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A superfície das bactérias tem uma composição que assegura a sobrevivência destes 

microrganismos. O peptidoglicano, um componente fundamental desta superfície, tem de 

ser robusto para permitir a resistência das bactérias a uma elevada pressão osmótica. 

Simultaneamente, esta armadura está decorada com vários elementos e em constante 

manutenção de modo a impedir a sua deteção pelo organismo infetado. 

 
 
 
Introdução 
Após a recente publicação do artigo 
“Bacterial autolysins trim cell surface 
peptidoglycan to prevent detection by the 
Drosophila innate immune system” na revista 
eLife (Atilano et al. 2014), fui desafiado pela 
Prof. Célia Manaia e Doutora Raquel Sá-
Leão, para escrever um ensaio onde, de um 
modo informal, pudesse explicar as linhas de 
investigação que resultaram neste artigo, 
bem como os resultados nele descritos. 
Embora tenha decidido incluir uma pequena 
introdução ao tema abordado, ressalvo que 
não pretendi transformar este texto num 
extenso e detalhado artigo de revisão. Pelo 
contrário, tentei explicar, numa linguagem 
acessível a todos os leitores desta revista,  
as razões que nortearam a decisão de 
estudar o papel das autolisinas, enzimas 
capazes de degradar o peptidoglicano 
bacteriano, na ocultação das bactérias ao 
sistema imunitário da mosca de vinagre 
Drosophila melanogaster. Espero não ter 
transformado este texto numa contribuição 
demasiado superficial e que tenha 
conseguido esclarecer as razões que têm 
levado diversos investigadores a 
empenharem o seu tempo e recursos 
científicos no estudo da superfície que 
envolve as bactérias. Os leitores mais 
interessados em aprofundar os seus 
conhecimentos neste tema poderão consultar 
as referências fornecidas ou contactar-me 
através do endereço electrónico fornecido. 
 

 O peptidoglicano bacteriano: um 
componente fundamental da superfície 
bacteriana 
 A superfície que envolve as bactérias, 
também denominada por parede celular, é 
uma estrutura bacteriana complexa. É 
constituída por diferentes macromoléculas, 
tais como o peptidoglicano bacteriano, os 
ácidos teicóicos (produzidos pelas bactérias 
Gram-positivas), os lipopolissacarídeos 
(produzidos pelas bactérias Gram-negativas), 
diferentes tipos de proteínas (que asseguram 
diversas funções no metabolismo bacteriano) 
e polissacarídeos de elevado peso molecular, 
frequentemente determinantes para a 
virulência das bactérias, ou seja, para a sua 
capacidade de causarem doença no 
hospedeiro infectado.  
 
 O peptidoglicano é um componente 
estrutural da superfície bacteriana e tem um 
papel fulcral para a viabilidade da bactéria.  
Esta molécula, que existe em praticamente 
todas as bactérias, é constituída por 
oligopeptídeos e por cadeias de glicanos 
(Figura 1), formadas por unidades repetidas 
de N-acetilglucosamina (GlcNAc) e de ácido 
N-acetilmurâmico (MurNAc), ligadas entre si 

por uma ligação glicosídica -1,4 (Typas et 
al. 2011). A composição destes 
oligopeptídeos, geralmente constituídos por 
cinco aminoácidos, pode variar entre 
diferentes espécies bacterianas bem como 
depender da composição do meio em que 
estas são propagadas. O primeiro 
aminoácido deste oligopeptídeo, aquele que 
está ligado ao açúcar MurNAc, é 
frequentemente uma D-alanina (Vollmer et al. 
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2008). Este D-aminoácido só existe na 
superfície das bactérias e, tal como outros D-
aminoácidos, é sintetizado por racemases 
específicas. A D-alanina também ocupa, 
geralmente, a quarta e quinta posições do 
oligopeptídeo do peptidoglicano. O dímero de 
D-alanina presente no terminal carboxilo do 

oligopeptídeo é reconhecido por enzimas, as 
PBPs ou “Penicillin-binding proteins”, que 
ligam os oligopeptídeos de diferentes cadeias 
de glicanos e asseguram a robustez do 
peptidoglicano (representadas pelo algarismo 
4 na Figura 1) 
. 

