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Microbiologia da otite média aguda
1. Virologia
Os estudos epidemiológicos têm demonstrado forte relação entre infecções
virais de vias éreas superiores (IVAS) e otite média aguda (OMA). Em crianças
com OMA, no Japão, foram detectados vírus respiratórios em 35% dos pacientes
(n = 1092). O vírus sincicial respiratório (VSR), vírus influenza e adenovírus
foram os vírus mais comuns1. Chonmaitree et al. relataram que 63% dos 864
episódios de IVAS em crianças com menos de 4 anos de idade nos EUA foram
positivas para vírus respiratórios, adenovírus, coronavírus e VSR, frequentemente
relacionados a OMA2.
As técnicas moleculares recentes tornaram possível a detecção de novos
vírus respiratórios relacionados com OMA. Os metapneumovírus humanos
(MPVH) foram descobertos há uma década, e são agora reconhecidos como um
importante patógeno causando infecção do trato respiratório inferior e IVAS em
crianças. Um estudo de coorte de crianças com sintomas respiratórios mostrou
que MPVH foi detectado em 3,5% das crianças e 41% das infecções foram complicadas por OMA3. Os bocavírus Humanos (BoVH) foram descobertos em 2005.
Em crianças com OMA, Beder et al. relataram BoVH com taxa de detecção de
6,3% a partir de secreções nasofaríngeas e 2,7% de fluidos da orelha média. O
tempo de resolução de OMA foi maior e a intensidade de febre foi maior em
crianças com BoVH 4. O vírus também foi detectado a partir de 3% dos fluidos
da orelha média de crianças com otite média com efusão (OME) 5. O papel deste
vírus na OMA e OME requer uma investigação mais aprofundada.
2. Interações entre vírus e bactérias
Os sintomas de IVAS viral geralmente duram uma semana e a eliminação
viral da nasofaringe pode durar 3 semanas ou mais. Tais infecções virais
normalmente induzem maiores ou menores danos da mucosa respiratória,
promovem o crescimento de bactérias patogênicas na nasofaringe, o aumento da
aderência das bactérias às células epiteliais e a eventual invasão da orelha média
causando OMA.
Ishizuka et al. informaram que o rinovírus infectando células epiteliais das
vias aéreas humanas cultivadas com Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)
favoreceu a adesão a células epiteliais das vias aéreas através de aumento no
receptor ativador de plaquetas (PAF -R)6. O aumento da adesão de S. pneumoniae
pode ser uma das razões pra que se desenvolva a pneumonia ou otite média aguda
após infecções de rinovírus, por indução da expressão de PAF - R, um receptor
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para S. pneumoniae 7, 8. Em um modelo de ratos, o vírus Sendai em co-infecção
com o S. pneumoniae e Moraxella catarrhalis (M. catarrhalis) aumentou a taxa
de incidência, a duração da OMA, e a carga bacteriana.
Em um estudo envolvendo seres humanos, a detecção de rinovírus ou adenovírus na nasofaringe foi positivamente associada com a presença de Haemophilus
influenzae (H. influenzae) (crianças aborígenes) e M. catarrhalis (crianças indígenas e não indígenas). No entanto, o adenovírus foi negativamente associado com
S. pneumoniae em crianças aborígenes 10. Tomochika et al. relataram, no Japão,
que 31% das crianças hospitalizadas com VSR tiveram OMA11.
3. Bacteriologia da OMA
As bactérias são encontradas em 50 % - 90 % dos casos de otite média
aguda, com ou sem otorréia12. S. pneumoniae, H. influenzae ou M. catarrhalis
