
 

Bacteroides fragilis  

Hello, my name is B. fragilis. 

I'm a Gram Negative rod shaped bacteria. 

I am anaerobic, because I don't grow in normal laboratory air. 

I have to be collected in a special air-tight container. 

 

I live in healthy peoples digestive tracts and women's reproductive tracts. 

I cause trouble when I get into parts of the body that I'm not supposed to 

be. 

I cause abscesses and trauma infections almost anywhere. 

 

 

 

 

 

 

 

http://adoptamicrobe.blogspot.com/2007/05/bacteroides-fragilis.html


 

 

Bacteroides fragilis 

 

 

 

 



 
Bacteroides spp. anaerobically cultured in blood agar medium. 

Scientific classification 

 

Kingdom: Bacteria 

Phylum: Bacteroidetes 

Class: Bacteroidetes 

Order: Bacteroidales 

Family: Bacteroidaceae 

Genus: Bacteroides 

Castellani & 

Chalmers 1919 
 

    Species:     Bacteroides fragilis 

 

Terdapat lebih dari 12 genera dari Gram negative anaerobik basilus dalam 

tubuh, tipe umum yang paling banyak berhubungan dengan gigi, oral, 

pleuropulmonary, intra-abdominal, saluran kemih wanita dan kulit, jaringan lunak dan 

infeksi tulang. Mereka memainkan peran dari bermacam-macam proses patologi 

seperti penyakit periodontal dan kanker kolon. Bacteroides memproduksi enzim-

enzim (collagenase, neuraminidase, deoxyribonuclease [Dnase], heparinase, dan 

proteinase) yang memainkan peran dalam patogenitas dengan membantu 

mempenetrasi jaringan dan menyebabkan infeksi setelah pembedahan atau trauma 

lainnya. Infeksi dari organisme ini dapat diminimalisir dengan menyediakan kondisi 

yang menurunkan potensial redox dari jaringan dan mencegah pengenalan anaerob 

dalam jaringan inang. 30%-50% dari masalah yang berkenaan dengan feses manusia 

berhubungan dengan Bacteroides fragilis. Spesies Bacteroides biasanya berada pada 
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terminal ileum, dan banyak sekali (mudah berkembang biak) di kolon (1011 organisme 

per gram). Bacteroides merupakan frekuensi anaerobic pathogen terbanyak pada 

manusia (80% dari infeksi-infeksi anaerob). Resisten terhadap beberapa antibiotic 

mengalami peningkatan. Dan infeksi dapat terjadi di manapun pada tubuh kita, 

biasanya berasosiasi dengan formasi abses. Bila infeksi oleh B. fragilis tidak 

ditangani, rata-rata kemungkinan kematian berkisar 60%. Dalam endotoxin 

Bacteroides fragilis tak terdapat/ terdapat sedikit lipid A, 2-ketodeoxyoctanate, atau 

heptose. Endotoxin ini juga mengurangi b-hydroxymyristic acid. Endotoxin ini 

menunjukkan sedikit aktivitas biologi di beberapa sistem dan sedikit aktivitas 

chemotactic, aktivitas tersebut diperlengkapi dengan jalur lintas alternative. Tidak 

jarang adanya bacteriophage aktif yang melawan Bacteroides fragilis. Mereka adalah 

spesies spesifik dan aktif melawan jenis-jenis Bacteroides. Bacteriocins juga 

diproduksi oleh Bacteroides fragilis dan Bacteroides thetaiotaomicron. Plasmid-

plasmid telah ditemukan pada setengah jumlah dari jenis Bacteroides, secara 

signifikan, plasmid tersebut belum diketahui, namun beberapa mengkode untuk 

resistensi terhadap agen-agen antimikrobial, seperti clindamycin, erythromycin, 

tetracycline, chloramphenicol, ampicillin, dan cephalothin. Resistensi antibiotik 

plasmid-mediated telah ditransfer dari Bacteroides fragilis menuju jenis Bacteroides 

lainnya, contoh ke B. thetaiotaomicron dan menuju E. coli. Seperti resistensi juga 

telah ditransfer dari B. distasonis menuju Bacteroides fragilis. Grup Bacteroides 

fragilis dapat mendekonjugasi asam empedu dan sama banyak aktif ketika asam 

empedu dikonjugasi dengan glycine atau dengan taurine. Bacteroides fragilis dapat 

menghidrolisis metabolit-metabolit terkonjugasi dari benzpyrene. Spesies-spesies 

Bacteroides memiliki pembeda enzim-enzim.Superoxide dismutase sudah ditemukan 

dalam Bacteroides fragilis. Pada umumnya, sebuah korelasi yang baik 

mempertahankan antara aktivitas Superoxide dismutase dan toleransi oksigen. 

