoril z mikroorganizmov na základe 16S rDNA sekvenovania a in˘ch fenotypick˘ch
vlastností. Zaraden˘ je do ãeºade Bacillaceae. Do rodu patrí viacej druhov a spomenú sa iba niektoré:
Oceanobacillus sojae
Oceanobacillus iheyensis

Oceanobacillus oncorhynchus
Oceanobacillus caeni a iné.

Ochrobactrum sa skladá z gramnegatívnych, nesporulujúcich, pohybliv˘ch (1 alebo viac biãíkov), striktne aeróbnych paliãiek schopn˘ch vyuÏívaÈ mnohé aminokyseliny a cukry. Má typickú chemickú aktivitu. Rastie v tepelnom rozmedzí 20 aÏ 37 °C. Tvorí nepigmentované kolónie. Rod Ochrobactrum sa podobá rodu Brucella a zaraìuje sa do ãeºade (IV) Brucellaceae. Ochrobactrum má viacej druhov, pre
medicínu sú v‰ak dôleÏité iba niektoré.
Ochrobactrum anthropi (v star‰ej literatúre Achromobacter) a Ochrobactrum intermedium boli izolované z vody, z pôdy a zistili sa v nemocniãnom prostredí. Boli získané z viacer˘ch vzoriek od ãloveka,
z krvi, z v˘terov rán, z moãa, z po‰vy, z koneãníka, z fekálií, z ústnej dutiny, z abscesov, zo spúta, z likvoru a z keratitíd. Vyskytujú sa u pacientov so zníÏenou imunitou, s neutropéniou a s malignitami. âasto sa vyskytujú po katetrizácii a implantácii kardiostimulátora. Kmene tohto rodu dobre adherujú na
rôznych syntetick˘ch materiáloch. Spôsobujú Ïivot ohrozujúce ochorenia ako endokarditídu, osteomyelitídu aÏ sepsu. Diagnostika je extrémne ÈaÏká a najãastej‰ia je zámena s Brucella melitensis. Po prekonaní sepsy asi polovica pacientov sa r˘chlo a bez komplikácii uzdraví, k˘m druhá polovica má komplikácie e‰te rok i viac. Niektoré druhy:
Ochrobactrum tritici
Ochrobactrum oryzae
Ochrobactrum. grignonense sa nachádzajú na rastlinách,
Ochrobactrum gallinifaecis sa izoloval od zvierat.
Odoribacter je nov˘ rod, zloÏen˘ z anaeróbnych, pleomorfn˘ch, nesporulujúcich, gramnegatívnych,
paliãkovit˘ch baktérií, ktoré neprodukujú katalázu a oxidázu. Zaraden˘ bol do ãeºade Porphyromonadaceae. Kmene sa izolovali z ºudskej stolice a z ústnej dutiny psa. Rod obsahuje nasledovné druhy:
Odoribacter splanchnicus (izolovan˘ zo zubov periodontitídy psa)
Odoribacter denticanis (star‰í názov Porphyromonas denticanis)
Odoribacter laneus (izolovan˘ z ºudskej stolice)
Oerskovia je skupina baktérií zloÏená z aeróbnych i fakultatívne anaeróbnych, rozvetven˘ch aÏ vláknit˘ch grampozitívnych paliãiek, produkujúcich katalázu. Sú príbuzné s rodom Cellulomonas. Zaãle-
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nen˘ bol do ãeºade Cellulomonadaceae. Typov˘m kmeÀom je Oerskovia turbata. Pomenovanie dostal
podºa dánskeho mikrobiológa J. Oerskova, ktor˘ baktérie tohto rodu prv˘krát popísal (1938). Postupom ãasu sa objavovali ìal‰ie druhy. V literatúre sa kon‰tatuje, Ïe infekcie spôsobené druhmi rodu
Oerskovia sa v urãitom zmysle nedoceÀujú. âasto spôsobujú infekcie tam, kde je nejaké cudzie teleso
(pacienti s centrálnym venóznym katétrom), endokarditídy (protézy srdcov˘ch chlopní), artritídy
(umelé kæby) a pod. ëalej môÏu zapríãiniÈ meningitídy, peritonitídy, endoftalmitídy a doteraz sa izolovali z krvi, likvoru, srdcového tkaniva a z rôznych exsudátov.
Do tohto rodu patria nasledovné druhy:
Oerskovia enterophila
Oerskovia turbata
Oerskovia jenensis
Oerskovia xanthineolytica
Oerskovia paurometabola
Oligella je samostatn˘ rod, existuje od roku 1987 a v súãasnosti je súãasÈou ãeºade Alcaligenaceae. Ide
o gramnegatívne koky aÏ kokobacily ,vyskytujúce sa ãasto v dvojiciach, aeróbne i anaeróbne. Sú nehemolytické, metabolicky menej aktívne. Izolovali sa z ºudského klinického materiálu (moã, urogenitálny
trakt Ïien, krv, ucho) a tieÏ z materiálu od zvierat. Netvoria H2S, indol, sú oxidáza pozitívne a nedegradujú Ïelatínu. Hoci sa izolovali od ºudí, otázky patogenity nie sú celkom objasnené. Zdá sa v‰ak, Ïe ide
o oportúnne patogénne baktérie napádajúce osoby so zníÏenou funkciou imunitného systému. Rod sa
skladá z nasledovn˘ch druhov:
Oligella urealytica
Oligella urethralis
Olsenella je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, anaeróbnych, nesporulujúcich paliãiek, ktoré sú zaradené
do ãeºade Coriobacteriaceae. Izolovali sa z patologického materiálu od ºudí (ústna dutina, krv, stolica,
moã,…) a zvierat. Rod je pomenovan˘ podºa nórskeho mikrobiológa I. Olsena. Identifikovali sa nasledovné druhy:
Olsenella uli
Olsenella umbonata (izolovaná z oviec, morãiat,
Olsenella profusa
kvasí mlieko)
Orientia tsutsugamushi (star‰í názov Rickettsia tsutsugamushi alebo Rickettsia orientalis) patrí medzi
rickettsie, ãeºaì Rickettsiaceae. Ide o obligátneho intracelulárneho parazita, ktorého nemoÏno kultivovaÈ na umel˘ch kultivaãn˘ch médiách. Tvorí pleomorfné malé paliãky majúce sklon ku gramnegativite. ZapríãiÀuje japonskú rieãnu horúãku (Scrub typhus). Vyskytuje sa u viacer˘ch hlodavcov. Na ãloveka je prená‰aná komármi a najmä roztoãmi, u ktor˘ch sa prená‰a trasnsovariálne. Ochorenie sa
vyskytuje v Japonsku, v juhov˘chodnej Ázii a v juÏnom Pacifiku. U pacienta je mal˘ lokálny nález (stopy po vpichu, zaãervenanie) a viac t˘ÏdÀov je veºká bolesÈ hlavy a vysoká horúãka. Identifikácia
rickettsií a orientií je nároãná V minulosti sa pouÏívala kultivácia na kuracom embryu, dnes sa vyuÏívajú tkanivové kultúry. PomnoÏené baktérie v bunkách sa identifikujú viacer˘mi imunologick˘mi
alebo genetick˘mi metódami. PouÏívajú sa i nepriame diagnostické metódy s vyuÏitím rôznych imunochemick˘ch metód. Metódy slúÏili ako základ pre prípravu komerãn˘ch súprav na diagnostiku rickettsiov˘ch ochorení. V krajinách, kde sa vyskytujú ochorenia podmienené baktériou Orientia tsutsugamushi sa robili mnohé ‰túdie na premorenosÈ obyvateºstva touto baktériou. U darcov krvi (Malajzia)
sa zistili protilátky u 8 aÏ 10 % zdrav˘ch jedincov (darcov) a rozdiely boli medzi vidieckym a mestsk˘m
obyvateºstvom. V terapii sa pouÏívajú najmä tetracyklínové antibiotiká.
Ornithobacterium je rod, ktor˘ má jediného zástupcu a to druh Ornithobacterium rhinotracheale. Je
to pôvodca infekcie respiraãn˘ch ciest hydiny a in˘ch vtákov. Z hºadiska veterinárnej praxe a ekonomiky sa tejto baktérii pripisuje veºká úloha pri pestovaní hydiny, pretoÏe ochorenie sa vyznaãuje vysokou letalitou. Medzi jednotliv˘mi sérotypmi ( sérotypy A, B, C, D aÏ I) existujú znaãné rozdiely vo
virulencii. V‰eobecne sa uvádza, Ïe pri tomto ochorení nevystupuje zoonóza, ão znamená, Ïe ãlovek nie
je postihnut˘. Mikroorganizmus patrí ku gramnegatívnym, nepohybliv˘m, mezofiln˘m baktériám s chemoorganotropn˘m metabolizmom. Zaraìuje sa do ãeºade Flavobacteriaceae. Pri kultivácii vyÏaduje
zv˘‰enú koncentráciu CO2. Katalázov˘ test je u tohto kmeÀa negatívny, ureázov˘ test je pozitívny. Na-
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priek v˘znamu tohto druhu etiológia sa spoznala iba nedávno (1994) a jeho dôleÏitosÈ je celosvetová.
Citlivej‰ie na vznik infekcie sú sliepky a morky, najmä dorastajúce a dospelé. Menej citlivé sú sliepky
a morky, ktoré nesú vajcia. Vajcia sú poãas ochorenia men‰ie a majú slab‰iu ‰krupinu. Nosnice nesú menej vajec. Uveden˘ druh sa zistil i u mnoh˘ch voºne Ïijúcich vtákov.

P
Paenibacillus je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, endospóry tvoriacich paliãiek, ktor˘ má vy‰e 90 druhov.
Pozoruhodné sú jeho prejavy rastu, pretoÏe tvorí kolónie architektonick˘ veºmi presné. Patrí medzi fakultatívne anaeróbne baktérie. Rod vznikol okolo roku 1990. Bol vyãlenen˘ z ãeºade Bacillaceae. V súãasnosti je zadelen˘ do ãeºade Paenibacillaceae. Druhy patriace do tohto rodu boli izolované z mnoh˘ch prírodn˘ch lokalít, ako sú pôda, voda, rastliny, potrava pre zvieratá, larvy hmyzu, vãely a samozrejme
i z klinick˘ch materiálov. Ochorenia oãí, rany, respiraãné infekcie najmä u imunosuprimovan˘ch osôb, meningitídy najmä detí a iné. Rod má v˘znam pre prírodné deje, ako sú fixácia dusíka, solubilizácia fosforov˘ch zlúãenín v pôde, tvorba chitinázy (enz˘m, ktor˘ degraduje chitín, dôleÏitú súãasÈ bunkovej steny húb
a vy‰‰ích rastlín), hydrolytick˘ch enz˘mov (enz˘my degradujúce organické zlúãeniny za prítomnosti vody).
Kmene sú vyuÏívané na prípravu látok pre farmaceutick˘ priemysel a látok na reguláciu rastu surovín na
v˘robu potravín. Produkujú tieÏ látky s antibiotick˘m úãinkom voãi hubám, baktériám a nematódam, ktoré po‰kodzujú rastliny. Je viac správ o napadnutí ãloveka a vãiel, Paenibacillus alvei sa môÏe nachádzaÈ
v mede. Zlyhanie obliãiek môÏe spôsobiÈ Paenibacillus thiaminolyticus. Paenibacillus popilliae je patogény pre vãely a niãí larvy po konzumácii endospór. Paenibacillus polymyxa sa nachádza najmä na koreÀoch
rastlín a chráni ich pred pôsobením in˘ch ‰kodcov. Zistilo sa, Ïe stimuluje obranné reakcie u rastlín i Ïivoãíchov. KaÏd˘ z druhov patriacich do tohto rodu sa vyznaãuje nejak˘m úãinkom voãi svojmu hostiteºovi.
Z mnoÏstva druhov sa spomenú iba niektoré:
Paenibacillus larvae subsp. larvae
Paenibacillus vortex
Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens

Paenibacillus durum
Paenibacillus lactis
a iné.

Pandoraea je rod baktérií izolovan˘ch z respiraãného systému pacientov postihnut˘ch cystickou fibrózou. Ide o gramnegatívne paliãky podobné pseudomonádam, ktoré sa ÈaÏko identifikujú klasick˘mi metódami. Sú veºmi podobné druhom baktérií, ako sú Burkholderia cepacia a Ralstonia pickettii alebo
Ralstonia paucula. Pri identifikácii treba pouÏiÈ metódy molekulárnej biológie. Okrem materiálov od
pacientov s cystickou fibrózou sa príslu‰níci rodu nachádzajú i v prírode. Rod bol zaãlenen˘ do ãeºade
Burkholderiaceae. Pomenovanie rodu pochádza z gréckej mytológie (Pandorina skrinka).
Do rodu Pandoraea patrí viacero druhov, ako sú:
Pandoraea apista
Pandoraea pulmonicola
Pandoraea pnomenusa
Pandoraea sputorum

Pandoraea norimbergensis
Pandoraea faecigallinarum (izolovaná zo stolice
hydiny).

Pannonibacter je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, pohybliv˘ch, fakultatívne anaeróbnych, chemoorganotrofn˘ch baktérií, usporiadan˘ch v hviezdicovit˘ch agregátoch. Produkujú katalázu a oxidázu a ich metabolizmus je závisl˘ od plynného prostredia (najmä ãi je aeróbne alebo anaeróbne) a tieÏ od pH. Pomenovanie dostali podºa rímskej provincie Pannónia, kde je Pannónske soºné jazero na území súãasného
Maìarska. Rod je súãasÈou ãeºade Rhodobacteraceae. Izolovali sa z rôznych miest a z rôznych materiálov (priemyseln˘ odpad, kompost z trstiny, jazerá, predmety a pod.). Baktérie tohto rodu majú v˘znam
pre metabolické deje v prírode, pretoÏe majú znaãnú redukãnú a oxidaãnú schopnosÈ meniacu sa za ich
rastov˘ch podmienok. Pre lekársku mikrobiológiu majú v˘znam najmä diferenciálno-diagnostick˘.
Do rodu patrí viacej druhov:
Pannonibacter phragmitetus
Pannonibacter indicus

Pannonibacter borsodi
a iné.
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Pantoea je rod patriaci medzi enterobaktérie a v‰etky rody t˘chto baktérií majú podobnú morfológiu a fyziológiu. Zväã‰a sa nachádzajú v gastrointestinálnom systéme ãloveka a zvierat. Príslu‰níci famílie Enterobactertaceae sú gramnegatívny, tvaru paliãiek, netvoria spóry a môÏu rásÈ v prítomnosti alebo bez prítomnosti kyslíka. Príslu‰níci rodu Pantoea sú primárne patogénny pre rastliny, pre ãloveka a zvieratá, Vyskytujú
sa v pôde, vo vode, v základn˘ch potravinách (mäso, ryby, prílohy a pod.). Na povrchu rastlín a semien, ako
i u ãloveka i zvierat sa vyskytuje druh Pantoea agglomerans, ktor˘ má v star‰ej literatúre mnohé mená tak
ako sa menilo jeho zaradenie (Enterobacter agglomerans, Bacillus agglomerans, Bacterium herbicola, Pseudomonas herbicola a iné). Pantoea dispersa je druh, ktor˘ sa izoloval z povrchu rastlín, semien a od ãloveka. Pantoea citrea, Pantoea punctata a Pantoea terrae sú druhy, ktoré sa izolovali z japonského stromu,
ktor˘ produkoval mandarínky. Pantoea terrae sa izoloval z pôdy, Pantoea ananatis zo stromu produkujúcom ananásy. Mnoho druhov z rodu Pantoea sa nachádza v rozkladajúcom sa organickom materiáli. U ãloveka sa môÏe izolovaÈ pri septick˘ch artritídach, osteomyelitídach, ãasto zo zápalov˘ch loÏísk na koÏi po
pichnutí t⁄Àom, pri zápaloch oãí a tieÏ od detí napríklad pri meningitídach. Citlivé sú, osoby s poru‰enou
imunitou. Rod Pantoea má vy‰e 20 druhov a najãastej‰ie sa izoluje Pantoea agglomerans.
Z ìal‰ích známych druhov treba spomenúÈ:
Pantoea calida
Pantoea alli
Pantoea citrea
Pantoea ananatis
Pantoea cypripedii
Pantoea anthophila
Pantoea eucalypti a iné.
Pantoea brenneri
Parabacteroides je rod vzniknut˘ po rozpade rodu Bacteroides, ão je rod gramnegatívnych, anaeróbnych, pohybliv˘ch alebo nepohybliv˘ch baktérií (ão závisí od druhu), netvoriacich endospóry. V rámci
tohto rodu sa kopilo mnoho druhov a po roku 2000 sa zaãali kmene dávaÈ do skupín podºa fenotypov˘ch a genotypov˘ch vlastností. Tak vznikli samostatné rody:
Okrem Bacteroides sensu stricto objavili sa rody Alistipes, Dialister a Tannerella. O nieão neskôr
sa vytvoril rod Parabacteroides. Rod je obligátne anaeróbny, nepigmentovan˘, netvorí spóry, je nepohybliv˘ a zloÏen˘ z gramnegatívnych paliãiek. Zaraden˘ je do ãeºade Porphyromonadaceae. Druhy
tohto rodu sa nachádzajú najmä v gastrointestinálnom trakte ãloveka a zvierat, kde na jednej strane
majú funkciu pozitívnu, pretoÏe pôsobia antagonisticky na iné baktérie, ale na druhej strane môÏu byÈ
etiologick˘m ãiniteºom ochorenia u osôb s defektmi imunity.
Do rodu Parabacteroides patria nasledovné druhy:
Parabacteroides goldsteinii
Parabacteroides distasonis
Parabacteroides gordonii
Parabacteroides johnsonii
Parabacteroides merdae
Parachlamydiaceae je ãeºaì baktérií, ktorá sa oddelila od skupiny Chlamydiales, priãom si zachovala ich skupinové morfologické, fyziologické i v˘vojové vlastnosti. Zistili sa v‰ak nepatrné ‰trukturálne odli‰nosti. Parachlam˘die majú identick˘ systém replikácie, ako chlam˘die a naz˘vajú sa tieÏ
environmentálne chlam˘die av‰ak parachlam˘die sa replikujú v amébach a môÏu rásÈ i vo Vero
bunkách. V tele voºne Ïijúcich améb sa zisÈujú chlam˘diám podobné endosymbiotické útvary. Diskutuje sa, ãi tieto sysmbionty sa zúãastÀujú na patogenetick˘ch procesoch. Jasné klinické údaje nateraz
ch˘bajú. Sú pokusy urãovaÈ i druhy av‰ak v‰etky majú zatiaº pred pomenovaním oznaãenie Candidatus, napríklad Candidatus Metachlamydia lacustris, Candidatus Protochlamydia amoebophila
a pod.
Paracoccus sa skladá z kokoidn˘ch aÏ paliãkovit˘ch baktérii, gramnegatívnych, nepohybliv˘ch, pôvodne rôzne zadelen˘ch. Izolovali sa z pôdy, odpadov˘ch vôd z mnoh˘ch lokalít na zemeguli. Patria medzi
extrémofilné organizmy a majú k tomu prispôsoben˘ i metabolizmus, rastú a mnoÏia sa za aeróbnych
i anaeróbnych podmienok. Zaradené sú do ãeºade Rhodobacteraceae. Patria k baktériám dôleÏit˘m
pre Ïivotné prostredie, ktoré redukujú, oxidujú, degradujú rôzne látky a vytvárajú pre Ïivot potrebné
zlúãeniny. Rod obsahuje viacej druhov a treba pripomenúÈ, Ïe jeden sa volá Paracoccus kocurii, pomenoan˘ na poãesÈ ãeského mikrobiológa M. Kocura.
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Z druhov uvádzame:
Paracoccus alcaliphilus
Paracoccus aminophilus
Paracoccus aminovarans
Paracoccus bengalensis

Paracoccus denitrificans
Paracoccus ferrooxidans
Paracoccus halotolerans
Paracoccus kocurii a iné.

Paraliobacillus je rod zloÏen˘ z halofiln˘ch, extrémne halotolerantn˘ch a alkalifiln˘ch grampozitívnych baktérií, izolovan˘ch z rozkladajúcich sa morsk˘ch rias v Japonsku. Baktérie sú pohyblivé (peritrichy), tvoria endospóry a jednoznaãne súvisia s morom a jeho prostredím. Zaãlenené sú do ãeºade
Bacillaceae.
Do rodu patria druhy:
Paraliobacillus quinghaiensis
Paraliobacillus ryukyuensis
Patria medzi baktérie Ïivotného prostredia.
Parascardovia je rod, ktor˘ vznikol neskor‰ie, pretoÏe pred t˘m bol zaãlenen˘ do rodu Bifidobacterium. Jedin˘m reprezentantom je Parascardovia denticolens, opísaná v roku 1996 a v star‰ej literatúre je uvádzaná ako Bifidobacterium denticolens. Ide o grampozitívnu, anaeróbnu, pleomorfnú paliãku,
zadelenú do ãeºade Bifidobacteriaceae. Meno rod získal podºa talianskeho mikrobiológa V. Scardovi.
Parascardovia denticolens obsahuje vysok˘ obsah G+C (55 %) a tvorí kyselinu octovú a kyselinu
mlieãnu ako hlavn˘ fermentaãn˘ produkt. Prv˘krát bol izolovan˘ zo zubného kazu, av‰ak neskôr sa na‰iel i v in˘ch ãastiach organizmu, ako napríklad v rôznych ãastiach intestinálneho systému ãloveka
a zvierat, ako i v ich produktoch, vrátane slín a fekálií. Zistil sa tieÏ v materskom mlieku.
Parvimonas je rod tvoren˘ grampozitívnymi kokmi, usporiadan˘mi v pároch alebo v krat‰ích retiazkach. Kmene sú obligátne anaeróbne, asacharolytické a koneãn˘mi produktmi metabolizmu sú acetát,
laktát a niekedy i sukcinát. Rod bol zaraden˘ do ãeºade Peptostreptococcaceae. Izoloval sa najmä z ústnej dutiny pri dento-alveolárnych infekciách, pri abscesoch mäkkého tkaniva a po uhryznutí zvieraÈom.
V rámci rodu sa uvádza jeden druh Parvimonas micra (star‰ie názvy v literatúre Peptostreptococcus
micros, Micromonas micros).
Pasteurella je rod, do ktorého patria malé, nepohyblivé, gramnegatívne paliãky. V patologickom materiáli môÏu maÈ puzdro. Patria medzi pleomorfné fakultatívne anaeróbne baktérie Zaraìuje sa do ãeºade Pasteurellaceae. Pomenovanie dostali podºa francúzskeho mikrobiológa L. Pasteura a jeho meno
nesie i Pasteurov ústav v ParíÏi. Kmene rodu Pasteurella sú patogénne najmä pre zvieratá (cicavce
i vtáky) a príleÏitostne i pre ãloveka (po poranení, uhryznutí a pod.). MôÏu spôsobovaÈ i oportúnne infekcie. V mieste poranenia vzniká absces, flegmóna aÏ generalizovan˘ zápal s prejavmi na pºúcach,
v kæboch, mozgov˘ch blanách, kostiach (osteomyelitis). PrameÀom pôvodcu nákazy sú zvieratá. Pasteurelly sú citlivé na antibiotiká najmä na penicilínové.
Najznámej‰ie druhy sú:
Pasteurella canis
Pasteurella dagmatis
Pasteurella gallinarum
Pasteurella haemolytica
Pasteurella stomatis
Pasteurella mairii
Pasteurella testudinis
Pasteurella trehalosi

Pasteurella multocida subsp. gallicida
Pasteurella multocida subsp. multocida
Pasteurella multocida subsp. septica
Pasteurella bettyae
Pasteurella granulomatis
Pasteurella lymphangitis
Pasteurella pneumotropica
Pasteurella caballi
Do in˘ch rodov preradené druhy:
Pasteurella ureae → Actinobacillus ureae
Pasteurella anatipestifer → Bergeyella anatipestifer
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Pectobacterium je rod, ktor˘ tvoria gramnegatívne, pohyblivé paliãky, vybavené biãíkmi (peritrichálne), usporiadané jednotlivo alebo v pároch. Sú fakultatívne anaeróbne. Optimálna teplota rastu je
26 aÏ 30 °C. Produkujú pektolytické enz˘my a majú pozitívnu produkciu katalázy, redukciu nitrátov,
hydrol˘zu eskulínu a utilizáciu acetátu. Zaradené sú do ãeºade Enterobacteriaceae. Boli izolované
najmä z rastlín.
Pectobacterium atrosepticum – izolované zo zemiakov a paradajok
Pectobacterium betavasculorum – izolované z repy, artiãoku, slneãnice a paradajok,
Pectobacterium cacticida – izolované z kaktusu,
Pectobacterium carotovorum – izolované z mrkvy, z cibule, z brokolice, z kapusty, zo zemiakov, zo
zeleru, z paradajok, z hlávkového ‰alátu a z niektor˘ch kvetov,
Pectobacterium wasabiae – izolované z japonského chrenu,
Kmene rodu Pectobacterium sú patogénne najmä pre rastliny (hniloba, tvorba nádorov˘ch útvarov,
vaskulárna nekróza a pod.). V humánnej medicíne môÏu niektoré kmene zohraÈ funkciu oportúnne patogénnych baktérií po konzumácii pokazen˘ch zeleninov˘ch potravín. Okrem uveden˘ch druhov
v rámci rodu Pectobacterium existuje viacej genospecies a subspecies, o ktoré majú záujem odborníci
z potravinárskej oblasti.
Pedobacter je rod, ktor˘ sa skladá z paliãkovit˘ch gramnegatívnych baktérií, ktoré netvoria spóry a sú
zaãlenené do ãeºade Sphingobacteriaceae. Zaujímavé sú i t˘m, Ïe niektoré kmene produkujú heparinázu, ktorá rozkladá heparín. Boli izolované na celom svete. Rod sa skladá z nasledovn˘ch druhov:
Pedobacter heparinus – izolovan˘ zo suchej pôdy,
Pedobacter africanus – izolovan˘ z priemyselného odpadu a pôdy v Belfaste, v JuÏnej Afrike, v Namibii, v Prétorii, vo V˘chodnom Kavangu,
Pedobacter piscium – izolovan˘ vo viacer˘ch ãastiach sveta,
Pedobacter saltans – izolovan˘ na Islande z pôdy, ìalej v Belgocku a v Nemecku,
Pedobacter (Sphingobacterium) spiritivorum – izolovan˘ z intrauterinného telieska v USA,
Pedobacter (Sphingobacterium) multivorum – izolovan˘ z pôdy a zo sleziny v Dánsku, izolovali sa
e‰te opakovane z pôdy, z ventrikulárnej tekutiny fétu, z ºudsk˘ch abscesov a z rán, z ºudského spúta
(v USA) a z in˘ch materiálov.
Pediococcus je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, nepohybliv˘ch, spóry netvoriacich baktérií zaraden˘ch do
ãeºade Lactobacillaceae. Usporiadané sú jednotlivo, v dvojiciach a tetrádach. Patria medzi anaeróbne
baktérie, fermentujú cukry, koneãn˘m produktom ich metabolizmu je kyselina mlieãna. Izolujú sa z kvasen˘ch potravín (rastlinné kvasené potraviny), zrejúce syrové v˘robky a rôzne spracované mäsá (napr. salámy, klobásy atì.), z miest, kde sa pripravuje pivo, alkohol, víno, komposty a pod. Baktérie tohto rodu
sú dôleÏité i pre priemysel a to pre svoje kvasné vlastnosti a pre produkciu antibakteriálnych látok (bakteriocíny), úãinn˘ch voãi mnoh˘m patogénnym baktériám a tieÏ pre ich typickú vôÀu. Rastú a rozmnoÏujú sa pri teplote 35 aÏ 40 °C a pri pH 4,5 aÏ 8. Niektoré druhy majú plazmidy, ktoré kódujú produkciu
enz˘mov a niektoré genotypické vlastnosti. Niektoré druhy môÏu pôsobiÈ ako oportúnne patogénne baktérie, najmä u detí a môÏu byÈ príãinou meningitíd, pooperaãn˘ch zápalov a dokonca septick˘ch stavov.
Rod má vy‰e 20 druhov, ktoré sa lí‰ia metabolick˘mi schopnosÈami a funkãne. Uvedú sa niektoré druhy:
Pediococcus claussenii
Pediococcus acidilactici
Pediococcus stilesii
Pediococcus cellicola
Pediococcus ethanolidurans
Pediococcus damnosus
Pediococcus argentinicus a iné.
Pediococcus pentosaceus
Peptoniphilus je nov‰í rod, zloÏen˘ z grampozitívnych, ovoidn˘ch kokov, usporiadan˘ch v pároch,
v tetrádach alebo v zhlukoch, ktoré netvoria spóry. Sú nepohyblivé a striktne anaeróbne. Zaradenie do
ãeºade je podmieneãné, v popredí je ãeºaì Clostridiaceae, ale uvádza sa e‰te nejasnosÈ Incertae sedis.
O rod Peptoniphilus majú záujem najmä veterinárni lekári a mikrobiológovia, pretoÏe jednotlivé druhy sa vyskytujú najmä u domácich zvierat. MôÏu sa v‰ak vyskytnúÈ i u ãloveka a spôsobiÈ komplikácie.
U dobytka sa izolovali baktérie tohto rodu zo spojoviek, z nosa, z mandlí, z po‰vy, z koÏe a z interdigitálnych priestorov. U o‰ípan˘ch z ústnej dutiny, faryngu, nosa, z oblasti pupka a z interdigitálnych ãas-
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tí. âasto sa izolujú v asociácii s in˘mi baktériami pri pneumónii, abscesoch peãene a pºúc. Sú ãastou
príãinou zápalu vemena u kráv. V asociácii najãastej‰ie baktérie sú Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum, Porphyromonas levii, Streptococcus dysgalactiae a z peptonifilov je to druh
Peptoniphilus indolicus. Pri bakteriologickom vy‰etrení Peptoniphilus môÏe tvoriÈ aÏ 85 %. V˘skyt infekcií spôsoben˘ch kmeÀmi tohto rodu je najvy‰‰í v lete (júl a august). Predpokladá sa, Ïe ochorenia
prená‰a v Európe mucha Hydrotaea irritans, k˘m v in˘ch ãastiach sveta sa môÏu uplatÀovaÈ iné vektory. U ºudí sa druhy tohto rodu izolujú zriedka. Popísané sú prípady infekcie koÏe a superficiálne abscesy. Rod Peptoniphilus má viacej druhov a pozoruhodn˘ je jeden druh pomenovan˘ snáì podºa M. Gorbaãova – Peptoniphilus gorbachii. ëal‰ie druhy sú:
Peptoniphilus indolicus
Peptoniphilus coxii
Peptoniphilus ivorii
Peptoniphilus duerdenii
Peptoniphilus lacrimalis
Peptoniphilus gorbachii
Peptoniphilus olsenii a iné.
Peptoniphilus harei
Peptococcus je rod, ktor˘ obsahuje skupinu grampozitívnych, obligatórne anaeróbnych, guºovit˘ch
baktérií usporiadan˘ch jednotlivo alebo v zhlukoch. Nie sú usporiadané do retiazok na rozdiel od peptostreptokokov. Sú súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka a teplokrvn˘ch Ïivoãíchov. Rod
Peptococcus sa zaãleÀuje do ãeºade Peptococcaceae, ktorá má 10 rodov. Najãastej‰ie sa izolujú z ústnej
dutiny, horn˘ch d˘chacích ciest, z hrubého ãreva. MôÏu sa vyskytnúÈ i v patologick˘ch materiáloch najmä z hnisu, z abscesov, a z urogenitálneho traktu. Typov˘m druhom je Peptococcus niger. V minulosti
do rodu Peptococcus patrilo viacej druhov a v súãasnosti je zloÏenie nasledovné:
Peptococcus aerogenes
Peptococcus constelatus
Do rodu Peptostreptococcous, alebo Staphylococcus boli presunuté:
Peptococcus asaccharolyticus → Peptostreptococcus asaccharolyticus
Peptococcus glycinophilus → Peptostreptococcus micros
Peptococcus indolicus → Peptostreptococcus indolicus
Peptococcus magnus → Peptostreptococcus magnus
Peptococcus prevotii → Peptostreptococcus prevotii
Peptococcus saccharolyticus → Staphylococcus saccharolyticus
Peptostreptococcus je rod tvoren˘ skupinou obligátne anaeróbnych guºovit˘ch baktérií, ktoré sú usporiadané v pároch alebo v krat‰ích retiazkach. Zaradené sú do ãeºade Clostridiaceae. Patria medzi komenzálne mikroorganizmy a patogeneticky sa uplatÀujú vtedy, keì to obranyschopnosÈ makroorganizmu umoÏÀuje. Sú súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka, vyskytujú sa v ústnej dutine,
intestinálnom a urogenitálnom trakte (po‰va Ïien) a na koÏi. âasto sa vyskytujú s in˘mi mikroorganizmami a môÏu spôsobiÈ ÈaÏké infekcie. MôÏu spôsobovaÈ abscesy mozgu, peãene, hrudníka a pºúc, ako
i generalizovanú nekrotizujúcu infekciu mäkkého tkaniva. Zvlá‰tnu jednotku tvorí anaeróbna streptokoková myonekróza, ktorá sa podobá anaeróbnym traumatózam zapríãinen˘m klostrídiami. Patria
medzi ãasto izolované anaeróbne mikroorganizmy. Väã‰inou v‰ak ide o zmie‰ané infekcie. Streptokoky (aeróbne, anaeróbne a mikroaerofilné) predstavujú veºkú skupinu baktérií. Lep‰ie sa poznajú fenotypické i genotypické vlastnosti a preto niet divu, Ïe nastáva u nich reklasifikácia spojená s ich in˘m
zatriedením a mnohokrát i pomenovaním.
Do rodu Peptostreptococcus patria nasledovné druhy:
Peptostreptococcus anaerobius
Peptostreptococcus asaccharolyticus
Peptostreptococcus barnesae
Peptostreptococcus harei
Peptostreptococcus indolicus

Peptostreptococcus ivorii
Peptostreptococcus magnus
Peptostreptococcus micros
Peptostreptococcus prevotii
Peptostreptococcus vaginalis a iné.

Do iného rodu bol zaraden˘ druh:
Peptostreptococcus productus → Ruminococcus productus
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Pfeifferella je meno rodu známeho z minulosti, kedy sa skupina baktérií naz˘vala Pfeifferella. Rod v‰ak
zanikol a jednotlivé druhy sa zaradili do in˘ch rodov. Ako príklad moÏno uviesÈ:
Pfeifferella anatipestifer → Bergeyella anatipestifer
Pfeifferella mallei → Burkholderia mallei
Rod sa uÏ neuvádza v oficiálnych uãebniciach. Existujú v‰ak názvy spojene s menom Pfeiffer, ako
Pfeifferové bunky (pri infekãnej mononukleóze), Pfeifferov syndróm a iné.
Phenylobacterium je nov‰í rod z prostredia ãloveka známy t˘m, Ïe je schopn˘ utilizovaÈ chloridazón,
antipyrín a pyramidón ako jedin˘ zdroj uhlíka z rôznych vzoriek pôdy. Ide o gramnegatívne, aeróbne
baktérie, paliãkovitého alebo kokobacilárneho tvaru, vyskytujúce sa jednotlivo, v pároch alebo v krat‰ích retiazkach, ktoré nie sú pohyblivé a netvoria spóry. Pri kultivácii vyÏadujú vitamín B12 ako rastov˘
faktor, majú pozitívnu katalázu, oxidázu a produkujú H2S. Zaradené sú do ãeºade Caulobacteraceae.
Kmene tohto rodu sa vyskytujú v prírode, podieºajú sa na oãisÈovaní kontaminovanej pôdy a po ich aplikácii králikom a potkanom sa nezistili patologické príznaky. Existuje v‰ak málo prác, v ktor˘ch sa popisujú príznaky u ãloveka najmä na koÏi spôsobené t˘mito baktériami. Typov˘m druhom je Phenylobacterium immobile. V rámci rodu bolo v‰ak popísan˘ch niekoºko druhov a ãasÈ z nich patrí medzi
genospecies. Známej‰ie druhy sú:
Phenylobacterium zucineum
Phenylobacterium koreense

Phenylobacterium lituiforme
Phenylobacterium composti a iné.