 

 
 
Fig. 1: Representação da via sintética do peptidoglicano bacteriano em S. aureus. A síntese do 
precursor citoplasmático do peptidoglicano é realizada a partir da molécula de UDP-N-
acetilglucosamina e através da ação de diferentes enzimas presentes no citoplasma (1). Este 
precursor é acoplado à molécula de fosfato de bactoprenol, presente na membrana da bactéria, e 
a composição da sua cadeia oligopeptídica é alterada através de enzimas membranares (2). O 
precursor do peptidoglicano é finalmente exportado para o exterior da bactéria (3) e incorporado 
na molécula de peptidoglicano (4) através de reações de transpeptidação e transglicosilação. O 
peptidoglicano existente na superfície bacteriana pode depois ser degradado por enzimas 
denominadas por autolisinas e libertado para o meio (5). 
 
 A síntese do peptidoglicano é um dos alvos 
principais de várias das classes de 
antibióticos mais úteis na clínica, como por 
exemplo as penicilinas. O peptidoglicano 
bacteriano pode ainda ser degradado por 
enzimas líticas, normalmente produzidas pelo 
organismo hospedeiro infectado para 
assegurar a eliminação da bactéria invasora. 
Embora Alexandre Fleming seja geralmente 
conhecido apenas pela descoberta da  

 
penicilina, o primeiro antibiótico a ser 
comercializado e que é produzido por um 
fungo do género Penicillium (Fleming, 1929), 
este investigador reconheceu também a 
existência de um componente, presente nos 
tecidos e secreções do nosso organismo e 
denominado por lisozima, que era capaz de 
provocar a lise das bactérias (Fleming, 1922). 
Mais tarde, ficou demonstrado que este 
componente era uma enzima capaz de 
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degradar o peptidoglicano bacteriano. Após 
alguns anos de pesquisa, verificou-se que a 
penicilina impede que as PBPs, reconheçam 
os dímeros de D-alanina e assegurem a 
síntese do peptidoglicano bacteriano (Typas 
et al. 2011).  
 
 A molécula de peptidoglicano tem outros 
papéis para além daquele relacionado com a 
viabilidade das bactérias. Tem a função de 
definir a forma bacteriana, seja esta, por 
exemplo, esférica, em forma de vírgula, com 
uma forma ramificada ou semelhante a um 
bastonete (Young, K. D. 2006). O local e o 
modo como a síntese do peptidoglicano tem 
lugar pode determinar as diferentes formas 
bacterianas (Cabeen and Jacobs-Wagner, 
2007; Scheffers and Pinho 2005). 
 
 Certos fragmentos de peptidoglicano, 
provavelmente libertados em processos de 
manutenção da superfície bacteriana 
(representados pelo algarismo 5 na Figura 1), 
podem ser percepcionados pelo organismo 
infectado (plantas, organismos invertebrados 
ou mesmo o organismo humano), ou pelas 
próprias bactérias, e dar origem a respostas 
muito variadas tais como (1) a indução de 
uma resposta inflamatória em diferentes 
hospedeiros (Chaput and Boneca, 2007), (2) 
a produção de certas estruturas linfáticas do 
intestino delgado de ratinho (Bouskra et al., 
2008), (3) o desenvolvimento adequado de 
um órgão de um choco do oceano Pacífico,  
Euprymna scolopes, que é colonizado com 
bactérias fluorescentes simbióticas (Cloud-
Hansen et al., 2006), ou mesmo (4) a 
indução de uma alteração do metabolismo 
bacteriano (Shah et al., 2008). 
 