Ketidakadanya hubungan yang konsisten, ditemukan antara aktivitas katalase dan 

toleransi oksigen bagaimanapun juga. DNase juga diproduksi oleh Bacteroides fragilis 

yang mungkin menjadi faktor penting dalam menginfeksi. Heparinase yang 

diproduksi Bacteroides fragilis dapat berkontribusi pada penggumpalan darah 

intravascular dan karenanya menaikkan dosis dari heparin yang dibutuhkan untuk 

menjaga septic thrombophlebitis pada infeksi-infeksi yang disebabkan organisme ini. 

Jenis-jenis dari Bacteroides mendegradasi faktor-faktor komplemen dan 

immunoglobulin G dan M. kapsul pada Bacteroides fragilis merupakan faktor 



virulensi yang penting. Pili (fimbriae) dan adhesin lectinlike juga penting dalam 

perlekatan dari sel Bacteroides dengan permukaan epitel. Butyrate dan succinate yang 

diproduksi oleh Bacteroides menunjukkan sebuah efek cytotoxic. 

 

BACTERIOLOGY 

• Merupakan batang Gram negatif biasanya pleomorfik dengan vakuola dan 

pembengkakan. 

• Tumbuh cepat dalam suasana anaerob dan dirangsang pertumbuhannya oleh 

adanya empedu. 

• Mikroorganisme Gram negative, obligate anaerobic, merupakan potongan 

yang lebih kecil bila dibandingkan dengan E. coli (berkisar 0,6 µm, sedangkan 

B. fragilis 1,5-4,5 µm), ujung dari bentuk basil membulat. 

• Tumbuh dengan baik dalam agar darah (secara anaerobic). 

• Mungkin mempunyai vakuola besar yang menyerupai spora. B. fragilis tak 

membentuk spora. 

• Kapsul sangat besar. Tak mempunyai membrane sel endotoxin. 

• G+C 42% (40-48 untuk Bacteroides). 

• Terdiri dari HMP shunt enzyms; membrane berisi sphingolipid; memiliki 

menaquione; peptidoglycan terdiri dari asam mesodiaminopimelic. 

• Beberapa B. fragilis mempunyai superoxide dismutase dan lebih oxygen 

tolerant seperti sebuah hasil;organism tersebut mempunyai 20 oxygen-induced 

protein lain. 

 



 

Cross section of a Bacteroides showing an outer membrane, a peptidoglycan layer, and a cytoplasmic 

membrane. From lintern@ute.com 

Bacteroides memiliki selapis membran luar, selapis peptidoglikan, dan selapis 

membran sitoplasma. Produk utama dari respirasi anaerobik mereka adalah acetic 

acid, iso valeric acid, dan succinic acid. Mereka berperan dalam banyak aktivitas 

metabolik yang penting dalam kolon manusia, meliputi fermentasi karbohidrat, 

penggunaan substansi nitrogen, dan biotransformasi dari asam empedu dan steroid 

lain. Banyak bakteri intestinal merupakan sakarolitik, di mana mereka mendapatkan 

karbon dan energi dengan hidrolisis dari molekul karbohidrat. Diperkirakan bahwa 

hanya sekitar 2% dari gula sederhana yang melalui gastrointestinal bagian atas dan 

diperuntukkan Bacteroides. Maka, gula sederhana mungkin bukanlah sumber energi 

utama bagi Bacteroides. Bagaimanapun,  polisakarida dari serat tanaman, seperti 

selulosa, xylan, arabinogalactan, pectin, dan zat tepung vegetable (amylose dan 

amylopectin), banyak terdapat di kolon. Polisakarida ini juga ditujukan untuk 

menginduksi sebuah variety dari aktivitas-aktivitas glucosidase dari Bacteroides, 

meliputi aktivitas a b-1,3-glucosidase yang bertanggung jawab terhadap 

pendegradasian laminarin dan sebuah variety dari aktivitas-aktivitas a dan b-1,4 dan -

1,6 xylosidase dan glucosidase. 