Photobacterium je rod zloÏen˘ z fakultatívne anaeróbnych a gramnegatívnych baktérií, ktoré majú
schopnosÈ bioluminiscencie, emitujú Ïiarenie. Morfologicky sú to pohyblivé paliãky, majú 1 aÏ 3 polárne biãíky, netvoria endospóry a sú chemoorganotropné. Zaradené sú do ãeºade Vibrionaceae. Vyskytujú sa v morskej vode a na povrchu svetieºkujúcich r˘b. Majú v˘znam pre biotechnológie, pre zdravotn˘ stav r˘b a sekundárne i pre zdravotn˘ stav ãloveka. V biotechnológiách sa pouÏívajú ako
biomarkery pri genetick˘ch modifikáciách. Photobacterium produkujú svetlo prostredníctvom enz˘mu
luciferázy. Spojením génu pre luciferázu so segmentom DNA, ktor˘ kóduje nejakú vlastnosÈ u experimentálneho objektu, po skonãení prenosu pridáme do systému luciferín, substrát pre luciferázu a v pozitívnom prípade nastáva dokázateºné Ïiarenie. Uveden˘ systém moÏno pouÏiÈ v mnoh˘ch biologick˘ch
sledovaniach napríklad aj pri úãinnosti toxínu a jeho inhibítorov. Photobacterium spôsobuje ochorenia
r˘b a in˘ch morsk˘ch Ïivoãíchov. V dôsledku jeho aktivity sa zniÏuje ekonomická efektivita komerãného pestovania r˘b. Nastáva kazenie a hnitie r˘b, ão môÏe po konzumácii vyvolaÈ u konzumenta zdravotné problémy. Okrem toho niektoré druhy tohto rodu tvoria exoprodukty s toxick˘m a cytolytick˘m
úãinkom na tkanivo ãloveka a môÏu zapríãiniÈ komplikácie po poranení a preniknutí do mäkk˘ch tkanív. Niektoré druhy produkujú chitinázu, ktorá môÏe degradovaÈ lastúry krabov a vzniká tzv. „shell disease“ (ochorenie lastúr).
Photobacterium má asi 20 druhov s viacer˘mi subspecies, ako sú:
Photobacterium augustum
Photobacterium aplysiae
Photobacterium damselae (Vibrio damselae)
Photobacterium fischeri
Photobacterium frigidiphilum
Photobacterium ganghwense

Photobacterium halotolerans
Photobacterium histaminum
Photobacterium indicum
Photobacterium leiognathi
Photobacterium phosphoreum
Photobacterium profundum a iné.

Photorhabdus je rod, ktor˘ obsahuje zvlá‰tne baktérie, ktoré Ïijú v intestinálnom trakte entomopatogénnych nematód z ãeºade Heterorhabditidae. Morfologicky ide o gramnegatívne paliãky zaradené do
ãeºade Enterobacteriaceae. Keì hmyz napadne príslu‰níka z nematód, baktérie sú uvoºnené do krvného rieãiska a usmrcujú pomerne r˘chlo hmyz, ãím pripravujú v˘Ïivu pre nematódy a pre seba. Okrem
toho baktérie svojimi exoproduktami pôsobia antagonisticky na iné mikroorganizmy. Kmene tohto
rodu vytvárajú na objekte kolónie a svetielkujú. O tomto fenoméne sa veºa pí‰e a diskutuje, pretoÏe
u niektor˘ch vojakov poãas obãianskej vojny v USA a prvej Svetovej vojny sa lep‰ie hojili rany, ktoré
vydávali svetielka a fenomén dostal prez˘vku „Anjelské Ïiarenie“. UÏ sú komerãne pripravené zmesi,
ktoré sa pouÏívajú na boj s hmyzom a tento biologick˘ postup sa uprednostÀuje pred chemick˘mi
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insekticídnymi prípravkami. Druhy tohto rodu sú predmetom intenzívneho ‰túdia najmä vedcov z oblasti poºnohospodárstva. Treba pripomenúÈ, Ïe sa popísali i prípady, kde druhy rodu Photorhabdus
boli patogenetick˘m ãiniteºom u niekoºk˘ch pacientov s koÏn˘mi komplikáciami a to v USA (Texas)
a v Austrálii. V rámci rodu prejavujú aktivitu najmä druhy:
Photorhabdus luminescens
Photorhabdus asymbiotica

Photorhabdus temperata

Pigmentiphaga je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, paliãkovit˘ch a fakultatívne anaeróbnych,
pohybliv˘ch (Pigmentiphaga kullae) i nepohybliv˘ch (Pigmentiphaga daeguensis) baktérií zaraden˘ch do ãeºade Alcaligenaceae. Ich základnou vlastnosÈou je dekolorizovaÈ azofarbivá v okolí a degradovaÈ niektoré lieãivá a organické zlúãeniny v prostredí. Izolovali sa z vonkaj‰ieho prostredia (odpadová a morská voda, voda z prílivu a odlivu, nánosy z morskej vody atì.). Dávajú pozitívnu reakciu na
oxidázu a katalázu a rastú pri teplote 30, 37 a 42 °C, av‰ak nerastú pri teplote 4 °C. Existuje málo údajov o ich úãasti v patologick˘ch procesoch. Bol opísan˘ stav s akútnou otitídou, potransplantaãn˘mi
komplikáciami a niektoré druhy sa izolovali z ºudskej stolice. V rámci rodu existujú nasledovné druhy:
Pigmentiphaga daeguensis
Pigmentiphaga kullae

Pigmentiphaga litoralis
Pigmentiphaga soli

Planococcus je rod, do ktorého patria grampozitívne koky, usporiadané jednotlivo, po dvoch a príleÏitostne po ‰tyroch. Sú pohyblivé, aeróbne, chemoorganotrofné a optimálna teplota rastu je 27 aÏ
37 °C. Hlavné diagnostické znaky sú pozitívna kataláza, negatívna oxidáza, rast v 12 % NaCl a produkcia ÏltooranÏového pigmentu. Zaradené sú do ãeºade Planococcaceae. Izolovali sa z morskej vody,
planktónu cyanobaktérií, z rias a zo stolice holuba. Záujem o rod majú rastlinná a veterinárna patológia a ãiastoãne i medicína, kde sú údaje o vzniku hypersenzitivity k uveden˘m baktériám. Do tohto rodu patria nasledovné druhy:
Planococcus antarticus
Planococcus citreus
Planococcus columbae

Planococcus kocurii
Planococcus maritimus
Planococcus maitriensis a iné.

Plazmidy (angl. plasmids) sú malé cirkulárne molekuly DNA vyskytujúce sa v bakteriálnych bunkách
a to nezávisle od ich chromozómu. Plazmidy sa môÏu extrachromozomálne replikovaÈ a môÏu sa tieÏ
spájaÈ s chromozómom. Vzniká tzv. epizomálny plazmid. Nie sú potrebné pre existenciu, t.j. pre základné Ïivotné funkcie bakteriálnej bunky. KaÏd˘ plazmid je nositeºom urãit˘ch génov (1 aÏ 100),
ktoré kódujú niektoré znaky prejavujúce sa vo fenotype bunky. Existujú v‰ak i kryptogénne plazmidy,
ktoré sú v bunke, nevie sa v‰ak o ich úlohe. Plazmidy majú vlastnú systematiku a nomenklatúru. Delíme ich podºa veºkosti na veºké a malé a podºa infekãnosti. V˘skyt poãtu plazmidov v jednej bunke je
podmienen˘ ich kompatibilitou, ãi potrebujú 1 alebo viacej miest na prichytenie na cytoplazmatickú
membránu. Uviedlo sa uÏ epizómov˘ plazmid, ktor˘ prechádza reverzibilne z autonómneho stavu do
integrovaného stavu (integruje sa do bakteriálneho chromozómu). Kompatibilitné plazmidy sú schopné udrÏiavaÈ sa súãasne v tej istej bunke a prechádzaÈ ako genetická informácia na ìal‰ie potomstvo,
k˘m inkompatibilitné plazmidy nemajú uvedenú schopnosÈ zotrvávaÈ v tej istej bunke a dediÈ sa do ich
potomstva. Konjugatívne plazmidy majú gény pre syntézu pilusov (sex-pili), ktoré zabezpeãujú pri konjugácii spojenie dvoch buniek a prenos genetického materiálu z donora na recipienta. Oznaãujú sa ako
F-faktor a donor je F+, k˘m recipient F– a prijíma DNA z druhej bunky. R-faktory sú plazmidy kódujúce rezistenciu k urãit˘m antibiotikám. Skladajú sa obyãajne z dvoch zloÏiek, z RTF (resistance transfer factor) a z rôzne veºkého poãtu génov rezistencie. Biochemická podstata rezistencie na antibiotiká,
ktorá je kódovaná plazmidmi, sa odvíja od nasledovn˘ch dejov:
– zastavenie transportu antibiotík do bunky alebo zníÏenie jeho penetrácie,
– zmena cieºového miesta pre antibiotiká v bunke a zoslabenie alebo zru‰enie väzby antibiotika
na potrebné miesto,
– inaktivácia antibiotika úãinkom enz˘mov, kódovan˘ch plazmidmi.
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Jednotlivé stupne rezistencie na antibiotiká môÏu byÈ kon‰titutívne alebo indukovateºné génmi na
plazmidoch, napríklad produkcia beta-laktamáz, ktoré katalyzujú hydrol˘zu beta-laktámového kruhu
za súãasnej inaktivácie penicilínov.
Je známych viacero typov plazmidov:
• N-plazmid – sú plazmidy kódujúce schopnosÈ viazaÈ vzdu‰n˘ dusík (N2),
• Ti-plazmid – na t˘chto plazmidoch sú gény, ktoré vyvolávajú tvorbu nádorov na koreÀoch dvojklonn˘ch rastlín,
• R-plazmidy – nesú gény rezistencie voãi antibiotikám,
• F-plazmidy – pomenované tieÏ fertilné plazmidy, majú zodpovednosÈ za vznik tzv. pilusov (jednotné
ãíslo pilus), ktoré umoÏÀujú vytvorenie cytoplazmatick˘ch mostíkov medzi bunkami a potom v˘menu plazmidov,
• Col-plazmidy – kódujú tvorbu kolicínu v ãeºadi Enterobacteriaceae, ão je proteín schopn˘ inaktivovaÈ iné baktérie. Niekedy sa kolicinotypia pouÏíva na klasifikáciu a identifikáciu urãit˘ch bakteriálnych kmeÀov.
• Deg-plazmidy – sú plazmidy majúce schopnosÈ kódovaÈ odbúravanie mnoh˘ch látok (naftalén, fenoly a iné) alebo redukovaÈ soli ÈaÏk˘ch kovov.
Plazmidy sa stali predmetom záujmu odborníkov v biotechnológiách, pretoÏe umoÏÀujú kon‰truovaÈ
bakteriálne kmene s definovan˘mi a uÏitoãn˘mi vlastnosÈami a umoÏÀujú inkorporovaÈ do baktérií i gény z eukaryotick˘ch buniek a tak získaÈ potrebné látky pre lieãbu (inzulín, hormóny, oãkovacie látky
apod.), pre potravinársky a poºnohospodársky priemysel a pre remedikáciu Ïivotného prostredia.
Plectridium tetani je star‰í názov pre Clostridium tetani.
Plesiomonas shigelloides (star‰í názov Aeromonas shigelloides) je jedin˘ zástupca uvedeného rodu.
Rod Plesiomonas patrí podºa jednej skupiny do ãeºade Enterobacteriaceae, k˘m podºa druhej do ãeºade Plesiomonaceae. Rod Aeromonas je súãasÈou ãeºade Aeromonadaceae. Predstavuje gramnegatívnu
fakultatívne anaeróbnu paliãku, usporiadanú v pároch alebo v krat‰ích retiazkach, pohyblivú v dôsledku biãíka (biãíkov) na jednom póle. Vyskytuje sa u mnoh˘ch studenokrvn˘ch i teplokrvn˘ch Ïivoãíchov
a nachádza sa vo vode najmä v trópoch a subtrópoch. Izolovan˘ bol zo stolice opíc, zvierat a ãloveka.
MôÏe vyvolaÈ gastroenteritídy podobné dyzentérii s krvav˘mi stolicami. CitlivosÈ na ATB je podobná
ako u ostatn˘ch enterobaktérií. Pri v˘skyte ochorenia sa uplatÀuje i stav obranyschopnosti postihnutého, pretoÏe ochorenie sa vyskytuje iba u osôb so zníÏenou imunitou. Kmene rodu Plesiomonas majú
antigény, ktoré reagujú aj so ‰igelami, nastáva tu skríÏená reaktivita. Odlí‰enie kmeÀov Shigella od
kmeÀov Plesiomonas v stolici postihnutej osoby moÏno uskutoãniÈ oxidázov˘m testom. Plasiomonas je
oxidáza pozitívna, k˘m Shigella je oxidáza negatívna. Podobne moÏno odlí‰iÈ Plesiomonas od Aeromonas. Aeromonas je pozitívna baktéria na deoxiribonukeázu, k˘m Plesiomonas je negatívna.
V Strednej Európe sa Plesiomonas izoluje veºmi zriedka.
Pontibacillus je rod, ktor˘ sa skladá z fakultatívne anaeróbnych, mierne halofiln˘ch, grampozitívnych
a endospópry tvoriacich baktérií, ktoré sú pohyblivé (biãíky – peritrichy) a dávajú pozitívne reakcie na
katalázu a oxidázu. Majú paliãkovit˘ tvar a izolovali sa zo slanej pôdy, soºn˘ch solárií, z morsk˘ch jeÏkov a koralov. Zaãlenené sú do ãeºade Bacillaceae. MôÏu sa vyuÏívaÈ v biotechnológiách ako zdroje
produkcie rôznych enz˘mov. Spôsobujú ochorenia rastlín a morsk˘ch Ïivoãíchov. Nie sú údaje o ºudskej
patogenite a ãlovek môÏe ochorieÈ sekundárne po konzumácii pokazen˘ch rastlinn˘ch potravín alebo
potravín morského pôvodu. Najznámej‰ie druhy sú:
Pontibacillus marinus
Pontibacillus chubgwhensis
Pontibacillus yanchengensis
Pontibacillus halophillus
a niekoºko genospecies.
Pontibacillus litoralis
PPLO → Pleuro-Pneumoniae-Like-Organizmus → Mycoplasma
Porphyromonas je nov˘ rod baktérií, ktoré boli predt˘m súãasÈou rodu Bacteroides a nateraz nielen
vytvára nov˘ rod, ale patrí i do ãeºade Porphyromonadaceae. Sú to anaeróbne, gramnegatívne, nefer-
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mentujúce pleomorfné paliãky. Niektoré sa e‰te v star‰ej literatúre uvádzajú ako Bacteroides. Vyskytujú sa na sliznici orofaryngu, osídºujú sulcus dentogingivalis a predpokladá sa, Ïe participujú na patogenéze chronick˘ch parodontitíd. Izolovali sa v rámci osídlenia slizníc horn˘ch d˘chacích ciest, z abscesov v oblasti ústnej dutiny a tieÏ pri vy‰etrení gastrointestinálneho traktu.
Najznámej‰ie druhy sú:
Porphyromonas macacae
Porphyromonas gingivalis
Porphyromonas cangingivalis
Porphyromonas endodontalis
Porphyromonas salivosa
Porfyromonas asaccharolytica
Porphyromonas circumdentaria a iné.
Porphyromonas levii
Postsplenektómov˘ syndróm sa pozoruje u pacientov po odstránení sleziny, u ktor˘ch je zv˘‰ené riziko
septick˘ch komplikácií s moÏn˘mi letálnymi následkami. Pri septick˘ch príznakoch môÏu byÈ v popredí prejavy meningitídy alebo pneumónie s prudk˘m a ãasto aÏ smrteºn˘m priebehom. Riziko vzniku
septick˘ch stavov po splenektómii je dvestokrát vy‰‰ie ako u osôb bez splenektómie. Obzvlá‰È sú ohrození detskí pacienti, ktorí stratili slezinu. Strata sleziny môÏe nastaÈ po úraze a niekedy sa odstraÀuje
pre iné ochorenia, ako sú trombocytopenická purpura, kongenitálna sferocytóza, získaná hemolytická
anémia, portálna hypertenzia, niektoré ochorenia spojené s funkciou RES a talasémia. Na vyvolaní
postsplenektómového syndrómu sa podieºajú najmä kmene Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae a Escherichia coli. Funkcia sleziny súvisí s obranou proti baktériám a má kºúãovú úlohu v obrane proti pneumokokom, ktoré sú ãasto príãinou uvedeného syndrómu.
Pacientom po splenektómii treba venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ, vãas aplikovaÈ úãinnú terapiu a v rámci
prevencie oãkovaÈ pneumokokovou vakcínou.
Pragia fontium – ide o druh patriaci do rodu Pragia a zaraden˘ na základe biochemick˘ch vlastností
do ãeºade Enterobacteriaceae. Opísala ho na základe izolácie v meste Praha Eva Aldová so skupinou
pracovníkov v roku 1988. Izolovan˘ bol najmä z vody, av‰ak bol zachyten˘ i od zdravej pacientky v stolici. Rod reprezentuje jedin˘ druh Pragia fontium.
Precipitaãné reakcie sa pouÏívajú v mikrobiologickej priamej i nepriamej diagnostike. Ide o sérologickú metódu, pri ktorej reaguje protilátka s antigénom v koloidálnom stave. Po reakcii vzniká precipitát.
Precipitaãnú metódu moÏno realizovaÈ v tekutom prostredí, kedy vypadáva z roztoku precipitát alebo
v gélovom prostredí (napr. ‰peciálne upraven˘ agar), kedy vznikajú tzv. precipitaãné línie (Ochterlonyho metóda, Manciniho radiálna difúzia, imunodifúzne techniky a pod.). Precipitaãné metódy a ich modifikácie sa pouÏívajú buì na urãenie neznámeho antigénu pomocou známych protilátok alebo opaãne
na základe známeho antigénu sa urãujú neznáme protilátky. Precipitaãné reakcie sú základom pre diagnostiku sysfilisu, echinokokov, trichinelózy, pri skupinovom urãovaní streptokokov. Pri diagnostike antraxu sa pouÏívala tzv. Ascoliho termoprecipitaãná reakcia, pri ktorej sa antigén pripravil z tela uhynut˘ch zvierat povarením. Precipitaãné reakcie a ich modifikácie sa pouÏívajú nielen v mikrobiológii ale
i v imunológii a v klinickej diagnostike.
Prevotella je nov˘ rod pomenovan˘ podºa francúzskeho mikrobiológa A. R. Prévota. Jednotlivé druhy
patrili v minulosti do rodu Bacteroides. Ide o gramnegatívne, anaeróbne paliãky, z ktor˘ch niektoré vytvárajú pigment. Ich v˘skyt sa spája najmä s ãlovekom a so zápalmi v ústnej dutine. Niektoré druhy produkujú IgAproteázu ‰tepiacu imunoglobulín triedy A, ktor˘ je kºúãov˘m faktorom slizniãnej imunity
v ústnej dutine. Okrem úãasti na zápalov˘ch procesoch v ústnej dutine sa dávajú do súvisu s v˘skytom
akútnej ulceratívnej a nekrotizujúcej gingivitídy oznaãovanej ako ANUG (acute necrotizing ulcerative
gingivitis). Prevotelly sa môÏu zistiÈ i v in˘ch patologick˘ch materiáloch, napr. zo Ïenskej po‰vy, z krvi,
z punktátov a pod. Prevotelly sa nachádzajú i u zvierat v ústnej dutine, v gastro-intestinálnom a uro-genitálnom trakte. V˘skyt prevotell, ako sa uvádza, súvisí i s dietetick˘mi návykmi.
Medzi prevotelly sa zaraìujú:
Prevotella disiens
Prevotella intermedia
Prevotella buccae
Prevotella melaninogenica
Prevotella buccalis
Prevotella bivia
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Prevotella corporis
Prevotella denticola
Prevotella loescheii
Prevotella oralis

Prevotella oris
Prevotella ruminicola subsp. brevis
Prevotella ruminicola subsp.ruminicola
a iné.

Probiotiká sú podºa definície FAO/WHO v˘Ïivové prípravky so Ïiv˘mi mikroorganizmami, ktoré podávané v dostatoãn˘ch mnoÏstvách majú preukázateºne pozitívny v˘znam pre príjemcu.
Obsahujú viaceré mikroorganizmy mlieãneho kvasenia, ako sú:
Lactobacillus acidophilus LA-5
Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12
Enterococcus
Saccharomyces
a iné baktérie. Kmene pouÏívané na prípravu probiotík sú klasifikované ako bezpeãné a zaraìujú sa do
kategórie GRAS (generally recognized as safe – v‰eobecne uznané ako bezpeãné). Na prípravu probiotick˘ch preparátov sa pouÏívajú:
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus johnsonii
Lactobacillus casei
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus plantarum
Sacharomyces boulardi
Streptococcus thermophilus
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium lomgum
a ojedinele i iné.

Okrem názvu Probiotikum moÏno sa stretnúÈ i s názvom Prebiotikum. Medzi prebiotiká sa
zaraìujú rastliny alebo ich súãasti, ktoré sa dostávajú do hrubého ãreva, kde sú rozloÏené a ich finálne produkty podporujú rast urãit˘ch baktérií. Na základe nov‰ích v˘skumov poãet prebiotick˘ch
látok sa zvy‰uje a pridávajú sa do niektor˘ch potravín. Medzi takéto látky sa zaraìujú inulín, sójové oligosacharidy, xylooligosacharidy a ìal‰ie cukry. V materskom mlieku sa v minulosti opisovali
tzv. bifidogénne faktory, ktoré potenciujú rast prospe‰n˘ch bifidobaktérií u dojãiat a zistilo sa, Ïe
ide o prebiotiká ktor˘m,i sú látky zo skupiny oligosacharidov. Pri príprave humanizovaného kravského mlieka sa pridávajú do vzoriek laktulóza, laktitol a viaceré oligosacharidy. Probiotiká sa aplikujú tam, kde treba obnoviÈ poru‰enú ãrevnú flóru (po lieãbe antibiotikami, cytostatick˘mi preparátmi, Ïiarením a pod.), na prevenciu niektor˘ch hnaãiek, na zv˘‰enie obranyschopnosti a pri mnoh˘ch
in˘ch klinick˘ch stavoch. Udáva sa, Ïe zniÏujú hladinu cholesterolu, inaktivujú kyslíkové a iné radikály a t˘m v‰etk˘m predchádzajú vzniku aterosklerózy, vzniku nádorov ãriev a podobne. PouÏíva sa e‰te
jeden termín Synbiotikum, ão je prípravok zloÏen˘ z probiotika a prebiotika, ktor˘ sa pridáva miesto
jedného alebo druhého prípravku a Ïiadané kmene lep‰ie a r˘chlej‰ie rastú. Sledovanie probiotík, prebiotík a synbiotík stále pokraãuje v spojitosti s hºadaním spôsobu lieãby a prevencie mnoh˘ch aktuálnych zdravotn˘ch komplikácií vypl˘vajúcich z pouÏívania antibiotík, chemoterapeutík a zmeny Ïivotného ‰t˘lu, chemizácie Ïivotného i pracovného prostredia súãasného ãloveka.
Propionibacterium je rod, do ktorého patria malé, grampozitívne paliãky, ãasto usporiadané v krat‰ích
retiazkach alebo zhlukoch. BeÏne sa nachádzajú na koÏi, v spojovkovom vaku, externom uchu, orofaryngu a v Ïenskom reprodukãnom systéme. Meno dostal podºa syntézy kyseliny propionovej v dôsledku vyuÏitia aktivity transkarboxylázov˘ch enz˘mov. Rod Propionibacterium sa zaãleÀuje do ãeºade Propionibacteriaceae. Kmene pôsobia ako fakultatívne parazity aÏ komenzálne baktérie ãloveka
a zvierat. Vyskytujú sa v okolí v˘vodov potn˘ch a mazov˘ch Ïliaz a na viacer˘ch miestach na koÏi.
U väã‰iny ºudí nerobia problémy, ale u niektor˘ch sa torpídne drÏia a spôsobujú akné a iné koÏné komplikácie. V biotechnológii sa pouÏívajú kmene propionibaktérií na prípravu vitamínu B12 , tetrapyrolov˘ch zlúãenín a pouÏívajú sa tieÏ pri príprave syrov.
Patogeneticky sa najãastej‰ie uplatÀujú Propionibacterium acnes, ktoré spôsobuje akné, vyskytujúce sa u mlad‰ích jedincov a tieÏ u star‰ích pri zavedení umelej náhrady orgánov (chlopne, kæby a pod.).
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MoÏno ich izolovaÈ z koÏe alebo z krvného rieãiska. Propionibacterium acnes stimuluje zápalovú
reakciu, produkciou mal˘ch peptidov a mikroorganizmy perzistujú v leukocytoch potn˘ch Ïliaz. Terapia je lokálna (benzoylperoxid) a celková antibiotikami (erytromycín a klindamycín). Rod má viacej
druhov a zmienime sa o niektor˘ch:
Propionibacterium acnes je najãastej‰ie izolovan˘ mikroorganizmus z celej skupiny. Okrem zodpovednosti za akné môÏe spôsobovaÈ i chronickú blefaritídu a endoftalmitídu (najmä po intraokulárnej
chirurgii). Ide o potenciálne patogénnu baktériu, ktorá je beÏne súãasÈou normálnej flóry mikroorganizmov koÏe. MôÏe sa izolovaÈ tieÏ z intestinálneho traktu ãloveka a zvierat. MôÏe spôsobiÈ endokarditídu a septickú artritídu a môÏe sa dokázaÈ v bronchoalveolárnej laváÏi aÏ v 70 % u pacientov trpiacich na sarkoidózu.
Propionibacterium acidipropionici
Propionibacterium australiense
Propionibacterium granulosum
Propionibacterium jensenii a iné.

Propionibacterium propionicum
Propionibacterium cyclohexanicum
Propionibacterium avidum

Proteobacteria je pomenovanie veºkej skupiny baktérií patogénnych i voºne Ïijúcich v prírode a fixujúcich dusík. Táto skupina baktérií sa definuje najmä geneticky podºa typickej sekvencie ribozomálnej
RNA a je pomenovaná podºa starogréckeho boha Proteusa, ktor˘ dokázal meniÈ svoj tvar. Proteobaktérie vykazujú znaãné mnoÏstvo tvarov˘ch foriem. V‰etky proteobaktérie sú gramnegatívne a majú
v bunkovej stene mureín a lipopolysacharid. Mnohé baktérie tejto skupiny majú biãíky a sú pohyblivé,
k˘m iné sa pohybujú kæzavo po podloÏke. Väã‰ina t˘chto baktérií je heterotrofná a fakultatívne alebo
obligátne anaeróbna.
Proteobaktérie sa delia na 5 skupín:
1. Alfa-proteobacteria (Rhodospirallaceae, Acetobacteriaceae, Rhizobiales, Rickettsiales, Bartonellaceae, Brucellaceae),
2. Beta-proteobacteria (Burkholderiales, Neisseriales, Kingella),
3. Gamma-proteobacteria (Chromatiales, Ectothiorhodospiraceae, Xanthomonadales, Stenotrophomonas),
4. Delta-proteobacteria (Desulfovibrionales, Bdellovibrionaceae, Myxococcales),
5. Epsilon-proteobacteria (Campylobacteraceae, Helicobacteraceae).
V uvedenom zozname sú baktérie uvedené v klasifikácii – rady (Ordo) alebo ãeºade (Famila).
U proteobaktérií je i mnoho zvlá‰tností, keì napríklad niektoré skupiny za bezkyslíkov˘ch podmienok sú schopné získavaÈ energiu i fotosyntézou, priãom vyuÏívajú síru alebo jej zlúãeniny, prípadne iné
organické molekuly ako donory elektrónov.
Propioniferax je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, kokobacilárnych baktérii, netvoriacich spóry,
fakultatívne anaeróbnych a zaraden˘ch do ãeºade Propionibacteriaceae. Majú pozitívnu katalázovú
a oxidázovú aktivitu a redukujú nitráty. Izolovali sa zo zdravej i chorobou postihnutej ºudskej koÏe.
Rod reprezentuje jeden druh Propioniferax innocuum.
Propionimicrobium je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, pleomorfn˘ch paliãiek, usporiadan˘ch v pároch,
zhlukoch a v útvaroch podobn˘ch písmenám V a Y. Morfologicky sa podobajú difteroidom. Netvoria
spóry a nie sú pohyblivé. Zaradené sú do ãeºade Propionibacteriaceae. Lep‰ie rastú v prostredí bez
kyslíka, majú fermentatívny metabolizmus, v˘sledkom je vznik propionátu, acetátu a sukcinátu. Patria
medzi normálnu, komenzálnu flóru ãloveka a zvierat a vo v˘nimoãn˘ch prípadoch môÏu vyvolaÈ i ochorenie ako iné proprionibaktérie. PrítomnosÈ tohto druhu zabraÀuje pomnoÏeniu a patogenetickému
pôsobeniu húb. Proprionimicrobium sa pridáva pokusne do probiotík urãen˘ch pre zvieratá.
Reprezentuje ho iba jeden druh Propionimicrobium lymphophilum.
Proteus – Morganella – Providencia sú 3 rody, ktoré v minulosti patrili do rodu Proteus. Uvedené rody sú súãasÈou ãeºade Enterobacteriaceae a majú s nimi rovnaké vlastnosti.
Do rodu Proteus patria druhy:
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Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Proteus pennerii
Proteus vulgaris a Proteus mirabilis boli v minulosti oznaãované ako Proteus hauseri.
Do rodu Morganella patria baktérie, ktoré boli oznaãované ako Proteus morganii.
Do rodu Providencia patrí viacero druhov. V súãasnosti sa pouÏíva nasledovná klasifikácia a nomenklatúra:
Proteus inconstans → Providencia alcalifaciens
Proteus mirabilis
Proteus morganii → Morganella morganii subsp. morganii a subsp. sibonii
Proteus penneri
Proteus rettgeri → Providencia rettgeri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia friedericiana → Providencia rustigianii
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Druhy uveden˘ch rodov môÏu byÈ súãasÈou normálnej ãrevnej flóry a pri zv˘‰enom mnoÏstve môÏu
spôsobovaÈ i intestinálne ÈaÏkosti. ZúãastÀujú sa na extraintestinálnych ochoreniach najmä urogenitálneho traktu. Niektoré providencie (Providencia rettgeri) môÏu byÈ príãinou nozokomiálnych infekcií.
Uvedené rody majú veºa vlastností podobn˘ch aÏ identick˘ch a rozdelenie nastalo aÏ po zavedení molekulovo-genetick˘ch postupov. Spoloãné majú i potenciálne faktory virulencie. K faktorom virulencie
rodov Proteus, Morganella a Providencia sa zaraìujú fimbrie, biãíky, vonkaj‰ie proteíny bunkovej steny, lipopolysacharidy, kapsulárne antigény, tvorba ureázy a proteázy ‰tiepiacej IgA, hemolyzíny, desaminázy aminokyselín a schopnosÈ vnikaÈ, pomnoÏiÈ sa a po‰kodzovaÈ hostiteºa.
Prehºad druhov rodu Proteus, Providencia a Morganella
Proteus
Providencia
Proteus hauseri (Proteus vulgaris Providencia alcalifaciens
genosp.3)
Proteus mirabilis
Providencia heimbachae
Proteus myxofaciens
Providencia rettgeri
Proteus penneri
Providencia rustigianii
Proteus vulgaris
Providencia stuartii

Morganella
Morganella morgani
subsp.morganii a sibonii

V star‰ej literatúre e‰te nájdeme pomenovanie Proteus rettgeri, Proteus morgani a pod.
Pri lieãbe antibiotikami sa vyÏaduje testovaÈ na citlivosÈ k antibiotikám kaÏd˘ izolovan˘ kmeÀ. Pri
chronick˘ch infekciách spôsoben˘ch rezistentn˘mi kmeÀmi sa v terapii osvedãili i cielene pripravené
autovakcíny.
Pseudochrobactrum je nov‰í rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, paliãkovit˘ch, nepohybliv˘ch a spóry netvoriacich baktérií, ktoré sú zaradené do ãeºade Brucellaceae. Kmene tohto rodu sa izolovali z prostredia (odpadová voda, morská voda, voda po chladení v priemysle, potravinové zloÏky z mora) a tieÏ
zo stolice ºudí, zvierat a z patologick˘ch materiálov (punktáty a iné).
Do rodu Pseudochrobactrum patria nasledovné druhy:
Pseudochrobactrum saccharolyticum
Pseudochrobactrum asaccharolyticum
Pseudochrobactrum kiredjianiae (opísan˘ 2007, Martine Kiredjian, Francúzsko)
Pseudochrobactrum glaciei
Pseudochrobactrum lubricantis
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Pseudoclavibacter je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych paliãiek, pozitívnych na katalázu a negatívnych na oxidázu, zaraden˘ch do ãeºade Microbacteriaceae. Vyskytuje sa v okolí ãloveka (predmety,
odpadové vody, rastliny a i.) Oportúnne patogénna baktéria pre ãloveka, napáda osoby so zníÏenou
funkciou imunitného systému. Bol izolovan˘ napríklad od pacientov s ob‰trukãnou chorobou pºúc
a z infekcií koÏe, podkoÏného tkaniva. Skladá sa z nasledovn˘ch druhov:
Pseudoclavibacter helvolus
Pseudoclavibacter soli
Pseudoclavibacter caeni
Pseudoclavibacter chungangensis
Pseudomonas je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych paliãiek, obligátne aeróbnych, tvoriacich pigment
a majúcich charakteristick˘ zápach. Baktérie sú rezistentné voãi vonkaj‰ím vplyvom a vyskytujú sa
v okolí ãloveka a to zväã‰a vo vlhkom a tieÏ v nemocniãnom prostredí. Zaradené sú do ãeºade Pseudomonadaceae. V star‰ej literatúre sú známe i pod menami Bacterium (aeruginosum) alebo Bacillus
(pyocyaneus). ZapríãiÀuje mnohé, zväã‰a chronické infekcie, ako sú endokarditídy, pneumónie, obzvlá‰È ãasto sa izoluje pri mukoviscidózach, septick˘ch stavoch a podieºajú sa na vyvolaní meningitíd,
extern˘ch otitíd, keratitíd, endoftalmitíd, moãov˘ch infekcií a infikujú rany a koÏu. Mnohé kmene sú
rezistentné na antibiotiká a preto treba vy‰etriÈ kaÏd˘ izolovan˘ kmeÀ na citlivosÈ voãi antibiotikám.
Väã‰ina kmeÀov je citlivá na aminoglykozidové antibiotiká (gentamicín, tobramicín, netilmicín, amikacín a iné) a tieÏ voãi chinolónov˘m derivátom. Rod Pseudomonas je známy od roku 1894, kedy ho opísal nemeck˘ bakteriológ W. Mikula. Od tej doby pre‰iel rod mnoh˘mi zmenami a to najmä po zavedení molekulárne genetick˘ch metodík. Mnohá druhy z tohto rodu boli preregistrované do in˘ch rodov
a medzi pseudomonády sa dostali nové druhy prenesené z in˘ch zoskupení. Najlep‰ie sú v‰ak pre‰tudované kmene Pseudomonas aeruginosa baktéria patogénna pre ºudí, Pseudomonas syringae baktéria patogénna pre rastliny, Pseudomonas putida reprezentant pôdnej mikrobiológie a Pseudomonas
fluorescens stimuluje rast rastlín. Po zavedení nov˘ch metód na identifikáciu a systematiku (najmä
16S rRNA) pseudomonád sa po roku 2000 zistilo veºa nov˘ch údajov o tomto rode. Spresnili sa morfologické, fyziologické, genetické a ekologické vlastnosti. Zistila sa produkcia exoproduktov (pyoverdín,
siderofory, pyocyanín, thioquinolobactín, hemolyzíny a pod.), tvorba biofilmu a exopolysacharidov, ão
v‰etko prispieva k objasneniu patogenity a dáva podklad pre protiepidemické opatrenia.
Pseudomonas aeruginosa sa najãastej‰ie vyskytuje najmä u pacientov so zníÏenou obranno-adaptaãnou schopnosÈou, po popáleninách, s dlhodobo poru‰en˘m zdravím, po pouÏívaní kontaktn˘ch oãn˘ch
‰o‰oviek a u star‰ích osôb. Tento druh sa môÏu izolovaÈ pri nozokomiálnych infekciách, sepsách a chronick˘ch ochoreniach a to nielen u ãloveka ale i u zvierat. Bol podrobne analyzovan˘ geneticky a javí
znaãn˘ sekvenãn˘ polymorfizmus. Povrch druhu má v˘znam pre biologick˘ cyklus Ïivota, slúÏi ako bariéra medzi bunkou a prostredím, spôsobuje patogénne interakcie medzi hostiteºom a baktériami.
Vytvára ‰trukturálne komponenty pre tvorbu biofilmu. DôleÏitou povrchovou komponentou je polysacharid a bol vyrie‰en˘ mechanizmus jeho tvorby. Pseudomonas aeruginosa spôsobuje ochorenia vìaka viacer˘m faktorom virulencie a vìaka produkcii viacer˘ch toxínov. Produkuje napríklad exotoxín A,
ktor˘ pôsobí podobne ako difterick˘ toxín, inaktivuje elongaãn˘ faktor 2 v bunkách hostiteºa a tieto
stratia schopnosÈ syntetizovaÈ proteíny a nekrotizujú. Produkujú tieÏ exoenz˘m ExoU, ktor˘ degraduje a lyzuje plazmatickú membránu eukaryotick˘ch buniek. Infekcie u ãloveka a zvierat okrem Pseudomonas aeruginosa ìalej spôsobujú:
Pseudomonas oryzihabitans a Pseudomonas plecoglossicida.
Medzi baktérie patogénne voãi rastlinám sa poãíta najmä Pseudomonas syringae, ktorá má asi
50 rôznych patovarov so ‰pecifickosÈou pre urãité rastliny. Existuje veºa pseudomonád patogénnych pre
rastliny, ão vytvára mnohokrát znaãn˘ ekonomick˘ a agrokultúrny problém. Kmene z rodu Pseudomonas spôsobujú i kazenie potravín, ão sa spája s beÏn˘mi ‰kodami.
Kmene pseudomonád patria medzi v˘znamné bioremediaãné ãinitele. V prostredí degradujú a odstraÀujú ‰kodlivé zneãistenia. Napríklad Pseudomonas alcaligenes degraduje polycyklické aromatické
zlúãeniny, Pseudomonas mendocina degraduje toluém, Pseudomonas pseudoalcaligenes je schopná
pouÏívaÈ kyanidy ako zdroj dusíka a iné.
Rod Pseudomonas má niekoºko desiatok druhov a genospecies a bolo by zloÏité uviesÈ v‰etky, preto
sa upozorní iba na niektoré:
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Pseudomonas fluorescens (najmä nozokomiálne
nákazy),
Pseudomonas putida
Pseudomonas stutzeri