 O peptidoglicano existente na superfície da 
bactéria está normalmente escondido e 
inacessível ao exterior. Nas bactérias Gram-
negativas a molécula de peptidoglicano está 
coberta por uma camada lipídica, a 
membrana externa ou “outer membrane 
(OM)”, constituída por fosfolípidos, na parte 
interior da membrana, e por glicolípidos, 
como o lipopolissacarídeo ou 
“lipopolysaccharide (LPS), na parte exterior. 
Nas bactérias Gram-positivas não existe 
nenhuma membrana externa (Figura 1). O 
peptidoglicano forma uma camada mais 
espessa, provavelmente para compensar a 
ausência de uma membrana externa, e  está 

ligado a outras estruturas como os ácidos 
teicóicos, polímeros aniónicos formados por 
unidades repetidas de fosfato de glicerol, ou 
de ribitol, e unidades de diferentes glicoses 
fosfatadas. Os ácidos teicóicos podem ser 
responsáveis por mais de 60% da massa da 
superfície bacteriana da célula Gram-positiva 
(Silhavy et al. 2010) e podem ser 
encontrados em duas formas: os ácidos 
teicóicos da parede bacteriana ou “wall 
teichoic acids (WTA), que estão ligados 
covalentemente ao peptidoglicano através de 
uma ligação fosfodiéster, e os ácidos 
lipoteicóicos ou “lipoteichoic acids (LTA)”, 
que estão ancorados a lípidos da membrana 
bacteriana. 
 
 O peptidoglicano da superfície bacteriana 
está em constante manutenção. Por um lado, 
várias enzimas asseguram a síntese das 
moléculas precursoras do peptidoglicano, o 
seu transporte através da membrana e a 
polimerização destas de modo a criar uma 
nova superfície bacteriana (representadas 
respectivamente pelos algarismos 1, 3 e 4 na 
Figura 1). Por outro, há um conjunto de 
outras enzimas que modificam a superfície 
bacteriana tais como: (1) enzimas que 
modificam a cadeia oligopeptídica do 
peptidoglicano, por exemplo através de 
reações de amidação, que convertem o 
glutamato do oligopeptídeo numa glutamina 
ou através de reações que adicionam 
aminoácidos ao oligopeptídeo bacteriano 
(representadas pelo algarismo 2 na Figura 1); 
(2) enzimas que modificam os componentes 
das cadeias de glicanos, através da 
introdução ou remoção de grupos de acetilo 
presentes em diferentes posições dos 
açúcares e (3) enzimas que degradam o 
peptidoglicano antigo e/ou aquele 
peptidoglicano presente na superfície 
bacteriana que ainda une as duas bactérias 
resultantes da divisão de uma bactéria 
anterior (representadas pelo algarismo 5 na 
Figura 1). Estas últimas enzimas são 
genericamente denominadas de autolisinas. 
 
 O reconhecimento do peptidoglicano 
bacteriano por diferentes organismos  
 O sistema imunitário inato é a primeira 
linha de defesa que os organismos 
vertebrados usam contra bactérias ou outros 
microrganismos, e a única defesa nos 
organismos invertebrados e plantas. O 
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processo através do qual a presença das 
bactérias é reconhecida é uma questão 
fundamental para compreendermos melhor 
como o nosso organismo consegue lidar com 
o mundo microbiano que nos rodeia. O papel 
do peptidoglicano na indução de uma 
resposta do sistema imunitário inato tem sido 
clarificado ao longo da última década. Os 
organismos invertebrados, como a mosca 
Drosophila, dependem da produção de 
diferentes proteínas de ligação ao 
peptidoglicano, ou “Peptidoglycan 
Recognizing Proteins (PGRPs)”, para 
despoletarem uma resposta inflamatória 
(Lemaitre & Hoffmann, 2007).  
 