 

http://www.linternaute.com/savoir/actualite/05/050607.shtml


HABITAT NORMAL 

Sebagian besar kuman anaerob usus ialah genus Bacteroides, 1% persen dari 

kuman anaerob usus ini ialah B. fragilis. Ditemukan pula pada saluran kemih wanita, 

tetapi jarang pada rongga mulut. 

 

 

Common sites of Bacteroides and other anaerobic bacterial infections. From Sydney 

M. Finegold 

http://gsbs.utmb.edu/microbook/ch020.htm
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DASAR-DASAR VIRULENSI 

• Kira-kira 75% dari seluruh B. fragilis yang berperan pada infeksi mempunyai 

simpai 

• Memiliki kolagenasa dan hialuronidasa 

• Memiliki endotoksin lemah tetapi tidak ada eksotoksin 

 
PATHOGENESIS DAN IMMUNITY:  

  Faktor-faktor Virulensi dapat dikelompokkan dalam 3 kategori:  

   Perlekatan pada jaringan  

   Proteksi dari respon immune inang (oxygen toxicity dan phagocytosis) 

   Kerusakan pada jaringan 

 Fungsi Fimbriae dan agglutinins sebagai adhesins 

 

  Polysaccharide capsule 

  Antiphagocytic 

  Responsible for abscess formation (see table below)  

  Lipopolysaccharide  

   Antiphagocytic  

   Stimulasi leukocyte chemotaxis dan migrasi 

 Toleransi terhadap Oxygen  



   Superoxide dismutase  

   Catalase  

  Wide array of enzymes:  

   Histolytic (perusakan jaringan)  

   Inactivation of immunoglobulins (IgA, IgM, IgG proteases) 

   Hidrolisis antibiotik (beta-lactamase) 

Virulence of Polysaccharide Capsule of Bacteroides 

fragilis 

as Demonstrated by Kasper, et al. 

DESCRIPTION
BIOLOGICAL

MATERIAL

INFECTION

METHOD

DISEASE 

OBSERVED

ORGANISMS

ISOLATED
 

    

MIXED Fecal Pellet 

Intraperitoneal

Injection 

(Simulates 

intraabdominal

infection)  

Peritonitis 

or  

E. coli, 

Enterococcus,

Bacteremia  

Intraabdominal 

Abscess 
B. fragilis 

MIXED 

Nonencapsulated

B. fragilis 

+ 

Enterococcus 

IP Injection 
Intraabdominal 

Abscess 

B. fragilis 

+ 

Enterococcus 

MIXED 

Encapsulated 

B. fragilis 

+ 

Enterococcus 

IP Injection 
Intraabdominal 

Abscess 
B. fragilis 

LIVE 
Encapsulated 

B. fragilis 
IP Injection 

Intraabdominal 

Abscess 
B. fragilis 

LIVE Encapsulated IP Injection No Disease --- 



CONTROL  Streptococcus 

pneumoniae  

LIVE 

CONTROL  
Enterococcus IP Injection No Disease --- 

LIVE 
Nonencapsulated

B. fragilis  
IP Injection No Disease --- 

DEAD 

Heat-killed 

Encapsulated 

B. fragilis  

IP Injection 
Intraabdominal 

Abscess  
Sterile 

SUBUNIT 

Purified 

B. fragilis 

Capsule 

IP Injection 
Intraabdominal 

Abscess  
Sterile 

SUBUNIT 

CONTROL  

Purified 

E. coli 

Capsule 

IP Injection No Disease --- 

 

INFEKSI 

• Sering merupakan penyebab abses otak dan saluran penceraan 

• Penyebab utama penyakit radang pelvis (pelvic inflammatory disease=PID) 