Pseudomonas vesicularis
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas mendocina
Pseudomonas aguilliseptica

Mnohé druhy z rodu Pseudomonas sa nachádzajú na rastlinách, môÏu zapríãiÀovaÈ ich ochorenia a sú
prená‰ané hmyzom. Podobne to platí i o druhoch z rodu Xanthomonas (napr. Xanthomonas begoniae).
Pseudomonas cepacia → Burkholderia cepacia
Pseudomonas cocovenenans → Burkholderia cocovenenans
Pseudomonas diminuta → Brevundimonas diminuta
Pseudomonas luteola → Chryseomonas luteola
Pseudomonas mallei → Burkholderia mallei
Pseudomonas maltophilia → Stenotrophomonas maltophilia
Pseudomonas oryzihabitans → Flavimonas oryzihabitans
Pseudomonas pseudomallei → Burkholderia pseudomallei
Vzhºadom na váÏnosÈ situácie ohºadne rezistencie kmeÀov z rodu Pseudomonas voãi antibiotikám je
potrebné pri kaÏdej izolácii zistiÈ citlivosÈ na antibiotiká.
Pseudoxanthomonas je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, mezofiln˘ch, aeróbnych, pohybliv˘ch (1 biãík
polárne), spóry netvoriacich a paliãkovit˘ch baktérií. Bohato sa vyskytujú v okolí ãloveka a izolovali sa
i z patologick˘ch materiálov (moã a iné). Ich v˘skyt je celosvetov˘. Majú schopnosÈ ozdravovaÈ zneãistenú prírodu a oznaãujú sa i BTEX mikroorganizmy, pretoÏe degradujú BTEX (Benzén, Toluén,
Ethylbenzén a o-, m- a p-xylén).
Zaradené sú do ãeºade Xanthomonadaceae.
Rod sa skladá z viacer˘ch druhov a genospecies:
Pseudoxanthomonas japonensis
Pseudoxanthomonas broegbernensis
Pseudoxanthomonas koreensis
Pseudoxanthomonas byssovorax
Pseudoxanthomonas mexicana a iné.
Pseudoxanthomonas icgebensis
Psychrobacillus je nov˘ rod zloÏen˘ z grampozitívnych, nepohybliv˘ch, paliãkovit˘ch baktérií. Kmene
nepravidelne tvoria i spóry a rastú v ‰irokom teplotnom rozmedzí. Zaradené sú do ãeºade Bacillaceae
a izolovali sa z vody, pôdy a predmetov z okolia ãloveka. Sú pozitívne v testoch na katalázu, oxidázu
a hydrol˘zu ‰krobu. MôÏu sa objaviÈ i v patologick˘ch materiáloch, ale o ich patogenetickej úlohe zatiaº nie je niã známe.
Známej‰ie druhy sú:
Psychrobacillus insolitus
Psychrobacillus psychrotolerans
Psychrobacillus psychrodurans
a niekoºko genospecies.
Psychrobacter je rod, ktor˘ tvorí skupina baktérií, ktorá je schopná existovaÈ v extrémne chladn˘ch podmienkach a to na ºadovcoch, v pôde, usadeninách ako i vo veºk˘ch hæbkach. Ide o gramnegatívne baktérie,
nepohyblivé, usporiadané jednotlivo alebo v dvojiciach. Okrem chladu zná‰ajú i vy‰‰iu koncentráciu
NaCl a sú pozitívne v testoch na oxidázu. Rod je zaãlenen˘ do ãeºade Moraxellaceae. Ako uÏ bolo uvedené, baktérie sa vyskytujú v chladn˘ch podmienkach, ale boli izolované i z viacer˘ch zdrojov jedla, ako sú
kuracie, rybacie a mäsové potraviny. Av‰ak zatiaº je málo poznatkov o v˘zname tohto druhu pre ãloveka
napriek tomu, Ïe Psychrobacter immobilus bol izolovan˘ z oãí, z mozgového tkaniva, z uretry, z likvoru
a z krvi. Tieto skutoãnosti viedli niektor˘ch odborníkov k názoru, Ïe druhy tohto rodu môÏu byÈ príãinou
vzniku oportúnnych infekcií. Pomenovania jednotliv˘ch druhov naznaãujú miesto izolácie a tieÏ úãinok:
Psychrobacter adeliensis
Psychrobacter alimentarius
Psychrobacter arcticus
Psychrobacter cibarius
Psychrobacter cryohalolentis

Psychrobacter faecalis
Psychrobacter frgidicola
Psychrobacter glacialis
Psychrobacter halophilus
Psychrobacter immobilis a iné.
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Pullulanibacillus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, nepohybliv˘ch paliãiek, usporiadan˘ch jednotlivo alebo v pároch a tvoriacich elipsoidné endospóry uloÏené subterminálne. Zaradené sú do ãeºade Bacillaceae. Produkuje termostabilnú pullulanázu rozkladajúcu pullulan (zvlá‰tny
cukor), produkuje katalázu, hydrolyzuje Ïelatínu, kazeín a ‰krob. Izoloval sa z pôdy, z kompostu
a z rastlín. Aplikovan˘ experimentálnym zvieratám sa ukázal ako nepatogénny. Údaje o patogenite pre
ãloveka zatiaº ch˘bajú. Spomína sa najmä jeden druh Pullulanibacillus naganoensis, ktor˘ sa izoloval
z kyslého efluentu z rozbitého uránu.

Q
Q-horúãka je vysoko nebezpeãná infekcia a jej pôvodca je mikroorganizmus Coxiella burnetii (Q-Fever
bacterium). Q-horúãka (koxielóza) patrí medzi zoonózy, ktoré postihujú najmä preÏúvavce (kozy,
ovce, hovädzí dobytok). Tieto zvieratá sú hlavn˘m zdrojom nákazy u ºudí. BeÏn˘mi príznakmi Q-horúãky sú vysoká teplota, atypická pneumónia, splenomegália, hepatitída a môÏe sa zaznamenaÈ i encefalitída a endokarditída. Cestou prenosu je aerosól alebo prach kontaminovan˘ baktériami Coxiella
burnetii, pochádzajúcimi od chorého zvieraÈa. V súãasnosti sa stále vyskytujú epidémie Q-horúãky.
V Holandsku roku 2007 sa diagnostikovalo 4000 ochorení u ºudí, z ãoho bolo 100 prípadov smrteºn˘ch.
U nás boli a sú men‰ie epidémie. Pôvod baktérií je zväã‰a z chovov kôz, alebo z priemyselného spracovania ovãej vlny od infikovan˘ch oviec a pod.
Coxiella burnetii spæÀa kritériá kladené na baktérie pouÏiteºné ako biologické zbrane.

R
Rahnella je rod tvoren˘ gramnegatívnymi paliãkovit˘mi baktériami, ktoré sa izolovali z ãerstvej vody,
z pôdy, z viacer˘ch zvierat (napríklad hadov) a z hmyzu. Objavili sa i v patologick˘ch materiáloch od ãloveka. Ukazuje sa, Ïe majú dôleÏit˘ v˘znam pre ºudskú patológiu. Pomenovanie rod získal podºa nemecko-amerického mikrobiológa O. Rahna, ktor˘ navrhol v roku 1937 meno Enterobacteriaceae. Rod patrí
do ãeºade Enterobacteriaceae, kmene sú fakultatívne anaeróbne, dobre rastú pri teplote 30 °C, fixujú dusík a sú pohyblivé pomocou biãíkov. Zdá sa, Ïe majú celosvetov˘ v˘skyt, pretoÏe sa izolovali v USA, na
Kórejskom polostrove, v Japonsku, v Rusku, na Ukrajine a v Egypte. Okrem prostredia (napríklad z koreÀov sóje) sa izolovali i od ãloveka z moãu, z krvi, zo spúta, pri septick˘ch stavoch, z rán, z bronchiálnej
tekutiny a z jedla. Rod reprezentuje jeden druh Rahnella aquatilis a niekoºko genospecies.
Ralstonia je nov‰í rod, ktor˘ dostal pomenovanie podºa amerického bakteriológa E. Ralstona. Kmene
tohto rodu patrili v minulosti do rodu Pseudomonas. Ide o gramnegatívne, pohyblivé baktérie vybavené jedn˘m biãíkom, ktoré netvoria spóry. V súãasnosti sú zaradené do ãeºade Ralstoniaceae. Izolovali
sa z pôdy, z vody a tieÏ z patologick˘ch materiálov rastlín, zvierat i ãloveka. Za pozoruhodné sa pokladá, Ïe niektoré druhy môÏu perzistovaÈ v milimolárnom roztoku s obsahom ÈaÏk˘ch kovov napríklad
s obsahom zlata, ktoré je v‰eobecne pre baktérie toxické. Nielen Ïe odolávajú ÈaÏkému kovu, zlatu, ale
majú moÏnosÈ ho i precipitovaÈ, ãím ozdravujú Ïivotné prostredie. Ide najmä o kmeÀ Ralstonia metallidurans a iné, ktoré sa nachádzajú v sedimentoch bohat˘ch na ÈaÏké kovy v rôznych geografick˘ch oblastiach. Prv˘ tak˘to kmeÀ bol objaven˘ v roku 1976 v odpadovej vode so zinkom. Spomenut˘ kmeÀ
má v svojom genóme plazmid, ktor˘ podmieÀuje rezistenciu k ÈaÏk˘m kovom, ako sú zinok, meì, kadmium, kobalt, zlato a iné. Optimálna teplota rozmnoÏovania tohto kmeÀa je 30 °C.
Ralstonia metallidurans nie je patogénna pre ãloveka.
Ralstonia solancearum je tieÏ nositeºom génov pre rezistenciu k ÈaÏk˘m kovom a zistilo sa, Ïe je patogénna pre rastliny.
Ralstonia paucula bola izolovaná z vody a tieÏ z minerálnych vôd a z klinick˘ch vzoriek. V súãasnosti sa hodnotí ako oportúnne patogénny mikroorganizmus, ktor˘ môÏe byÈ príãinou váÏnych infekcií
u osôb so zníÏenou funkciou imunitného systému. MôÏu to byÈ septické stavy, peritonitídy, abscesy a tenosynovitídy.
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Rod sa skladá z viacer˘ch druhov:
Ralstonia basilensis
Ralstonia eutropha
Ralstonia gilardii
Ralstonia insidiosa
Ralstonia metallidurans

Ralstonia paucula
Ralstonia pickettii
Ralstonia solanacearum
Ralstonia syzygii
Ralstonia taiwanensis

Raoultella je rod, ktor˘ vznikol v roku 2001. Predt˘m patrili kmene rodu Raoultella do rodu Klebsiella
a meno dostali podºa francúzskeho bakteriológa Didiera Raoulta. Rod sa skladá z gramnegatívnych, fakultatívne anaeróbnych, nepohybliv˘ch a opuzdren˘ch paliãiek. V‰eobecne sa tvrdí, Ïe tieto dva rody nie
je moÏné konvenãn˘mi metódami odlí‰iÈ a je potrebné pouÏiÈ nov‰ie molekulárno-biologické techniky.
Rod patrí podobne ako rod Klebsiella do ãeºade Enterobacteriaceae. Bol izolovan˘ z pôdy, vody, rastlín
a od zvierat (najmä r˘b). U ãloveka jednotlivé druhy pôsobia ako oportúnne patogénne kmene. U osôb
so zníÏenou funkciou imunitného systému spôsobujú cel˘ rad ochorení. Kmene boli izolované zo spúta,
stolice, z rán, moãu a z niektor˘ch v˘terov. Kmene tohto rodu participujú na mastitídach u kráv, ãím
spôsobujú znaãné ekonomické ‰kody. ·kodlivo pôsobia i u r˘b, pretoÏe prispievajú k produkcii histamínu, k ãomu majú gén hdc kódujúci histidín dekarboxylázu. DôleÏit˘m znakom je skutoãnosÈ, Ïe dobre rastú a rozmnoÏujú sa pri teplote 10 °C a in˘m baktériám táto vlastnosÈ ch˘ba. Rod sa skladá z druhov:
Raoultella ornitholytica
Raoultella terrigena
Raoultella planticola
Rathayibacter je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, korynebaktériám podobn˘ch paliãkovit˘ch baktérií zaraden˘ch do ãeºade Microbacteriaceae. V minulosti patrili do rodu Clavibacter.
Dôvodom pre rozdelenie boli odli‰nosti v 16S rRNA a v ‰truktúre bunkovej steny. Druhy uvedeného rodu sú charakterizované ako typické pôdne a fytopatogénne kmene, ktoré sú nebezpeãné pre zvieratá
(dobytok a ovce) a tieÏ pre ãloveka. KmeÀ Rathayibacter toxicus produkuje toxíny naz˘vané korynetoxíny (corynetoxins), ktoré patria medzi najsilnej‰ie jedy v prírode a spôsobujú znaãné ‰kody u oviec
a dobytka najmä v Austrálii, v JuÏnej Afrike a v USA. Mnohé kmene rodu Rathayibacter pôsobia v asociácii s nematódami patriacim do rodu Anguina (funesta), ktoré zohrávajú úlohu vektorov. Gény pre produkciu toxínov prená‰ajú bakteriofágy, ktoré ch˘bajú u netoxick˘ch kmeÀov. Toxíny ovplyvÀujú najmä
nervové tkanivo a peãeÀ po konzumácii rastlinnej potravy kontaminovanej druhmi spomínaného rodu.
U ãloveka sa môÏu vyvinúÈ ÈaÏké aÏ smrteºné ochorenia po konzumácii jedla pripraveného z rastlín alebo zvierat zasiahnut˘ch druhmi spomínaného rodu. Do rodu Rathayibacter patria nasledovné druhy:
Rathayibacter rathayi (typov˘ kmeÀ)
Rathayibacter caricis
Rathayibacter toxicus
Rathayibacter festucae
Rathayibacter tritici
Rathayibacter iranicus
Reiterov syndróm je zvlá‰tny syndróm, ktor˘ sa obãas v klinike vyskytuje. Uvádza sa, Ïe nie v‰etky
súvislosti sú objasnené. Opísal ho nemeck˘ hygienik a bakteriológ H. Reiter. V syndróme sa vyskytuje
poinfekãná reaktívna artritída, uretritída, konjuktivitída a obãas sa objavia i koÏné lézie a iné symptómy. Obyãajne vzniká po prekonaní infekcie zapríãinenej baktériami Shigella flexneri alebo Campylobacter jejuni (prípadne iné druhy) a uvádza sa i Yersinia pseudotuberculosis. Ochorenie sa vyskytuje najmä u muÏov od 20 do 40 rokov. MôÏe sa objaviÈ i u Ïien. V dôsledku symptomatickej terapie sa
ochorenie môÏe vylieãiÈ za niekoºko t˘ÏdÀov av‰ak artritída môÏe pretrvávaÈ mesiace aÏ roky. Zaujímavé je, Ïe osoby s t˘mto syndrómom sa grupujú okolo histokompatibilitného antigénu HLA-B27.
Lieãba je symptomatická.
Renibacterium salmoninarum je grampozitívna, nepohyblivá, spóry netvoriaca zväã‰a intracelulárna
baktéria tvaru paliãky, ktorá je príãinou ochorenia mlad˘ch lososov (najmä obliãky) a in˘ch r˘b (napr.
pstruhov). Zadelená je do ãeºade Micrococcaceae. Vyskytuje sa v sladk˘ch i slan˘ch vodách. Ryby
z rôznych morsk˘ch zdrojov majú odli‰nú rezistenciu k t˘mto baktériám. Nachádza sa zväã‰a v makrofágoch, ktoré potom rozná‰ajú infekciu po celom tele. Najviac sú de‰truované obliãky a peãeÀ. Jeho
fyziologická v˘bava je prispôsobená prostrediu, v ktorom Ïije. Rastová teplota je 15 °C a rast na ume-
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l˘ch kultivaãn˘ch médiách je znaãne retardovan˘. U ãloveka sa môÏe uveden˘ bacil objaviÈ po konzumácii kontaminovanej potravy. DôleÏité sú preventívne opatrenia, ako oddeliÈ zdravé a choré ryby,
pouÏiÈ veterinárne povolené antibiotiká.
Rezistencia baktérií voãi antibiotikám sa chápe ako odolnosÈ (nevnímavosÈ) baktérií voãi úãinku antibiotík alebo chemoterapeutík. Pokladá sa za prekáÏku úãinnej a úspe‰nej terapie infekãn˘ch ochorení antibiotikami. Opakom rezistencie je citlivosÈ baktérií na antibakteriálne látky – prostriedky. V súãasnosti sa otázkam bakteriálnej rezistencie voãi antibiotikám venuje znaãná pozornosÈ, pretoÏe mnohé
bakteriálne kmene sa stali úplne rezistentn˘mi. Dokonca sa zaãal pouÏívaÈ pojem „po antibiotická“ éra.
Antibiotiká sa pouÏívajú od roku 1944 a anal˘zy jasne ukázali, ako rezistencia voãi nim stúpa. Je mnoho príãin tohto stavu. Antibiotiká sa nadmerne a nesprávne aplikovali pacientom a pacienti sami poÏadovali neopodstatnené predpísanie antibiotík. ATB zasahujú nielen pôvodcu ochorenia ale i iné
potrebné baktérie a t˘m sa ru‰ia fyziologické reakcie organizmu a zoslabuje sa ãinnosÈ imunitného
systému. Antibiotiká sa predpisujú i zvieratám a mnohokrát sa im pridávajú do krmív. Potom lep‰ie priberajú na hmotnosti. O v˘voji rezistencie voãi antibiotikám opakovane jednali i najvy‰‰ie orgány vo
svete (WHO a iné). Rezistencia voãi antibiotikám môÏe byÈ dvojaká:
1. primárna (prirodzená), pri ktorej sú urãité baktérie primárne rezistentné (necitlivé) voãi antibiotikám, ako napríklad Mycobacterium tuberculosis voãi penicilínu. Urãité baktérie majú geneticky
podmienenú odolnosÈ voãi urãit˘m antibiotikám a tieto sa zo zásady nepouÏívajú pri chorobách
zapríãinen˘ch tak˘mito baktériami.
2. sekundárna (druhotná), ktorá sa vyvinie aÏ po styku bakteriálnej bunky s antibiotikom a to pri
lieãbe alebo po jej skonãení. Z t˘chto dôvodov treba sledovaÈ citlivosÈ bakteriálneho kmeÀa na
pouÏiteºné antibiotiká kvôli úspe‰nej lieãbe.
Vznik rezistencie sa uskutoãÀuje mnoh˘mi mechanizmami, ako sú mutácie, konjugácie, rekombinácie,
transformácie, transdukcie, lyzogénne konverzie, plazmidové prenosy a pod.
Rhizobium je rod gramnegatívnych, pôdnych, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sú nepohyblivé, netvoria
spóry a fixujú dusík. Fixácia dusíka sa realizuje iba vtedy, keì baktéria je asociovaná s nejakou rastlinou, pretoÏe samostatná bakteriálna bunka túto vlastnosÈ stráca. Rod je zaraden˘ do ãeºade Rhizobiaceae. Bakteriálny rod s rastlinou tvoria symbiotickú jednotku a vzájomne sa podporujú. Rastlina
prispieva k v˘Ïive a baktéria dodáva amoniak. Druhy rodu Rhizobium boli súãasÈou in˘ch rodov
(Agrobacterium, Sphingomonas a i.) aÏ na koniec bol vytvoren˘ samostatn˘ rod, do ktorého sa zaradili
kmene s podobn˘mi vlastnosÈami. Známej‰ie sú:
Rhizobium radiobacter
Rhizobium rubi
Rhizobium rhizogenes
Rhizobium vitis
Optimálne rastú pri teplote 25 aÏ 28 °C ale rastú i pri teplote 35 °C. Rhizobium radiobacter sa ãasto
izoloval z krvi dialyzovan˘ch pacientov, z moãu a z tekutiny pri ascites. I‰lo o pacientov s permanentn˘m katétrom alebo umelou náhradou orgánov. Vyskytla sa i sepsa u pacienta s AIDS a boli popísané
i iné klinické stavy spôsobené uveden˘m mikroorganizmom.
Rod má niekoºko desiatok druhov:
Rhizobium cellulosilyticum
Rhizobium japonicum
Rhizobium etli

Rhizobium leguminosarum
Rhizobium gallicum
Rhozobium lupini a iné.

Rhodococcus je rod baktérií tvoren˘ grampozitívnymi, obligátne aeróbnymi a aktinomycétam podobn˘mi paliãkami. Bunková stena t˘chto kokobacilov je svojou skladbou podobná nokardiám a mykobaktériám. Obsahuje kyselinu mykolovú a tuberkulostearovú, ão podmieÀuje ich acidorezistenciu. Rod
Rhodococcus sa zaãleÀuje do ãeºade Nocardiaceae. Typov˘m kmeÀom je Rhodococcus equi (predt˘m
Corynebacterium equi). Je to známa patogénna baktéria vo veterinárnej medicíne. Vyskytuje sa najmä
u preÏúvavcov. V poslednom období sa v‰ak stáva etiologick˘m pôvodcom i ºudsk˘ch ochorení, najmä u jedincov so zníÏenou imunitou (imunosupresia, AIDS, malígne ochorenia). Bol izolovan˘ od
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pacientov so sepsou, s generalizovanou granulomatózou, s chorobami CNS, s perikarditídami a pri
in˘ch stavoch. Vyskytuje sa v pôde, na rastlinách a v okolí ãloveka. Prenos sa deje inhaláciou, kontaktom, potravou. Zaznamenal sa vo viacer˘ch krajinách na celom svete s urãit˘m stupÀom sezónnosti.
V minulosti sa do rodu Rhodococcus zaãleÀovali viaceré druhy, z ktor˘ch sa nateraz mnohé zadeºujú
do rodu Gordonia.
Rhodococcus obuensis → Gordonia sputi
Rhodococcus sputi → Gordonia sputi
Rhodococcus aichiensis → Gordonia aichiensis
Rhodococcus bronchialis → Gordonia bronchialis
Rhodococcus chubuensis → Gordonia chubuensis
Rhodococcus equi (pºúcne komplikácie ãlovek a zvierat)
Rhodococcus arantiacus (abscesy, meningitídy a iné)
Rhodococcus erythropolis (koÏné infekcie, endophtalmitiídy)
Rhodococcus fascians (endophtalmitídy)
Rhodococcus globerulus (keratitídy)
Rhodococcus gordoniae (bakteriémie) a iné
Rickettsia je rod mal˘ch pleomorfn˘ch paliãiek (koky, paliãky aÏ vlákna), ktor˘ch bakteriálna stena je
podobná gramnegatívnym mikroorganizmom. Obsahuje viacero druhov baktérií, ktoré majú vlastnosti baktérií ale aj vírusov. Od vírusov ich odli‰uje ‰truktúra. Obsahujú DNA aj RNA, k˘m vírusy majú
buì DNA alebo RNA (nie obe). Reprodukujú sa prieãnym delením a sú citlivé na antibiotiká (tetracyklín a chloramfenikol). ZapríãiÀujú t˘foidné ochorenia a horúãky so ‰kvrnit˘mi vyráÏkami (purpura). Metabolicky patria k obligátnym intracelulárnym parazitom a sú energeticky závislé od ATP hostiteºskej bunky. Z hostiteºskej bunky e‰te odoberajú NAD, aminokyseliny a koenz˘m A. Z hºadiska
umiestnenia v hostiteºskej bunke ricketsie sa chovajú odli‰ne. Rod Rickettsia má spoloãné vlastnosti
s rodmi Ehrlichia, Coxiella, a Bartonella, ktoré v minulosti boli zaãleÀované do rodu Rickettsia. V súãasnosti rod Coxiella patrí do ãeºade Coxiellaceae a rad Legionellales, rod Bartonella do ãeºade
Bartonellaceae a rad Rhizobiales a Ehrlichia sa zaãleÀuje do ãeºade Anaplasmataceae. Ricketsie patria podºa dne‰n˘ch poznatkov do ãeºade Rickettsiaceae. Ricketsie prená‰ajú v‰i, blchy, roztoãe a klie‰te. Mnohé sa u t˘chto vektorov prená‰ajú transovariálne. Coxiella burnetii, ktorá sa v minulosti pokladala za ricketsiu, ako jediná sa neprená‰a vektorom, ale beÏne stykom s chor˘m zvieraÈom alebo
ãlovekom (inhalácia, potraviny, in˘ kontakt). V Európe sa riketsiózy objavujú zriedkavo a to najmä
tam, kde je zníÏená hygiena (v‰i) a nakopenie obyvateºstva.
Medicínsky sú v˘znamné rickettsie:
Rickettsia prowazekii vyvoláva epidemick˘ ‰kvrnit˘ t˘fus, ktor˘ z ãloveka na ãloveka prená‰a vo‰
‰atová. (nazvaná podºa Stanislav Prowázek syn ãeského vojenského hudobníka urãitú dobu Ïil i v Komárne, kde sa na jeho poãesÈ udeºuje „Provázkova medaila“ v˘znamn˘m slovensk˘m mikrobiológom).
Rickettsia typhi (mooseri) je pôvodcom endemického (my‰ieho) ‰kvrnitého t˘fusu, ktor˘ prená‰ajú
z hlodavcov na ãloveka morové blchy.
Rickettsia rickettsii vyvoláva horúãku Skalnat˘ch hôr, ktorú prená‰ajú z divo Ïijúcich i domácich
zvierat na ãloveka klie‰te. Vyskytuje sa najmä v USA.
Rickettsia conori vyvoláva stredozemnú (marseillskú) horúãku, ktorú prená‰ajú klie‰te z hlodavcov
a psov (naz˘vaná tieÏ horúãka Boutonneuse). Vyskytuje sa v oblasti Stredozemného mora, Afriky, juhozápadnej Ázie a Indie).
Rickettsia sibirica je pôvodcom sibírskej klie‰Èovej horúãky, ktorú prená‰ajú z hlodavcov klie‰te
a vyskytuje sa v Mongolsku, na Sibíri a v âíne.
Rickettsia australis vyvoláva queenslandskú klie‰Èovú horúãku, ktorú prená‰ajú z vaãkovcov na ãloveka klie‰te.
Rickettsia akari vyvoláva riketsiové kiahne, prená‰ané z my‰i domovej roztoãmi.
Existuje cel˘ rad ìal‰ích známych riketsii, ako sú:
Rickettsia canadensis
Rickettsia montanensis

Riclettsia parkeri
Rickettsia rhipicephali
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Rickettsia slovaca izolovaná vo Virologickom ústave SAV, patogénna pre ãloveka s celosvetov˘m
v˘skytom.
Rickettsia sennetsu → Ehrlichia sennetsu (uvádzaná ako rickettsia v star‰ej literatúre)
Rickettsia tsutsugamushi → Orientia tsutsugamushi (v star‰ej literatúre Rickettsia. orientalis), ktorá
vyvoláva japonskú rieãnu horúãku. PrameÀom pôvodcu tejto nákazy je poºná my‰ a prená‰ajú ju larvy
roztoãa Trombiculus acamushi.
NajzávaÏnej‰ím rickettsiov˘m ochorením je ‰kvrnit˘ t˘fus (‰kvrnivka) spôsoben˘ kmeÀom Rickettsia prowazekii a prená‰an˘ v‰ami. Vyskytuje sa tam, kde je veºa ºudí a niÏ‰ia úroveÀ hygieny. Bol príãinou mnoh˘ch úmrtí vojakov v I. svetovej vojne. V súãasnosti sa i u nás vyskytne v osadách s nízkou
hygienickou úrovÀou. Po prekonaní ‰kvrnivky sa môÏe za niekoºko rokov objaviÈ tzv. Brill-Zinsserova
choroba, ako dôsledok poklesu imunity u ãloveka.
Riemerella je rod tvoren˘ gramnegatívnymi kokobacilmi, ktoré sú podobné rodu Flavobacterium
a Cytophaga. Patrí do ãeºade Flavonacteriaceae a reprezentuje ho jedin˘ druh Riemerella anatipestifer, ktor˘ je známy a v star‰ej literatúre uvádzan˘ pod názvami Pfeifferella anatipestifer, Pasteurella anatipestifer a Moraxella anatipestifer. KmeÀ má viac ako 20 sérovarov a infekcia sa ‰íri horizontálne. Mikroorganizmus sa izoloval pri septick˘ch stavoch najmä kaãíc a husí ale tieÏ ãloveka. Jeho v˘skyt je veºmi
zriedkav˘. U kaãíc a husí ochorenie charakterizuje fibrinózna perikarditída, perihepatitída, kazeózna
salpingitída a artritída. Ochorenie má ìal‰ie názvy nová choroba kaãíc, infekãná serozitída a husia
influenza. Ochorenie môÏe postihnúÈ i iné vtáky, u ktor˘ch v popredí sú respiraãné ÈaÏkosti. Rod
Riemerella sa zaãleÀuje do ãeºade Flavobacteriaceae.
Rochalimaea je rod uvádzan˘ v star‰ej literatúre. Je príbuzn˘ ricketsiám. Pôvodne mal 2 druhy patogénne pre ãloveka. V súãasnosti sa zaãlenil do rodu Bartonella. Uvádzané boli druhy:
Rochalimaea quintana → Bartonella quintana (zákopová horúãka prená‰aná telovou v‰ou),
Rochalimaea vinsonii → Bartonella vinsonii
Rochalimaea henselae → Bartonella henselae
Aktuálne informácie sú pod heslom Bartonella
Roseburia je rod, ktor˘ sa skladá z tenk˘ch gramlabiln˘ch, anaeróbnych, pohybliv˘ch, ohnut˘ch paliãiek, ktoré sú zadelené do ãeºade Lachnospiraceae. Kmene tohto rodu sa nachádzajú v okolí ãloveka
a izolovali sa najmä z intestinálneho traktu niektor˘ch osôb a pripisuje sa im pozitívna úloha z hºadiska zdravia a normálnej flóry mikroorganizmov ãloveka. Rod bol pomenovan˘ na poãesÈ amerického
mikrobiológa T. Roseburyho, ktor˘ ‰tudoval mikroorganizmy osídºujúce ãloveka. Mikrobiota ãrevného
traktu majú rozhodujúci v˘znam pre zdravie, pre v˘voj imunity a tieÏ pre vznik viacer˘ch civilizaãn˘ch
ochorení. Tak ako je uvedené pri konkrétnych rodoch a druhoch v‰etko sa odohráva medzi baktériami
rodov Firmicutes a Bacteroidetes, ktoré kolonizujú distálnu ãasÈ hrubého ãreva a sú zodpovedné aj za
asociáciu s obezitou. Zv˘‰ené mnoÏstvo kmeÀov Firmicutes sa zisÈuje pri obezite a zv˘‰ené mnoÏstvo
kmeÀov Bacteroidetes sa registruje u osôb s normálnym v˘vojom t.j. s nornálnym BMI. Diéta ovplyvÀuje zloÏenie ãrevnej flóry, jej zloÏenie reaguje na mnoÏstvo cukrov, tukov a in˘ch látok v potrave.
V tomto smere sa pripisuje v˘znamná úloha práve kmeÀom z rodu Roseburia, pretoÏe degradujú väã‰ie molekuly a syntetizujú z cukrov látky prospe‰né pre zdravie ãloveka (propionáty, butyráty, acetáty,
formáty a iné). V‰etko sa odohráva na enzymatickom základe a tu sú aktívne kmene rodu Roseburia
(ãiastoãne i Eubacterium). Produkcia butyrátu súvisí s aktivitou enz˘mov regulovan˘ch génom Alu I..
Do uvedeného rodu patrí viacej druhov a genomospecies:
Roseburia inulinivorans
Roseburia cecicola
Roseburia intestinalis a iné.
Roseburia faecis
Roseburia hominis
Roseomonas je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych kokobacilov v minulosti naz˘van˘ch „pink-coccoid“
(ruÏov˘ kokobacil), pretoÏe rod vytváral na agarov˘ch médiách ruÏové kolónie. Charakterizované sú
aeróbnym metabolizmom a pomal˘m rastom. Rod opísal v roku 1993 americk˘ bakteriológ J. D. Rihs
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s kolektívom spolupracovníkov a od tej doby sa podarilo získaÈ veºa poznatkov o tomto rode. Bol zadelen˘ do ãeºade Acetobacteraceae. Identifikovalo sa niekoºko nov˘ch druhov a genomospecies, ktoré
sa vyskytujú v okolí ãloveka (napríklad v pitnej vode, v minerálnych vodách, vo vzduchu). Niektoré
druhy sú priamo zúãastnené na patologickom procese. Vyskytujú sa najmä u pacientov so zníÏenou
imunitou a izolovali sa z koÏn˘ch rán, z krvi, z respiraãn˘ch a urogenitálnych systémov pri ich ochorení, pri infekãn˘ch komplikáciách, z katétrov, pri oãn˘ch ochoreniach a pod.
Po terapii antibiotikami obyãajne infekcie ustúpia. Odporúãa sa vÏdy testovaÈ citlivosÈ izolovaného
kmeÀa na antibiotiká. Z viacer˘ch druhov a genomospecies sa uvádzajú:
Roseomonas cervicalis
Roseomonas gilardii
Roseomonas trigidaque
Roseomonas aerilata
Roseomonas mucosa
Roseomonas aquatica
Roseomonas fauriae a iné.
Roseomonas baicalica
Rothia je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, fakultatívne anaeróbnych, nesporulujúcich pleomorfn˘ch buniek s kokovit˘m, difteroidn˘m (paliãky) aÏ vláknit˘m tvarom, usporiadané môÏu byÈ v pároch, tetrádach aÏ v zhlukoch. Typov˘ druh je Rothia dentocariosa. Napriek názvu jeho úãasÈ na tvorbe zubného kazu sa e‰te podrobnej‰ie neobjasnila. Rod patrí do ãeºade Micrococcaceae a star‰í názov
pre Rothia dentocariosa bol Nocardia salivae. Je súãasÈou normálnej ústnej flóry a horn˘ch d˘chacích
ciest. Izolovan˘ bol z dentálnych povlakov, z hlbokého zubného kazu, z gingiválnych zápalov, z meningitídy, z mozgov˘ch abscesov a pri endokarditídach. Pokladá sa za oportúnne patogénnu baktériu. Rod
Rothia má viacej druhov a genospecies:
Rothia mucilaginosa (star‰í názov Stomatococcus
Rothia aeria
mucilaginosus)
Rothia amarae
Rothia dentocariosa
Rothia nasimurium
Rubrivivax je zvlá‰tny bakteriálny rod, ktor˘ sa neuvádza v rámci humánnej patológie. Záujem oÀ je
pre jeho úlohu v Ïivotnom prostredí a pre jeho metabolizmus. Skladá sa z gramnegatívnych paliãiek.
Nemá zatiaº urãenú ãeºaì a uvádza sa ako nezaraden˘ (Genera incertae sedis). Udáva sa, Ïe patrí do
rádu Burkholderiales. Kmene tohto rodu sú zaujímavé preto, lebo rastú fotosynteticky, vyuÏívajú CO2
a N2 ako uhlík a dusík. Sú schopné zne‰kodÀovaÈ niektoré organické zlúãeniny, ãím ozdravujú prostredie. Rod reprezentuje druh Rubrivivax gelatinosus.
Ruminococcus je rod, ktorého typov˘m druhom je Ruminococcus productus. Rod je tvoren˘ grampozitívnymi obligátne anaeróbnymi baktériami guºovitého aÏ ovoidného tvaru. Nie sú pohyblivé, netvoria spóry. Usporiadané sú jednotlivo alebo v krat‰ích retiazkach. Majú slabú biochemickú aktivitu, degradujú celulózu na kyseliny v intestinálnom trakte. Osídºujú sliznice preÏúvavcov a ãloveka, najmä
sliznicu intestinálneho traktu a moÏno ich izolovaÈ zo stolice ale i z patologick˘ch materiálov (respiraãn˘ a urogenitálny systém, abscesy, intraabdominálne zápaly). Kmene rodu Ruminococcus sa izolovali
od rôznych zvierat a tieÏ od ºudí. Zaraìujú sa do ãeºade Lachnospiraceae, ktorá patrí do radu Clostridiales. Treba pripomenúÈ, Ïe niektoré kmene zaraìované do tohto rodu v minulosti sa na základe
16S rRNA preraìujú do nového rodu Blautia.
Do rodu Ruminococcus patria nasledovné druhy:
Ruminococcus albus
Ruminococcus bromii
Ruminococcus callidus
Ruminococcus flavefaciens

Ruminococcus hansenii
Ruminococcus luti
Ruminococcus productus
Ruminococcus hydrogenotrophicus a iné.