 As PGRPs, originalmente isoladas devido 
à sua elevada afinidade para o 
peptidoglicano, são utilizadas pelas moscas 
Drosophila para distinguir as bactérias 
invasoras através da composição do seu 
peptidoglicano. A PGRP-LC reconhece o 
peptidoglicano do tipo DAP, ou seja, com um 
ácido diaminopimélico na terceira posição do 
oligopeptídeo bacteriano, que é normalmente 
encontrado em bactérias Gram-negativas. 
Por outro lado, a PGRP-SA reconhece o 
peptidoglicano do tipo Lys, que tem lisina em 
vez de ácido diaminopimélico no 
oligopeptídeo bacteriano e é normalmente 
encontrado em bactérias Gram-positivas. Em 
ambos os casos a deteção do peptidoglicano 
leva à ativação de uma resposta imunitária 
inata e à produção de peptídeos 
antimicrobianos. Os mamíferos produzem 
proteínas da família das PGRPs que têm 
uma atividade bactericida, mediada por uma 
atividade hidrolítica do peptigoglicano 
bacteriano (ex. PGLYRP-2, (Dziarski & 
Gupta, 2006)), ou uma atividade 
bacteriostática, através da ligação de PGRPs 
a alvos de superfície na célula bacteriana e 
que resulta na morte do microrganismo 
(Kashyap et al., 2011). 
 Os mamíferos produzem um outro tipo de 
receptores citoplasmáticos de peptidoglicano, 
as proteínas Nod1 e Nod2 (Chaput & Boneca 
2007). O Nod1 parece ser específico para 
bactérias Gram-negativas, uma vez que 
reconhece um fragmento de peptidoglicano 
constituído unicamente pelo dipeptídeo D-
Glu-meso-diaminopimélico (Chaput & Boneca 
2007). O Nod2 é um sensor que distingue 
peptidoglicano de diferente composição dado 
que é capaz de reconhecer e ligar o 

dipeptídeo de muramilo (MDP) (Grimes et al. 
2012, Mo et al., 2012). 
 
 As plantas, por outro lado, utilizam 
proteínas do tipo LysM para detectar e ligar 
peptidoglicano bacteriano. Este processo 
também desencadeia uma série de respostas 
que contribuem para eliminar a infecção 
bacteriana (Willmann et al. 2011). 
 
 Apesar da existência de diferentes 
sistemas de perceção do peptidoglicano 
bacteriano, todos os sistemas necessitam 
que certas características conservadas 
estejam presentes para detectarem esta 
molécula e desencadearem uma resposta 
imunitária.  
 
 A extremidade redutora dos açúcares de 
ácido N-acetilmurâmico é essencial para a 
atividade biológica dos fragmentos de 
peptidoglicano dado que a redução química 
dos muropeptídeos do peptidoglicano resulta 
em compostos sem capacidade de induzir 
uma resposta inflamatória em moscas 
Drosophila (Filipe et al. 2005). O mesmo 
também foi observado com o modelo do 
ratinho. A composição da extremidade 
redutora dos açúcares é determinante para a 
capacidade dos fragmentos de 
peptidoglicano serem detectados pelo recetor 
Nod2 (Girardin et al., 2003).  
 
 O nível de polimerização do peptidoglicano 
parece potenciar a sua capacidade de ser 
reconhecido. Demonstrámos que só os 
muropeptídeos polimerizados, aqueles em 
que pelo menos dois dissacarídeos estão 
ligados entre si pelos respectivos 
oligopeptídeos, conseguem induzir uma 
resposta do sistema imunitário inato das 
moscas Drosophila (Filipe et al. 2005). De um 
modo semelhante, também se verificou que o 
peptidoglicano digerido com enzimas líticas, 
logo não polimerizado,  perde a capacidade 
de induzir uma resposta imune em plantas 
Arabidopsis (Gust et al., 2007). 
 
 Dado que os diferentes receptores 
(PGRPs, Nod2 ou receptores LysM) detetam 
os mesmos motivos conservados do 
peptidoglicano podemos esperar que os 
receptores de peptidoglicano, apesar de 
terem estruturas diferentes, partilhem 
mecanismos de reconhecimento, ou de 
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interação, com o substrato. Esta 
interpretação está de acordo com a proposta 
de que os sistemas de perceção de 
peptidoglicano poderão ter surgido através 
de um processo de evolução convergente 
(Ausubel, 2005) e sugere que as estratégias 
utilizadas pelas bactérias para esconder o 
peptidoglicano, presente na suas superfícies, 
poderão ser igualmente eficazes contra 
vários diferentes sistemas de perceção de 
peptidoglicano. 
 