• Menyebabkan selulitis, terutama pada diabetes 

 

PATHOLOGY 

Ketika Bacteroides keluar dari usus, mereka bertanggung jawab atas 

banyaknya tipe infeksi dan absess yang dapat terjadi pada banyak bagian tubuh, 

meliputi sistem saraf pusat, kepala, leher, dada, abdomen, pelvis, kulit, dan jaringan 

lunak. Secara garis besar infeksi yang terjadi pada abdominal: pemecahan dinding 

intestinal, bakteri flora menerobos cavity, aerob (berperan lebih aktif dalam 

menginfeksi) seperti E. coli mulai mendahului perusakan jaringan dan mereduksi 

potensial oksidasi-reduksi dari jaringan yang dioksigenasi (potensial oksidasi-reduksi 



yang rendah membantu pertumbuhan anaerob), anaerobic Bacteroides mulai 

bereplikasi, dan kemudian Bacteroides mendominasi infeksi. Bersamaan dengan diare 

dan absess-absess lain, Bacteroides diketahui berperan dalam menyebabkan 

meningitis dan infeksi pengalih perhatian lain, terutama pada anak-anak. Bila sebuah 

jaringan tidak normal berkolonisasi dengan Bacteroides, ada kemungkinan terjadi 

infeksi ketika dikenalkan dengan mucous atau material lain yang berisi Bacteroides. 

Diagnosis dan pengobatan rumit karena pertumbuhan Bacteroides yang lambat, 

peningkatan resisten terhadap antibiotik, dan polimikrobial alami dari sebuah infeksi 

dengan Bacteroides. B. fragilis biasa terdapat pada area gastrointestinal dan 

bertanggung jawab atas infeksi pada intra-abdominal, seperti absess perirectal dan 

decubitus ulcer. Bacteroides memberikan masalah besar seperti sumber dari infeksi 

selama pembedahan gastrointestinal, maka surgical draining yang efisien dan tepat 

harus ditempatkan untuk mengatasi resiko infeksi terendah sekalipun. 

MACAM MEKANISME TERJADINYA INFEKSI 

Sering terdapat synergy dengan bakteri lain, khususnya E. coli. Terdapat berbagai 

mekanisme: 

1. Kapsul memberikan resistensi dari mekanisme perlindungan diri inang. Fibrin 

deposition dan abscess formation dapat distimulasi oleh kapsul secara alami. 

Yang mengejutkan, capsular antigen dapat menyebabkan lebih dari sebuah 

respon T-cell daripada sebuah respon antibody-mediated. Kapsul tersebut 

terdiri dari “polisakarida A dan B” dengan grup-grup yang mengisi secara 

berlawanan yang secara ionic menghubungkan dua buah polisakarida dan hal 

ini terlihat penting pada abscess formation (Isi mirip namun secara struktur 

tidak, menuju ke capsular polisakarida dari S. pneumonia tipe 1). 

Sesungguhnya,  vaksinasi dengan polisakarida  S. pneumonia mencegah 

subsequent formasi abses intraperitoneal untuk instilasi B. fragilis, dan 

proteksi ini tidak diberikan jika grup-grup pengisi diubah pada capsular 

vaccine. 

2. Extracellular beta lactamase memproteksi organisme dan penicillin yang 

berlawanan lainnya. 

3. Factor-faktor yang tak teridentifikasi mendegradasi komplemen inang. 



4. Neuraminidase mungkin diproduksi sebaik hyaluronidase, DNase, 

‘phosphatase’, dan (terkadang sekali) fibrinolysins. 

5. Heparinase mungkin memberi respon pada vascular thrombosis. 

6. Zinc metalloprotease: enterotoxin merupakan sebuah Zinc metalloprotease 

(fragilysin); MW 20KD, yang merusak tight junction dan kemudian 

enterocytes (dengan efek-efek dari  cytotoxic dan pensekresian cairan). 

 

PENGOBATAN 

Pengobatan harus dilakukan sesegera mungkin, antibiotik yang digunakan meliputi: 

• Metronidazole/ Chloramphenicol/ Carbapenems (aktif melawan 99%) + 

Metronidazole merupakan pilihan obat yang mungkin. 