são os principais patógenos responsáveis pela OMA e frequentemente colonizam
a nasofaringe12-16.
A bacteriologia clínica mudou drasticamente após a introdução da vacina
pneumocócica conjugada (PCV)13-17. O patógeno mais comumente identificado
era o S. pneumoniae, que, antes da adoção da vacina pneumocócica conjugada
7-valente (PCV -7), foi isolado em aproximadamente um terço a metade dos
casos12-16. Block et al. estudaram as mudanças da microbiologia após a vacinação
de toda a comunidade com PCV- 715. Comparando cada coorte (1992-1998 contra
2000-2003), a proporção de S.pneumoniae diminuiu significativamente de 48 %
para 31 %, e de H. influenzae não tipável (NTHI) aumentou significativamente
de 41 % para 56 %. Pós- PCV- 7, as bactérias Gram-negativas e produtoras de
beta-lactamase foram responsáveis por dois terços e metade de todos os casos
isolados de OMA, respectivamente. Em termos de mudança dos sorotipos do S.
pneumoniae a eficácia da vacina PCV-7 contra os sorotipos vacinais foi de 60%.
4. Susceptibilidade antimicrobiana
O S. pneumoniae e o H. influenzae, dois patógenos notórios, desde há muito
tempo eram suscetíveis aos beta-lactâmicos e as OMA causadas por eles eram
facilmente resolvidas com a terapia antimicrobiana oral. No entanto, os patógenos resistentes aos antimicrobianos, especialmente o S. pneumoniae resistente à
penicilina (SPRP), tornaram-se as principais causas de otite média intratável ¹³.
A resistência antimicrobiana do H. influenzae também evoluiu significativamente
nos últimos 20 anos, embora a ampicilina seja considerada o fármaco de primeira
escolha para o tratamento da infecção causadas pelo H. influenzae.
As definições de resistência são baseadas nas concentrações inibitórias
mínimas (minimal inhibitory concentration - MIC) estabelecidas pelo Instituto
de Padrões Clínicos e de Laboratório (CLSI)8. O CLSI estabeleceu uma nova
abordagem para os pontos de referência para resistência a penicilina (Tabela 1)8
e essa abordagem é necessária para orientar o tratamento adequado, porque leva
em conta se a penicilina é administrada por via oral ou parenteral, e se o paciente
tem meningite. Nos estudos de OMA foram utilizados padrões de referência para
penicilina oral e foi definido que todas as cepas isoladas com uma MIC para a
penicilina de pelo menos 0,12 µg / mL para S. pneumoniae são não suscetíveis
(PNSP), ou utilizado um intervalo de MIC de 0,12-1,0 µg / mL de penicilina para
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definir S. pneumoniae (PISP) com resistência intermediária, e ≥2,0 µg / mL para
definir S. pneumoniae resistente a penicilina (PRSP).
O mecanismo de resistência do S. pneumoniae aos ß-lactâmicos são as
alterações na proteína de parede de elevado peso molecular (PBP) e a redução da
afinidade de ligação de beta- lactâmicos da penicilina às PBPs. Dentre as PBPs,
a 1A, 2X, e 2B têm atividade de transpeptidase e contêm o código de aminoácidos conservados SXXK, SXN e KT (S) G em um resíduo de serina ativo. O S.
pneumoniae adquire genes exógenos de baixa afinidade que provoca mutações
genéticas que alteram a afinidade da PBP para ß-lactâmicos 20-23. A mutação pbp
associa-se bem com a susceptibilidade do S. pneumoniae (MIC), ou seja, MIC
elevado em cepas com maior número de mutações em pbp (Figura 1)13.
Tabela 1. Pontos de corte do MIC para o uso clínico da penicilina em doença pneumocócica, por tipo de
formulação

