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Afinal era mais complicado do que 1+1
Síntese da parede bacteriana é mais regulada do que se pensava

Uma bactéria vive entre paredes. Mas em vez de cimento e betão, as paredes celulares de
bactérias, como Staphylococcus aureus, são feitas de peptidoglicano, responsável pela forma
da bactéria, e de ácidos teicoicos, importantes para a interacção com o hospedeiro infectado.
Ao contrário do que se pensava, os processos de fabricação destes dois ingredientes da parede
não são independentes mas estão intimamente ligados para que tudo aconteça no momento
certo. Esta é a conclusão de um estudo publicado esta semana por investigadores do Instituto
de Tecnologia Química e Biológica na revista Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America (ou PNAS).

Longe de ser como uma parede vulgar, a parede bacteriana é uma estrutura muito complexa e
dinâmica, que permite às bactérias resistir mesmo a ambiente adversos. Entre outras
estratégias, é através de modificações da parede celular que as bactérias adquirirem a
capacidade de resistir a antibióticos ou desenvolvem maneiras mais eficientes de causar
doença. Nas últimas seis décadas, a nossa sociedade habituou-se à eficácia dos antibióticos,
esquecendo as consequências devastadoras das infecções bacterianas antes do aparecimento
destes medicamentos mas no panorama actual torna-se imprescindível compreender todas as
estratégias bacterianas, incluindo olhar para a parede.

No trabalho agora publicado, os investigadores demonstraram que impedir as bactérias de
fabricarem ácidos teicoicos, tinha como resultado a síntese de um peptidoglicano menos
robusto e mais sensível à lisozima, uma enzima também presente nas nossas lágrimas, que é
produzida por diferentes organismos hospedeiros para combater infecções bacterianas. Os
ácidos teicoicos têm um papel muito importante na síntese do peptidoglicano, mantendo uma
das enzimas responsáveis por essa síntese (Penicillin-Binding Protein 4) no sítio certo, durante
o tempo certo, ao longo da divisão da parede celular e garantindo assim que a enzima
consegue tecer a complexa e resistente estrutura de peptidoglicano.
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4. Legenda da figura
A- Bactérias (Staphylococcus aureus) normais: na imagem de microscopia de fluorescência pode ver-se
que a enzima que sintetiza peptidoglicano da parede está correctamente localizada no septo das células
em divisão. A complexa rede de petidoglicano em formação garantirá às bactérias uma parede celular
resistente.
B – Bactérias mutantes que não produzem ácidos teicoicos: a enzima que sintetiza peptidoglicano da
parede está presente a toda a volta das células. A rede de petidoglicano não será feita correctamente e as
bactérias terão uma parede celular menos robusta.
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