Rummeliibacillus patrí k nov‰ím rodom a skladá sa z grampozitívnych mobiln˘ch paliãiek, usporiadan˘ch jednotlivo alebo v krat‰ích retiazkach a vytvára terminálnu endospóru za 72 hodín pri teplote
32 °C. Rastie v tepelnom rozmedzí 5 aÏ 45 °C. Optimálna teplota rastu je 28 aÏ 32 °C a pH 5,7 aÏ 7.
Pomenovanie získal podºa amerického odborníka z NASA J. Rummela (astrobiológ zodpovedn˘ za
bezpeãnosÈ a ochranu obyvateºstva). Rod patrí do ãeºade Planococcaceae (v niektor˘ch prácach sa udáva Bacillaceae). Kmene tohto rodu sa izolovali na mnoh˘ch miestach vo svete (pôda, kompost, voda
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a iné). Izolovali sa tieÏ z povrchu dopravn˘ch prostriedkov pouÏívan˘ch k planetárnym letom. Fylogeneticky stoja veºmi blízko k rodom Kurthia a Viridibacillus. O patogenite sa nezistili relevantné údaje.
Do uvedeného rodu patria nasledovné druhy:
Rummeliibacillus stabekisii (Perry Stabekis, dôstojník z NASA pre Planetary Protection Program),
typov˘ druh rodu,
Rummeliibacillus pycnus,
Rummeliibacillus suwonensis a niekºko genospecies.
S
Saccharopolyspora je rod tvoren˘ grampozitívnymi, nepohybliv˘mi a spóry tvoriacimi baktériami.
Spóry sú okrúhle aÏ oválne a pokryté po‰vou. Kmene sú zaradené do ãeºade Pseudonocardiaceae a tvoria v závislosti od spôsobu kultivácie vegetatívne alebo vzdu‰né mycélium. Druhy uvedeného rodu sú
e‰te charakteristické t˘m, Ïe im ch˘ba kyselina mykolová v bunkovej stene. Izolovali sa z pôdy, rastlín,
suchého krmiva (seno) a z okolia ãloveka. Za dôleÏité sa povaÏujú nasledovné druhy:
Saccharopolyspora spinosa produkuje antibiotickú látku spinosyn A a D patriacu k makrolidov˘m
antibiotikám. Tieto látky v kombinácii s in˘mi substanciami tvoria v˘borné insekticídy, ktoré nepôsobia toxicky na vy‰‰ie organizmy.
Saccharopolyspora erythraea produkuje antibiotikum erytromycín, ktoré pôsobí najmä na gram pozitívne patogénne baktérie.
Saccharopolyspora rectivirgula (star‰ie pomenovanie Micropolyspora faeni) pôsobí ako súãasÈ baktérií, ktoré vdychujú pracovníci v pra‰nom prostredí. V pºúcach vznikajú imunokomplexy spojené so
zápalom. Navonok sa tento mechanizmus prejavuje ako alergická alveolitída alebo ako farmárska choroba pºúc. Patologick˘ mechanizmus je tak˘, Ïe najprv sa vytvoria protilátky, ktoré s antigénmi pri opakovanom stretnutí vytvoria imunokomplexy v nadbytku protilátok, ão podmieni zápal a rad príznakov.
Pri tomto ochorení zohrávajú dôleÏitú úlohu protilátky typu IgG a nie IgE, ktoré sa uplatÀujú pri
astma bronchiale. Ochorenie obyãajne vzniká pri zbieraní sena, pri mlátení obilia a v‰ade tam, kde je
vysoká pra‰nosÈ a v prachu sú obsiahnuté viaceré baktérie.
Saccharothrix je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych baktérií tvoriacich vegetatívne i vzdu‰né mycélium, ktoré fragmentuje priãom vznikajú ovoidné útvary. V dôsledku vzniku t˘chto nov˘ch elementov
objavujú sa i nové chemické a biologické vlastnosti. Rod bol zaraden˘ do ãeºade Pseudonocardiaceae.
Druhy tohto rodu sú v pozornosti biotechnológov. Niektoré sú chránené patentmi (USA). Dôvodom
je, Ïe sa pouÏívajú na produkciu antibiotick˘ch látok voãi baktériám, vírusom alebo rastlinn˘m ‰kodcom. TieÏ sa vyuÏívajú na syntézu in˘ch látok, ako sú sekundárne metabolity s protinádorov˘m úãinkom, antioxidaãné a imunosupresívne látky. Baktérie sa nachádzajú v pôde, na rastlinách, v jaskyniach
a v okolí ãloveka. Do uvedeného rodu patrí vy‰e 20 druhov uvádzame niektoré:
Saccharothrix algeriensis
Saccharothrix australis
Saccharothrix mutabilis a iné.
Saccharothrix cryophilis
Saccharothrix aerocolonigenes
Salinivibrio je rod, ktor˘ sa skladá z krátkych ohnut˘ch gramnegatívnych, fakultatívne anaeróbnych,
halofiln˘ch a pohybliv˘ch paliãiek. Majú biãík na jednom konci bunky. Zaradené sú do ãeºade Vibrionaceae. Vyskytujú sa v sladkej i slanej vode. Najmä v slan˘ch jazerách po celom svete, v hnijúcich
rybách, na solenom mäse a v inom slanom prostredí. Kmene môÏu rásÈ vo vy‰‰ej koncentrácii NaCl
(od 0 do 20 %). Produkujú niekoºko enz˘mov, najmä proteolytick˘ch. O patogenite nie sú zatiaº Ïiadne údaje. Rod obsahuje viac druhov:
Salinivibrio sharmensis
Salinivibrio costicola subsp.costicola
Salinivibrio costicola subsp. alcaliphilus
Salinivibrio proteolyticus
Salinivibrio siamensis
Salinivibrio costicola subsp.vallismortis
Salmonella je známy rod z ãeºade Enterobacteriaceae. Skladá sa z gramnegatívnych, fakultatívne anaeróbnych, pohybliv˘ch (peritrichy) paliãiek, dobre rastúcich na beÏn˘ch diagnostick˘ch pôdach. Pome-

122

novanie pochádza od amerického veterinárneho patológa D. E. Salmona, ktoré navrhol v˘znamn˘ odborník v tejto oblasti W. T. Smith, objaviteº bakteriálneho typu Salmonella enterica var. choleraesuis.
Podºa biochemick˘ch a antigénnych vlastností sa delia na viacero druhov a je známych vy‰e 2000 rôznych sérovarov. Okrem toho Samonella typhi sa fagotypizáciou dá rozdeliÈ na 80 lyzotypov, ão má v˘znam najmä epidemiologick˘ pri presnom urãovaní prameÀa nákazy. Okrem biochemick˘ch vlastností
má znaãn˘ v˘znam antigénová ‰truktúra a to antigén „O“ (telov˘, somatick˘) nachádzajúci sa v bunkovej stene. Za biologickú úãinnosÈ tohto antigénu je zodpovedná jeho lipidová ãasÈ a za antigénovú
‰pecifickosÈ je zodpovedná jeho polysacharidová ãasÈ. „O“ antigén sa oznaãuje arabsk˘mi ãíslami (1, 2,
12 atì.). Biãíkov˘ (flagelárny) antigén sa oznaãuje ako „H“ a má dve ãasti. Prvou je ‰pecifická fáza
(H1) oznaãovaná mal˘mi písmenami (a, b, atì.) a druhou je ne‰pecifická fáza (H2) oznaãovaná arabsk˘mi ãíslami. Napr. Salmonella anatum má antigénovú ‰truktúru O 3,10, H1e,h a H2 1,6. Niektoré
kmene Salmonella typhi (Salmonella paratyphi C) majú e‰te povrchov˘ antigén „Vi“, ktor˘ sa dával
do spojitosti s virulenciou. Salmonely sa dostanú do gastrointestinálneho traktu s kontaminovanou potravou alebo vodou, atakujú epitel tenkého ãreva, navodia endocytózu, rozmnoÏia sa v bunkách. Niektoré bunky potom usmrtia, z ãoho vypl˘va zv˘‰ená teplota, k⁄ãe, hnaãka prípadne ovplyvnenie vedomia. Virulentné salmonely (napr. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi) sa dostanú do krvného
rieãiska a zisÈuje sa bakteriémia. Preto na zaãiatku ochorenia treba hºadaÈ salmonely v krvi alebo v kostnej dreni. Platí to najmä o Salmonella typhi. Ostatné salmonely spôsobujú najãastej‰ie ochorenia gastrointestinálneho traktu a mnohokrát bez po‰kodenia ãrevného epitelu. Prená‰ajú sa potravinami, pitnou vodou a kontaktom. ZapríãiÀujú najmä enterálne ochorenia a v˘nimoãne extraenterálne (osteomyelitídy,
abscesy, sepsy, menigitídy a iné). Niektoré druhy sú adaptované na ºudskú populáciu (Salmonella typhi
a Salmonella paratyphi A a B), kedy prameÀom pôvodcu nákazy je chor˘ ãlovek alebo bacilonosiã. U bacilonosiãov má znaãn˘ v˘znam Ïlã a Ïlãník. ZapríãiÀujú u ãloveka bru‰n˘ t˘fus alebo parat˘fus. Ostatné
salmonely spôsobujú ochorenie zvierat prenosné na ãloveka, tzv. salmonelové gastroenteritídy.
Problematika salmonelóz je dobre známa laboratórnym i klinick˘m pracovníkom, hoci klasifikácia
a nomenklatúra sa menia. Za virulenciu sú zodpovedné: endotoxín bunkovej steny, antigénové variácie
kmeÀov, produkcia niektor˘ch exotoxínov a adhezívnych molekúl na povrchu, intracelulárne preÏívanie salmonel vo fagfocytoch a rezistencia k baktericídnym faktorom v krvi. V zozname medicínsky
dôleÏit˘ch salmonel sa uvádzajú:
Salmonella choleraesuis subsp. salamae
Salmonella bongori (v star‰ej literatúre
Salmonella enteritidis
Salmonella choleraesuis subsp. bongori)
Samonella choleraesuis subsp. arizonae (v star‰ej Salmonella typhi
Salmonella typhimurium
literatúre Salmonella arizonae)
Salmonella paratyphi B (Salmonella
Salmonella chleraesuis subsp. choleraesuis
schottmueller),
Salmonella choleraesuis subsp. diarizonae
Salmonella paratyphi C (Salmonella
Salmonella choleraesuis subsp. houtenae
hirschfeldii)
Salmonella. choleraesuis subsp. indica
Salmonely sú v˘znamná skupina mikroorganizmov i z hºadiska poºnohospodárstva a potravinárstva.
Diskutuje sa i o klasifikácii, ktorá doteraz vychádzala najmä z antigénovej ‰truktúry a antigénu
O a H a menej antigénu Vi. Podºa molekolovo-biologického delenia ich moÏno rozãleniÈ na 2 druhy:
Salmonella enterica
Salmonella bongori
Druh Salmonella enterica má 6 podruhov:
Salmonella arizonae
Salmonella diarizonae
Salmonella enterica

Salmonella houtenae
Salmonella indica
Salmonella salamae

V mikrobiologickej praxi sa v‰ak zatiaº dáva prednosÈ deleniu podºa antigénovej skladby a pouÏíva
sa: rod – druh – poddruh podºa Kauffmannovej-Whiteovej schémy. V roku 2003 podºa uvedenej schémy
bolo známych 2500 sérotypov salmonel. MoÏno sa stretnúÈ i s oznaãením Salmonella enterica sérovar
Enteritidis, Salmonella enterica sérovar Typhimurium.
Na urãenie antigénovej ‰truktúry sa pouÏívajú aglutinaãné metódy, tzv. spätná aglutinácia na sklíãku.
Takisto sa vy‰etrujú protilátky v krvi pacienta, ão je nepriama diagnostická pomôcka. Ako prvé sa dokáÏu protilátky proti antigénu H, potom proti O a ako posledné protilátky proti antigénu Vi. Protilát-
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ky proti antigénu Vi b˘vajú prítomné i u bacilonosiãov. Aglutinaãná metóda pouÏívaná na diagnostiku
salmonel sa naz˘va Widalova metóda (reakcia). Pri hodnotení si treba v‰ímaÈ nielen v˘‰ku titrov ale
i dynamiku tvorby protilátok. Táto metóda bola pouÏívaná na vyhºadávanie nosiãov Salmonella typhi,
dnes ju postupne laboratóriá opú‰Èajú aj z dôvodu, Ïe v SR sa t˘fus takmer nevyskytuje a uÏ nie sú
dostupné antigény potrebné na realizovanie testov. Podºa posledn˘ch údajov za imunitu proti salmonelám je zodpovedná najmä celulárna (bunková) imunita a nie protilátková, hoci táto ãiastoãne koreluje s hladinou protilátok proti antigénu Vi. T˘fus prípadne parat˘fus sa vyskytujú v civilizovan˘ch
krajinách vzácne, k˘m salmonelózy pochádzajúce od in˘ch Ïivoãíchov a prejavujúce sa enteritídami sa
e‰te stále vyskytujú. Pri t˘chto ochoreniach je otvorená otázka, ãi podávaÈ antibiotiká, kedy a komu.
DôleÏit˘m faktorom je prevencia v˘skytu salmonelov˘ch ochorení. V prevencii je dôleÏit˘ fakt re‰pektovanie osobnej i stravovacej hygieny, inaktivácia prameÀa nákazy a cesty prenosu. V prípade akútneho nebezpeãenstva moÏno i oãkovaÈ injekãne alebo uÏívaÈ vakcínu perorálne.
Samsonia je rod baktérií paliãkovitého tvaru, farbiaci sa gramnegatívne a pomenovanie získali podºa
francúzskej fytobakteriologiãky R. Samson, známej zo ‰túdia pektolytick˘ch enz˘mov rodu Erwinia.
Baktérie rodu sú v oxidázovej reakcii negatívne a v katalázovej pozitívne, sú pohyblivé s peritrichálnym
vybavením a patrí do ãeºade Enterobacteriaceae. Reprezentantom je jeden druh Samsonia erythrinae,
ktor˘ patrí medzi fytopatogénne baktérie a bol izolovan˘ z nekrotickej kôry rastliny Erythrina.
Sarcina je rod nepatogénnych baktérií, ktor˘ sa ãasto opisuje v uãebniciach pre spôsob rozmnoÏovania
a usporiadania. Ide o koky deliace sa v dvoch aÏ troch rovinách, bunky spolu adherujú, tvoria tetrády
a nakoniec sa javia ako previazan˘ balík. Baktérie tohto rodu sú grampozitívne a anaeróbne. Vyskytujú
sa v okolí ãloveka, v ovzdu‰í, vo vode, na rastlinách a ojedinele i v patologick˘ch materiáloch. Patria
medzi saprofytické baktérie. V minulosti sa zadeºovali do ãeºade Micrococcaceae. Podºa nov‰ej klasifikácie (Bergey’s Manual) sa zaãleÀujú do ãeºade Clostridiaceae. U ãloveka sa vyskytujú v Ïalúdku, v tenkom ãreve, v stolici a to v závislosti od spôsobu stravovania. Neboli jasne popísané situácie, pri ktor˘ch
by sa mohla jednoznaãne urãiÈ ich patogenetická úloha. Vo veterinárnej praxi sa v˘skyt rodu Sarcina
udáva ako pôvodca ochorení najmä mláìat. Rod má vy‰e 70 druhov, uvádzajú sa niektoré ako napríklad:
Sarcina ventriculi
Sarcina alba
Sarcina aurea

Sarcina cerevisiae
Sarcina hansenii
Sarcina lutea a iné

SCV je skratka anglického „small colony variants“ alebo niekde sa tieÏ hovorí o „G formách“ baktérií.
Ide o baktérie, ktoré sa vyznaãujú tvorbou drobn˘ch kolónií na pevn˘ch agarov˘ch médiách. Drobné
kolónie sa odvíjajú od pôvodn˘ch „rodiãovsk˘ch“ foriem, charakteristick˘ch ich pomal˘m rastom, zmenen˘mi prejavmi rastu (kolónií), atypick˘mi metabolick˘mi vlastnosÈami, zmenami v produkcii faktorov virulencie a zníÏenou citlivosÈou voãi antibiotikám. PreÏívajú v bunkách alebo v biofilmoch, ão im
pomáha unikaÈ úãinku antibiotík a efektorov˘m faktorom imunitného systému. V˘sledkom je ich ÈaÏká identifikácia, riziko neadekvátnej terapie a moÏnosÈ spontánej reverzie na kompletnú aktívnu virulentnú formu. Udáva sa, Ïe fenomén vzniku SCV sa vyskytuje u viacer˘ch baktérií prípadne kvasiniek,
av‰ak najviac údajov je zo ‰túdia stafylokokov˘ch a pseudomonádov˘ch infekcií. Treba s nimi rátaÈ pri
chronick˘ch a rekurentn˘ch infekciách, ako sú osteomyelitídy, artritídy, endokarditídy, infekcie asociované s cudzím telesom v organizme, infekcie koÏe, mäkk˘ch tkanív (abscesy, celulitídy), mozgové
abscesy aj sepsy. V mieste pôsobenia virulentn˘ch foriem môÏu aj po vylieãení existovaÈ i niekoºko rokov. Za priazniv˘ch podmienok sa môÏu opäÈ zmeniÈ na aktívne bunky a vyvolaÈ patologick˘ proces.
Selenomonas je rod, do ktorého patria gramnegatívne, anaeróbne baktérie charakteristické ohnut˘m
tvarom a biãíkom, pomocou ktorého sa zaboria do miesta svojho pôsobenia. Patria medzi kmene ústnej dutiny, kde môÏu perzistovaÈ ako komenzálne kmene a môÏu spolupôsobiÈ pri zápalov˘ch ochoreniach. MôÏu sa tieÏ izolovaÈ s in˘mi mikroorganizmami z patologického materiálu. Nachádzajú sa tieÏ
v gastrointestinálnom trakte preÏúvavcov, kde plnia viaceré metabolické funkcie. Kmene sú citlivé na
antibiotiká napríklad na penicilín. Rod Selenomonas patrí do ãeºade Veillonellaceae.
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Do rodu patria druhy:
Selenomonas sputigena
Selenomonas artemidis
Selenomonas dianae

Selenomonas flueggei
Selenomonas infelix
Selenomonas noxia a iné.

Septick˘ syndróm je názov pouÏívan˘ v medicíne pre viaceré chorobné jednotky, ktoré si e‰te ponechávajú i zvlá‰tne oznaãenie, ako napríklad sepsa, bakteriémia, septikémia, otrava krvi aÏ po anglické
pomenovanie z roku 1991 SIRS (systemic inflammatory respons syndróm). Odli‰nosÈ a nejednotnosÈ
názvov odráÏa i heterogenitu etiológie, patogenézy a klinick˘ch symptómov. Sepsa vzniká obyãajne po
hematogénnej generalizácii lokálnej infekcie, keì sa do cirkulácie uvoºÀujú baktérie z primárneho infekãného loÏiska, ão vedie k ÈaÏkému ochoreniu s tvorbou infekãn˘ch metastáz v in˘ch orgánoch tela.
Pri niektor˘ch zákrokoch vzniká prechodná bakteriémia (po tonzilektómii, po extrakcii zubov), ktorá
sa bez váÏnych komplikácii spontánne upraví. Bakteriémia alebo fungémia je charakteristická prítomnosÈou baktérií alebo húb v krvnom rieãisku. Pri septick˘ch stavoch je dôleÏité poznaÈ pôvodcu a jeho
citlivosÈ na antibiotiká. Existuje ‰iroká ‰kála mikroorganizmov, ktoré môÏu vyvolaÈ septické stavy. Fulminantn˘ priebeh majú septické stavy zapríãinené druhmi Neisseria meningitidis a Streptococcus.
pneumoniae. Pri urosepsách sa najãastej‰ie uplatÀujú Escherichia coli a Proteus mirabilis, pri abdominálnych sepsách sú to kmene zo ‰irokej skupiny enterobaktérií, enterokokov a anaeróbnych baktérií. Z rán vzniká sepsa najmä pri infekciách zapríãinen˘ch kmeÀmi Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis a tieÏ Streptococcus pyogenes. Pri septickom syndróme sú aktivované mnohé bunky
imunitného systému, ktoré produkujú do prostredia cytokíny s v˘razn˘mi systémov˘mi úãinkami.
V˘znamn˘mi zloÏkami septického syndrómu sú bakteriálny endotoxín, TNFalfa, interleukín 1 a 6 (IL-1,
IL-6) a iné. Z klinick˘ch príznakov sa objavujú mnohé symptómy vypl˘vajúce z poru‰enej hemokoagulácie, respirácie, ãinnosti srdca, zlyhania funkcie Ïivotne dôleÏit˘ch orgánov atì.
Serpulina je rod zloÏen˘ z anaeróbnych ‰pirálovit˘ch paliãiek, v minulosti naz˘van˘ch Treponema. Iba
nedávno boli niektoré premenované na Brachyspira. Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae zapríãiÀuje dyzentériu a hnaãkové ochorenia u o‰ípan˘ch. Známe sú uÏ údaje o genóme tejto baktérie. Bola
vypracovaná jeho podrobná mapa s pouÏitím DNA hybridizácie a gélovej elektroforézy. KeìÏe organizácia chromozómu u kmeÀa Serpulina (Brachyspira) hyodysenteriae sa lí‰i od chromozómov in˘ch spirochét, vyãlenila sa do samostatného rodu ten do samostatnej ãeºade Serpulinaceae. Odporúãa sa chrániÈ pred uveden˘m mikroorganizmom najmä hospitalizovan˘ch a imunokompromitovan˘ch pacientov.
Má v˘znam najmä pre veterinárnu medicínu. Do rodu Serpulina patrí e‰te nepatogénny mikroorganizmus Serpulina innocens. Klasifikácia i nomenklatúra ãeºadí Serpulina a Brachyspira podliehajú stále zmenám. Oba rody patria do veºkej skupiny spirochét, z ãoho 5 kmeÀov patrí do rodu Brachyspira:
Brachyspira aalborgi
Brachyspira innocens
Brachyspira alvinipuli
Brachyspira pilosicoli
Brachyspira hyodysenteriae
Do rodu Serpulina patria:
Serpulina intermedia

Serpulina murdochii

Intestinálne spirochetózy sa vyskytujú najmä u o‰ípan˘ch, ale môÏu sa vyskytnúÈ i u ãloveka a to najmä
u ºudí so zníÏenou funkciou imunitného systému. âo sa t˘ka nomenklatúry, stále sa pouÏívajú pomenovania nejednotne, ão vypl˘va z nejednotn˘ch zásad klasifikácie. Pozri i rod Brachyspira.
Serratia je rod, ktorého príslu‰níci patria medzi enterobaktérie a v kultivaãn˘ch nárokoch sa podobajú
najviac klebsielám. Na rozdiel od ostatn˘ch enterobaktérií produkujú 3 enz˘my (deoxyribonukleázu,
lipázu a Ïelatinázu), ktoré sú dôleÏit˘mi identifikaãn˘mí znakmi. Serratia rubidea a niektoré iné kmene produkujú v neprítomnosti svetla ãerven˘ pigment (prodigiosin). Tento môÏe kontaminovaÈ napríklad i hostie skladované niekedy vo vlhkom prostredí a vytvoriÈ a vytvoriÈ na nich farebné ‰kvrny. V minulosti sa potom hovorilo o „kvapkách JeÏi‰ovej krvi“ (Hostienphänomen). Rod Serratia dostal svoje
pomenovanie podºa talianskeho lekára S. Serrati. Kmene rodu Serratia sú pohyblivé, vyskytujú sa
v pôde, na rastlinách, vo vode a u vertebrát. Niekedy sa môÏu izolovaÈ z gastrointestinálneho alebo
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respiraãného systému zdravého ãloveka. U imunokompromitovan˘ch osôb a narkomanov môÏe Serratia marcescens spôsobiÈ endokarditídy, sepsy, infekcie moãového traktu, meningitídy a nozokomiálne
infekcie. Medicínsky sú pre ãloveka najdôleÏitej‰ie:
Serratia marcescens (aÏ 95 %)
Serratia rubideae (1 aÏ 2 %)
Serratia liquefaciens (1 aÏ 2 %)
Známe druhy sú e‰te:
Serratia grimesii
Serratia marinorubra → Serratia rubideae
Serratia proteamaculans subsp. proteamaculans

Serratia fonticola
Serratia odorifera a iné.

Kmene rodu Serratia sú prirodzene rezistentné na viaceré antibiotiká (polymyxín, cyklíny, cefalosporíny). MôÏu tieÏ získaÈ rezistenciu prenesenú R-faktormi (plazmidmi) a preto treba robiÈ vÏdy test citlivosti na antibiotiká. Serratia marcescens je ãasto rezistentná na antibiotiká a preto treba myslieÈ i na
preventívne opatrenia.
Shewanella je rod, ktor˘ tvorí skupina gramnegatívnych, nefermentujúcich paliãiek, ktorá bola izolovaná z prírody, z ãerstvej i z morskej vody, z morsk˘ch produktov, z kontaminovan˘ch rán a pri ÈaÏk˘ch
sepsách. Rod Shewanella sa zaraìuje do ãeºade Shewanellaceae a pomenovanie získal po britskom
bakteriológovi J. M. Shewan. V prírode sa tieto baktérie charakterizujú ako morské baktérie schopné
modifikovaÈ (konvertovaÈ) kovy na alternatívny stav t˘m, Ïe ich saturujú elektrónmi, ãím kovy expandujú a mäknú a t˘m sa umoÏÀuje, aby boli procesované baktériami. Pri procesovaní sa uvoºÀuje elektrick˘ náboj a podstatne sa redukuje toxicita prostredia. Kmene z rodu Shewanella môÏu byÈ príãinou
vzniku ochorení u ºudí a poãet t˘chto ochorení stúpa. V˘skyt t˘chto kmeÀov je celosvetov˘ a boli izolované z mnoh˘ch potravinov˘ch ãlánkov, fekálií ãloveka i zvierat, z ãerstvej vody i morskej vody. Existuje viacero údajov o úãasti t˘chto baktérií na vyvolaní patologick˘ch procesov (celulitídy, abscesy, bakteriémie, infekcie rán, meningitídy a pod.). V minulosti vystupovali kmene tohto rodu pod in˘mi
menami ako napríklad Pseudomonas putrefaciens. Rod Shewanella má niekoºko desiatok druhov
a uvedú sa niektoré:
Shewanella frigidimarina
Shewanella algae
Shewanella japonica
Shewanella amazonensis
Shewanella olleyana
Shewanella baltica
Shewanella putrefaciens a iné.
Shewanella denitrificans
Shewanella oneidensis (môÏe ÏiÈ v aeróbnom i v anaeróbnom prostredí), redukuje ÈaÏké kovy (Ïelezo,
meì a uránium), môÏe redukovaÈ i iné zlúãeniny a je objektom pre ‰túdium nanotechnológií.
Shigatoxíny sú produkované ‰igelami najmä Shigella dysenteriae O1 a upozornil na to uÏ objaviteº
shigel, japonsk˘ bakteriológ, K. Shiga. V literatúre existuje veºa pomenovaní pre toxíny produkované
kmeÀom Shigella dysenteriae O1 a Escherichia coli O157:H7 a ãasto tu vznikajú zámeny.
• Shigella dysenteriae O1 produkuje 2 toxíny Stx-1 a Stx-2, ktoré sa tvoria vtedy, ak je bunka napadnutá bakteriofágom. Stx-1 i Stx-2 patria do skupiny tzv. A-B toxínov. Tieto toxíny sa skladajú
z 2 ãastí. âasÈ A (z angl. active) zodpovedá za toxickú aktivitu, druhá ãasÈ B (z angl. binding) sa
viaÏe na bunkovú membránu a umoÏní preniknutie ãasti A do bunky.
• Escherichia coli (O157:H7, O104:H4 a iné EHEC oznaãované tieÏ ako STEC- Shiga-like toxinogenné Escherichia coli) produkujú Shiga-like toxín (SLT-1 a SLT-2), priãom Stx-1 sa lí‰i od SLT-1
iba v jednej aminokyseline, k˘m SLT-2 má 56 % sekvenãnú homológiu s Stx-1.
• Cytotoxíny je star‰ie pomenovanie pre Stx, pouÏívané v ‰irokom v˘zname.
• Verocytotoxíny alebo Verotoxíny je menej ãasto pouÏívan˘ termín pre Stx, pretoÏe pri testovaní
po‰kodzovali Vero bunky.
• Shigatoxíny spôsobujú v napadnutej bunke inhibíciu proteosyntézy a bunka hynie. Ide o podobn˘
mechanizmus, ako pôsobí ricin, ão je toxín produkovan˘ rastlinou Ricinus communis. Shiga-toxíny
a Shiga-like toxins moÏno urãovaÈ komerãne dostupn˘mi súpravami obyãajne zostrojen˘mi na báze imunochemick˘ch metód.
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Shigella je rod patriaci do ãeºade Enterobacteriaceae. obsahuje gramnegatívne nepohyblivé aeróbne
paliãky. Základné odli‰nosti od in˘ch kmeÀov enterobaktérií sú nepohyblivosÈ, neskvasovanie cukrov
s tvorbou plynu, testy na laktózu a lyzín sú negatívne. Kmene rodu Shigella sú obligátne patogénne iba
pre ãloveka a primáty. Baktérie sa prená‰ajú fekálno-orálnou cestou, najmä ‰pinav˘mi rukami, vodou
a potravou. Pomenovanie získali podºa ich objaviteºa japonského bakteriológa K. Shiga. Napriek skutoãnosti, Ïe sú známe v˘sledky genetick˘ch ‰túdií a ‰truktúra genómu rodov Shigella a Escherichia sú
veºmi podobné, stále sa pouÏíva klasická schéma delenia rodu Shigella podºa antigénovej ‰truktúry
a biochemick˘ch vlastností na 4 skupiny a to:
Shigella dysenteriae (skupina A) má aÏ 10 typov,
Shigella flexneri (skupina B) má 6 typov,
Shigella boydii (skupina C) má 15 typov,
Shigella sonnei (skupina D) existuje iba 1 typ (v S alebo R fáze, prípadne obe fázy naraz).
·igely spôsobujú ochorenie v‰eobecne naz˘vané ‰igelóza (shigellosis), ktoré sa prejavuje u ãloveka ako
dyzentéria, hnaãkové ochorenie obyãajne s krvavou stolicou. Zasiahnuté b˘va hrubé ãrevo alebo terminálny úsek ilea. PrameÀom pôvodcu nákazy je ãlovek a udáva sa, Ïe je to „choroba ‰pinav˘ch rúk“.
Dyzentéria patrí k trom najãastej‰ím hnaãkovit˘m chorobám na svete. Vyskytuje sa najmä v rozvojov˘ch krajinách. Predov‰etk˘m u detí vo veku 1 aÏ 4 roky, ale tieÏ u in˘ch vekov˘ch kategórií. ZávaÏnosÈ
ochorenia súvisí s etiologick˘m agensom infekcie. Obzvlá‰È nebezpeãné sú infekcie spôsobené skupinou A. Shigella dysenteriae sérotyp 1 produkuje shigatoxín, ktor˘ má enterotoxickú a neurotoxickú aktivitu. Existujú 2 typy toxínov (A a B toxíny) oznaãované ako Stx1 a Stx2. Objavujú sa vtedy, keì je
bunka napadnutá ‰pecifick˘m bakteriofágom. V na‰ich podmienkach najãastej‰ím pôvodcom dyzentérie b˘va Shigella sonnei, ktorá spôsobuje dyzentériu s miernej‰ím priebehom a bez tvorby toxínov.
V prevencii treba re‰pektovaÈ hygienické opatrenia. Doteraz nie je k dispozícii Ïiadna vhodná oãkovacia látka. V rámci prevencie sa vyuÏívajú rôzne metódy. V nemãine sa pri dyzentérii uvádza, Ïe o vzniku rozhodujú „4F“-Finger, Futter, Fliegen a Fäzes (Finger- prsty rúk, Futter- jedlo, Fliegen- muchy,
Fäces- stolica). Zo 4F vypl˘va, Ïe na rukách môÏeme preniesÈ baktérie do jedla alebo vody a môÏu to
urobiÈ i muchy z fekálií. Muchy poletujú, sadajú na fekálie a potom na jedlo.
Shimwellia je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, nepohybliv˘ch a spóry netvoriacich paliãiek. Ide o mezofilné baktérie. Optimum ich rastu je pri 30 aÏ 37 °C. Rastú dobre na beÏn˘ch agarov˘m médiách. Dávajú pozitívnu reakciu na katalázu, na lyzín, na ornitín dekarboxylázu, redukujú nitráty a tvoria kyselinu z glukózy. Zaradené sú do ãeºade Enterobacteriaceae. Pomenovanie dostali podºa amerického
mikrobiológa J. L. Shimwella. Kmene rodu Shimwellia sa vyskytujú v prostredí a druh Shimwellia
blattae (star‰í názov Escherichia blattae) sa izoloval z ãreva ‰vába. Uvádzajú sa v rode iba 2 druhy. Druh˘ druh Shimwellia pseudoproteus (star‰ie pomenovania Flavobacterium proteum, Obesumbacterium
proteus) sa izoloval z fermentaãn˘ch tankov na v˘robu piva. Shimwellia pseudoproteus sa rozdeºuje na
2 bioskupiny:
bioskupina 1 má biochemickú i genetickú homológiu s Hafnia alvei,
bioskupina 2 je znaãne heterogénna. Napriek mnoh˘m pokusom sa doteraz nepodarilo zistiÈ úãasÈ uveden˘ch druhov na ºudsk˘ch chorobách.
Slackia je nov‰í rod, zloÏen˘ z grampozitívnych, nepohybliv˘ch, spóry netvoriacich a striktne anaeróbnych baktérií zaraden˘ch do ãeºade Coriobacteriaceae. Izolovali sa z ústnej dutiny, intestinálneho traktu ãloveka a z viacer˘ch patologick˘ch prípadov. Druhy tohto rodu sa ÈaÏko kultivujú a nereagujú
v konvenãn˘ch identifikaãn˘ch testoch. Pomenovanie pochádza od mena britského mikrobiológa a stomatologického odborníka G. Slacka. Druhy:
Slackia exigua sa izoloval z ústnej dutiny pri paradentálnych ochoreniach a tieÏ zo stolice. Slackia
equolifaciens bola izolovaná zo stolice, kde spôsobuje metabolické procesy tukov˘ch zloÏiek a syntetizuje nové zlúãeniny.
Slackia faecicanis izolovaná a identifikovaná zo psej stolice ako zvlá‰tny druh rodu.
Slackia heliotrinireducens (star‰í názov Peptostreptococcus heliotrinreducens) redukuje a ‰tiepi
heliotrin (pyrrolizidinov˘ alkaloid) a mení ho na odli‰n˘ oxidaãn˘ stav.
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V ºudskej stolici sa identifikovali aj ìal‰ie druhy patriace do rodu Slackia, ako sú:
Slackia isoflavoniconvertens
Slackia piriformis
Druhy tohto rodu sa môÏu zistiÈ pri vy‰etrovaní materiálov z ústnej dutiny, abscesov, z kontaminovan˘ch rán a zápalov˘ch ochorení intestinálneho traktu.
Sodalis je rod, ktor˘ obsahuje gramnegatívne, spóry netvoriace, paliãkovité a filamentózne baktérie.
Rod je súãasÈou veºkej ãeºade Enterobacteriaceae. Je jedn˘m z trojice mikroorganizmov, ktoré existujú
v symbióze s muchou tsetse (Glosina app.). ëal‰ie baktérie, ktoré pôsobia ako endosymbionty v muche tsetse (Glossina spp.) sú Wigglesworthia glossinidium a Wolbachia.
Sodalis glossinidius je endosymbiont, pri ktorom sa prená‰ajú baktérie z jednej generácie na ìal‰iu
a baktérie môÏu meniÈ svoje vlastnosti. O vlastnostiach baktérií a o ich genóme je uÏ viac poznatkov
a takisto i o muche a vzniká tu moÏnosÈ na prevenciu aÏ eradikáciu ochorenia zmenou geneticky podmienen˘ch endosymbiotick˘ch vlastností zodpovedn˘ch ãiniteºov. Z t˘chto dôvodov je kmeÀ Sodalis
glossinidius objektom intenzívneho sledovania a jedin˘m reprezentantom rodu Sodalis.
Solibacillus je nov‰í rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, pohybliv˘ch (peritrichy), spóry tvoriacich
(endospóry), aeróbnych paliãiek. Zadelen˘ je podºa literatúry do dvoch ãeºadí Bacillaceae a udáva sa
i iná ãeºad Planococcaceae. Rod reprezentuje jeden druh Solibacillus silvestris. Izoloval sa z prostredia (pôda, voda a iné), patogenita je neurãená.
Solobacterium je nov‰í rod a obsahuje iba jeden druh Solobacterium moorei (v star‰ej literatúre názov
Bulleidia moorei). Participuje na zápachu z úst (halitóza). Izolovan˘ bol nielen pri halitóze ale i zo zubn˘ch kanálikov, periradikulárnych procesov, dentoalveolárnych abscesov, pri bakteriémii, septickej
tromboflebitíde a izolovan˘ bol tieÏ z ºudskej stolice. Zadelen˘ je do ãeºade Erysipelotrichaceae. Vyskytuje sa vo viacer˘ch vzorkách s patologick˘m materiálom a najmä od osôb s poru‰enou funkciou
imunitného systému.
Sphingobacterium – tvoria gramnegatívne, aeróbne paliãky, ktoré v minulosti boli zaraìované do rodu
Flavobacterium. V súãasnosti sa zaãleÀujú do novej ãeºade Sphingobacteriaceae. Ide o paliãkovité bunky pozitívne na oxidázu, negatívne na indol. Tvoria Ïlto pigmentované kolónie. Nemajú biãíky av‰ak sa
pohybujú, ‰m˘kaním. Nemajú proteolytickú aktivitu a produkujú kyseliny z cukrov. Pri niektor˘ch druhoch sa stále e‰te pouÏíva pomenovanie Flavobacterium. MôÏu sa ãasto vyskytnúÈ v patologick˘ch materiáloch av‰ak nespôsobujú ÈaÏké infekcie. Kmene tohto rodu sa izolovali z prostredia, z pôdy, z vody,
z morského pobreÏia a r˘b. Vyskytujú sa tieÏ v nemocniãnom prostredí a predpokladá sa, Ïe sa môÏu
patogeneticky uplatniÈ u jedincov so zníÏenou imunitou. Bolo izolovan˘ch vy‰e 20 druhov a nie v‰etky
sú patogénne pre ãloveka.
Uvedú sa iba niektoré:
Sphingobacterium mizutae
Sphingobacterium multivorum (najãastej‰ie
izolované od ãloveka)
Sphingobacterium spiritivorum (najãastej‰ie
izolované od ãloveka)