Suscetível

Intermediário

Resistente

Parenteral, não meningite

≤2.0

4.0

≥8.0

Parenteral, meningite

≤0.06

--

≥0.12

Oral (penicilina V)

≤0.06

0.12-1.0

≥2.0

amoxicilina Oral

≤2.0

4.0

≥8.0

Os dados são a concentração inibitória mínima (MIC) (µg / mL).
Figura 1. Associação entre a susceptibilidade a PCG e mutações em genes pbp.

Dados do Instituto padrões clínicos e de laboratório (2008)17

Foram relatados dois mecanismos bem conhecidos de resistência do H.
influenzae aos ß- lactâmicos. Um deles é a produção de ß-lactamases tipo TEM-1
ou de ROB – 124,25. O outro é designado como ß-lactamase não produtoras de
resistência à ampicilina (BLNAR) e envolve uma diminuição de afinidade de proteínas de ligação à penicilina (PBPs) para ß-lactâmicos causadas por alterações na
configuração por mutações genéticas26-28. O aumento da resistência aos ß-lactâmicos em cepas BLNAR relacionam-se estreitamente com mutações no gene ftsI que
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codifica a PBP3, que faz a intermediação do septo peptidoglicano 29,30. As substituições no gene ftsI foram classificadas em três grupos : Grupo I, His é substituído
por Arg - 517 (Arg517His) perto do código KTG; grupo II, a Lys é substituída por
Lys Asn - 526 (Asn526Lys) perto do código KTG; e grupo III, três resíduos (Met 377, Ser- 385, e Leu - 389) próximo do código SSN são substituídos por Ile, Thr,
e / ou Phe (Met377Ile, Ser385Thr, e / ou Leu389Phe, respectivamente), além da
substituição de Asn526Lys. As cepas com resistência intermediária à ampicilina
(AMP) são comumente encontradas nos grupos I e II, e as cepas do grupo III estão
associadas a um nível elevado de resistência à ampicilina³¹ (Tabela 2).
5. A resistência antimicrobiana do S. pneumoniae
A alta incidência de S. pneumoniae resistentes (PRSP) à penicilina foi uma
questão global recente, especialmente nos países asiáticos em desenvolvimento. A
partir de estudos de países asiáticos verificou-se que a taxa de PRSP foi de 54,8%
na Coréia, 43,2% em Hong Kong, 38,6% em Taiwan, 71,4% no Vietnã, e 29,3 %
no Japão13,32. Na análise genotípica do S. pneumoniae isolados de crianças com
OMA, a alta incidência de mutações em três genes PBP foi observada em crianças
de 1 a 4 anos de idade (Figura 2)13.
Figura 2. Distribuição etária em genes PBP. As crianças mais jovens apresentaram maior incidência de
mutação genética em PBP.

A vigilância da susceptibilidade antimicrobiana dos pneumococos isolados
de pacientes com infecções respiratórias adquiridas na comunidade em 19972001 na América Latina revelou que aproximadamente 70% das amostras foram
consideradas suscetíveis à penicilina33. A ordem de classificação da resistência à
penicilina entre os países participantes foi o México (25,0%) > Uruguai (19,2%)
> Chile (18,3%) > Colômbia = Argentina (9,9%) > Brasil (3,9%) > Venezuela
(2,8%). Estudos recentes do Brasil informaram que 22,1 % dos isolados eram
não-suscetíveis à penicilina, 56% eram não-suscetíveis à trimetoprim / sulfametoxazol, e 29,6 % eram não suscetível à tetraciclina. Não suscetibilidade à penicilina
e cefotaxima foi detectada exclusivamente entre o sorotipo 14 (1 %)34.
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Tabela 2. Correlação entre a genotipagem baseados em PCR e a susceptibilidade à ampicilina (AMP)
Genotipo com base no PCR

gBLNAS
Grupo I/II gBLNAR
Grupo III gBLNAR
Grupo I/II gBLPACR
Grupo III gBLPACR
gBLPAR
Total

No. de
isolados

87
98
74
1
2
2
264

No. de isolados com MIC para AMP (µg/mL) de:

≤0.12 0.25 0.5
3
5

8

35
23

58

46
21

67

1

2

4

8

MIC (µg/mL)

16 32 ≥64

3
18 23 6 2
7 14 18 24 10

28 37 24 26 10

1

1

1
2
2
5

MIC50

MIC90

Variação

Susceptibilidade (%)ª

S

I

R

0.5
0.5 0.12-1
100
0
0
0.5
2
0.12-8
68.4 23.5
8.1
4
16
32
9.5 18.9 71.6
128
128
128
0
0
100
>128
>128
>128
0
0
100
64
>128
64->128
0
0
100
0.5
8
0.12->128

ªS, sensível; I, sensibilidade intermediária; R, resistente.