• Inhibitor Beta lactam + Beta lactamase (aktif melawan 95%+) {resistensi lebih 

sering dilakukan oleh Bacteroides lain dibanding B. fragilis} 

• Resistensi terhadap Clindamycin meningkat (sementara toleransi terhadap 

beta-lactam bahkan dapat lebih besar). Toleransi terhadap Clindamycin sekitar 

85-95%. 

• Toleransi B. fragilis terhadap moxalactam, ceftriaxone, dan clarithromycin 

sekitar 70-84% dan untuk cefoperazone, cefotaxime, ceftazidime, 

sparfloxacin, dsb di bawah 70%. 

DO NOT USE: ‘generasi ke-empat’ cephalosporin; ada pula resisten terhadap 

aminoglycoside. Ketika tetracycine pertama kali digunakan, efektif untuk melawan 

Bacteroides, di mana saat ini hampir secara umum resisten. Untuk B. fragilis, resisten 

terhadap cefoxitin sekitar 3-6% dengan resisten yang lebih tinggi pada Bacteroides 

lain. Penicillin resisten lebih dari 50%. 

 

RESISTEN 

Setengah jumlah dari B. fragilis memiliki plasmid., dan resisten yang 

diperantarai plasmid terjadi. Plasmid-plasmid tersebut mungkin ditransfer ke E. coli.  

Resisten terhadap beta-lactamase terjadi, dan merupakan mekanisme pertahanan yang 

umum. Resisten secara chromosomal juga dilakukan.  

 



PERTAHANAN INANG 

Adanya antibodi, komplemen (melalui jalur lintas klasik dan alternatif), dan 

imunitas diperantarai sel (meliputi polymorphonuclear leukocyte dan T lymphocyte) 

merupakan hal yang penting. Polymorphonuclear leukocyte mempunyai sistem-sistem 

mikrobidical oxigen-dependent dan oxigen-independent. Komponen dari kedua sistem 

menjadi penting dalam pembunuhan secara phagocytic dari anaerob-anaerob dengan 

kondisi perubahan tensi oksigen. Secara spesifik, polymorphonuclear leukocyte secara 

normal membunuh B. fragilis di bawah kondisi anaerobik dan aerobik. Migrasi acak 

dari polymorphonuclear leukocyte tidak berbeda secara signifikan di bawah kondisi 

aerobik dan anaerobik. Kesamaan kemotaksis dalam respon untuk faktor-faktor 

dihasilkan oleh komplex imun dalam plasma; bagaimanapun, kemotaksis dalam 

respon untuk faktor-faktor yang dihasilkan bakteria dalam plasma secara mencolok 

ditekan di bawah kondisi anaerobik, dan produk dari Gram-negatif anaerobik basilus 

dapat menekan neutrophil chemotaxis dan phagocytic killing. Ada pula interaksi-

interaksi lain yang dapat terjadi di antara bakteri dan sel inang. B. fragilis, salah satu 

organisme yang digunakan dalam kemotaksis, lebih resisten pada aktivitas 

bactericidal normal dibandingkan anggota grup B. fragilis yang lain. Di bawah 

kondisi anaerob, B. fragilis  difagosit dan dibunuh secara intraselular oleh 

polymorphonuclear leukocyte manusia hanya dalam kehadiran serum manusia 

normal.hasil yang sama didapat dalam sebuah lingkungan anaerob, kecuali bahwa B. 

fragilis  difagosit dan dibunuh secara intraselular pada beberapa jangkauan dalam 

ketidakhadiran serum. Ada bukti bahwa kapsul dari jenis yang pasti bertentangan 

dengan fagositosis mereka. Antibodi untuk capsular polysaccharida dari B. fragilis  

dapat diinduksi dalam binatang oleh infeksi dengan encapsulated strain atau dengan 

implanasi dari materi kapsular dirinya sepanjang komponen membran luar yang 

menstimulasi sebuah respon antibodi. Seperti imunisasi dari binatang mengkonfer 

significant protection against subsequent abscess development dari jenis B. fragilis. 