Sphingobacterium thalpophilum
Sphingobacterium alimentarium
Sphingobacterium antarticum
Sphingobacterium bambusae
Sphingobacterium composti a iné.

Z rodu boli vyÀaté:
Sphingobacterium heparinum → Pedobacter heparinus
Sphingobacterium piscium → Pedobacter piscium
Sphingobium je nov‰í rod, ktor˘ vznikol rozpadom rodu Sphingomonas v dôsledku nov‰ích metabolick˘ch a genetick˘ch ‰túdii. ZloÏen˘ je z gramnegatívnych paliãiek so zvlá‰tnym zloÏením bunkovej
steny (odli‰né mastné kyseliny, polyamínové zlúãeniny, sphingoglycolipidy a iné). Zaãlenené sú do ãeºade Sphingomonadaceae. Kmene tohto rodu sa vyskytujú v Ïivotnom prostredí (pôda, voda, rastliny
a pod.). Vo fytopatológii sa môÏu vyskytovaÈ i v patologick˘ch materiáloch zaslan˘ch na vy‰etrenie
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(najmä kmene Sphingobium yanoikuyae. Kmene rodu Sphingobium môÏu degradovaÈ viaceré látky
z prostredia, ako sú zlúãeniny aromatické, chloroaromatické, fenolové, herbicídne a polycyklické aromatické látky, pentachlorofenol, a iné. V tomto smere môÏu ozdravovaÈ Ïivotné prostredie. Do rodu
patria nasledovné druhy:
Sphingobium amiense
Sphingobium chlorophenolicum
Sphingobium herbicidovorans

Sphingobium japonicum
Sphingobium yanoikuyae

Sphingomonas je rod patriaci do ãeºade Sphingomonadaceae, ktor˘ sa sformoval v posledn˘ch rokoch.
Obsahuje gramnegatívne, aeróbne, pohyblivé paliãkovité baktérie dobre rastúce pri teplote 25 aÏ 30 °C.
Vyrastené kolónie majú Ïltú farbu. Ide o rod, bohato vybaven˘ enz˘mami, príslu‰níci ktorého metabolizujú antracén, benzoáty, polychlorované bifenyly, naftalén, toluén a cel˘ rad ìal‰ích látok. Majú úãinné oxigenázy metabolizujúce aromatické zlúãeniny. Kmene tohto rodu sa izolovali z rôznych ãastí prostredia (pôda, voda, korene a listy rastlín a pod.). Patria tieÏ medzi fytopatogénne baktérie. Niektoré
baktérie tohto rodu spôsobujú nádory na koreÀoch rastlín, najmä ovocn˘ch stromov, odkiaº sa dostávajú k hydine a napokon k ãloveku. Boli izolované z krvi hydiny a zistilo sa, Ïe môÏu spôsobiÈ i ochorenia u ãloveka. Participujú na nozokomiálnych infekciách. Najmä Sphingomonas paucimobilis sa izoloval pri infekciách moãového traktu, pneumóniách, infekciách rán, endoftalmitídach a bakteriémiách.
Kmene tohto rodu majú podobné vlastnosti ako flavobaktérie alebo psedomonády a preto majú i v˘znam diferenciálne diagnostick˘. Rod má cca 20 druhov. Uvedú sa iba niektoré:
Sphingomonas adhaesiva
Sphingomonas aquatilis
Sphingomonas asaccharolytica
Sphingomonas cloacae
Sphingomonas mali

Sphingomonas melonis
Sphingomonas parapaucimobilis
Sphingomonas paucimobilis
Sphingomonas sanguinis
Sphingomonas yabuuchiae a iné.

Sphingopyxis je nov‰í rod, ktor˘ vznikol vyãlenením z rodu Sphingomonas. ZloÏen˘ je z aeróbnych, nepohybliv˘ch, kataláza negatívnych a gramnegatívnych paliãiek. Pri raste na agarov˘ch pôdach tvoria
Ïlt˘ pigment. Zaradené sú do ãeºade Sphingomonadaceae. Rod v˘skytom, vlastnosÈami i medicínskym
v˘znamom zdieºa v‰etko, ão je známe u rodov, z ktor˘ch sa vytvoril rod Sphingopyxis. Treba zdôrazniÈ,
Ïe i v pomenovaní druhov sa stále objavujú zámeny a nepresnosti. Rod má niekoºko druhov, ako sú:
Sphingopyxis alaskensis (druh izolovan˘ na Alja‰ke a zná‰a chlad),
Sphingopyxis macrogoltabida
Sphingopyxis chilensis
Sphingopyxis terrae
Sphingopyxis chilensis
Sphingopyxis witflariensis
Sphingopyxis flavimaris
Spirillum je rod zloÏen˘ z veºk˘ch chemotrofn˘ch vlnovit˘ch baktérií s rigidnou bunkovou stenou a helikálnou ‰truktúrou. Sú mikroaerofilné, majú biãík umoÏÀujúci pohyb a obsahujú volutínové útvary.
Zaradené sú do ãeºade Spirillaceae. Vyskytujú sa vo vodách pouÏívan˘ch na chladenie najmä v cukrovaroch. V stojat˘ch vodách a tieÏ v ústnej dutine potkanov. Izolované boli v prípadoch potkanieho pohryznutia (Rat-bite Fever, Rattenbissfieber, Sodoku), charakterizovaného vysokou horúãkou, bolesÈou
hlavy, dávením a bolestivosÈou svalov. V mnoh˘ch situáciách sa objavia vyráÏky a septická artritída. Ak
sa ochorenie nelieãi, dostaví sa endokarditída a 10 % prípadov konãí smrÈou. Ochorenie je vyvolané obyãajne dvoma baktériami. Okrem Spirillum minus sa na patogenéze podieºa e‰te Streptobacillus moniliformis. Inkubaãná doba je asi 10 dní. Oba mikroorganizmy zúãastnené na patogenéze majú vysokú
schopnosÈ penetrovaÈ do organizmu ãloveka i cez neporu‰enú koÏu. Diagnóza sa realizuje vy‰etrením
krvi a v niektor˘ch situáciách moÏno vyuÏiÈ i sérologické metódy. Rod Spirillum obsahuje e‰te druhy:
Spirillum pleomorphum
Spirillum volutans
Spirochaetaceae je ãeºaì ktorá obsahuje baktérie s tenk˘mi, ohybn˘mi bunkami závitnicového tvaru.
Pohybujú sa otáãaním okolo vlastnej osi a tieÏ zmr‰Èovaním a naÈahovaním sa. Sú gramnegatívne
a mnoÏia sa prieãnym delením. V bunkovej stene majú osové vlákno (kontraktilná ‰truktúra podobná
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biãíku baktérií). Vlákno sa ovíja okolo protoplastu. Patria medzi chemoorganotrofné, fakultatívne
anaeróbne alebo anaeróbne baktérie. Do ãeºade Spirochetaceae patria rody Spirocheta, Cristispira,
Treponema, Borrelia a Leptospira.
Spiroplasma je rod baktérií patriacich do triedy Mollicutes a ãeºade Spiroplasmataceae. Kmene uvedeného rodu sa bohato nachádzajú v prírode. Do tejto skupiny patria i rody Mycoplasma, Ureaplasma
a Anaeroplasma. V rámci rodu Spiroplasma sa nachádzajú druhy patogénne pre rastliny a hmyz
a môÏu sa vyskytovaÈ i u ãloveka. NeznalosÈ patogenetickej úlohy kmeÀov spiroplazmy dáva priestor
pre hºadane súvislostí s existujúcimi ochoreniami, ktoré nie sú dokonale objasnené, ako napríklad
Creutzfeldt-Jakobova choroba a iné prionózy. V lekárskej mikrobiológii sa uvádza jeden druh Spiroplasma mirum, ktor˘ by mohol participovaÈ na vyvolaní niektor˘ch ochorení.
Sporosarcina je rod zloÏen˘ z buniek kokovitého tvaru zoskupujúcich sa do tetrád alebo balíkov, grampozitívnych, chemoorganotrofn˘ch s aeróbne respiraãn˘m metabolizmom. Kmene tohto rodu vytvárajú
endospóry. Rastú pri teplote 22 aÏ 30 °C. Na kultivaãn˘ch pôdach vytvárajú väã‰ie kolónie v závislosti
od zloÏenia kultivaãného média. Zaãlenené sú do ãeºade Planococcaceae. Vyskytujú sa v pôde, vo vode, v odpadkoch, v stolici a v moãov˘ch kameÀoch. O patogenetickej úlohe sa diskutuje. Rod obsahuje viacero druhov a za v˘znamné sa povaÏujú:
Sporosarcina thermotolerans
Sporosarcina pasteurii
Sporosarcina soli
Sporosarcina ureae
Sporosatcina contaminans a iné.
Sporosarcina antartica
Staphylococcus je známy rod, skladá sa z grampozitívnych kokov usporiadan˘ch jednotlivo, v pároch
alebo v útvaroch pripomínajúcich strapce hrozna. Je to najroz‰írenej‰í rod baktérií, ktor˘ nateraz obsahuje 54 druhov (r. 2010). Najv˘znamnej‰í je druh Staphylococcus aureus, patriaci medzi ãast˘ch
pôvodcov ºudsk˘ch infekcií. U ºudí sa e‰te môÏe izolovaÈ Staphylococcus epidermidis, takisto pôvodca
váÏnych ochorení a potom Staphylococcus saprophyticus pôvodca urogenitálnych komplikácií. Existuje e‰te viacero druhov, ktoré sa izolujú náhodne a zriedka alebo od rôznych zvierat. Pri rozli‰ovaní stafylokokov sa vyuÏíva produkcia koagulázy. Delia sa na koaguláza pozitívne kmene (Staphylococcus
aureus) a koaguláza negatívne kmene (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus
a i.). Stafylokoky e‰te charakterizuje tvorba katalázy.
Staphylococcus aureus je ãast˘m pôvodcom ºudsk˘ch i zvieracích ochorení a vyvoláva predov‰etk˘m
hnisavé ochorenia. Preto sa v minulosti naz˘val Staphylococcus pyogenes aureus haemolyticus. ZapríãiÀuje najmä lokálne infekcie koÏe a podkoÏného tkaniva (folikulitídy, furunkuly, karbunkuly, pyodermie, impetigo) a hnisavé lokalizované procesy (abscesy) vo vnútorn˘ch orgánoch (pºúca, obliãky,
peãeÀ, mozog a iné). Stafylokoky sú príãinou viac ako 90 % hnisav˘ch zápalov kostí (osteomyelitis)
a mastitíd. Veºmi nebezpeãn˘ priebeh majú stafylokokové sepsy, endokarditídy, meningitídy, pneumónie, ale i infekcie moãov˘ch ciest (cystitída, prostatitída). Stafylokoky sú ãasto príãinou nozokomiálnych infekcií u pacientov s povrchov˘mi ranami. Niektoré kmene vyvolávajú stafylokokovú enterotoxikózu a pseudomembranóznu enterokolitídu. Iné kmene v dôsledku produkcie epidermolytického
a exfoliatívneho toxínu (exfoliantín) môÏu vyvolaÈ toxickú epidermovú nekrol˘zu (tzv. SSSS – staphylococal scaled skin syndrom) a tieÏ syndróm toxického ‰oku (TSST-1). Ochorenia zapríãinené stafylokokmi sa odvíjajú od produkcie rôznych faktorov, ktoré podmieÀujú virulenciu a zníÏenie imunity. Známe sú nasledovné zloÏky:
Tvorba kapsúl (niektoré kmene, ão bráni stafylokoky pred fagocytózou), koagulázy, DNázy, stafylokinázy (mení plazminogén na plazmín), hyaluronidázy, lipázy, hemolyzínov (α, β, γ, δ), enterotoxínov,
exfoliatínov (A a B), leukocidínu a TSST-1 (toxín toxického ‰okového syndrómu), proteínu A, ktorí sa
viaÏe na imunoglobulín G (IgG 1,2 a 4).
Stafylokoky sa ãasto vyskytujú na koÏi, na sliznici nosa (cca 40 %), na koÏi perinea, v axilách a v tráviacom trakte. Sú pomerne odolné voãi vyschnutiu, teplu a dezinfekãn˘m prípravkom. Nákaza sa ‰íri
rukami, predmetmi, kontaminovan˘mi nástrojmi najmä v nemocniãnom prostredí a tieÏ vzdu‰nou cestou. Toxick˘ ‰ok sa vyskytuje najmä u Ïien pouÏívajúcich vatové tampóny poãas men‰truácie ak sú kolonizované kmeÀom produkujúcim toxín TSST-1.
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V epidemiologickej praxi sa niekedy pouÏíva typizácia stafylokokov pomocou bakteriofágov. Na fagotypizáciu (lyzotypiu) sa pouÏíva medzinárodná sada bakteriofágov.
Terapia stafylokokov˘ch nákaz je niekedy zloÏitá. Pôvodne boli citlivé napríklad na PNC, ale v súãasnosti sú rezistentné k mnoh˘m antibiotikám. Obzvlá‰È sú nebezpeãné nákazy spôsobené metycilín
rezistentn˘mi kmeÀmi Staphylococcus aureus (MRSA), ktoré sú. rezistentné voãi β-laktámov˘m antibiotikám rezistentn˘m voãi β-laktamázam (napr. voãi meticilínu). Ich v˘skyt sa u nás i v Európe pohybuje medzi 5 aÏ 15 %. V niektor˘ch oblastiach (napr. USA) ich v˘skyt dosahuje aj vy‰e 50 %. MRSA
kmene sa lieãia vankomycínom, teikoplanínom, clindamycínom a rifampicínom. V roku 2002 sa uÏ objavil stafylokok rezistentn˘ na vankomycín VRSA (vankomycin-resistant Staphylococcus aureus). Na
Slovensku v˘skyt MRSA dosahuje zatiaº 5 aÏ 8 % (2012).
Staphylococcus epidermidis je ãast˘m nálezom na koÏi a slizniciach ºudí a zvierat. Je typick˘ oportúnne patogénny druh, ktor˘ po‰kodzuje pacientov so zníÏenou imunitou. Infikuje rany po popáleninách, ÈaÏk˘ch úrazoch, chirurgick˘ch zákrokoch a vy‰etreniach. Predisponujúcim faktorom je prítomnosÈ cudzieho telesa (katétre, cievne náhrady, umelé chlopne, kæby a pod.). Tieto stafylokoky dobre
adherujú k povrchom umel˘ch materiálov a do okolia produkujú polysacharidovú substanciu ktorá
uºahãuje tvorbu biofilmu. UpevÀuje adherenciu, zabraÀuje prieniku antibiotík a protilátok, blokuje fagocytózu. Staphylococcus epidermidis spôsobuje tzv. plastitídy, ìalej sepsy, endokarditídy a peritonitídy. Ochorenia sa vyskytujú zväã‰a v nemocniãnom prostredí a zväã‰a ide o nozokomiálne infekcie.
Staphylococcus saprophyticus je prevládajúcim koaguláza negatívnym druhom v ºudskom urogenitálnom trakte. Vyvoláva moãové infekcie najmä u mlad˘ch Ïien. Má dobré adherenãné vlastnosti k epitelu uropoetického systému.
Ostatné druhy stafylokokov, ktoré sa vyskytujú u ãloveka alebo zvierat:
Staphylococcus felis (v˘skyt najmä u maãky)
Staphylococcus haemolyticus (v˘skyt v koÏn˘ch záhyboch, v nose, na perineu a zistil sa i pri infekciách
u ãloveka a viacer˘ch druhov opíc)
Staphylococcu hyicus (v˘skyt najmä u prasiat)
Staphylococcus intermedius (tvorí prechod medzi Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis, vyskytuje sa u chovateºov psov)
Staphylococcus lugdunensis (v˘skyt najmä u ãloveka a kôz),
Staphylococcus saccharolyticus (v˘skyt na koÏi predlaktia a chrbta, lep‰í rast za anaeróbnych podmienok),
Staphylococcus saprophyticus susp. saprophyticus
Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans (v˘skyt u ãloveka)
Staphylococcus capitis (ãlovek)
Staphylococcus warneri (ãlovek a opice)
Staphylococcus hominis (ãlovek)
Staphylococcus auricularis (jeleÀ, pes, ãlovek)
Staphylococcus cohnii (sliepky, ãlovek)
Staphylococcus xylosus (ãlovek)
ëalej sa e‰te izolovali od ãloveka a od rôznych zvierat nasledovné kmene:
Staphylococcus. simulans
Staphylococcus caprae
Staphylococcus lentus
Staphylococcus pasteuri
Staphylococcus sciuri
Staphylococcus vitulinus
V patogenéze stafylokokov˘ch infekcií sa môÏe objaviÈ ÈaÏká komplikácia spôsobená stafylokokov˘m toxínom TSS (Toxic Shock Syndrome), alebo TSLS (Toxic Shock-Like Syndrome). Toxín ako superantigén navodí rozvrat vnútorného prostredia, ão sa prejaví na funkcii mnoh˘ch orgánov a pacient
môÏe zomrieÈ. Patogenéza TSS (TSLS) je popísaná v ìal‰ej ãasti pri STLS (STSS) a proces sa odvíja od
pôsobenia superantigénu (toxínu).
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Starkeya je nov‰í rod zloÏen˘ z gramnegatívnych oválnych buniek, ktoré sú nepohyblivé, fakultatívne
heterotrofné a rastú na jednoduch˘ch pôdach s nízkym obsahom uhlíka, ako napríklad na cukroch,
alkohole, aminokyselinách a mastn˘ch kyselinách. Sú tieÏ chemolito-autotrofné a vyuÏívajú viaceré
anorganické a organické zlúãeniny síry, ako sú thiosulfát, tetrathionát, dimetylsulfid a dimetylsulfoxid.
Pomenovanie pochádza od amerického bakteriológa R. L. Starkeya. Rod bol zaraden˘ do ãeºade
Xanthobacteriacea a reprezentujú ho druhy Starkeya novella (v minulosti Thiobacillus novellus)
a Starkeya koreensis. Vyskytuje sa v prostredí (pôda, voda, rastliny atì.) a má v˘znam pre kolobeh niektor˘ch prvkov v prírode. Údaje o patogenetickom pôsobení pre ãloveka ch˘bajú.
Stenotrophomonas je rod patriaci ku gramnegatívnym nefermentujúcim baktériám. V minulosti sa
oznaãoval i menami Xanthomonas (maltophilia) alebo Pseudomonas (maltophilia). Zaraìuje sa do
ãeºade Xanthomonadaceae. Kmene Stenotrophomonas maltophilia sa vyskytujú v prírode najmä
v spojitosti s rastlinami. MôÏu osídºovaÈ ãloveka i zvieratá a pôsobiÈ patogeneticky. Patrí medzi oportúnne nozokomiálne patogénne baktérie a vyvoláva ochorenia u osôb s poruchami imunity. Spektrum
ochorení vyvolan˘ch t˘mto druhom je znaãne ‰iroké. Stenotrophomonas maltophilia môÏe byÈ príãinou aÏ sepsy, pneumónie, meningitídy, infekcií rán a infekcií moãového traktu. B˘va príãinou
nozokomiálnych infekcií. Stenotrofomonádové infekcie asociujú s vysokou morbiditou a mortalitou
u osôb s poru‰enou imunitou, ako sú HIV infekcia, malígne ochorenie, cystická fibróza, neutropénia,
mechanická ventilácia, centrálny venózny kateter, pneumónia, chirurgické zákroky a dlhodobé pouÏívanie antibiotík. V terapii treba postupovaÈ podºa antibiotikogramu, pretoÏe Stenotrphomonas
maltophilia je baktéria primárne rezistentná na viaceré antibiotiká. Dobré v˘sledky sa dosiahli pouÏitím kotrimoxazolu.
STLS (Streptococcal Toxic-Like Syndrome) (in˘ názov STSS Streptococcal Toxic Shock Syndrome)
vzniká pri streptokokov˘ch infekciách zapríãinen˘ch streptokokmi zo skupiny A. Udáva sa, Ïe následky streptokokov˘ch infekcií sa zmiernili v dôsledku pouÏívania antibiotík. Toto tvrdenie sa korigovalo
v roku 1980, keì sa objavili váÏne aÏ letálne streptokokové infekcie (celulitída, nekrotická fascitída
a iné) asociované s poruchou mnoh˘ch Ïivotne dôleÏit˘ch orgánov. U pacientov sa objavila hypotenzia,
difúzna erytrodermia, hypoalbuminémia a nakoniec zlyhanie orgánov. STLS sa podobá stafylokokovému ‰oku, av‰ak má aÏ desaÈkrát vy‰‰iu letalitu. Je to nebezpeãná komplikácia streptokokov˘ch infekcií, ktorá vyÏaduje intenzívnu lieãbu. Patogenéza toxického ‰oku sa v súãasnosti vysvetºuje t˘m, Ïe
toxín je tzv. superantigén a tento sa ne‰pecificky viaÏe na MHC II a s receptormi T-lymfocytov. Pri normálnych antigénoch nastáva procesovanie antigénu a iba ãasti sa viaÏu na receptory T-lymfocytov. Pri
superantgénoch nenastáva procesovanie v bunkách prezentujúcich antigén. Superantigén sa viaÏe na
T-bunky neoopracovan˘ a aktivuje bunky k produkcii biologicky aktívnych interleukínov. U pacienta
je takto aktivovan˘ch aÏ 20 % kompetentn˘ch lymfocytov, nastáva tzv. cytokínová búrka nasledovaná
poru‰ením rovnováhy v organizme a po‰kodením mnoh˘ch orgánov. V mnoh˘ch situáciách sa dostaví
aÏ letálny koniec. STLS vzniká najãastej‰ie pri streptokokov˘ch infekciách zapríãinen˘ch streptokokmi
skupiny A typmi M1, M3 a M18.
Stomatococcus – rod patrí do ãeºade Micrococcaceae a obsahuje grampozitívne nepohyblivé, fakultatívne anaeróbne koky s puzdrom, usporiadané v hlúãikoch, ktoré tvoria hlienovité kolónie vrastené do
agarovej pôdy. Predstaviteºom rodu je druh Stomatococcus mucilaginosus (star‰í názov Rothia muciloginosa), ktor˘ je súãasÈou normálnej ústnej flóry. Dá sa izolovaÈ z jazyka, z hrdla, z bronchiálneho
sekrétu a z hemokultúr. Pre ãloveka je potenciálne patogénnym druhom (meningitídy, pneumónie, peritonitídy, potransplataãné infekcie a iné) najmä u osôb s poru‰enou imunitou.
Streptobacillus moniliformis je druh, ktor˘ spôsobuje horúãku po krysom (potkaÀom) uhryznutí. Ide
o dlhú tenkú gram negatívnu paliãku v star‰ích kultúrach pleomorfnú. Zaraìuje sa do ãeºade Fusobacteriaceae. Vyskytuje sa v orofaryngu potkanov prípadne zvierat zabíjajúcich potkany a tieÏ my‰í
a in˘ch hlodavcov. Po uhryznutí vzniká horúãka (Haverhillova horúãka). Inkubaãná doba je asi 10 dní.
Po uhryznutí okrem horúãky objavia sa bolesti hlavy, tria‰ka, myalgie, artralgie. Ak sa pacient nelieãi,
b˘va aÏ 10 % letalita. V terapii sa osvedãil penicilín a erytromycín.
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Streptococcus je rod obsahujúci najãastej‰ích a pravdepodobne aj najv˘znamnej‰ích pôvodcov ºudsk˘ch a zvieracích ochorení. Obsahuje ‰irokú ‰kálu druhov od saprofytick˘ch po patogénne druhy.
Niektoré streptokoky majú i priemyselné vyuÏitie. Sú to grampozitívne koky usporiadané v dvojiciach
alebo v retiazkach. Sú nároãné na kultivaãné podmienky. Klasifikácia streptokokov dodnes nie je definitívne dorie‰ená. Zaradené sú do ãeºade Streptococcaceae. Ako kritériá sa pouÏívajú prejavy rastu na
krvnom agare a viaceré ìal‰ie fyziologické, rastové a patogénne vlastnosti. Najnov‰ie i poznatky o antigénovej a genetickej ‰truktúre. Podºa prejavov rastu na krvnom agare sa rozli‰ujú streptokoky alfa,
beta a gama hemolytické. Dlho sa pouÏívalo (a e‰te i dnes pretrváva) delenie streptokokov na:
1. alfa-hemolytické streptokoky (α),
2. beta-hemolytické streptokoky (β),
3. enterokoky,
4. mlieãne streptokoky.
Mnohé z fenotypick˘ch vlastností neboli kon‰tantné a preto sa nemohli staÈ spoºahliv˘m kritériom.
Na základe poznania antigénovej ‰truktúry streptokokov sa navrhlo ìal‰ie triedenie, ktoré má nateraz prevahu. U viacer˘ch streptokokov sa vyskytuje antigénová polysacharidová substancia oznaãovaná ako C. Streptokoky so substanciou C sa delia na skupiny, ktoré sa oznaãujú ako A, B, C, D, aÏ Z,
priãom A skupina sa e‰te delí na typy (podºa antigénov M a T). T˘ch je 110. Do druhej skupiny bez antigénovej substancie C patria predov‰etk˘m alfa-hemolytické streptokoky v minulosti oznaãované ako
virudujúce.
V súãasnosti sa streptokoky zadeºujú doãasne do 6 skupín:
1. Pyogénne hemolytické streptokoky, medzi ktoré sa zaraìujú:
• Streptococcus pyogenes (skupina A)
• Streptococcus agalactiae (skupina B)
• Streptococcus equi
• Streptococcus iniae
• Streptococcus pneumoniae (naz˘van˘ slangovo pneumokok).
Zaraìujú sa sem i streptokoky z in˘ch skupín C, G, L, M, P, U a V vyskytujúce sa u zvierat i ãloveka.
2. Orálne streptokoky, kam patrí väã‰ina alfa-hemolytick˘ch streptokokov ako sú:
• Streptococcus salivarius
• Streptococcus sanguis
• Streptococcus mitior
• Streptococcus milleri
• Streptococcus mutans
Zistené v tlame zvierat:
• Streptococcus rattus (potkany)
• Streptococcus ferus (potkany, ‰kreãky)
• Streptococcus cricetus (‰kreãky)
Zaraìujú sa sem e‰te:
• Streptococcus oralis (ústa ãloveka)
• Streptococcus mitis (ºudské ústa a ãrevo) a iné zväã‰a nutriãné varianty streptokokov.
3. Enterokoky, ktoré nateraz tvoria samostatn˘ rod Enterococcus, z ktor˘ch
• Enterococcus faecalis (súãasÈ normálnej ãrevnej mikroflóry ãloveka i zvierat)
• Enterococcus faecium (súãasÈ normálnej ãrevnej mikroflóry ãloveka i zvierat)
• Streptococcus avium (súãasÈ ãrevnej mikroflóry vtákov)
• Streptococcus gallinarum (súãasÈ ãrevnej mikroflóry vtákov)
4. Mlieãne streptokoky:
• Streptococcus lactis (vyskytuje sa v mlieku a mlieãnych produktoch)
• Streptococcus raffinolactis (vyskytuje sa v mlieku a mlieãnych produktoch)
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5. Anaeróbne streptokoky, ku ktor˘m patria:
• Streptococcus morbillorum
• Streptococcus hansenii
• Streptococcus pleomorphus
• Streptococcus parvulus
6. Iné streptokoky, medzi ktoré zaraìujeme druhy:
• Streptococcus acidominimus
• Streptococcus uberis
• Streptococcus bovis
• Streptococcus equinus
• Streptococcus thermophilus
• Streptococcus suis
A niekoºko novo opísan˘ch druhov:
• Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
• Streptococcus porcinus
• Streptococcus plantarum
• Streptococcus saccharolyticus (a iné).
Streptococcus pyogenes (skupina A) je najv˘znamnej‰ím pyogénnym streptokokom, ktor˘ zapríãiÀuje u ãloveka infekcie horn˘ch d˘chacích ciest (angíny, faryngitídy, laryngitídy), otitídy, mastoitídy,
lymfadenitídy, ‰arlach, puerperálnu sepsu, erysipelas a iné koÏné ochorenia (impetigo, ekzémy). Po
prekonaní infekcie zapríãinenej streptokokmi skupiny A sa objavia u niektor˘ch osôb sekundárne
komplikácie, ako sú reumatická horúãka, reumatické ochorenie srdca, chorea minor alebo glomerulonefritída. Streptococcus pyogenes má 110 typov a uvaÏuje sa o reumatogénnych a nefritogénnych typoch. Podobné ochorenia ako streptokoky skupiny A môÏu zriedkavo zapríãiniÈ i streptokoky skupín
C a G av‰ak po nimi spôsoben˘ch infekciách sa neobjavia neskoré následky. U streptokokov skupiny
A existuje krátkodobá typovo-‰pecifická imunita podmienená najmä protilátkami proti antigénu M.
Streptokoky skupiny A sú citlivé na penicilín.
Medzi faktory virulencie, okrem antigénu M, patria e‰te viaceré exoprodukty, ako:
• streptol˘zín O (je imunogénny, moÏno dokázaÈ protilátky antistreptolyzín O – ASO, ASLO),
• streptolyzín S (nie je imunogénny, má kardiotoxické úãinky, po‰kodzuje mnohé bunky),
• streptokokov˘ pyogénny exotoxín A (SpeA) (superantigén, dôleÏit˘ pri ‰arlachu a pri vyvolaní
STLS),
• streptokináza (proteáza, mení plazminogén na plazmín),
• hyaluronidáza,
• streptodornáza (súbor enz˘mov s aktivitou desoxinukleázy, chráni kmene pred fagocytózou),
• C5a peptidáza (od‰tiepená z komplementu, ovplyvÀuje pohyblivosÈ neutrofilov),
• streptokokové chemokínové proteázy (tkanivo atakované streptokokmi napr. nekrotizujúca fascitída je bez prítomnosti neutrofilov. Serínová proteáza ScpC produkovaná streptokokmi bráni neutrofilom migrovaÈ do miesta zápalu. ScpC degraduje interleukín IL-8, ktor˘ je zodpovedn˘ za migráciu PMN leukocytov).
Reumatická horúãka v dôsledku r˘chlej a správnej diagnózy a adekvátnej terapie sa nevyvinie.
Vo vyspel˘ch krajinách sa objavuje veºmi zriedka. V rozvojov˘ch krajinách e‰te stále je závaÏn˘m
problémom a po viacer˘ch tzv. atakoch reumatickej horúãky b˘va veºmi po‰koden˘ srdcovo-cievny
aparát.
Streptococcus agalactiae (v star‰ej literatúre Streptococcus mastitidis) patrí ku streptokokom, ktoré
majú antigén B. Je pôvodcom ochorení u hovädzieho dobytka (mastitídy) ale tieÏ ochorení ºudí. Spôsobuje zápaly moãov˘ch ciest, gangrény u diabetikov, infekcie u osôb so zníÏenou imunitou. Pomerne
ãasté je nosiãstvo streptokokov skupiny B u dospel˘ch Ïien (10 aÏ 20 %). Poãas tehotenstva je ohrozen˘ plod. U novorodenca sa môÏe rozvinúÈ pneumónia, meningitída aÏ sepsa s vysokou letalitou (20 aÏ
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50 %). Odporúãa sa preto, aby tehotné Ïeny boli v 36 t˘Ïdni tehotenstva vy‰etrené mikrobiologicky na
prítomnosÈ tohto mikroorganizmu. Na rozlí‰enie streptokokov skupiny A a B moÏno pouÏiÈ i orientaãné testy, ako sú bacitracínov˘ (bacitracín-glukózov˘) test a CAMP test. Streptokoky skupiny B tvoria
faktor, ktor˘ potencuje hemol˘zu baraních erytrocytov vyvolanú kmeÀom Staphylococcus aureus.
U streptokokov skupiny B moÏno rozlí‰iÈ 10 sérologick˘ch typov (Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, R a X). Infekcie zapríãinené streptokokmi B sa objavujú najmä u jedincov so zníÏenou imunitou a uvedené baktérie sa môÏu vyskytovaÈ na slizniciach i zdrav˘ch osôb.
ëal‰ie streptokoky:
Streptokoky skupiny C obsahujú 4 typy dôleÏité i pre ãloveka, rozli‰ujú sa na základe odli‰n˘ch biochemick˘ch vlastností.
Streptococcus equisimilis je pre ãloveka patogénny, izoluje sa z d˘chacich ciest ºudí, z rán, moãov˘ch
infekcií, meningitíd a endokarditíd.
Streptococcus zooepidemicus je patogénny najmä pre niektoré zvieratá.
Streptococcus equi je patogénny pre kone.
Streptococcus dysgalactiae je patogénny pre hovädzí dobytok (mastitídy).
Streptokoky skupiny G izoluje sa z d˘chacích ciest ºudí, z koÏe, z vagíny a zo stolice. MôÏu byÈ pôvodcami sepsy, endokarditídy a peritonitídy. K tejto skupine sa priraìuje i Streptococcus canis. So sérami
pripraven˘mi proti antigénu G reaguje i ãasÈ kmeÀov Streptococcus milleri, Streptococcus
minutus i Streptococcus anginosus.
Streptokoky skupiny L a M sú patogénne najmä pre psov, ale ojedinele sa môÏu vyskytnúÈ i u ãloveka.
Streptokoky skupiny P sú patogénne najmä pre o‰ípané.
Streptokoky skupiny U vyvolávajú ochorenia tieÏ u o‰ípan˘ch (lymfadenitída a sepsa).
Streptokoky skupiny V sa izolovali najmä od o‰ípan˘ch.
Streptococcus iniae bol zaraden˘ do skupiny Z a je patogénny najmä pre delfíny.
Streptococcus pneumoniae v minulosti bol oznaãovan˘ ako Diplococcus pneumoniae alebo ako
pneumokok. Je stále závaÏn˘m pôvodcom pneumónií, meningitíd, sepsí a in˘ch lokálnych infekcií. Vyskytuje sa v dvojiciach lancetovitého tvaru a b˘va opuzdren˘. Podºa typovo ‰pecifického puzdrového
polysacharidového antigénu sa delí na vy‰e 90 variantov. Puzdrov˘ antigén je protektívny. Z 23 (prípadne zo 7 alebo 10) antigénov˘ch variantov sa pripravila vakcína, ktorá sa pouÏíva na prevenciu závaÏn˘ch infekcií. Puzdro je i hlavnou zloÏkou virulencie, pretoÏe má siln˘ antifagocytov˘ úãinok. Pneumokoky produkujú viacero enz˘mov, ktoré prispievajú k virulencii jednotliv˘ch kmeÀov (pneumolyzín,
neuraminidáza a iné). Pokusy s pneumokokmi (1928 F. Griffith a 1944 O. Avery et al.) otvorili cestu
k molekulovej genetike, opísali transformáciu a dokázali, Ïe za prenos genetickej informácie je zodpovedná DNA.
Alfa hemolytické (v star‰ej literatúre orálne, viridujúce) streptokoky sa nachádzajú najmä v ústnej
dutine.
Patria sem:
Streptococcus salivarius, ktor˘ pri raste môÏe spôsobiÈ α, β a γ hemol˘zu. Izoluje sa pri endokarditídach a dáva sa do súvislosti so zubn˘m kazom.
Streptococcus sanguis sa vyskytuje v ústnej dutine v zubn˘ch povlakoch a tieÏ v krvi pri endokarditídach.
Streptococcus mitior
Streptococcus milleri
Streptococcus. mutans
Streptococcus oralis
Streptococcus mitis
Uvádza sa e‰te zoznam známych streptokokov, kde sa charakterizuje antigénová skupina, typ hemol˘zy a hostiteº, u ktorého sa mikroorganizmus vyskytuje a uplatÀuje sa patogénne:
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Streptococcus acidominimus (B, β /γ/, ãlovek a hovädzí dobytok)
Streptococcus agalactiae (B, β /γ/, ãlovek a hovädzí dobytok)
Streptococcus anginosus ( -, F, G, A, C, γ , β, ãlovek)
Streptococcus bovis (D, γ, ãlovek a preÏúvavce)
Streptococcus canis (G, β, pes)
Streptococcus constellatus
Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae (C, γ, hovädzí dobytok)
Streptococcus equi subsp. equi (C, γ, β, kôÀ a hovädzí dobytok)
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (C, γ, β, kôÀ a dobytok)
Streptococcus equinus
Streptococcus iniae (Z, β, delfín)
Streptococcus intermedius
Streptococcus mitis (– H, K, O, γ, ãlovek)
Streptococcus mutans (– γ, ãlovek)
Streptococcus oralis (-, γ, ãlovek)
Streptococcus parasanguis (-, γ, ãlovek)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus porcinus (E, P, U, V, β, o‰ípané)
Streptococcus pyogenes (A, β, ãlovek)
Streptococcus salivarius (-,K, γ, ãlovek)
Streptococcus sanguis ( -, H, γ, ãlovek)
Streptococcus sobrinus
Streptococcus suis (R, S, T, γ, o‰ípané)
Presunuté do in˘ch rodov a vyskytujúce sa v star‰ej literatúre sú:
Streptococcus adjacens → Abiotrophia adjacens
Streptococcus defectivus → Abiotrophia defectiva
Streptococcus faecalis → Enterococcus faecalis
Streptococcus faecium → Enterococcus faecium
Streptococcus garvieae → Lactococcus garvieae
Streptococcus morbillorum → Gemella morbillorum
Streptococcus shiloi → Streptococcus iniae
Streptomyces je rod zloÏen˘ z grampozitívnych obligátne aeróbny filamentóznych baktérií rastúcich pri
teplote 25 aÏ 35 °C. Do rodu Streptomyces patrí vy‰e 500 druhov. Patria do ãeºade Streptomycetaceae.
Mnohé druhy streptomycét produkujú antivírusové, antibakteriálne, antifungálne, antiprotozoárne
a antitumorové substancie. Preto sa stali zdrojom pre v˘robu antibiotík, ako napríklad streptomycín,
neomycín, tetracyklín, oxytetracyklín, nystatín, kanamycín a mnohé ìal‰ie. Vyskytujú sa v pôde, na
rastlinách, v rozkladajúcom sa biologickom materiáli. Mnoho druhov je patogénnych pre rastliny. MôÏu
sa tieÏ zúãastÀovaÈ na tvorbe mycetómov, ktoré vznikajú po traumách. Okrem streptomycét sa v mieste patologického pôsobenia môÏu nachádzaÈ actinomadury, nokardie a iné baktérie. Mycetóm tvorí
ohraniãené koÏné i podkoÏné loÏisko s abscesmi. V˘znamné miesto v rode Streptomyces má druh Streptomyces somaliensis.
Superantigén má in˘ spôsob procesovania a prezentácie v porovnaní s beÏn˘m antigénom. Stimuluje
ãasÈ T-lymfocytov ne‰pecificky, priãom vznikajú klony buniek produkujúce mnohé cytokíny (IL-2,
IFN –γ, TNF-α a iné), ktoré podmieÀujú patologické prejavy v organizme. Spektrum poznan˘ch superantigénov sa rozrastá a k najznámej‰ím patria stafylokokové enterotoxíny, toxíny syndrómu toxického
‰oku, M-proteín streptokokov, niektoré antigény mykoplaziem, vírusové superantigény a iné. Superantigény sa uplatÀujú v patogenéze infekãn˘ch ochorení a tieÏ pri viacer˘ch autoimunitn˘ch ochoreniach.
Suttonella indologenes je gramnegatívna mikroaerofilná paliãka izolovaná od pacientov pri konjuktivitídach a endokarditídach. Rod Suttonella patrí do ãeºade Cardiobacteriaceae a pomenovanie dostal
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podºa anglického mikrobiológa R. G. A. Sutton. Typov˘m kmeÀom je Suttonella indologenes (v star‰ej literatúre bol pouÏívan˘ názov Kingella indologenes). Vyskytuje sa najmä u ãloveka, u ktorého pôsobí ako komenzál ale spôsobuje aj ochorenia. V poslednom období sa izolovali kmene suttonel i od vtákov pod menom Suttonella ornithocola.
Syndróm bakteriálneho premnoÏenia alebo „slepej sluãky“ vzniká pri zníÏenej obranyschopnosti gastrointestinálneho traktu v dôsledku morfologick˘ch a fyziologick˘ch porúch, priãom nastáva premnoÏenie baktérií v hornej ãasti tenkého ãreva. U postihnutého ãloveka sa registruje tuková stolica a viaceré následky z nedostatku vitamínov, stopov˘ch prvkov a zo zlej resorpcie sacharidov. Syndróm súvisí
i s poru‰enou produkciou Ïalúdoãnej kyseliny, ão môÏe byÈ podmienené v˘skytom atrofickej gastritídy,
chirurgick˘mi resekciami a uÏívaním niektor˘ch lieãiv. PremnoÏenie baktérií môÏe súvisieÈ i s poruchou
ãrevnej peristaltiky, zodpovednej za elimináciu baktérií z ãrevného traktu. Príãina môÏe spoãívaÈ
i v tvorbe divertikulov v tenkom ãreve, vo vytvorení tzv. slep˘ch sluãiek (blind loops) po chirurgick˘ch
zákrokoch alebo po vytvorení ãrevn˘ch striktúr. Syndróm b˘va ãasto asociovan˘ so sklerodermiou alebo diabetickou neuropatiou. V mieste premnoÏenia sa identifikuje vy‰e 20 druhov baktérií v koncentrácií 107 aÏ 1011 CFU/ml, k˘m za normálnych podmienok je to iba 102 aÏ 104 CFU/ml s men‰ím poãtom
bakteriálnych druhov. Klinické príznaky sa odvíjajú z malabsorpcie tukov, sacharidov, vitamínov a poru‰ená b˘va i dekonjugácia Ïlãov˘ch solí. MôÏe sa objaviÈ megaloblastická anémia a viaceré poruchy
v aktivite imunitného systému.
Syndróm stafylokokovej obarenej koÏe je ochorenie, ktoré sa vyskytuje u detí do 4 rokov Ïivota, ktoré nemajú potrebnú protistafylokokovú antitoxickú imunitu. Charakterizuje ho exfoliatívna dermatitída zaãínajúca na tvári a postupne sa ‰íriaca na celé telo. KoÏa pripomína stavy po silnom opálení
slnkom alebo obarení horúcou vodou, na ktorej sa neskôr objavia veºké pºuzgiere s postupn˘m prasknutím a odlúãením. Ochorenie je totoÏné s Ritterov˘m syndrómom (Morbus Ritter, Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter).