A resistência do S. pneumoniae aos macrolídeos também tem sido uma
grande preocupação em todo o mundo e as taxas de resistência foram de 70-80%
no Japão, 92,1% no Vietnã, 86% em Taiwan, 80,2% na Coréia, 76,8% em Hong
Kong, 30 % nos Estados Unidos13,35,36. A maioria das cepas tinham os genes mefA
(32,5 %) ou ermB (34%) e mefA e ermB (3,4 %), mediando a resistência a macrólido. As susceptibilidades de cepas em relação à claritromicina com o gene mefA,
gene ermB e ambos foram 1-4 µg / mL, > 64 µg / mL e > 64 µg / mL, respectivamente. Os genes de resistência a macrolídeos foram altamente identificados entre
cepas não suscetíveis à penicilina (PISP + PRSP) (Figura 3)13,35.
6. A resistência antimicrobiana do Haemophilus influenzae
O H. influenzae é o segundo Figura 3. Genes de resistência aos macrolídeos
principal agente patogênico cau- e susceptibilidade para PCG
sador de otite média aguda em
crianças. A maioria das OMA é
causada por H. influenzae não tipável (NTHi). Desde os primeiros
relatos de cepas de H. influenzae
resistentes à ampicilina, em 1974,
nos EUA37, o principal mecanismo
de resistência antimicrobiana do
H. influenzae tem sido produzir ß
–lactamases do tipo ou TEM- 1 ou
ROB- 137-39. A prevalência de cepas
produtoras de ß-lactamase aumentou significantemente até 15,2% em 1983-1984,
36,4% em 1994-1995, e 31,3% em 1997-1998 nos EUA 39,40. As cepas resistentes
(BLNAR) à ampicilina não produtores de beta-lactamase foram isoladas em baixas frequências, em 1980, mas as cepas BLNAR aumentaram rapidamente a uma
taxa de 19,5 % nos anos 199039. Recentemente, a taxa de BLNAR foi de 58,1% na
Coréia do Sul, 37% no Japão, 0-33 % na Europa, 4-10,1% nos EUA40,41.
7. Impacto de vacinas pneumocócicas conjugadas na OMA e resistência aos
antibióticos
A incidência de otite média aguda diminuiu nos Estados Unidos e nos países
europeus após a introdução da PCV-717,42-44. Não se espera a redução global de
casos de OMA, porque o S. pneumoniae é normalmente encontrado em menos de
40-50% de todas as OMA, dos quais cerca de 60-70% são os sorotipos contidos
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na vacina. Se levarmos em conta o desfecho clínico de todos os episódios de otite,
a eficácia da vacina foi de 7% 17, 6% 14 e -0,4% 42, e 34% contra os primeiros episódios de infecção de ouvido e nariz em casos referendados aos especialistas43. O
acompanhamento até os 2 anos de idade e de longo prazo demonstrou uma eficácia maior da vacina contra a OMA recorrente e colocação de tubo de ventilação, o
que sugere que a vacinação contra primeiros os episódios de OMA pode prevenir
episódios subsequentes de otite média. Embora os estudos envolvam diferentes
critérios de cura, grupos de idade, fonte de fluido da orelha média para a cultura
e tipo de randomização, os ensaios clínicos demonstraram a eficácia da vacina
contra os casos de otite média com diagnóstico clínico ou microbiológico44.
Os sorotipos 19F, 23F e 6 são os mais prevalentes seguidos pelo sorotipo
3, o 9V, sorotipo 7F como patógenos de OMA em todo o mundo. O aumento da
ameaça de PRSP é hoje uma grande preocupação em todo o mundo, além do surgimento de mais cepas resistentes a múltiplos antimicrobianos. O PRSP provoca
três vezes mais OMA intratável quando comparado ao PSSP.
O efeito mais importante da PCV7 na OMA pode não ser a redução observada na OMA em crianças vacinadas, mas sim uma mudança nas proporções de S.
pneumoniae não suscetível à penicilina (PNSP = PISP + PRSP).
Os S. pneumoniae resistentes à penicilina com significância clinica (PRSP)
estão associados, principalmente, com sete sorotipos: 6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F e
23F. Destes sete sorotipos cinco (6B, 9V, 14, 19F, 23F) são constituintes da vacina
PCV-7 e os restantes dois sorotipos (6A, 19A) são imunologicamente relacionadas
com sorotipos de PCV- 7, mas somente a frequência de 6A foi reduzida pela PCV-745.
Três estudos dos EUA têm tentado determinar o efeito da PCV-7 na OMA
causada por PNSP, comparando os períodos anteriores e posteriores à introdução
da PCV-7 15, 46,47 (Tabela 2). Casey et al. relataram a redução significativa de
PRSP46, no entanto, McEllistrem em Pittsburgh encontrou um aumento na proporção de sorotipos não incluídos na vacina, mas a proporção de cepas PRSP não
diminuiu47. No espectro de agentes patogênicos da OMA após a vacinação, dois
estudos mostram claramente um aumento na proporção de H. influenzae 15,46.
Tabela 2. Estudos sobre o efeito da PCV-7 nos patógenos da OMA antes e depois da introdução da PCV- 7
nos EUA (*: estatisticamente significantes)
Total de
patógenos
(n)

