
Bdellovibrio bacteriovorus ca agent antibacterian 
 
După cum știm, rezistența la antibiotice este o problemă globală în creștere și 

îngrijorătoare pentru omenire, deoarece sunt descoperite din ce în ce mai des tulpini 
bacteriene care prezintă rezistență la mai multe sau chiar la toate antibioticele cunoscute și 
autorizate în prezent. În fiecare an, 700.000 de pacienți mor la nivel global din cauza 
rezistenței antimicrobiene și s-a estimat că acest număr va crește la 10 milioane până în 
20501. Pe lângă dezvoltarea și testarea de noi antibiotice convenționale, ar trebui acordată 
atenție și implementării metodelor terapeutice antibacteriene alternative în practica 
medicală.  

O astfel de metodă terapeutică antibacteriană alternativă ar fi folosirea bacteriilor 
predătoare ca Bdellovibrio bacteriovorus și organismele similare numite BALOs (Bdellovibrio 
and like organisms) ca agenți antibacterieni. B. bacteriovorus din clasa Deltaproteobacteria 
denumită de câțiva autori ca un living antibiotic2 este o bacterie aerobă Gram-negativă mobilă 
cu o flagelă unică polară. Are dimensiuni relativ mici în forma lui extracelulară, denumită  și 
forma predătoare (predatory sau attack phase). După Sockett și Lambert (2004) aceste 
bacterii sunt ubiquite în mediul terestru și acvatic și au fost, de asemenea, izolate din fecalele 
mamiferelor3. Deși este o predătoare a bacteriilor Gram-negative Iebba et al. în 2014 au 
observat activitate inhibitorie asupra S. aureus din izolate de fibroză chistică4. B. bacteriovorus 
prezintă două cicluri de viață: ciclul predător (ciclul host-dependent, HD) care presupune 
atacarea și distrugerea bacteriilor și ciclul host-independent, HI care este observat în condiții 
de laborator pe anumite medii de cultură speciale fără bacterii vii pradă5. Este non-patogen 
pentru celulele mamiferelor și induce un răspuns inflamator subtil observat pe 5 linii celulare 
umane de către Gupta et al. în 2016, astfel ar putea fi folosit în organismul uman ca agent 
antibacterian6.  

Mecanismele moleculare detaliate a pașilor de invadare a celulelor pradă încă nu sunt 
descoperite. De asemenea înțelesul despre procesul cum B. bacteriovorus face diferență între 
bacterii Gram-negative și Gram-pozitive este limitat, iar Hobley, King și Sockett în 2006 au 
observat că Bdellovibrio detectează cumva dacă este atașat la o celulă Gram-negativă vie și 
dacă da, invadează, sau în caz contrar pleacă7. Se presupune că anumiți factori chemotactici 
și anumite forțe hidrodinamice sunt responsabile de găsirea prăziilor2.   

După ce se întâlnește cu o pradă formează o interacțiune temporară și apoi intră în 
spațiul periplasmic pierzând-și flagela. Aici Bdellovibrio modifică structura peptidoglicanului 
prăzii formând astfel o structură rotunjită, numită bdelloplast. Atașându-se de membrana 
citoplasmatică a prăzii distruge această celulă. Bdellovibrio crește filamentos utilizând 
resursele celulei invadate cum ar fi: nucleotide, aminoacizi, carbohidrați, ioni metalici, etc., 
iar atunci când resursele din celula pradă sunt epuizate, acesta se reproduce prin septare a 
filamentelor în descendenți impari sau pari și lizează bdelloplastul prin eliberarea noilor forme 
extracelulare predătoare. B. bacteriovorus HD100 are o mulțime de gene care codifică diferite 
peptidaze, proteaze, lipaze și alte enzime hidrolitice, a căror produse sunt responsabile de 
distrugerea celulelor pradă. Pe lângă aceste gene, B. bacteriovorus HD100 codifică și 20 DNaze 
și 9 RNaze care sunt responsabile pentru hidroliza acizilor nucleici a bacteriilor pradă cu rol în 
furnizarea nucleotidelor pentru celula predătoare folosită de aceasta pentru sinteza 
materialului genetic. Există și o sinteză de novo a nucleotidelor prin folosirea produsului de 
degradare a proteinelor prăzii3,5,8.  

În 2017 Sun et al. au arătat că B. bacteriovorus are capacitate de prădare împotriva 
agenților patogeni Gram-negativi cum ar fi: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 



Pseudomonas aeruginosa și Acinetobacter baumannii și a biofilmelor asociate acestora9. Prin 
capacitatea lor bacteriolotic și asupra bacteriilor care formează biofilme, Bdellovibrio ar putea 
fi folosită și ca terapie adjunctă în boala periodontală care are ca etiologie centrală biofilme 
formate pe suprafața dinților10. Într-un alt studiu Willis et al. în 2016 au relevat o sinergie 
semnificativă între imunitatea gazdei și activitatea de prădare manifestată de Bdellovibrio 
împotriva infecției cu Shigella flexneri11.  

Deși există multe studii care susțin capacitatea de distrugere a bacteriilor patogene 
umane de către B. bacteriovorus și folosirea lor în practica medicală ar fi un pas înainte în 
lupta împotriva rezistenței la antibiotice, există și multe întrebări deschise și eșecuri pe care 
trebuie să le luăm în considerare: Bdellovibrio pare să fie un microorganism aerob, acest lucru 
ar putea reduce utilizarea lui în medii cu oxigen redus, cum ar fi în tract gastrointestinal, tract 
urinar; este un predător a bacteriilor Gram-negative, iar multe infecții umane rezistente la 
antibiotice are ca etiologie bacterii Gram-pozitive; deși Bdellovibrio este rezistent la beta-
lactame, nu există date suficiente despre efectele altor antibiotice asupra activitatea lui3.  

 
 

Bdellovibrio bacteriovorus – ciclul de viață predătoare (creație originală cu Inkscape 
1.0.2). B. bacteriovorus se atașează de celula pradă (1), invadează periplasmul (2), apoi 

începe să crească filamentos (3) și în stadiul final se reproduce prin fragmentarea 
filamentelor și astfel sunt eliberate noile forme predătoare (4). 
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