T
Tannerella je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych, anaeróbnych, paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sú pomenované podºa americkej mikrobiologiãky A. C. R. Tanner, pretoÏe prispela znaãnou mierou k objasneniu patogenézy parodontálnych ochorení. Rod napriek poãiatoãnej nejasnosti sa zaradil do ãeºade
Porphyromonadaceae. Do rodu patrí jeden druh Tannerella forsythia (star‰ie názvy Bacteroides
forsythus a Tannerella forsithensis). Izoluje sa zo zubn˘ch povlakov a zo zápalov˘ch afekcií zubného
tkaniva.
Tatlockia je rod, ktor˘ bol priãlenen˘ k ãeºadi Legionellaceae a má pribliÏne identické morfologické,
fyziologické a patogenetické vlastnosti. Patria sem gramnegatívne, pohyblivé, aeróbne paliãky, ktoré
netvoria spóry a rastú v tepelnom rozmedzí 20 aÏ 45 °C. Jednotliv˘m druhom sa pripisuje úãasÈ na vyvolaní ochorení zvierat i ãloveka. Pomenovanie pochádza od amerického odborníka H. Tatlock, ktor˘
tento mikroorganizmus izoloval.
Do rodu patria druhy:
Tatlockia maceachernii
Tatlockia micdadei
Tatumella je rod, ktor˘ tvoria gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne, pohyblivé paliãky, ktoré boli
izolované z respiraãného traktu, z moãu, z krvi ãloveka a niektor˘ch zvierat. Rod Tatumella patrí do
ãeºade Enterobacteriaceae. Pomenovanie pochádza od amerického bakteriológa H. Tatum, ktor˘ má
zásluhy na klasifikácii baktérií medicínskej dôleÏitosti. Typov˘m a medicínsky najdôleÏitej‰ím druhom
je Tatumella ptyseos, izolovaná z d˘chacích ciest, z urogenitálneho traktu, zo spúta a z krvi. Ostatné
kmene, ako sú Tatumella citrea, Tatumella terrae, Tatumella punctata a Tatumella morbirosei sa izolovali z ovocia a z rastlín.
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Taylorella je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, pleomorfn˘ch, aeróbnych alebo fakultatívne anaeróbnych paliãiek. Pomenovan˘ je na poãesÈ britského bakteriológa C. E. D. Taylor. Vyskytuje sa na slizniciach zvierat (najmä koní) a v ich okolí. PríleÏitostne vyvoláva zápalové ochorenia horn˘ch d˘chacích
ciest a uropoetického aparátu. Je typicky patogénny pre zvieratá a v˘nimoãne sa môÏe objaviÈ i u ãloveka. Rod Taylorella sa zaraìuje do ãeºade Alcaligenaceae. Známe sú dva druhy:
Taylorella equigenitalis druh spôsobuje kontagióznu nefritídu u koní,
Taylorella asinigenitalis druh izolovan˘ z genitálneho traktu somárov obyãajne neb˘va patogénny.
Tenacibaculum je rod, ktor˘ sa skladá z morsk˘ch gramnegatívnych, filamentóznych baktérií, ktoré sú
oznaãované ako pôvodcovia tenacibakulózy mork˘ch r˘b. Typov˘m kmeÀom je Tenacibaculum maritinum. Zaradené sú do ãeºade Flavobacteriaceae. Charakteristick˘mi príznakmi ochorenia sú lézie na
povrchu tela r˘b, ako sú vredy, nekrotické ãasti, erodované ústa, popraskané plutvy a chvost a ãasto sú
príznaky i na oãiach. Príznaky sú znaãne variabilné a sú závislé od typu ryby, veku, prostredia (slanosÈ
vody) a lokality. Existuje viacej druhov z rodu Tenacibaculum a v star‰ích uãebniciach sa e‰te naz˘vajú
Flexibacter. Uvedie sa niekoºko druhov z veºkého mnoÏstva:
Tenacibaculum maritimum (v star‰ej literatúre Flexibacter maritinus)
Tenacibaculum gallaicum
Tenacibaculum discolor
Tenacibaculum ovolyticum a iné.
U jednotliv˘ch kmeÀov sa popisujú i enz˘my zúãastnené na patologickom po‰kodzovaní rybieho tkaniva. Charakterizujú sa i ‰kody pri pestovaní r˘b z ekonomick˘ch dôvodov a tieÏ ‰kody v rybnom
priemysle. Baktérie v potrave sa môÏu dostaÈ i k ãloveku a byÈ súãasÈou materiálu urãeného na vy‰etrenie. U ãloveka sa nedefinujú nejaké patologické následky.
Tenuibacillus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, spóry tvoriacich, mierne halofiln˘ch baktérií,
izolovan˘ch z pôdy a z jazier s miernym obsahom NaCl. Rod je zaraden˘ do ãeºade Bacillaceae. Rod
reprezentuje iba jedin˘ druh Tenuibacillus multivorax a o jeho úãasti v patologick˘ch procesoch ãloveka nie sú Ïiadne údaje.
Tepidimonas je rod, ktor˘ je zloÏen˘ z gramnegatívnych, striktne aeróbnych, termofiln˘ch, paliãkovit˘ch baktérií zadelen˘ch do ãeºade Comamonadaceae. Termofilné znamená, Ïe rastú lep‰ie pri vy‰‰ích
teplotách (42 aÏ 50 °C) ako pri 35 °C a pri niÏ‰ích teplotách nerastú vôbec. V oxidázovej a katalázovej
reakcii majú pozitívny test. Niektoré kmene sa izolovali z krvi, z mozgovomiechovej tekutiny, z moãu,
z rán, z abscesov a z biopsie peãene (Tepidimonas arfidensis). Predpokladá sa, Ïe môÏu participovaÈ na
vzniku ìal‰ích patologick˘ch procesov bez moÏnosti izolácie a identifikácie. Preto sa vy‰etrujú vzorky
homogenizovaného tkaniva a hºadajú sa v Àom stopy po baktériách tohto rodu.
Do tohto rodu patria nasledovné druhy:
Tepidimonas aquatica
Tepidimonas arfidensis
Tepidimonas fonticaldi

Tepidimonas ignava
Tepidimonas taiwanensis
Tepidimonas thermarum

Terrabacter je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, spóry netvoriacich baktérií. Z chemick˘ch vlastností je dôleÏité, Ïe sú oxidáza negatívne, kataláza pozitívne, produkujú lipázu, esterázu
a keratinázu, ktorá in vitro rozkladá slepaãie perie. Rod vznikol v roku 1989 z rodu Arthrobacter (v star‰ej literatúre ako Arthrobacter tumescens, Pimelobacter tumescens) a izoloval sa zo zneãistenej pôdy.
Zaraden˘ je do ãeºade Intrasporangiaceae. Charakterizovan˘ je vysokou adaptaãnou schopnosÈou voãi nepriazniv˘m faktorom okolia, ako je vysychanie, UV Ïiarenie, vysoká koncentrácia solí a vplyv rôznych radikálov. Kultivaãná identifikácia je zloÏitá a nároãná, vyÏadujú ‰peciálne pôdy a dlh‰ím inkubaãn˘ ãas. Optimálna teplota je 25 aÏ 30 °C a pH 6,5 aÏ 7. Napriek skutoãnosti, Ïe doteraz nebola jasne
urãená jeho patogenetická úloha, v‰eobecne sa v literatúre kon‰tatuje, Ïe môÏe ísÈ o skrytú doteraz neodhalenú patogenitu. Pri vy‰etrovaní tkanív z chorobného loÏiska molekulárne genetick˘mi metódami
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sa vo viacer˘ch prípadoch zistili sekvencie identické alebo podobné s kmeÀmi tohto rodu. Podozrivé sekvencie sa na‰li v rastlinách, v tkanivách zvierat i ºudí. Do rodu Terrabacter sa zaraìujú nasledovné
druhy:
Terrabacter tumescens
Terrabacter aeriphilus
Terrabacter aerolatus
Terrabacter carboxydivorans

Terrabacter ginsenosidimutans
Terrabacter lapili
Terrabacter terrae
Terrabacter terrigena

Terrimonas je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych paliãiek izolovan˘ch z ãerstvej tekutej vody v prírode i z odpadovej vody a z pôdy najmä v oblasti fariem. Niektoré druhy pochádzajú z rodu Flavobacter. V dôsledku nov‰ej klasifikácie boli preradené do rodu Terrimonas, ktor˘ je zaraden˘ do ãeºade
Chitinophagaceae. Rod má viacej druhov, ktoré môÏu spôsobiÈ ochorenia rastlín a tak sa môÏu dostaÈ
i k ãloveku a do vy‰etrovaného materiálu. Nie sú v‰ak údaje o patogenite pre ãloveka. Známe sú nasledovné druhy:
Terrimonas ferruginea (v star‰ej literatúre
Terrimonas aquatica
Flavobacterium ferrugineum)
Terrimonas lutea
Terrimonas rubra
Terrimonas pekingensis
Tetragenococcus je rod, ktorí patrí medzi mlieãne baktérie, oznaãované v angliãtine ako LAB (Lactic
Acid Bacteria). Farbia sa grampozitívne. Oxidázová aj katalázová reakcia je negatívna. Rastú za fakultatívne aeróbnych podmienok a produkujú z glukózy kyselinu mlieãnu, neprodukujú z glukózy CO2
a neredukujú nitráty. Od ostatn˘ch mlieãnych baktérií sa mierne lí‰ia tvarom a najmä usporiadaním.
Tvoria tetrády v dôsledku dvoj osového delenia. Nikdy nie sú v retiazkach ako iné baktérie mlieãneho
kvasenia (napr. streptokoky, laktokoky a leukonostoky). Zaradené sú do ãeºade Enterococcaceae.
Optimálna teplota kultivácie je 30 aÏ 35 °C. Nad 45 °C uÏ nerastú. MôÏu rásÈ v 4 aÏ 18 % koncentrácii
NaCl. Optimum pre ich rast sa nachádza v rozmedzí 5 aÏ 10 % NaCl. Väã‰ina kmeÀov môÏe rásÈ aj bez
NaCl. Veºká ãasÈ kmeÀov tohto rodu sa pouÏíva v potravinárskom priemysle pri v˘robe rôznych fermentovan˘ch omáãok, pa‰tét a in˘ch produktov v závislosti od krajov˘ch zvyklostí (Japonsko, Indonézia, Taiwan a iné). Druhy moÏno izolovaÈ i pri v˘robe cukru z rôznych medziproduktov a tieÏ pri v˘robe sirupov. V experimentoch sa zistilo, Ïe halofiln˘ druh Tetragenococcus halophilus izolovan˘ zo
sójovej pasty má imunomodulaãn˘ úãinok a ovplyvÀuje Th1 a Th2 lymfocyty. Makrofágy sú stimulované a produkujú najmä interleukín-12 (IL-12), ktor˘ zase selektívne ovplyvÀuje bunky zúãastnené na
obrane proti nádorov˘m bunkám, parazitom a in˘m ‰kodliv˘m faktorom. Rod Tetragenococcus má niekoºko druhov:
Tetragenococcus halophilus
Tetragenococcus osmophilus
Tetragenococcus solitarius
Tetragenococcus muriaticus
Tetragenococcus koreensis
Thauera je rod gramnegatívnych baktérií pomenovan˘ podºa nemeckého bakteriológa R. Thauera.
Patrí medzi nov‰ie rody, ktoré sa skladajú z paliãkovit˘ch buniek. Sú pohyblivé z dôvodu prítomnosti
biãíkov na ich tele. Majú anaeróbny metabolizmus a zaradené sú do ãeºade Rhodocyclaceae. Izolovali
sa z vlhkej pôdy a zo zneãistenej vody. Niektoré druhy majú schopnosÈ rozkladaÈ za anaeróbnych podmienok aromatické uhºovodíky a iné organické látky. Podrobne sa pre‰tudovali mechanizmy oxidácie
a redukcie v asociácii s in˘mi látkami v snahe vyuÏiÈ tieto procesy pri degradácii neÏiaducich zlúãenín
v Ïivotnom prostredí. V rámci rodu sú popísané druhy z ktor˘ch sa uvedú iba niektoré:
Thauera selenatis
Thauera aminoaromatica
Thauera aromatica

Thauera phenylacetica
Thauera chlorobenzoica
Thauera terpenica a iné

Tissierella je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, obligátne anaeróbnych, pleomorfn˘ch a nesporulujúcich
baktérií. V literatúre sa pri niektor˘ch druhoch rodu uvádza, Ïe sú grampozitívne. Ide o pohyblivé baktérie vybavené biãíkmi. Sú oportúnne patogénne, spôsobujú komplikácie u osôb postihnut˘ch diabetom, malignitami a poruchami imunity. MôÏu sa izolovaÈ u detí i dospel˘ch osôb zo stolice a z patolo-

139

gického loÏiska po úraze, pri tromboflebitídach a nekrotizujúcich infekciách. Pomenovanie pochádza
od francúzskeho mikrobiológa P. H. Tissiera, ktor˘ prv˘ izoloval kmene tohto rodu. Ako patogénny ãiniteº sa tento rod vyskytuje veºmi zriedka. Terapia je chirurgická a cielene sa aplikujú antibiotiká. Rod
Tissierella sa zaãleÀuje do ãeºade Peptostreptococceae. Rod má nasledovné druhy:
Tissierella praeacuta
Tissierella creatinini

Tissierella creatinophilla

Toll-receptory sú ‰truktúry na bunkách organizmov, ktoré majú v˘znam pre pohotovú obranu organizmu voãi mikroorganizmom. Ide o prastar˘ mechanizmus, vìaka ktorému sa mohli organizmy brániÈ pred mikroorganizmami, aby preÏili a mohli pokraãovaÈ vo v˘voji a diferenciácii. V súãasnosti sa
Toll-receptory dokázali u rastlín, bezstavovcov, stavovcov a tieÏ u ãloveka. Pôvodne boli identifikované
u mu‰ky Drosophila melanogaster ako faktory, ktoré regulujú v˘voj a obranu proti mikroorganizmom.
KeìÏe sa dokázali u mu‰iek, v súãasnosti sa tieÏ hovorí o TLR (Toll-like-receptors). Pozná sa uÏ viacero TLR-molekúl a v‰etky sa zaãlenili do veºkej rodiny (TLR superfamily).V nej sú zadelené do 6 rozdielnych skupín. Rodina TLR sa rozdeºuje na 2 podrodiny a to podºa toho ãi Toll-proteíny majú v extracelulárnej ãasti imunoglobulínové domény alebo opakujúce sa úseky bohaté na leucín. Najznámej‰í
ãlenovia prvej podrodiny sú receptory pre IL-1, IL-18 a receptory T1/ST-2, ktoré zodpovedajú za diferenciáciu Th-lymfocytov na Th2-subpopuláciu. Najznámej‰ie receptory z druhej podrodiny sú TLR1 aÏ
6 a MyD88, ktor˘ sa nachádza iba vo vnútri bunky a podieºa sa na prenose signálov. TLR patria k receptorom, ktoré rozpoznávajú urãité chemické ‰truktúry prítomné na povrchu mikroorganizmov. TLR2
má za úlohu sprostredkovaÈ obranu proti grampozitívnym baktériám t˘m, Ïe viaÏe ich peptidoglykan
a lipoteichovú kyselinu. Takisto predstavuje obranné mechanizmy proti plesniam a to t˘m, Ïe viaÏe manány v ich bunkovej stene. TLR4 je signalizaãná molekula pri odpovedi organizmu na LPS gramnegatívnych baktérií. Predpokladá sa, Ïe kaÏd˘ TLR odpovedá na urãit˘ ligand baktérií, ão umoÏÀuje reagovaÈ na ‰iroké spektrum rôznych patogénnych mikroorganizmov. TLR rozpoznávajú urãité znaky patogenity mikroorganizmu a oznaãujú sa ako „molekulové vzory spojené s patogénom“ – PAMP
(Pathogen Associated Molecular Patterns). Takto organizmus rozli‰uje patogénne mikroorganizmy od
nepatogénnych. V˘sledok väzby ligandu na receptory TLR je aktivácia viacer˘ch transkripãn˘ch faktorov a rôznych cytokínov. Na regulácii sa zúãastÀuje asi 100 génov. V‰etky deje majú za cieº zabezpeãiÈ obranu organizmu a zachovanie stálosti buniek a organizmov. TLR majú v˘znam pre obranu proti
exogénnym faktorom (najmä zloÏky mikroorganizmov) a tieÏ proti endogénnym (poru‰ené bunky, staré bunky vlastného tela a pod.). MôÏu sa zúãastÀovaÈ i na vyvolaní patologick˘ch reakcií v organizme.
TORCH komplex je akronym. VzÈahuje sa na spoloãné a navzájom ÈaÏko odlí‰iteºné príznaky a prejavy, vyskytujúce sa pri fetálnych alebo novorodeneck˘ch infekciách podmienen˘ch rôznymi etiologick˘mi agensami z mikroorganizmov, ako sú T – toxoplazmóza, R – rubeola, C – cytomegalovírus a O – others
(TORCH) je rezervované pre skupinu in˘ch pôvodcov: Treponema pallidum – syfilis, Mycobacterium
tuberculosis – tbc, Listeria monocytogenes – listerióza a pod..
Toxíny baktérií sú produkty alebo súãasti bakteriálnych buniek, ktor˘mi realizujú svoju patogenitu
respektíve virulenciu. Spôsobujú tzv. toxicitu, ão je schopnosÈ bakteriálnej bunky po‰kodzovaÈ atakovaného hostiteºa alebo navodiÈ nepriaznivú reakciu zo strany hostiteºa (napr. odpoveì na superantigén). Bakteriálne toxíny delíme do dvoch skupín:
1. exotoxíny sú toxické bakteriálne proteíny produkované baktériami do svojho okolia, kde potom
realizujú svoju ãinnosÈ. Exotoxíny sú proteínovej povahy, ão podmieÀuje ich fyzikálnochemické
vlastnosti (termolabilita, ‰pecifické atakovanie hostiteºa a pod.). Pochádzajú zväã‰a z grampozitívnych baktérií. Sú antigénovej povahy a navodia v organizme tvorbu protilátok zväã‰a imunoglobulínu G, ktor˘ môÏe toxíny neutralizovaÈ. Protilátky sa naz˘vajú tieÏ antitoxíny (antitoxické séra)
a pouÏívajú sa v prevencii a terapii ochorení s toxínovou patogenézou. Toxíny sa môÏu meniÈ na
toxoidy (anatoxíny), ktoré stratia toxicitu ale ponechajú si antigénovú ‰pecifickosÈ a pouÏívajú sa
na aktívnu imunizáciu. Treba zdôrazniÈ, Ïe kaÏd˘ exotoxín pôsobí ‰pecificky cez urãité receptory
na konkrétnych bunkách a t˘m sa zásadne odli‰uje od endotoxínov.
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2. endotoxíny sú súãasÈou bunkovej steny. Do okolia sa dostávajú aÏ po rozpade bunky a zväã‰a ide
o lipopolysacharid (LPS) gramnegatívnych baktérií. Na rozdiel od exotoxínov sú termostabilné
a pôsobia na viaceré bunky a pre organizmus dôleÏité systémy, ako sú komplement, koagulaãné systémy, fibrinolytické a iné. Udáva sa, Ïe v malom mnoÏstve majú priazniv˘ efekt na fyziologické systémy organizmu, stimulujú viaceré bunky a najmä buky imunitného systému. Vo vy‰‰ích
koncentráciách spôsobujú znaãné komplikácie aÏ smrÈ. Zaãnú pôsobiÈ aÏ po rozpade bunky a to
v dôsledku pôsobenia antibiotík alebo efektorov˘ch mechanizmov imunitného systému. Endotoxíny
sa uvoºÀujú najmä z gramnegatívnych buniek.
Kapitola o toxínoch baktérií je veºmi bohatá, pretoÏe mnohokrát sa nejedná iba o ich v˘znam pre patogenézu, ale o ich vyuÏití v terapii a dokonca i o ich zaradenie do zoznamu biologick˘ch bojov˘ch prostriedkov. Niektoré toxíny (napr. botulotoxín a iné) patria medzi najsilnej‰ie toxíny vôbec. Charakteristika jednotliv˘ch toxínov sa udáva pri konkrétnych rodoch a druhoch opisovan˘ch v t˘chto
kapitolách.
Trabulsiella je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych baktérií, fakultatívne aeróbnych s optimálnym rastom
pri 28 °C (rastie v rozmedzí –2 do +45 °C). Patria do veºkej ãeºade Enterobacteriaceae. Pomenovanie
dostal na poãesÈ brazílskeho bakteriológa L. R. Trabulsi, ktor˘ veºkou mierou prispel k urãeniu charakteristick˘ch vlastností baktérií z ãeºade Enterobacteriaceae.
Kmene tohto rodu sa izolovali z prachu, pôdy a zo stolice ãloveka, u ktorého môÏu byÈ príãinou
intestinálnych ÈaÏkostí. Biochemick˘mi vlastnosÈami sa podobajú salmonelám. Do rodu patria dva
druhy:
Trabulsiella guamensis (nov˘ druh pripomína v rámci enterobaktérií rod Salmonella podskupinu
4 a 5)
Trabulsiella odontotermitis izolovan˘ z ãriev termitov (Odontotermes formosanus)
Transpozóny (transpoziãné elementy) predstavujú fragmenty DNA, ktoré sa môÏu premiestÀovaÈ z jedného génu na in˘ a meniÈ jeho vlastnosti. MôÏu „skákaÈ“ z jedného miesta chromozómu na in˘ u toho
istého druhu, môÏu prechádzaÈ z jedného plazmidu do druhého prípadne z plazmidu do genómu bakteriálnej bunky. Transpozóny objavila a rozpracovala v rokoch 1940 aÏ 1945 americká biologiãka B.
McClintock, ktorá za svoju prácu dostala v roku 1983 Nobelovu cenu. ·tudovala najmä farbiteºnosÈ z⁄n
kukurice. V‰etky tieto genetické pohyblivé elementy (IS, Tn) majú gén pre tvorbu enz˘mu transposasy,
ktor˘ katalyzuje v‰etky procesy súvisiace s reprodukciou a pôsobením t˘chto pohybliv˘ch elementov.
Okrem génov kódujúcich ich transpozíciu majú e‰te ìal‰ie gény ovplyvÀujúce fenotyp prokaryotick˘ch
buniek. U baktérií môÏu byÈ nositeºmi jedného alebo viacer˘ch génov pre rezistenciu baktérii na antibiotiká. Transpoziãné elementy sa oznaãujú ako Tn1, Tn2 atì. a funkcie génu (Tn-elementu) môÏu sa
uvádzaÈ v zátvorke Tn6(Km), ão znaãí, Ïe ide o transpoziãn˘ element Tn6 kódujúci rezistenciu na kanamycín. Transpoziãné elementy (sekvencie), ão sú ãasti DNA, nachádzajúce sa v bakteriálnej bunke,
môÏu sa zadeliÈ do troch skupín: inzerãné sekvencie (IS) alebo elementy sa pokladajú za najmen‰ie
transpoziãné ãastice. Sú ãasÈou bakteriálneho chromozómu alebo plazmidu a kódujú najmä vlastnú reprodukciu. ëalej sú to vlastné komplexné transpozóny, majú väã‰í genóm a môÏu kódovaÈ rezistenciu
na antibiotiká a napokon je to s fágom spojen˘ transpozón, napr. Mu a D108, ktor˘ch transpozícia sa
spája i s ich reprodukciou a s kódovaním in˘ch vlastností. Transpozóny sa môÏu dostaÈ do plazmidov,
fágov i do chromozómu bakteriálnej bunky. MôÏu kódovaÈ rezistenciu na antibiotiká a iné prejavy.
MôÏu meniÈ fenotypické vlastnosti buniek. Patria medzi vysoko heterogénne elementy a zistili sa
i v ºudsk˘ch bunkách. Dávajú sa do súvislosti s viacer˘mi genetick˘mi procesmi, ako sú transkripcia,
mutácia, translácia a iné takisto s v˘skytom viacer˘ch ochorení (hemofília A a B, ÈaÏká kombinovaná
imunodeficiencia, porf˘ria, predispozícia k rakovine a Duchenne muscular dystrophy).
Treponema je v˘znamn˘ rod gramnegatívnych baktérií, obligátne anaeróbnych s fermentatívnym metabolizmom. Bunky sú dlhé 5 aÏ 20 µm, ‰pirálovito stoãené s pravideln˘mi závitmi (poãet 6 aÏ 24). Pohybujú sa rotáciou okolo pozdæÏnej osi alebo sÈahovaním a rozÈahovaním. Na konci bunky vystupujú
z cytoplazmy fibrily v poãte 3 aÏ 7. Treponémy moÏno znázorniÈ farbením podºa Giemsu alebo impreg-
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náciou striebrom. Najlep‰ie sú viditeºné v tmavom poli alebo pri fázovom kontraste. Druhy patogénne
pre ãloveka sa nedajú kultivovaÈ na rozdiel od druhov vyskytujúcich sa u zvierat. Treponémy sa vyskytujú v ústnej dutine, v intestinálnom trakte a v urogenitálnom systéme ãloveka a zvierat. NajdôleÏitej‰ím druhom je Treponema pallidum, ktorá zapríãiÀuje iba u ºudí pohlavné ochorenie syfilis alebo lues.
Syfilis sa objaví po 3 aÏ 6 t˘ÏdÀovej inkubaãnej dobe charakteristick˘m tvrd˘m vredom (Ulcus durum)
v mieste vstupu infekcie. Najãastej‰ie ide o genitálnu oblasÈ muÏa i Ïeny. Súãasne sa objaví zdurenie regionálnych lymfatick˘ch uzlín. Ulcus durum sa môÏe spontánne vyhojiÈ, ale treponémy preÏívajú intracelulárne. Po 2 aÏ 12 t˘ÏdÀoch sa infekcia generalizuje a na koÏi sa pozoruje typick˘ exantém. V tomto ‰tádiu ochorenia môÏu byÈ postihnuté i ìal‰ie orgány, ako CNS, kosti, oãi, srdce a iné. Treponémy
prechádzajú tieÏ cez placentu na plod a sú príãinou vrodeného syfilisu, kedy plod odumiera alebo sa rodí s príznakmi ochorenia. Laboratórna diagnostika sa robí priamym dôkazom Treponema pallidum
z exsudátu tvrdého vredu v natívnom preparáte v tmavom poli a neskôr dôkazom protilátok, ktoré sa
objavujú od tretieho t˘ÏdÀa ochorenia.
Treponema pallidum subsp. endemicum spôsobuje bejel, endemick˘ syfilis, interhumánny prenos
(príborom, kontaktom atì.), nepokladá sa za venerické ochorenie.
Treponema pertenue (Treponema pallidum subsp. pertenue) zapríãiÀuje tropické nevenerické ochorenie frambéziu (yaws), ktorá sa neprená‰a pohlavn˘m stykom ale kontaktom. Na zaãiatku je postihnutá najmä koÏa, neskôr lymfatické uzliny a kosti.
Treponema carateum (Treponema pallidum subsp. carateum) spôsobuje nevenerické ochorenie naz˘vané pinta. Vyskytuje sa v Strednej a JuÏnej Amerike.
Viaceré treponémy sa nachádzajú v ústnej dutine (orálne spirochéty alebo treponémy) a na in˘ch
slizniciach tela. O ich patogenite sa diskutuje. Uvádzame príklady tak˘chto treponem:
Treponema denticola
Treponema orale
Treponema refrigens
Treponema pectinovorum
Treponema berlinense

Treponema maltophilum
Treponema socranskii subsp. buccale
Treponema socranski subsp. parerdis
Treponema socranski subsp. socranskii
Treponema porcinum a iné.