 O peptidoglicano está oculto na 
superfície das bactérias Gram-positivas  
 Embora seja conhecida a identidade dos 
diferentes receptores de peptidoglicano 
envolvidos no desencadeamento de uma 
resposta inflamatória do hospedeiro, não é 
muito claro onde é que o organismo infectado 
consegue encontrar os fragmentos de 
peptidoglicano reconhecidos. Serão os 
fragmentos de peptidoglicano, libertados para 
o meio circundante, devido à atividade de 
enzimas produzidas pelas bactérias ou pelo 
hospedeiro, os efetores que induzem uma 
resposta inflamatória? Serão os diferentes 
sistemas de perceção do peptidoglicano 
capazes de reconhecer o peptidoglicano 
presente na superfície bacteriana? Ou será 
que a membrana exterior da superfície das 
bactérias Gram-negativas, e os diferentes 
polissacarídeos presentes na superfície das 
bactérias Gram-positivas, são determinantes 
para a ocultação do peptidoglicano presente 
na superfície das bactérias? 
 
 De modo a identificar quais os 
mecanismos que as bactérias Gram-positivas 
poderão usar para ocultar o peptidoglicano 
presente na sua superfície, decidimos utilizar 
o modelo bacteriano Staphylococcus aureus. 
Esta bactéria Gram-positiva pode causar 
uma variedade de doenças graves, tais como 
bacteremia, pneumonia, endocardite ou 
choque séptico. As estirpes de S. aureus 
resistentes a variados antibióticos são 
atualmente um problema sério na prática 
clínica e, mais recentemente, na 
comunidade. Exemplo disto é o facto de a 
mortalidade associada às infeções com 
estirpes de S. aureus resistentes à meticilina 
(MRSA) nos Estados Unidos ser maior do 
que aquela causada por HIV e tuberculose 
em conjunto (Boucher et al. 2008). 
 

 Através da análise de diversos mutantes 
de S. aureus que construímos no laboratório, 
conseguimos identificar que o peptidoglicano 
presente na superfície desta bactéria, 
poderia ser reconhecido por um derivado 
fluorescente da PGRP-SA (a mCherry-
PGRP-SA), um receptor de peptidoglicano 
encontrado na hemolinfa das moscas e 
essencial para a detecção de bactérias que 
produzam peptidoglicano do tipo Lys (Atilano, 
et al. 2011). Para isto acontecer bastava 
inibir a síntese dos ácidos teicóicos da 
parede bacteriana. Por outras palavras, o 
peptidoglicano presente na superfície das 
bactérias não é reconhecido por estar 
ocultado pelos ácidos teicóicos. A ausência 
destes polímeros resultou numa deteção 
facilitada da superfície bacteriana pelo 
sistema imunitário inato de Drosophila e na 
eficiente eliminação das bactérias pelas 
defesas do hospedeiro. O papel dos ácidos 
teicóicos na ocultação do peptidoglicano 
presente na parede bacteriana também foi 
confirmado noutras bactérias como 
Enterococcus faecalis e Staphylococcus 
saprophyticus, dois agentes bacterianos 
patogénicos e oportunistas. 
 
 Depois desta descoberta, perguntámos se 
poderia existir um outro mecanismo que 
pudesse assegurar a ocultação do 
peptidoglicano bacteriano na superfície de S. 
aureus. Decidimos construir mutantes que 
fossem incapazes de produzir enzimas 
envolvidas na maturação do peptidoglicano 
tais como aquelas envolvidas na introdução 
de grupos acético no ácido N-acetilmurâmico, 
na modificação dos ácidos teicóicos da 
parede ou na lise do peptidoglicano. A 
análise da capacidade do peptidoglicano 
bacteriano em ser detetado à superfície 
destas bactérias permitiu verificar que a 
enzima Atl, a principal autolisina produzida 
por S. aureus, tinha um papel determinante 
na ocultação do peptidoglicano. A enzima Atl 
é bifuncional, sendo capaz de degradar o 
peptidoglicano através do corte das ligações 
glicosídicas nas cadeias de glicanos 
(atividade de glucosaminidase) e da ligação 
entre o primeiro aminoácido do 
oligopeptídeo, a D-alanina, e ácido N-
acetilmurâmico (atividade de amidase). 
 