Selain itu, belajar dari seorang wanita dengan penyakit inflammatory pelvic yang akut 

didemonstrasikan antibodi ke antigen kapsular dari B. fragilis dalam tubuh wanita di 

mana infeksi flora diisi oleh B. fragilis, antibodi dikwalifikasi oleh analisis precipitin. 

Teknik immunodiffusion juga sudah digunakan pada ekstrak asam trikloroasetic dari  

B. fragilis dalam pendeteksian precipitating antibodi yang berlawanan dengan 

organisme ini dalam sera dari imun kelinci. Data mengindikasikan bahwa lebih dari 



satu serotype bertahan. Sel-sel T termasuk dalam imunitas  manusia terhadap B. 

fragilis, secara spesifik dihubungkan pada tahap awal formasi absess. 

 

PENGONTROLAN 

Pengontrolan meliputi: 

1. Pembedahan secara drainage dari absess dan pembuangan jaringan yang 

mati/busuk; pengeluaran cairan merupakan tindakan yang penting dalam 

selulitis. 

2. Penggunakan antimikrobial. 

 

KEUNTUNGAN BAGI INANG 

• Produksi anaerob dari butyrate (sebagai contoh, Bacteroides spp) sama baik 

seperti asetat dan propionate menyediakan ± 70% dari supply energy dari 

koloni enterocytes (sel epitel usus). 

• Bacteroides memainkan peran penting pada sirkulasi asam empedu 

enterohepatic, dan biotransformasi asam empedu. 

• Bacteroides juga mungkin bersaing dengan mikroorganisme patogenik untuk 

mendapatkan supply makanan dan bagian reseptor untuk agen-agen seperti 

Salmonellae dan Shigellae, dan membuat kondisi yang tak menyenangkan 

dengan dekonjugasi garam empedu dan pengembalian pH. 

• Beberapa vitamin K mungkin diproduksi (menaquione, vitamin K2).  

Hubungan ini belum jelas. 

 

KERUGIAN BAGI INANG 

Infeksi oleh polymikrobial dan formasi abses sering terjadi. Infeksi anaerob sering 

diasosiasikan dengan bau yang menusuk hidung. 

• Biasanya abses pada intra-abdominal dan pelvic. (For Rx of these infections, 

regimens must cover B. frag. which is common in, for example, sub-phrenic 

abscesses. See [ J Chemother 1999 Dec;11(6):440-5 ] ) 

• Diare biasanya disebabkan oleh organisme ini pada anak usia 1-5 tahun, dan 

juga terlihat pula pada orang dewasa dengan kemungkinan lebih sering 

terdapat penyakit pada bowel (isi perut, usus besar), dari suatu penelitian, 13% 



dari 83 pasien dengan penyakit bowel , ditemukan enterotoxigenic B. fragilis 

pada feses. 

• Anaerobic bacteraemia diasosiasikan dengan 24% rata-rata kemungkinan 

kematian. 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

Enterotoxigenic Bacteroides fragilis (ETBF) strains memproduksi sebuah 

metalloprotease toxin (BFT) yang dihubungkan dengan penyakit diarrheal pada 

binatang, anak muda, dan orang dewasa. Tiga perbedaan isoform dari enterotoxin, 

yang ditunjukkan BFT-1, BFT-2, dan BFT-3, sudah diidentifikasi dan dirangkai. 

Dalam hasil study, pathogenicity dari ETBF strain pembawa bft-1 atau bft-2 

dievaluasi. Setiap subtype gen toxin dari ETBF (bft-1 atau bft-2) secara intragastrical 

dimonoassociate pada germ-free mice selama 10 hari dan data histopathological dari 

intestine dan hati dibandingkan dengan itu dari mice monoassociated menuju ke 

sebuah non-enterotoxigenic B. fragilis. Histopathological alteration yang diobservasi 

dalam semua grup dari binatang-binatang dihubungkan ke ETBF. Alteration ini 

dikarakteristik secara utama oleh ulcerasi, edema, and infiltrasi inflammatory dalam 

intestine. Bagaimanapun, luka-luka ini secara kuat lebih hebat dalam mice 

monoassociated dengan subtype bft-2. Tidak ada alteration atau luka yang diobservasi 

dalam binatang-binatang yang diasosiasikan dengan non-enterotoxigenic B. Fragilis. 

