1.Tema do projecto
Estratégias de plantas para detectar peptidoglicano bacteriano
2. Identificação dos orientadores
Sérgio Raposo Filipe, ITQB-UNL
Rita Abranches, ITQB-UNL

3. Plano do projecto
As plantas possuem uma capacidade de resposta imune inata que lhes permite combater a
infecção por agentes patogénicos. Esta capacidade é particularmente importante uma vez que
as plantas são organismos sésseis e necessitam de mecanismos de defesa eficazes. A primeira
resposta das plantas é baseada no reconhecimento, por receptores, de moléculas do
patogéneo designadas por PAMPs (pathogen-associated molecular patterns), mas os
mecanismos envolvidos nestas respostas não são ainda totalmente conhecidos.
As bactérias são importantes agentes patogénicos que causam diversas doenças em plantas.
Por outro lado, algumas bactérias formam simbioses com a planta hospedeira trazendo
benefícios para ambos os organismos, como é o caso do Rhizobium que estabelece uma
relação simbiótica com plantas leguminosas permitindo que estas fixem o azoto atmosférico.
Neste projecto, pretende-se estudar qual o papel de determinados constituintes da parede
celular bacteriana na capacidade de desencadear uma infecção em plantas. Diferentes
bactérias possuem diferentes tipos de peptidoglicanos, e estes devem estar envolvidos nas
respostas das plantas ao ataque por agentes bacterianos. Assim, pretende-se numa primeira
fase, isolar e caracterizar os peptidoglicanos de uma série de diferentes bactérias, incluindo
bactérias patogénicas e não-patogénicas. Numa segunda fase, pretende-se testar o
comportamento de células vegetais de duas espécies modelo, Arabidopsis thaliana e
Medicago truncatula, ao contacto com os diferentes peptidoglicanos. As respostas deverão ser
distintas nas duas espécies uma vez que a Medicago tem capacidade de realizar simbiose
enquanto a Arabidopsis não tem essa capacidade. Diversos parâmetros fisiológicos serão
determinados, tanto em plantas como em culturas de células vegetais, e as respostas de
ambas as plantas, relativamente a cada peptidoglicano, serão interpretadas com base no
conhecimento prévio existente de testes em modelos animais.
4. Duração aproximada
1 ano lectivo.
5. Local de Realização
Laboratório de Patogénese e Superfícies Bacterianas e Laboratório de Biologia Celular de
Plantas, ITQB-UNL.
6. Número de alunos por projecto
Um (1).