 Pusemos a hipótese das autolisinas 
poderem estar a “barbear” a superfície da 
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bactéria, ou seja, a eliminar o peptidoglicano 
antigo e acessível ao exterior. De acordo 
com este hipótese, observámos que os 
mutantes de S. aureus que não produzem o 
Atl podiam ter a sua superfície não detectável 
após a introdução no meio de cultura de 
enzimas, produzidas por S. aureus ou por 
outros organismos, capazes de degradar o 

peptidoglicano bacteriano. Também 
observámos que o efeito da ausência das 
autolisinas era potenciado pela ausência 
simultânea dos ácidos teicóicos. Ou seja, os 
dois fatores deveriam contribuir para a 
evasão das bactérias aos receptores do 
peptidoglicano no mosca Drosophila de um 
modo distinto. 

 
Fig. 2: Representação das estratégias bacterianas para uma ocultação do peptigoglicano 
eficiente. O peptidoglicano presente na superfície das bactérias está normalmente inacessível ao 
reconhecimento por recetores do hospedeiro (A). No entanto, um recetor do hospedeiro consegue 
detetar o peptidoglicano na superfície bacteriana se esta não tiver polissacarídeos como os ácidos 
teicóicos (B), se não existirem autolisinas que eliminem o peptidoglicano acessível ao 
reconhecimento pelo hospedeiro (C) ou na ausência simultânea destes dois factores (D). 
 
 
 Os resultados descritos permitiram a 
formulação de um modelo que tenta explicar 
como é que peptidoglicano está oculto na 
superfície bacteriana. Normalmente, os 
ácidos teicóicos da parede impedem o 
reconhecimento do peptidoglicano, 
provavelmente por obstruírem o acesso do 
recetor do hospedeiro infectado. Aquele 
peptidoglicano que não é escondido pelos 
ácidos teicóicos é degradado pelas 
autolisinas que estão no meio de cultura ou 
na camada exterior da superfície da parede  
 

bacteriana (Figura 2A). Na ausência dos 
ácidos teicóicos, o recetor consegue-se ligar 
directamente ao peptidoglicano da superfície 
(Figura 2B). Na ausência da autolisina Atl, o 
peptidoglicano que não está dissimulado 
pelos ácidos teicóicos não é degradado e fica 
deste modo facilmente detectável pelo 
hospedeiro (Figura 2C). A ausência de 
ambos os mecanismos resulta numa 
superfície da bactéria mais facilmente 
reconhecida (Figura 2D). 
 
 Consistente com o modelo proposto, 
também observámos que uma maior 
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exposição do peptidoglicano resulta numa 
menor capacidade da bactéria em evadir a 
deteção pelo sistema imunitário inato da 
Drosophila e na eficiente eliminação das 
bactérias do hospedeiro. Sendo assim, as 
autolisinas poderão ser consideradas como 
potenciais fatores de virulência dado que a 
sua presença é necessária à evasão das 
bactérias ao sistema imunitário da mosca.  
 Será que é necessário a coordenação de 
diferentes enzimas autolíticas para a 
ocultação do peptidoglicano bacteriano ser 
eficiente? Ou será que há locais da bactéria 
em que é necessário um maior esforço na 
dissimulação do peptidoglicano bacteriano? 
Será a inibição das autolisinas capaz de 
prevenir a evasão das bactérias a outros 
tipos de receptores de peptidoglicano? Estas 
são algumas das perguntas que estamos a 
tentar responder dado que a inativação das 
estratégias que as bactérias usam para 
esconder o peptidoglicano do sistema 
imunitário do organismo infectado poderá vir 

a ser uma opção na prevenção, ou controlo, 
de infeções bacterianas. 
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