% De todos os agentes patogénicos
Total de isola- PISP
dos de SP

PRSP

H.influenzae M.catarrhalis

Block et al

336 vs 83

48% vs 31%

16% vs 13%

9% vs 6%

41% vs 56%*

9% vs 11%

Casey et al

112 vs 35

48% vs 36%

7% vs 4%

14% vs 4%*

43% vs 57%*

6% vs 5%

McEllistrem et al

308 vs 197

23% vs 21%

40% vs 33%

A PCV reduz a colonização de S. pneumoniae em pacientes com OMA,
mas a eficácia da vacina em patógenos resistentes aos antimicrobianos ainda
permanece controversa48,49.
No entanto, subsistem preocupações quanto à falta de cobertura de PCV
em muitos países em desenvolvimento e do potencial aumento de OMA devida a
sorotipos não incluídos na vacina e devido ao H. influenzae.
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Imunologia na otite média aguda
1. A carga bacteriana na nasofaringe está intimamente associada com a OMA
A flora bacteriana da nasofaringe é estabelecida durante o primeiro ano de
vida em crianças50-53. A nasofaringe é então densamente colonizada com uma ampla
gama de microorganismos, incluindo bactérias comensais, bem como agentes patogénicos potenciais. O S. pneumoniae é um dos habitantes normais na nasofaringe
humana e também se torna um patógeno responsável por IVAS incluindo a OMA e
a rinossinusite aguda (RSA). O S. pneumoniae coloniza 54% das crianças com até
1 ano de idade50. No entanto, a colonização com pneumococos é assintomática na
maioria dos casos. Quando a defesa da mucosa está deteriorada por infecções virais,
o patógeno pode invadir os locais adjacentes, como a cavidade da orelha média
ou cavidades sinusais causando OMA ou RSA, respectivamente. A presença de S.
pneumoniae na nasofaringe mudará dramaticamente durante o curso clínico de uma
IVAS. O aumento de pneumococos e uma diminuição da flora comensal na nasofaringe são encontrados durante os episódios de otite média aguda entre as crianças
com menos de 3 anos de idade52. Além disso, a colonização pneumocócica causa
propagação horizontal deste patógeno em crianças que frequentam creches e entre
os irmãos. Embora faltem dados sobre mudanças de colonização pneumocócica e
sorotipos de S. pneumoniae relacionadas à idade entre as crianças saudáveis observam-se mudanças da colonização por pneumococo durante o desenvolvimento de IVAS.
Em nosso estudo sobre as diferenças de densidade nasofaríngea de S. pneumoniae entre crianças com IVAS e crianças saudáveis, não só as taxas de detecção
de S. pneumoniae mas também a densidade de S. pneumoniae na nasofaringe
estavam aumentadas em crianças com IVAS (Figura 4)54.
Faden et al. relataram o aumento da prevalência de agentes patogênicos na nasofaringe durante episódios de OMA55. O estado de portador para o
S.pneumoniae durante os períodos saudáveis foi relatado como mais baixo (1343%) do que os de 97 a 100 % durante os episódios de OMA pneumocócicas. A
colonização por patógenos potenciais na nasofaringe está associada à alta incidência de OMA entre as crianças. Assim, as mudanças quantitativas na colonização
nasofaríngea por pneumococo refletiria o desenvolvimento de uma IVAS.
A OMA ocorre quando os Figura 4. A densidade de pneumococo na nasofaringe de
agentes patogênicos da nasofarin- crianças saudáveis e naquelas com infecção
ge entram na orelha média através Densidade do pneumococo na nasofaringe de crianças
saudáveis e com infecções
da tuba auditiva (TA)56. A TA é
coberta por um epitélio mucociliar
p<0.0001
assim como parte do trato respira8
tório superior, que liga a cavidade
7
da orelha média à nasofaringe.
6
Ela desempenha um papel impor5
tante na ventilação e na proteção
4
3
da cavidade da orelha média57.
2
Sob certas circunstâncias, quan1
do microorganismos colonizam a
com infecções
saudáveis
(n=51)
(n=68)
superfície da mucosa nasofaríngea
Mann-whitney test