Kesimpulannya, strain-strain yang mengandung subtype gen bft-1 or bft-2 digunakan 

untuk menginduksi histopathological alteration dalam intestine dari sebuah model 

gnotobiotic mice dan itu dapat menjelaskan efek yang diproduksi dari enterotoxin. 
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	Bacteroides memiliki selapis membran luar, selapis peptidoglikan, dan selapis membran sitoplasma. Produk utama dari respirasi anaerobik mereka adalah acetic acid, iso valeric acid, dan succinic acid. Mereka berperan dalam banyak aktivitas metabolik yang penting dalam kolon manusia, meliputi fermentasi karbohidrat, penggunaan substansi nitrogen, dan biotransformasi dari asam empedu dan steroid lain. Banyak bakteri intestinal merupakan sakarolitik, di mana mereka mendapatkan karbon dan energi dengan hidrolisis dari molekul karbohidrat. Diperkirakan bahwa hanya sekitar 2% dari gula sederhana yang melalui gastrointestinal bagian atas dan diperuntukkan Bacteroides. Maka, gula sederhana mungkin bukanlah sumber energi utama bagi Bacteroides. Bagaimanapun,  polisakarida dari serat tanaman, seperti selulosa, xylan, arabinogalactan, pectin, dan zat tepung vegetable (amylose dan amylopectin), banyak terdapat di kolon. Polisakarida ini juga ditujukan untuk menginduksi sebuah variety dari aktivitas-aktivitas glucosidase dari Bacteroides, meliputi aktivitas a b-1,3-glucosidase yang bertanggung jawab terhadap pendegradasian laminarin dan sebuah variety dari aktivitas-aktivitas a dan b-1,4 dan -1,6 xylosidase dan glucosidase.
	HABITAT NORMAL
	Common sites of Bacteroides and other anaerobic bacterial infections. From Sydney M. Finegold
	DASAR-DASAR VIRULENSI
	PATHOGENESIS DAN IMMUNITY: 

	 Toleransi terhadap Oxygen 
	   Hidrolisis antibiotik (beta-lactamase)
	Virulence of Polysaccharide Capsule of Bacteroides fragilisas Demonstrated by Kasper, et al.
	INFEKSI
	Ketika Bacteroides keluar dari usus, mereka bertanggung jawab atas banyaknya tipe infeksi dan absess yang dapat terjadi pada banyak bagian tubuh, meliputi sistem saraf pusat, kepala, leher, dada, abdomen, pelvis, kulit, dan jaringan lunak. Secara garis besar infeksi yang terjadi pada abdominal: pemecahan dinding intestinal, bakteri flora menerobos cavity, aerob (berperan lebih aktif dalam menginfeksi) seperti E. coli mulai mendahului perusakan jaringan dan mereduksi potensial oksidasi-reduksi dari jaringan yang dioksigenasi (potensial oksidasi-reduksi yang rendah membantu pertumbuhan anaerob), anaerobic Bacteroides mulai bereplikasi, dan kemudian Bacteroides mendominasi infeksi. Bersamaan dengan diare dan absess-absess lain, Bacteroides diketahui berperan dalam menyebabkan meningitis dan infeksi pengalih perhatian lain, terutama pada anak-anak. Bila sebuah jaringan tidak normal berkolonisasi dengan Bacteroides, ada kemungkinan terjadi infeksi ketika dikenalkan dengan mucous atau material lain yang berisi Bacteroides. Diagnosis dan pengobatan rumit karena pertumbuhan Bacteroides yang lambat, peningkatan resisten terhadap antibiotik, dan polimikrobial alami dari sebuah infeksi dengan Bacteroides. B. fragilis biasa terdapat pada area gastrointestinal dan bertanggung jawab atas infeksi pada intra-abdominal, seperti absess perirectal dan decubitus ulcer. Bacteroides memberikan masalah besar seperti sumber dari infeksi selama pembedahan gastrointestinal, maka surgical draining yang efisien dan tepat harus ditempatkan untuk mengatasi resiko infeksi terendah sekalipun.
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