U zvierat sa môÏe patogeneticky uplatniÈ Treponema paraluiscuniculi.
V star‰ej literatúre sa e‰te uvádza Treponema hyodysenteriae → Serpulina hyodysenteriae.
Diagnostika, prevencia a terapia treponematóz sú v súãasnosti maximálne prepracované a v lieãbe sa
uprednostÀujú penicilínové antibiotiká.
Vzhºadom na závaÏnosÈ ochorenia aspoÀ ãiastoãne uvedieme princípy diagnostiky syfilisu:
Diagnostika syfilisu je pomerne zloÏitá a v kaÏdom ‰tádiu ochorenia má svoje ‰pecifické postupy.
MôÏe sa rozdeliÈ na priamu, kde dokazujeme pôvodcu ochorenia a na nepriamu, kde sa opierame o anal˘zy protilátok najmä v sére.
Pri priamom dôkaze pôvodcu syfilisu sa opierame o nasledovné metódy:
• Mikroskopické anal˘zy metódou v tmavom poli, pri ktorej sa urobí natívny preparát z materiálu získaného z ulcus durum alebo z miesta predpokladu prítomnosti treponém. Túto metódu moÏno
pouÏiÈ iba v primárnom a sekundárnom ‰tádiu syfilisu.
• PCR postupy, moÏno pouÏiÈ ‰irokú ‰kálu materiálov (ulcerácie, punktáty sérum, likvor, bioptick˘ materiál a iné). Metóda poskytuje citliv˘ základ pre dôkaz syfilisu v rôznych ‰tádiách v˘skytu (prítomnosÈ nukleov˘ch kyselín Treponema pallidum).
• Imunofluorescenãné metódy zaloÏené na reakcii ‰pecifick˘ch protilátok znaãen˘ch fluoresceínom
s treponemami. Má tieÏ ‰iroké uplatnenie a vysokú citlivosÈ.
• Skú‰ali sa e‰te metódy farbiace so striebrom a biologické metódy, keì sa materiál s treponemami
aplikoval králikovi, ão je metóda veºmi citlivá a ÈaÏ‰ie realizovateºná.
Pri nepriamej diagnostike sa opierame o dôkaz protilátok v sére.
Metódy pouÏívané v sérológii syfilisu moÏno rozdeliÈ na dve skupiny a to podºa vlastností pouÏitého
antigénu:
• Metódy ne‰pecifické – netreponémové, pri ktor˘ch sa pouÏíva ako antigén kardiolipín (fosfolipid- zloÏka bunkovej steny). Na tomto princípe bolo vytvoren˘ch viacej metodick˘ch postupov, ako
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RRR (r˘chla reagínová reakcia), VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory), RPR (Rapid
Plasma Reagin).
• ·pecifické metódy, pri ktor˘ch sa pouÏívajú treponémové antigény. Pri primárnom syfilise sa objavia
protilátky najmä typu IgG1 a IgM a pri sekundárnom sú hladiny IgM stále zv˘‰ené a tieÏ pretrvávajú
protilátky typu IgG1 a IgG3. Protilátky proti treponémam moÏno dokazovaÈ rôznymi imunochemick˘mi metódami. Obzvlá‰È citlivá je reakcia TPHA (Treponema Pallidum haemagglutination assay)
a jej modifikácie, ktoré sú prístupné i komerãne v rôznych podobách. Veºmi vhodnou je metóda,
v ktorej sú nahradené erytrocyty latexov˘mi ãasticami (TPPA). V tejto oblasti moÏno tieÏ pouÏiÈ
mnohé reakcie ako ELISA, Westernblot a pod.
PouÏitie ne‰pecifick˘ch alebo ‰pecifick˘ch reakcií na diagnostiku syfilisu sa v jednotliv˘ch krajinách lí‰i a obyãajne sa pouÏíva jedna metóda ne‰pecifická a jedna ‰pecifická. WHO odporúãa, uÏ pri základnej
diagnostike, vÏdy dve reakcie naraz a to jednu ne‰pecifickú a jenu ‰pecifickú. Najãastej‰ou kombináciou
sú RRR a TPPA reakcia. Rozpracovan˘ je i systém na vyhºadávanie latentn˘ch skryt˘ch ochorení, pretoÏe nositelia môÏu byÈ prameÀom ìal‰ieho ‰írenia tohto ochorenia ovplyvÀujúceho i ºudskú reprodukciu.
Tropheryma whipplei je malá, grampozitívna paliãka, ktorá bola charakterizovaná predov‰etk˘m biologicko-molekulov˘mi metódami a nateraz je priãlenená k ãeºadi Cellulomonadaceae, ktorá patrí do
radu Actinomycetales. Ochorenie bolo prv˘krát popísané v roku 1907 americk˘m patológom G. H. W.
Whipple. Pomenovanie pochádza z roku 1991, keì bol analyzovan˘ genóm tohto mikroorganizmu.
Spôsobuje zriedkavo sa vyskytujúcu Whippleho chorobu (Morbus Whipple). Klinické príznaky patria
do viacer˘ch klinick˘ch odborov. Ide o ‰ir‰ie ochorenie s postihnutím bru‰n˘ch i in˘ch orgánov, ako sú
bolesÈ brucha, artropatia, ascites, porucha srdcového rytmu, chronick˘ ka‰eº, hnaãky, teplota, hepatomegalia, hiperpigmentácia, hypotenzia, lymfadenopatia, myalgia, okultné krvácanie, periferné edémy,
splenomegalia a strata na hmotnosti. V urãit˘ch situáciách sa objaví aj endokarditída. Diagnóza sa potvrdzuje patologick˘m vy‰etrením (histológia) a pouÏitím PCR. V Severnej Afrike spôsobuje u detí (asi
6 %) zv˘‰enie telesnej teploty a zdravotné komplikácie.
Trueperella je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych ohnut˘ch paliãiek. Baktérie rodu sú nepohyblivé a netvoria spóry. Rod je zaraden˘ do ãeºade Actinomacetaceae. Star‰í názov je Arcanobacterium a pomenovanie dostal na poãesÈ nemeckého bakteriológa H. G. Trüpera. Reklasifikácia sa realizovala ma základe chemickej anal˘zy a na základe vy‰etrenia 16S rRNA. Rod spôsobuje najmä ochorenia zvierat, ktoré môÏu byÈ
prenesené i na ãloveka. Produkuje viacero faktorov virulencie, ako sú pyolyzín, hemolyzín, exotoxín pôsobiaci v komplexe tiolov˘ch zlúãenín, toxín viaÏuci sa na cholesterol a toxíny spôsobujúce otvory do buniek.
Medzi virulentné faktory treba poãítaÈ i produkciu neuramidáz. Známe patogénne druhy sú:
Trueperella abortisuis (spôsobuje aborty u prasiat)
Trueperella bernardiae (pomenovanie podºa kanadskej odborníãky K. A. Bernard)
Trueperella bialowiezensis (kmeÀ izolovan˘ v ãasti Bielowieza, Poºsko)
Trueperella bonasi (kmeÀ izolovan˘ z európskeho bizóna)
Trueperella pyogenes (v star‰ej literatúre Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes, Arcanobacterium pyogenes) je dôleÏit˘m zvieracím patogénnym agensom. Spôsobuje pyogénne infekcie, mnohokrát v asociácii s in˘mi baktériami. U bizóna spôsobuje hnisavé zápaly urogenitálneho traktu, u dobytka zapríãiÀuje mastitídy, u prasiat aborty a atakuje u zvierat skoro v‰etky orgány. Zvieratá majú
veºké bolesti, sú veºmi choré a nelieãené konãia uhynutím. âlovek sa môÏe infikovaÈ a najãastej‰ie je
postihnutá koÏa (hnisavé pustuly, abscesy a iné).
TSST-1 (Toxic shock syndrome toxin-1) vzniká po produkcii toxínu urãit˘mi kmeÀmi stafylokokov, najmä fágovej skupiny I.. Syntéza je riadená chromozomálnymi génmi. TSST-1 sa uplatÀuje ako toxín i ako
superantigén, ktor˘ pôsobí na proliferáciu a aktivitu T-lymfocytov. Tieto produkujú viacero cytokínov
a môÏu vyvolaÈ príznaky ‰okového syndrómu. TSST-1 má znaãn˘ mitogénny vplyv na T-lymfocyty, má
pyrogénne úãinky a ovplyvÀuje CNS, obliãky a viacero vnútorn˘ch orgánov. Tvorí sa za zvlá‰tnych
okolností pri zníÏenej koncentrácii magnézia a u mlad‰ích Ïien, ktoré pouÏívajú pri men‰truácii silne
absorbujúce tampóny.
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Tsukamurella je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, nepohybliv˘ch a spóry netvoriacich
paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sú pomenované na poãesÈ japonského mikrobiológa M. Tsukamura. Baktérie
tohto rodu sú mierne acidorezistentné, obsahujú kyselinu mykolovú a izolovali sa z pôdy, z odpadovej vody,
zo smetí, z vnútorností artropód a z klinického materiálu. U ãloveka sa objavujú u pacientov vo zvlá‰tnej
situácii a to pri poruchách pºúcnej ãinnosti, po zníÏení funkcie imunitného systému (imunosupresia, leukémie, solídne tumory, HIV a dlhodobo pouÏívané katétre). Zaradené sú do ãeºade Nocardiaceae. Objavili
sa v‰ak nov‰ie údaje o ich zaradení do ãeºade Tsukamurellaceae. Do rodu patria nasledovné druhy:
Tsukamurella soli
Tsukamurella carboxydivorans
Tsukamurella inchonensis (Inchon, JuÏná Korea, Tsukamurella spongiae
Tsukamurella spumae
miesto izolácie)
Tsukamurella strandjordii
Tsukamurella paurometabola
Tsukamurella tyrosinosolvens a iné.
Tsukamurella pseudospumae
Tsukamurella pulmonis (izolovaná z pºúc)
Tularémia je nebezpeãné infekãné ochorenie zapríãinené baktériami druhu Francisella tularensis. Ide
o zoonózu, ktorej pôvodca sa dostáva k ãloveku:
– kontaminovan˘m prachom z chor˘ch zvierat (najmä králiky a zajace),
– prenesením klie‰Èom,
– kontaktom s infikovan˘m zvieraÈom,
– opracovaním Ïivého alebo uhynutého zvieraÈa (manipulácia s mäsom, koÏami, kosÈami atì.).
Klinicky sa môÏe ochorenie podºa podmienok manifestovaÈ ako forma glandulárna, okuloglandulárna, faryngeálna, zápal pºúc (pneumonálna), tyfoidná a ulceroglandulárna.
Turicella je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, korynebaktériám podobn˘ch paliãiek, ktoré sú izolované najmä zo stredného ucha. Doteraz nie je definitívne objasnená úloha baktérie Turicella otitidis
v patogenéze akútneho a chronického zápalu ucha. Opísal ho v roku 2002 G. Funke a pomenoval ho
podºa miesta izolácie Turicum, ão je latinské pomenovanie Zurichu. Zaraden˘ bol do ãeºade Corynebacteriaceae. Reprezentuje ho iba jeden druh Turicella otitidis. Izoluje sa i od zdrav˘ch osôb a tieÏ pri
otitíde s in˘mi mikroorganizmami. V zásade sa pokladá za komenzálny kmeÀ a názory na jeho patogenitu sa podstatne lí‰ia. Ako sa uÏ spomenulo, rod má iba jeden druh Turicella otitidis, ktor˘ je pod t˘mto menom známy od roku 1994 a pred t˘m sa spájal s kmeÀom Corynebacterium auris.
Turicibacter je nov‰í rod obsahujúci grampozitívne, paliãkovité, striktne anaeróbne baktérie, izolované najmä z patologického materiálu. ËaÏko sa identifikuje klasick˘mi metódami. Úãinné v tomto smere sú molekulové metódy (16S rRNA) posilnené e‰te testami na urãenie metabolick˘ch vlastností.
Baktérie tohto rodu boli zaãlenené do ãeºade Turicibacteraceae a v star‰ej literatúre do ãeºade Erysipelotrichaceae. Do rodu Turicibacter patrí iba jeden druh Turicibacter sanguinis izolovan˘ z patologick˘ch materiálov (z krvi, z exsudátov, zo stolice, z v˘terov a pod.). MoÏno ho zistiÈ v ºudskej stolici,
pri apendicitíde, predpokladá sa spojitosÈ s bolesÈami brucha (najmä u detí).
Turneriella je rod, ktor˘ obsahuje iba jeden druh Turneriella parva, ktor˘ sa pokladá za dôsledok
reklasifikácie druhu Leptospira parva. Spolu s rodom Leptonema, Leptospira a Turneriella tvoria
ãeºaì Leptospiraceae v rámci rádu Spirochetales. Kmene tohto rodu sa prv˘krát izolovali z kontaminovaného bovinného albumínu v tkanivovej kultúre v meste Saskatchewan v Kanade. Ide o gramnegatívne paliãkovité baktérie, flexibilné pohybujúce sa pomocou dvoch axiálnych biãíkov. Obyãajne sú
aeróbne a oxidáza pozitívne. Iné kmene sa izolovali z vodovodnej vody a z prasacieho uteru. Poznatky
o patogenite v‰ak ch˘bajú najmä u ãloveka.
U
Ureaplasma urealyticum je drobn˘ pleomorfn˘ mikroorganizmus. Nemá bunkovú stenu. Patrí do ãeºade Mycoplasmataceae. Má podobné vlastnosti ako rod Mycoplasma, má schopnosÈ ‰tiepiÈ moãovinu
(ureu) a moÏno ho kultivovaÈ len za ‰peciálnych podmienok. Udáva sa, Ïe ho moÏno izolovaÈ za nor-
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málnych okolností u 70 % sexuálne aktívnych osôb. Izoluje sa tieÏ z rinofaryngu ako Ureaplasma
hominis. Mikroorganizmus Ureaplasma urealyticum sa dokázal ako jedin˘ patogénny ãiniteº pri tzv.
sterilnej pyúrii. Druh má popísan˘ch viac ako 15 sérovarov. Pre svoj rast potrebuje cholesterol a pre
identifikáciu je v˘znamné ‰tepenie urey. Patrí medzi fakultatívne patogénne baktérie. Spôsobuje aÏ
50 % negonokokov˘ch uretritíd a participuje na vyvolaní ochorení ktor˘mi sú uretritídy, cervicitídy, zápaly panvov˘ch orgánov, prostatitídy, poruchy fertility muÏov i Ïien, chorioamnionitídy, aborty, predãasné pôrody, narodenie detí s nízkou pôrodnou hmotnosÈou, pneumónie, meningitídy a septické stavy
novorodencov. Terapeuticky sa osvedãili tetracyklínové deriváty a makrolidy. Viaceré ureaplasmy sa
vyskytujú vo veterinárnej praxi a najznámej‰ia je Ureaplasma diversum.
Ureibacillus je rod, ktor˘ sa skladá z grampozitívnych, aeróbnych, endospóry tvoriacich baktérií, ktoré boli zaãlenené do ãeºade Bacillaceae. Ide o termofilné baktérie, izolované z hnoja, kompostu, smetiska a pod. MôÏu spôsobovaÈ ochorenia hmyzu a rastlín a nie sú údaje o ich patogénnom pôsobení pre
ãloveka. PouÏívajú sa i v biotechnológii, pretoÏe sú schopné biologicky detoxifikovaÈ procesy pri v˘robe bioetanolu z dreva. Kmene rodu Ureibacillus rastú pri vy‰‰ích teplotách (aÏ vy‰e 50 °C) najãastej‰ie v hnoji a v kompostoch. Zistili sa rozdiely vo v˘skyte t˘chto baktérií v hnoji a komposte a takisto
v pôvode hnoja. Do rodu patria nasledovné druhy:
Ureibacillus thermosphaericus
Ureibacillus composti
Ureibacillus suwonensis (Suwon, oblasÈ Kórea)

Ureibacillus terrenus (izolovan˘ z pôdy)
Ureibacillus thermophilus

V
Vagococcus je rod, ktor˘ je zloÏen˘ z grampozitívnych kokov usporiadan˘ch ojedinele, v pároch alebo
v krátkych retiazkach. Kmene sú pohyblivé v dôsledku peritrichóznych biãíkov. Netvoria spóry, sú fakultatívne anaeróbne, optimum rastu majú pri teplote 25 aÏ 35 °C. Majú fermentatívny metabolizmus, z uhºovodíkov produkujú kyseliny a nie plyny. Neredukujú nitráty. Na krvnom agare tvoria hemol˘zu a dobre
rastú v alkalickom pH uÏ pri 10 °C. Podºa Lancefieldovej streptokokovej klasifikácie patria do séroskupiny „N“. Prv˘krát upozornil citáciou na rod Vagococcus C. D. Collins v roku 1989. Izolované boli z vody,
z pôdy, z orgánov lososovit˘ch r˘b a in˘ch morsk˘ch Ïivoãíchov, u ktor˘ch spôsobujú váÏne ochorenia.
U ãloveka sa môÏu vyskytnúÈ po konzumácii kontaminovanej potravy z chor˘ch r˘b. Spôsobuje zápalové
prejavy v dutine bru‰nej a sú správy o izolácii druhov z ºudsk˘ch patologick˘ch materiálov. Rod Vagococcus sa zaraìuje do ãeºade Enterococcaceae. V rámci rodu sa izolovalo viacej druhov, ako sú:
Vagococcus fluvialis (Vagococcus salmoninarum) je predov‰etk˘m patogénny pre lososa a iné ryby,
ktoré trpia zápalov˘mi komplikáciami vnútorn˘ch orgánov.
Vagococcus acidofermentans izolovan˘ z bioreaktora
Vagococcus carniphilus izolovan˘ z hnoja a pôdy pod hovädzím dobytkom
Vagococcus elongatus izolovan˘ z prasacích odpadkov
Vagococcus fessus izolovan˘ z tuleÀa
Vagococcus penaei morsk˘ rak, a iné.
Vakcíny a vakcinácia. V rámci lekárskej mikrobiológie sa sledujú nielen vlastnosti mikroorganizmov
z hºadiska ich identifikácie, patogenézy, v˘skytu, terapie a postinfekãn˘ch následkov, ale i spôsoby prevencie jednotliv˘ch ochorení. Vznik ochorenia spôsobeného mikroorganizmami je priamo závisl˘ od
mnoÏstva a virulencie mikroorganizmov a nepriamo od obranno-adaptaãnej aktivity (imunity) organizmu. Medzi najspoºahlivej‰iu a najúãinnej‰iu ‰pecifickú prevenciu patrí ‰pecifická imunoprofylaxia.
·pecifická imunoprevencia alebo imunoprofylaxia je metodick˘ postup na predchádzanie ochoreniam
spôsoben˘m mikroorganizmami za vyuÏitia poznatkov lekárskej mikrobiológie, imunológie a epidemiológie. Ide o navodenie stavu imunity proti urãitej nákaze vhodnou imunizáciou. Zv˘‰enú imunitu
moÏno vyvolaÈ buì aktívne vpravením oãkovacej látky (vakcíny) schopnej vyvolaÈ imunitnú odpoveì
a navodiÈ vytvorenie stavu odolnosti, alebo pasívne, keì vpravíme do organizmu hotové protilátky, a to
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buì v purifikovanej forme, alebo v hyperimúnnych zvieracích globulínoch, prípadne v ºudsk˘ch imunoglobulínoch alebo v pripraven˘ch sérach.
Na aktívnu imunizáciu sa pouÏívajú oãkovacie látky (vakcíny), ktor˘ch skladba a príprava závisí od
konkrétneho ochorenia. Vakcinácia obyvateºstva je pod kontrolou ‰tátu a je upravené i zákonn˘mi
ustanoveniami. Rozoznáva sa oãkovanie (vakcinácia):
• povinné oãkovanie – pravidelné napríklad TBC (v SR je v súãasnosti zru‰ené), diftéria, tetanus a iné,
• osobitné (u osôb exponovan˘ch urãitej nákaze)
• mimoriadne (v prípade ohrozenia urãitou nákazou)
V SR sa realizuje povinné pravidelné oãkovanie, povinné oãkovanie osôb v riziku nákazy napríklad
pri v˘kone zamestnania, povinné oãkovanie podºa epidemiologickej situácie, povinné oãkovanie cestujúcich do cudziny a prichádzajúcich z cudziny, odporúãané oãkovanie v prípade zv˘‰enia rizika nákazy (chrípka, hepatitída a iné), povinné oãkovanie pri poraneniach (tetanus, besnota) a oãkovanie na
vlastnú ÏiadosÈ. Vakcíny moÏno definovaÈ ako biologické prípravky, ktoré po vpravení do organizmu
vyvolajú imunitnú odpoveì a navodia aktívnu ‰pecifickú imunitu u ãloveka alebo zvieraÈa. ·pecifická
imunita chráni osobu pred choroboplodn˘mi mikroorganizmami alebo ich toxick˘mi produktmi. Vakcíny na imunizáciu (vakcináciu) sú buì neÏivé alebo Ïivé a môÏu byÈ:
NeÏivé vakcíny:
a) inaktivované vakcíny obsahujúce celé mikroorganizmy úplne inaktivované (usmrtené) fenolom,
formolom, teplom, UV Ïiarením a pod. Patria sem vakcíny proti poliomyelitíde (Salkova vakcína),
besnote, ãiernemu ka‰ºu, cholere, t˘fusu a pod..
b) anatoxíny (toxoidy), ão sú toxíny opracované teplom (38 aÏ 40 °C) a formolom, priãom stratia toxicitu ale zachovajú si imunogénnosÈ. V praxi sa pouÏívajú najmä difterick˘ a tetanick˘ anatoxín (toxoid).
c) subjednotkové (podjednotkové) zloÏené z extrahovan˘ch zloÏiek bunky mikroorganizmu, obyãajne
z protektívnych antigénov, ktoré po vpravení do organizmu navodia ochrannú imunitu.
V súãasnosti je známych viacero subjednotkov˘ch a rekombinovan˘ch vakcín (Haemophillus influenzae Hib, proti pneumokoková vakcína voãi Streptococcus pneumoniae, hepatitída B a iné).
Îivé vakcíny:
a) atenuované vakcíny obsahujú mikroorganizmy, u ktor˘ch rôznymi manipuláciami do‰lo k zníÏeniu
aÏ vymiznutiu virulencie, k˘m ich imunogénne vlastnosti ostali zachované. Ide napríklad o vakcínu
proti tuberkulóze (BCG), poliomyelitíde (Sabinov typ – OPV), rubeole, os˘pkam (morbilly), kiahÀam (varicella), bru‰nému t˘fusu a in˘m ochoreniam.
b) nepatogénne mutanty hlavne vírusov oznaãované ako prirodzene atenuované kmene.
Oãkovacie látky po preskú‰aní sa rôznym spôsobom kombimujú, napr. diftéria-tetanus-pertusis.
Pasívna imunizácia:
Pri prevencii a terapii niektor˘ch infekãn˘ch ochorení sa vyuÏíva pasívna imunizácia, pri ktorej sa
ohrozen˘m osobám a mnohokrát i chor˘m pacientom podávajú hotové protilátky vo forme zvieracích
globulínov alebo purifikovan˘ch humánnych gamaglobulínov˘ch (imunoglobulínov˘ch) frakcií pripraven˘ch aktívnou imunizáciou zväã‰a koní, alebo sa získavajú od imunizovan˘ch osôb. Ak ide o ºudské
protilátky hovorí sa o homológnych imunoglobulínoch a ak sa jedná o zvieracie ide o heterológne prípravky. Imunoprofylaxia pomocou hyperimúnnych imunoglobulínov sa vyuÏíva na okamÏitú ochranu
neoãkovan˘ch osôb pri podozrení na difterické, tetanické alebo botulinické ochorenie. Heterológne
prípravky poskytujú ochranu iba na 1 aÏ 2 t˘Ïdne, k˘m homológne prípravky pôsobia dlh‰ie, a to 3 aÏ
5 t˘ÏdÀov. V praxi sa pouÏívajú prípravky proti botulizmu, besnote, diftérii, plynovej flegmóne, a pri
in˘ch ochoreniach.
Imunoglobulíny (star‰í názov gamaglobulíny) sú súãasÈou krvnej plazmy a obsahujú protilátky polyvalentné alebo ‰pecifické proti pôvodcom infekãn˘ch ochorení. Homológne imunoglobulínové preparáty sa pripravujú z plazmy rekonvalescentov alebo imunizovan˘ch osôb. Na ochranu zdravia v mnoh˘ch situáciách sa pouÏívajú i monoklonové protilátky pripravené cielene v laboratóriách spojením
lymfocytu s “nesmrteºnou“ myelómovou bunkou, priãom vznikne hybridóm so schopnosÈou produkcie
‰peciálnych protilátok.
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Variovorax je rod zloÏen˘ z paliãkovit˘ch baktérií, ktoré sa farbia gramnegatívne. Sú usporiadané jednotlivo alebo v pároch, netvoria spóry, patria medzi aeróbne baktérie rastúce autotrofne. VyuÏívajú vodík a CO2 ako zdroj energie. Zaradené sú do ãeºade Comamonadaceae. Îijú na rôznych miestach
(pôda, voda, rastliny atì.) a pripisuje sa im v˘znamné úloha pri ãistení Ïivotného prostredia, pretoÏe
dokáÏu degradovaÈ mnohé chemické zlúãeniny alebo ich metabolizovaÈ. Zatiaº nie sú k dispozícii Ïiadne doklady o patogenetickom pôsobení na ãloveka. Niektoré druhy z tohto rodu sa e‰te nedávno oznaãovali ako Alcaligenes. V súãasnosti rod Variovorax obsahuje nasledovné druhy:
Variovorax paradoxus
Variovorax dokdonensis
Variovorax boronicumulans
Variovorax soli
Variovorax defluvii
Veillonella je rod anaeróbnych, gramnegatívnych baktérií, ktoré môÏu byÈ súãasÈou normálnej flóry
mikroorganizmov na slizniciach (ústna dutina, intestinálny trakt) a môÏu spôsobovaÈ endogénne oportúnne infekcie. Kmene netvoria spóry, majú tvar kokov a nemôÏu metabolizovaÈ uhºovodíky ale iba ich
metabolity kyseliny a soli. Rod Veillonella sa zaraìuje do ãeºade Veillonellaceae. Pomenovanie má podºa francúzskeho bakteriológa A. Veillon, ktor˘ v danej oblasti pracoval. B˘vajú súãasÈou zmie‰an˘ch
infekcií zväã‰a mäkk˘ch tkanív, abscesov, meningitíd a uroinfekcií. Najãastej‰ie sa izolujú zo zubn˘ch
povlakov. Na patologick˘ch procesoch sa zúãastÀuje hlavne Veillonella parvula, ktorá tvorí i biofilm
a kooperuje s in˘mi baktériami najmä s druhom Streptococcus mutans. V patologick˘ch reakciách sa dopæÀajú na podstate svojho metabolizmu. V rámci rodu Veillonella sú známe e‰te nasledovné druhy:
Veillonella parvula (hostiteº ãlovek, Veillonella Veillonella ratti (potkan)
Veillonella rodentium (‰kreãok)
alcalescens →Veillonella parvula)
Veillonella atypica (ãlovek)
Veillonella caviae (morãa)
Veillonella dispar (ãlovek)
Veillonella criceti (‰kreãok)
Pri infekciách zapríãinen˘ch druhmi z rodu Veillonella sa antibiotiká aplikujú podºa citlivosti, niektoré sú citlivé na penicilín, metronidazol. Na vankomycín sú obyãajne rezistentné.
Veillonova flóra je názov pre skupinu anaeróbnych, grampozitívnych a gramnegatívnych nesporulujúcich baktérií kolonizujúcich koÏu a sliznice ãloveka. PríleÏitostne sa môÏu vyskytovaÈ v zápalovom exsudáte koÏe a slizníc, v likvore a v moãi. NemoÏno jednoznaãne oznaãiÈ hlavného pôvodcu ochorenia. Za
pôvodcu ochorenia sa pokladajú rovnomerne v‰etky baktérie, ktor˘ch b˘va viac. Za etiologického pôvodcu sa pokladá celá flóra tzv. Veillonova flóra. SúãasÈou anaeróbnej flóry sú grampozitívne koky z rodu
Peptococcus a Peptostreptococcus, gramnegatívne baktérie z rodu Veillonella, grampozitívne bacily z rodu Eubacterium a Propionibacterium a gramnegatívne bacily z rodu Fusobacterium a Bacteroides.
Vibrio je rod obsahujúci gramnegatívne, pohyblivé, ohnuté paliãky, ktoré dobre rastú na alkalick˘ch
pôdach v tepelnom rozmedzí 18 aÏ 37 °C. Rod Vibrio sa zaraìuje do ãeºade Vibrionaceae, ktorá má
viacej rodov. Najznámej‰í druh je Vibrio cholerae, ktor˘ spôsobuje ochorenie choleru. Je fakultatívne
anaeróbny, rastie i pri vy‰‰ej koncentrácii solí a v alkalickom prostredí. ëalej sa delí podºa antigénnej
skladby bunkovej steny (O antigén) na sérovary, z ktor˘ch je pre ãloveka patogénny najmä sérovar O1
a v poslednom období i sérovar O139. Ostatné vibriá sa oznaãujú ako neaglutinujúce tzv. NAG vibriá,
ão znaãí, Ïe neaglutinujú s antisérom proti O1. Rod Vibrio má vy‰e 70 druhov, z ktor˘ch 12 sa izolovalo z infekcií ãloveka. Vibriá Ïijú najmä vo vodnom prostredí na celom svete tam, kde sú vhodné tepelné pomery. Mnohé zapríãiÀujú intestinálne a extraintestinálne ochorenia ãloveka a in˘ch Ïivoãíchov.
V prírode prispievajú ku kolobehu organick˘ch a anorganick˘ch zlúãenín. Pomenovanie Vibrio pochádza od F. Paciniho, ktor˘ v roku 1854 zistil v stolici pacienta chorého na choleru pohyblivé baktérie
a nazval ich „vibrions“. Vibrio cholerae sa ìalej ãlení na odli‰né biovary Vibrio cholerae a Vibrio El Tor.
Tieto biovary sa môÏu ìalej deliÈ e‰te na 3 sérotypy Ogawa, Inaba a Hikojima. V patogenéze hrá hlavnú úlohu enterotoxín (choleragén), ktor˘ pôsobí v tenkom ãreve poruchy v metabolizme vody a minerálov, voda s minerálmi sa dostáva do lumen ãreva, pacient má typické stolice (vzhºadu ryÏového odvaru) a za 24 hodín môÏe stratiÈ aÏ. 20 i 25 litrov tekutín. Bez rehydratácie pacient zomiera v ÈaÏk˘ch
k⁄ãoch. PrameÀom pôvodcu nákazy je ãlovek (chor˘ alebo bacilonosiã). Ochorenie sa prená‰a konta-
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minovanou vodou, potravou alebo kontaktom. Na ochorenie sú náchylné osoby so zníÏenou Ïalúdoãnou aciditou.
V terapii na prvom mieste je rehydratácia a potom antibiotiká (tetracyklín, chloramfenikol, kotrimoxazol). Proti cholere moÏno i oãkovaÈ rôznymi typmi vakcín, ktoré v‰ak nezaruãujú dokonalú imunitu.
Vibrio parahaemolyticus je halofílne vibrio, ktoré sa vyskytuje vo vodách, planktóne a morsk˘ch
produktoch a môÏe zapríãiniÈ gastritídy (hlavne Japonsko).
Vibrio vulnificus môÏe sa objaviÈ i v Európe a pri vhodnej teplote vody môÏe zapríãiniÈ infekcie rán
aÏ ÈaÏ‰ie zápalové stavy (septikémie).
Vibrio alginolyticus nachádza sa v morskej vode a môÏe zapríãiniÈ extraintestinálne infekcie u vnímav˘ch jedincov. U rybárov a plavcov môÏe byÈ príãinou otitíd a zápalov koÏe, kde sú obyãajne kontaminované rany.
Vibrio damsela vyskytuje sa v morskej vode a spôsobuje zápaly mäkk˘ch tkanív a najmä povrchov˘ch rán. UprednostÀuje sa názov Photobacterium damsela ssp. damsela.
Vibrio fluvialis spôsobuje zriedkavo hnaãkovité ochorenia a môÏe byÈ príãinou i váÏnej‰ích komplikácií.
Vibrio furnissii môÏe sa izolovaÈ zo stolice ãloveka pri hnaãkovit˘ch komplikáciách.
Vibrio harveyi (známy i pod menom Vibrio carchariae) izoloval sa z rán po uhryznutí Ïralokom.
Vibrio metshnikovii je baktéria, ktorá sa izolovala z úÏitkovej, odpadovej i morskej vody a tieÏ od
pacientov s intestinálnymi ÈaÏkosÈami a s ochoreniami vnútorn˘ch orgánov.
Do rodu Vibrio patrí vy‰e 70 druhov a ãastej‰ie sa spomínajú:
Vibrio salmonicida
Vibrio cincinnatiensis
Vibrio vulnificus
Vibrio hollisae (Grimontia hollisae)
Vibrio anguillarum (Listonella anguillarum)
Vibrio mimicus
spôsobuje u r˘b tzv. vibriózu (vibriosis).
Vibrio ordalii
Vibrio. proteolyticus
Okrem uvedeného rodu Vibrio v rámci ãeºade Vibrionaceae sa uvádzajú e‰te ìal‰ie rody, ako sú:
Aliivibrio (Aliivibrio fischeri, Aliivibrio
salmonicida a iné)
Grimontia (Grimontia (Vibrio) hollisae)

Enterovibrio (Enterovibrio norvegicus a iné)
Salinivibrio (Salinivibrio proteolyticus a iné)

Okrem nich e‰te existujú ‰peciálne genoskupiny.
Virgibacillus je nov‰í rod zloÏen˘ z grampozitívnych, paliãkovit˘ch, pohybliv˘ch, striktne aerobn˘ch
a spóry tvoriacich baktérií. Rod sa vytvoril na základe genotypick˘ch a fenotypick˘ch vlastností z druhu Bacillus pantothenicus na základe DNA anal˘zy, profilu mastn˘ch kyselín a celkov˘ch proteínov˘ch
vlastností. Kmene sa izolovali z pôdy, hlavne slanej vody, rastlín a potravinov˘ch ãlánkov danej oblasti. Rod bol zaãlenen˘ do ãeºade Bacillaceae. Patogenetické pôsobenie u ãloveka nie je doteraz objasnené. Rod má viacej (vy‰e 20) druhov, ako sú:
Virgibacillus pantothenicus (typov˘ kmeÀ)
Virgibacillus proomii
Virgibacillus dokdonensis
Virgibacillus salexigens

Virgibacillus marismortui
Virgibacillus carmonensis
Virgibacillus necropolis a iné.

Viridibacillus je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, pohybliv˘ch paliãkovit˘ch baktérií usporiadan˘ch jednotlivo alebo v krat‰ích retiazkach so sférickou endospórou. Rastú aeróbne pri miernom kyslom prostredí a pri vy‰‰ej koncentrácii NaCl. MôÏu rásÈ v ‰irokom tepelnom rozmedzí 5 aÏ 45 °C a ich optimálna teplota je 28 aÏ 33 °C, vyÏadujú k rastu biotín, tiamín a cystín. Produkujú katalázu a hydrolyzujú
Ïelatínu. Zaraìujú sa do ãeºade Planococcaceae. Izolovali sa z pôdy, vody, rastlín. Uvádza sa, Ïe sú patogénne pre niektoré rastliny a hmyz. MoÏno ich stretnúÈ i v patologick˘ch materiáloch od ãloveka, hoci ich patogenetická úloha nie je objasnená. Rod sa skladá z niekoºk˘ch druhov, ako sú:
Viridibacillus arvi
Viridibacillus arenosi (typov˘ kmeÀ)
Viridibacillus neidei (na poãesÈ mikrobiológa E. Neide)
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Waterhouseov – Friderichsenov syndróm (WFS) je známy i pod in˘mi menami, ako napr. sepsis meningococcica fulminans, sepsis acutissima hyperergica, apoplexia suprarenalis a Morbus Waterhouse-Friderichsen. Ide o závaÏnú komplikáciu septického (endotoxínového) ‰oku, ktor˘ b˘va zapríãinen˘ gramnegatívnymi baktériami. V podstate ide o zlyhanie nadobliãiek v dôsledku bakteriálnej infekcie.
Infekcia spôsobuje masívne krvácanie do jednej alebo oboch nadobliãkov˘ch Ïliaz. Dostaví sa zlyhanie
orgánov (organ failure), kóma, pokles krvného tlaku a ‰ok, disseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC). Vznikajú purpurové vyráÏky na koÏi a pre nadobliãkovú insuficienciu môÏe pacient zomrieÈ.
Syndróm WFS môÏe vzniknúÈ po viacer˘ch infekciách. Na prvom mieste je zápal mozgu spôsoben˘
Neisseria meningitidis. Na vyvolaní sa môÏu zúãastniÈ i iné mikroorganizmy, ako je napríklad Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis a popísané sú i situácie, kde nadobliãky zlyhali pri vírusov˘ch infekciách.
Postihnut˘ pacient potrebuje okamÏitú odbornú lieãbu, aby takúto komplikáciu preÏil.
Wautersia je nov‰í rod, ktor˘ vznikol po genotypickej anal˘ze (16s rDNA, 16s rRNA) rodov Ralstonia
a Cupriavidus. Doteraz existujú vecné podmienky pre nomenklatúrne prekr˘vanie. Napriek v‰etkému
rod Wautersia sa charakterizuje svojimi ‰pecifick˘mi vlastnosÈami, ako sú baktérie paliãkovitého tvaru, gramnegatívne farbenie, aeróbny metabolizmus, kde koncov˘m akceptorom elektrónov je kyslík.
Pomenovanie rod získal na poãesÈ belgického mikrobiológa G. Wauters, ktor˘ v danom úseku pracoval. Väã‰ina kmeÀov je pohyblivá, pretoÏe majú peritrichálne biãíky. Typov˘m kmeÀom je Wautersia
eutropha, na ktorom bolo realizovan˘ch najviac metabolick˘ch ‰túdii. Tento druh, ako i iné, sa pouÏíva v biotechnológii, pretoÏe môÏe akumulovaÈ polyhydroxybutyrát (PHB) v bunke, keì sú limitované
uhlíkové zlúãeniny poãas rastu. Rod má niekoºko druhov:
Wautersia eutropha (Ralstonia eutropha, Cupriavidus necator)
Wautersia basilensis (Ralstonia basilensis) → Basilea rímske pomenovanie Bazileja
Wautersia campinensis (Ralstonia campinensis) Kempen/Campine ãasÈ Belgicka
Wautersia eutropha (Ralstonia eutropha, Alcaligenes eutrophus) typov˘ kmeÀ.
Wautersia gilardii (gilardii na poãesÈ amerického mikrobiológa G. L. Gilardi),
Existuje e‰te viacej druhov. Veºmi zriedka sa môÏu niektoré z kmeÀov objaviÈ v materiáloch na vy‰etrenie v rámci klinickej mikrobiológie a dokonca sa pripú‰Èa, Ïe by mohli urãité kmene participovaÈ
i na zápalov˘ch ochoreniach ãloveka.
Wautersiella je nov˘ rod zloÏen˘ z gramnegatívnych, nefermentujúcich, paliãkovit˘ch baktérií zaraden˘ch do ãeºade Flavobacteriaceae. Bol izolovan˘ z klinick˘ch materiálov. Podºa fenotypick˘ch znakov
pripomína kmene patriace do rodu Chryseobacterium a Empedobacter. Rod reprezentuje iba jeden
druh Wautersiella falsenii, ktor˘ sa delí na dva genovary 1 a 2. Okrem toho rod má viacej genospecies.
Kmene tohto rodu sa izolovali z materiálov od ãloveka (moã, krv, v˘luãky a pod.) av‰ak veºmi zriedka.
Pomenovanie pochádza od toho istého mikrobiológa ako u rodu Wautersia.
Weeksella virosa a Bergeyella zoohelcum v urãitom ãase sa predpokladalo, Ïe ide o ten ist˘ rod (druh)
a dokonca i vo vydaní Bergey Manual of Systematic Bacteriology sa rod Weeksella ani neuvádzal. Ukazuje sa, Ïe oba rody majú mnoho fenotypick˘ch vlastností identick˘ch. Oba rody sú morfologicky podobné, majú rovnakú veºkosÈ i konce gramnegatívnych paliãiek. Oba rody sú oxidáza a indol pozitívne,
nerastú v‰ak na rovnak˘ch pôdach. Po pomnoÏení kolónie nie sú pigmentované a ne‰tepia cukry. Oba
rody sú dobre citlivé voãi penicilínu, ão ich oddeºuje od rodov Chryseobacterium a Sphingobacterium.
Weeksella virosa je negatívna v teste ureáza a je citlivá voãi polymyxínu B, k˘m Bergeyella zoohelcum
je v teste ureáza pozitívna a je rezistentná voãi polymyxínu B. Weeksella sa izoluje hlavne z moãu a z vaginálnych vzoriek, k˘m Bergeyella sa vyskytuje hlavne v ranách spôsoben˘ch po uhryznutí psom alebo
maãkou. Rod Weeksella patrí do ãeºade Flavobacteriaceae a pomenovan˘ je podºa amerického mikrobiológa O. B. Weeks. Weeksella virosa môÏe u imunokompromitovaného jedinca spôsobiÈ i infekcie,
ako je pneumónia, meningitída aÏ sepsa.
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Weilova – Felixova reakcia patrí medzi tzv. paraaglutinaãné reakcie., pri ktor˘ch protilátky v sére
reagujú s mikroorganizmami iného druhu, ako bol ten, ktor˘ vyvolal u ãloveka ochorenie a tvorbu protilátok. Pri diagnostike ‰kvrnitého t˘fusu (pôvodca Rickettsia prowazeki) moÏno pri diagnostike pouÏiÈ
antigén z kmeÀa Proteus OX 19, pretoÏe oba kmene majú príbuzné polysacharidové antigény. V súãasnosti sa táto metóda pouÏíva veºmi zriedka. Podobne sa v minulosti pouÏívala na diagnostiku atypickej
pneumónie vyvolanej Mycoplasma pneumoniae aglutinácia kmeÀa streptokoka MG.
Weissella je rod zloÏen˘ z grampozitívnych, kataláza negatívnych, spóry netvoriacich, nepohybliv˘ch,
heterofermentatívnych a nepravideln˘ch, prípadne kokoidn˘ch, paliãiek patriacich do ãeºade Leuconostocaceae. Pomenovanie získali po nemeckom odborníkovi N. Weiss, ktor˘ pracoval v tej istej oblasti. Jednotlivé druhy, ktor˘ch je asi 20, sa izolovali z mnoh˘ch zdrojov, ako sú ãerstvá zelenina, siláÏ,
mäso a mäsové produkty, mnohé dÏúsy, surové mlieko, prístroje na prípravu jedál, pôda a iné. Av‰ak
iba 2 druhy sa objavili vo vzorkách od ºudí a zvierat.
Weissella confusa sa izolovala z humánnych fekálií, z peritoneálnej tekutiny, z bru‰nej steny, z krvi pri
endokarditíde a bakteriémii. Podobné izolácie sa zaregistrovali u primátov. Weissella cibaria sa izolovala
z intestinálneho obsahu zdrav˘ch ºudí a stolice zdrav˘ch psov. Oba uvedené druhy sa izolovali z materiálu
uhynut˘ch psov a u psov s otitídou. Veºmi zriedkavé sú údaje o izolácii kmeÀov z r˘b alebo rybích produktov a nie je údaj o patogenetickom pôsobení kmeÀov z tohto rodu pre ryby. Z viacer˘ch druhov sa uvádzajú:
Weissella cibaria
Weissella koreensis
Weissella confusa
Weissella soli
Weissella halotolerans
Weissella thailandensis a iné.
Weissella hellenica
Widalova reakcia je pomenovanie aplikovanej aglutinaãnej reakcie na nepriamu diagnostiku pri podozrení na bru‰n˘ t˘fus (salmonelové antigény 9, 12) a parat˘fus (antigény 4, 5, 12). Odoberá sa krv
a v sére sa dokazujú protilátky (aglutiníny). Aglutiníny sa zaãínajú objavovaÈ uÏ na 5. aÏ 6. deÀ ochorenia. Najväã‰í diagnostick˘ v˘znam majú protilátky proti antigénom „O“, u ktor˘ch sledujeme nielen
v˘‰ku titra ale i dynamiku jeho mnoÏstva. Dvojnásobn˘ aÏ ‰tvornásobn˘ vzostup hladiny t˘chto protilátok svedãí o infekcii. Aglutiníny proti antigénu „H“ sú menej ‰pecifické, pretoÏe stúpajú aj pri in˘ch
horúãkov˘ch stavoch. Aglutiníny proti kapsulárnemu antigénu „Vi“ sa dajú dokázaÈ na konci ochorenia. Ostávajú dlho prítomné a zv˘‰ené sú tieÏ u bacilonosiãov. Aglutiníny proti antigénom „O“ a „Vi“
moÏno zisÈovaÈ i nepriamou hemaglutináciou, ktorá je citlivej‰ia ako beÏná aglutinácia. Pri in˘ch salmonelózach pouÏitie Widalovej reakcie nemá v˘znam.
Wigglesworthia – je rod zloÏen˘ z gramnegatívnych baktérií patriacich do ãeºade Enterobacteriaceae.
Druh Wigglesworthia glossinidia je podobn˘ druhu Escherichia coli a rozdiel je v tom, Ïe Ïije v ãreve muchy tsetse (Glossina spp.). Mikroorganizmus dostal meno podºa britského entomológa V. B. Wigglesworth.
Zistilo sa, Ïe Wigglesworthia Ïije v symbiotickej koevolúcii s muchou tsetse milóny rokov a je to priam
uãebnicov˘ príklad bakteriálnej endosymbiózy. V dôsledku tohto súÏitia Wigglesworthia stratila veºkú ãasÈ
svojho genómu a má najmen‰í genóm zo Ïijúcich organizmov a z t˘chto dôvodov je predmetom veºkého
záujmu genetikov a in˘ch odborníkov. Syntetizuje niektoré vitamíny, ktoré jej neposkytuje mucha. Bez syntetizovan˘ch vitamínov by sa mucha nemohla rozmnoÏovaÈ. Tu je bod, od ktorého sa odvíja vedecká práca v snahe zastaviÈ ‰írenie spavej choroby (Trypanosomiasis). V rámci rodu sa uvádzajú 2 druhy:
Wigglesworthia glossinidia
Wigglesworthia pallidipes
Oba druhy sa ÈaÏko rozmnoÏujú i izolujú za pouÏitia beÏnej kultivácie.
Wohlfahrtiimonas je rod, ktor˘ bol opísan˘ iba nedávno a skladá sa z gramnegatívnych paliãkovit˘ch
baktérií patriacich medzi γ-proteobaktérie izolované z lariev parazitickej muchy Wohlfahrtia magnifica.
Rod patrí do ãeºade Xanthomonadaceae. Hoci patogenita pre ãloveka nie je zatiaº podrobne pre‰tudovaná, treba si v‰imnúÈ, Ïe Wohlfahrtiimonas je fylogeneticky veºmi blízko ku kmeÀu Ignatzschineria
larvae, ktor˘ je asociovan˘ s larvami Wohlfahrtia magnifica a spôsobuje ÈaÏké myiázové rany u dobyt-
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ka. V dôsledku silnej chitinázovej aktivity Ignatzschineria môÏe zohrávaÈ v˘znamnú aktivitu pri metamorfóze svojho hostiteºa. Táto baktéria bola neskôr objavená v Kanade u prasiat. Postupne sa ukázalo, Ïe tieto baktérie môÏu vyvolaÈ myiázu i u dospel˘ch osôb. Zväã‰a i‰lo o star‰ích ºudí, chor˘ch a zanedban˘ch bezdomovcov a dokonca boli medzi nimi i Ïeny. V Európe bolo opísan˘ch 10 ochorení
a vzhºadom na adaptabilitu baktérií treba rátaÈ s ìal‰ím v˘skytom. Larvy múch asi bude treba pokladaÈ
za ìal‰í prameÀ nákazy.
Wolinella je rod tvoren˘ gramnegatívnymi, mikroaerofiln˘mi aÏ anaeróbnymi, pohybliv˘mi paliãkami.
Molekulárno-biologické a imunochemické anal˘zy ukázali, Ïe rod je podobn˘ s rodmi Campylobacter
a Wolinella. Objavuje i v nov‰ej literatúre zaraden˘ do ãeºade Helicobacteraceae. Pomenovanie získal
podºa amerického bakteriológa M. J. Wolin, ktor˘ prv˘ izoloval typové druhy. Kmene z tohto rodu sa
objavujú v sublinguálnych dentálnych povlakoch a zúãastÀujú sa na patogenéze ochorení parodontu.
Viaceré kmene sa izolovali z ãrevnej flóry rôznych zvierat hlavne dobytka. V nedávnej minulosti pre‰iel rod Wolinella reklasifikáciou a ponechal sa v Àom iba jeden druh Wolinella succinogenes. Ostatné druhy boli zadelené do rodu Campylobacter. Kmene boli z rôznych aspektov analyzované a na‰li sa
v nich gény pre faktory virulencie. Zatiaº rod nie je patogeneticky definitívne charakterizovan˘ a uvaÏuje sa o mnoh˘ch doteraz neobjasnen˘ch ochoreniach.
Wolinella curva (teraj‰ie pomenovanie) → Campylobacter curvus
Wolinella recta (teraj‰ie pomenovanie) → Campylobacter rectus
X
Xanthobacter je rod, ktor˘ sa skladá z gramnegatívnych paliãiek s r˘chlym rastom (krátka generaãná
doba pri mnoÏení t˘chto baktérií), ktoré sú zaãlenené do ãeºade Xanthobacteraceae. Majú aeróbny metabolizmus a sú schopné vyuÏívaÈ molekulov˘ dusík z ovzdu‰ia. Izolovali sa z vlhkej pôdy a z vody. Niektoré druhy môÏu tieÏ degradovaÈ toluén. Patrí medzi oportúnne patogénne baktérie pre zvieratá
a obyãajne sa vyskytuje i s in˘mi baktériami, hlavne enterokokmi. Diskutuje sa o Àom ako o urãitom
aktivátorovi, hoci o jeho patogenite sú zatiaº pochybnosti. Typov˘m kmeÀom je Xanthobacter autotrophicus (v star‰ej literatúra sa pouÏíval názov Corynebacterium autotrophicum). V rámci rodu sa vyskytuje viacero druhov, ako napríklad:
Xanthobacter autotrophicus („nitrogén fixing“
bacterium)
Xanthobacter agilis (fixuje dusík a oxiduje vodík)

Xanthobacter aminooxidans
Xanthobacter flavus (fixuje dusík)
Xanthobacter tagetidis a iné.

Xanthomonas je rod gramnegatívnych paliãiek nachádzajúcich sa v okolí ãloveka a zväã‰a na rastlinách.
Dlhodobo je predmetom taxonomick˘ch a fylogenetick˘ch sledovaní a po pouÏití nov‰ích molekulov˘ch metód sa situácia ustálila a ostal stabiln˘ názov i obsah s pomenovaním rodu Xanthomonas. ZloÏen˘ je z rovn˘ch pohybliv˘ch paliãiek, ktoré majú polárny biãík a rastú v hlienov˘ch, Ïlt˘ch kolóniách.
Kmene tohto rodu patria medzi baktérie patogénne pre rastlinny a ochorenia sa prejavujú ako ‰kvrny
na listoch alebo ovocí. Treba e‰te uviesÈ, Ïe sa zadeºujú do ãeºade Xanthomonadaceae. Patogénne kmene prejavujú znaãn˘ stupeÀ ‰pecifickosti a vznikajú patovary s prvkami svojho hostiteºa. Napríklad
Xanthomonas oryzae spôsobuje ochorenie ryÏe, Xanthomonas citri spôsobuje ochorenie citrusov
a pod. Z hºadiska patológie ãloveka prichádzajú kmene tohto rodu do úvahy ako diferenciálno-diagnostick˘ problém, keì xanthomonády môÏu byÈ súãasÈou baktérií z patologického loÏiska. V minulosti sa evidoval mikroorganizmus Xanthomonas maltophilia, ktor˘ sa v súãasnosti oznaãuje ako Stenotrophomonas maltophilia. Ako uÏ bolo uvedené xanthomonády sú pôvodcami ochorenia i úÏitkov˘ch
rastlín, ako napr. Xanthomonas fragariae napadá jahody (Fragaria), Xanthomonas ampelina spôsobuje rakovinu viniãa a iné. Rastlín a ovocia existuje znaãné mnoÏstvo a preto existuje viacej druhov,
morfovarov a patovarov v rámci rodu Xanthomonas.
Xenorhabdus je zvlá‰tny rod, pretoÏe jednotlivé kmene Ïijú v symbióze s jedn˘m druhom a realizujú
svoju patogenitu u iného druhu. Jeden druh potrebuje tieto baktérie, aby preÏil, k˘m iné organizmy
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môÏu uhynúÈ po infikovaní t˘mto zvlá‰tnym mikroorganizmom. Rod Xenorhabdus sa skladá z paliãkovit˘ch, gramnegatívnych a fakultatívne anaeróbnych baktérií. Patrí do ãeºade Enterobactriaceae.
Tieto baktérie sú hrub‰ie, neredukujú nitráty na nitrity, niektoré kmene majú vlastnosÈ luminescencie
a nemajú katalázovú aktivitu. Baktérie tohto rodu preÏívajú zvlá‰tny cyklus. Îijú v ãreve mladého ãerva rodu Steinernema. Ide o terestrálne v pôde Ïijúce ãervy a po napadnutí baktériou Xenorhabdus
nematophilus atakujú hmyz, ktor˘ hynie. Tento proces na‰iel uplatnenie i v praxi, pretoÏe sa pouÏíva
na niãenie hmyzu v poºnohospodárstve. Poznatok o symbióze baktérií s nematódami je star‰í a vzhºadom na znaãné mnoÏstvo nematód je i poãet druhov baktérií väã‰í odhaduje sa 20 aÏ 30. Kmene z tohto rodu sa môÏu izolovaÈ i z rán ãloveka alebo zvierat a dokonca sa izolovali i z krvi, preto pútajú pozornosÈ aj lekárskej mikrobiológie. Niektoré známej‰ie druhy sú:
Xenorhabdus nematophilus
Xenorhabdus beddingii
Xenorhabdus bovienii

Xenorhabdus budapestensis
Xenorhabdus doucetiae
Xenorhabdus ehlersii a iné.

Y
Yersinia je v˘znamn˘ rod obsahujúci viaceré gramnegatívne baktérie, ktoré pôvodne patrili do in˘ch
rodov. Z viacer˘ch druhov sú pre medicínu dôleÏité najmä Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis
a Yersinia enterocolitica. V súãasnosti sa rod Yersinia zaãleÀuje do ãeºade Enterobacteriaceae. Ide
o paliãky s bipolárnym farbením, odolné voãi chladu. RozmnoÏujú sa aj pri teplote 1 aÏ 4 °C. Vypl˘va
z toho, Ïe sa môÏu pomnoÏiÈ v jedlách i pri nízkych teplotách v chladniãke. Sú r˘chlo inaktivované oxidaãn˘mi látkami (peroxid vodíka, manganistan draseln˘ a iné). Ochorenie spôsobené druhom Yersinia
pestis sa naz˘va pestis (mor), k˘m ochorenia zapríãinené in˘mi kmeÀmi ako sú Yersinia enterocolitica
a Yersibia pseudotuberculosis sa naz˘vajú yersiniózy (yersiniosis). Yersinia pestis je známa od roku
1894, keì ju identifikoval ‰vajãiarsky bakteriológ A. E. J. Yersin. Yersinia pestis (v star‰ej literatúre naz˘vaná aj Bacillus pestis, Pasteurella pestis alebo Yersinov bacil) zapríãiÀuje u ãloveka váÏne ochorenie
mor (pestis), ktor˘ sa ‰íri z infikovan˘ch zvierat (krysa, potkan) na ãloveka u‰tipnutím morovou krysou blchou Xenopsylla cheopis. Mor sa v súãasnosti vyskytuje v Afrike, v Mongolsku, v Indii, v USA
a v in˘ch oblastiach sveta. Yersinia. pestis je pomerne dobre preskúmaná, baktéria je gramnegatívna
farbiaca sa bipolárne. Ochorenie vzniká v interakcii mnoh˘ch faktorov, ktoré sa t˘kajú epidemiologick˘ch podmienok a genetickej v˘bavy samotného mikroorganizmu, expresie chromozomálnych a plazmidmi podmienen˘ch vlastností. Mor je veºmi váÏne ochorenie s vysok˘m stupÀom letality a niekedy
sa preventívne proti nemu oãkuje m⁄tvou alebo Ïivou vakcínou. Yersinia pestis je veºmi infekãná. UÏ
100 vd˘chnut˘ch baktérií spôsobuje pºúcny mor (500 baktérií spoºahlivo).
Yersinia pseudotuberculosis predstavuje pleomorfnú gramnegatívnu paliãku, ktorá je pri niÏ‰ích
teplotách pohyblivá. Je beÏn˘m parazitom ale i patogénnym mikroorganizmom hlodavcov. MôÏe tieÏ
infikovaÈ iné zvieratá (vtáky, kopytníky), v˘nimoãne i ãloveka. MôÏe zapríãiÀovaÈ aj sepsu, av‰ak najãastej‰ie je to ochorenie intestinálneho traktu (akútna alebo chronická apendicitída, zapálené mezenteriálne uzliny). Bolesti pôsobia najmä v pravom dolnom bru‰nom kvadrante ºudského tela.
Yersinia enterocolitica je bohato roz‰írená v prírode. âlovek sa infikuje vodou, potravinami alebo
manipuláciou so zvieratami. Má znaãnú afinitu k lymfatickému tkanivu postihnutého jedinca. Tvorí
granulácie a vyvoláva zápal lymfatick˘ch uzlín. Klinick˘ obraz je závisl˘ od veku postihnutej osoby, in˘
je u detí a in˘ u dospel˘ch osôb. U tohto druhu sa zistila znaãná heterogenita, pretoÏe druh sa skladá
zo 6 biotypov lí‰iacich sa v patogenite i v geografickom rozloÏení. Infekcie zapríãinené Yersinia enterocolitica môÏu byÈ asociované s artritídami alebo erythema nodosum a u postihnutej osoby sa ãasto
vyskytuje histokompatibiln˘ znak HLA–B27. Infekcia sa najãastej‰ie objaví po konzumácii mäsov˘ch
v˘robkov pripraven˘ch z mäsa infikovan˘ch o‰ípan˘ch. Y. enterocolitica môÏe spôsobiÈ akútnu hnaãku, terminálnu ileitídu, mezenteriálnu lymfadenitídu, pseudoapendicitídu a nakoniec môÏe byÈ príãinou
fatálnej sepsy. Pri laboratórnej diagnostike sa môÏu objaviÈ i ìal‰ie kmene yersinií, ako napríklad:
Yersinia ruckeri
Yersinia frederiksenii
Yersinia philomiragia → Francisella philomiragia.
Yersinia intermedia
Yersinia kristensenii
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Yokenella regensburgei je zriedkavo izolovan˘ mikroorganizmus od ºudí. Ide o gramnegatívnu paliãku
patriacu do ãeºade Enterobacteriaceae, ktorá sa podobá svojimi metabolick˘m i vlastnosÈami na druh
Hafnia alvei. V urãitom období figurovala pod dvomi menami a okrem teraj‰ieho mena sa naz˘vala
i Koserella trabulsii. Molekulárno-biologické anal˘zy ukázali, Ïe ide o jeden a ten ist˘ druh. Yokenella
regensburgei. Je to pohybliv˘ mikroorganizmus, fakultatívne anaeróbny a má pri urãitej teplote peritrichálne biãíky. Optimálny rast má pri teplote 28 aÏ 37 °C. Izoloval sa z intestinálneho traktu hmyzu,
vody, potravín a z viacer˘ch miest ºudského organizmu. Bol nájden˘ vo vzorkách z rán, z moãu, z fekálií, z tekutiny punktátov (napr. z kolena), z krvi a z horn˘ch d˘chacích ciest. Z hºadiska pomenovania
získal názov z japonãiny, kde Yoken je skratka pre názov Národného ústavu zdravia v meste Tokyo, kde
sa izoloval a ‰tudoval. Nie je veºa údajov o jeho epidemiologickej a patologickej úlohe pri vzniku ochorenia. MôÏe maÈ spoloãn˘ antigén s niektor˘mi kmeÀmi z rodu Salmonella. Rod reprezentuje iba jeden druh Yokenella regensburgei.

Z
Zimmermannella je nov‰í rod, ktor˘ e‰te bojuje o svoje uznanie. V roku 2004 vznikol tieÏ in˘ nov˘ rod
Pseudoclavibacter a o nieão neskôr rod Zimmermannella. Ukázalo sa, Ïe oba rody sú podobné aÏ identické a rod Zimmermannella nebol ãasÈou mikrobiologickej spoloãnosti uznan˘. Z t˘chto dôvodov
mnohé druhy vystupujú pod dvoma menami. Napríklad baktériu Zimmermannella helvola moÏno
nájsÈ v písomníctve pod menom Pseudoclavibacter helvolus. Rod sa skladá grampozitívnych, aeróbnych, paliãkovit˘ch a nepohybliv˘ch baktérií. Rod dostal pomenovanie podºa nemeckého mikrobiológa O. E. R. Zimmermann, ktor˘ prv˘ upozornil na existenciu druhov patriacich do tohto rodu. Oba
uvedené rody majú spoloãnú ãeºaì Microbacteriaceae. Optimálna teplota pre rozmnoÏovanie je 30 °C.
Oba rody moÏno izolovaÈ z pôdy a zo vzoriek z patologick˘ch procesov u ãloveka, ako sú vzorky z koÏe, z rán, z moãa, z krvi, ale i z prostredia a z potravy. Do oboch rodov patria nasledovné druhy:
Zimmermannella helvola → (Pseudoclavibacter helvolus)
Zimmermannella alba → (Pseudoclavibacter alba)
Zimmermannella bifida → (Pseudoclavibacter bifida)
Zimmermannella faecalis → (Pseudoclavibacter faecalis)
Zimmermannella soli → (Pseudoclavibacter soli)
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Abstrakt

Ján ·tefanoviã, Juraj Hanzen:

Lexikón lekárskej bakteriológie (Abstrakt)
Príruãka uvádza vy‰e 485 hesiel bakteriálnych rodov, druhov a pojmov v abecednom poradí. Zaãína
charakteristikou lekárskej mikrobiológie, jej jednotliv˘ch ãastí a opisuje hlavne baktérie ako dôleÏitú
súãasÈ lekárskej mikrobiológie. Na zaãiatku elaborátu sa uvádzajú základné vlastnosti baktérií, zásady
taxonómie, systematiky a nomenklatúry. V celej ãasti sa re‰pektuje binominálna nomenklatúra a v kaÏdej situácii sa upozorÀuje i na triviálne tradiãné názvy pouÏívané na klinick˘ch pracoviskách (Bacil
Kochov, gonokoky, menigokoky a pod.) Uvádzajú sa metódy priamej a nepriamej diagnostiky bakteriálnych ochorení vrátane metód genetiky a molekulárnej biológie. Okrem bakteriálnych termínov sa
uvádzajú i imunologické pomenovania súvisiace s identifikáciou baktérií a s obranyschopnosÈou organizmu voãi mikroorganizmom. Lexikón lekárskej bakteriológie je urãen˘ v‰etk˘m pracovníkom
v rezorte zdravotníctva, ktorí sa stretávajú s mikrobiologick˘mi pojmami ãi uÏ v práci alebo pri ‰túdiu
literatúry.
Ján ·tefanoviã, Juraj Hanzen:

Lexicon of medical bacteriology (Abstract)
This handbook provides over 485 passwords of bacterial genera, species and terms and everything is in
alphabetical order. It begins with a characteristic of Medical Microbiology and its components and is
describing bacteria as an important part of medical microbiology in particular. The basic characteristics of bacteria, the principles of taxonomy, systematics and nomenclature are stated at the beginning of
this publication. The binominal nomenclature is respected in the entire section of this handbook and the
traditional trivial names used in clinical departments (Bacillus Koch, gonococci, meningococci etc.) are
pointed out. Principles underlying the direct and indirect methods for diagnosis of bacterial diseases,
including methods of genetics and molecular biology, are mentioned as well. The immunological terms
associated with identification of bacteria and defense mechanisms against microorganisms are used
in addition to bacterial names. Lexicon of medical bacteriology is intended for everybody working in
the healthcare sector who encounters microbiological terms either at work or while studying specialist
literature.
Ján ·tefanoviã, Juraj Hanzen:

Lexikon der medizinischen Bakteriologie (Zusammenfassung)
Dieses Nachschlagebuch bietet über 485 Schlüsselwörter der bakteriellen Genera, Arten und Begriffe
in alphabetischer Reihenfolge. Es fängt mit einer Charakteristik der medizinischen Mikrobiologie und
ihrer einzelnen Teile an und beschreibt insbesondere die Bakterien als einen wichtigen Bestandteil der
medizinischen Mikrobiologie. Zu Beginn der Publikation werden die grundlegenden Eigenschaften
von Bakterien, die Grundsätze der Taxonomie, Systematik und Nomenklatur skizziert. In dem gesamten Abschnitt wird die binominale Nomenklatur respektiert und die traditionellen Trivialnamen, die in
klinischen Abteilungen (Bacillus Koch, Gonokokken, Meningokokken usw.) verwendet werden,
erwähnt. Direkte und indirekte Methoden zur Diagnose von bakteriellen Erkrankungen, einschließlich
der Methoden der Genetik und Molekularbiologie, werden angeführt. Neben den bakteriellen Begriffen
werden auch die immunologischen Ausdrücke, die mit der Identifikation von Bakterien und Abwehrmechanismen gegen Mikroorganismen zusammenhängen, angegeben. Das Lexikon der medizinischen
Bakteriologie ist für alle in dem Gesundheitssektor Beschäftigte, die mit mikrobiologischen Fachbegriffen in Kontakt kommen, egal ob in der Arbeit oder während des Studiums der Fachliteratur,
bestimmt.
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