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como bactérias comensais, eles podem ter acesso à cavidade da orelha média
através da TA, resultando em OMA58, 59. A defesa da TA e da orelha média contra
patógenos invasores é fornecida por inúmeros fatores, incluindo o sistema mucociliar e as moléculas antimicrobianas do sistema imune inato e adaptativo 60.
2. Mecanismo de defesa na via aérea superior
A mucosa das vias aéreas é a primeira linha de defesa contra vírus respiratórios e bactérias. Ela tem uma gama de defesas que incluem a defesa mecânica
tanto quanto a depuração mucociliar, a imunidade inata, tais como as defensinas,
citocinas e quimiocinas, além da defesa adquirida específica para o antígeno.
Embora esses mecanismos de defesa destinem- se a facilitar a eliminação rápida
microbiana, bactérias e vírus têm desenvolvido estratégias elaboradas para escapar de uma variedade de mecanismos de antimicrobianos, das defesas inatas e das
respostas imunes adquiridas.
A proteção contra agentes patogênicos da OMA, como o S. pneumoniae, H.
influenzae e a M. catarrhalis pode depender de anticorpos específicos para o patógeno. No caso do S. pneumoniae, o anticorpo protetor é dirigido principalmente
para os antígenos do polissacarídeo capsular61.
Os polissacarídeos capsulares do S. pneumoniae são tipo específico e têm
uma diversidade de mais de 90 sorotipos. A PCV 13-valente (PCV- 13), licenciada
nos EUA em 2010, inclui os sete sorotipos da PCV- 7 (4,6 B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F)
e mais seis sorotipos adicionais e (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A). Mesmo a PCV-13 cobre
apenas 13 sorotipos de mais de 90 sorotipos. Uma desvantagem adicional de polissacarídeos capsulares é a sua fraca imunogenicidade em crianças menores de 2 anos
de idade62, 63. Além disso, um aumento de OMA causada por sorotipos não vacinais,
tais como os sorotipos não incluídos na vacina de S. pneumoniae, do H. influenzae
ou da M. catarrhalis tem sido um problema grave após a introdução do PCV-7.
Por isso, temos necessidade de antígenos candidatos a vacinas, que são
expostas na superfície da bactéria, evocando anticorpos bactericidas e que são
expressas em todas as cepas. Atualmente estamos dirigindo a atenção para os antígenos que satisfaçam os fatores acima mencionados e induzam anticorpos específicos para o microorganismo contra imunógenos de proteínas, como a proteína de
superfície pneumocócica A (PspA) do S. pneumoniae, da P6 do H.iInfluenzae não
tipável, e da UspA da M. catarrhalis.
Em nosso estudo imunológico em crianças com otite média64-67, crianças
propensas à otite não eram extraordinariamente vulneráveis a infecções em geral,
exceto aquelas resultando em otite média. Este fato parece refutar a presença de
um déficit imunológico amplo nas crianças. No entanto, as crianças que tiveram
episódios recorrentes de otite média causadas por S. pneumoniae, H. influenzae
não tipáveis, não montaram uma resposta normal ao polissacarídeo da cápsula
pneumocócica (PCP), PspA e P6, durante os episódios e não conseguiram ter uma
resposta imune secundária em exposições subsequentes. É provável, portanto,
que as crianças propensas à otite não respondam adequadamente aos antígenos
de pneumococo e, portanto, não possam ser imunizadas com uma vacina eficaz
para a otite média que contenha polissacarídeos pneumocócicos. Essas crianças
também podem deixar de responder adequadamente a PspA ou P6. Os distúrbios
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imunológicos em crianças propensas à otite podem, portanto, ser maiores do que
se acreditava anteriormente. As imunoprofilaxias ativas eficazes contra a otite
média somente serão possíveis quando os mecanismos do defeito imunológico em
crianças propensas à otite for compreendido.
3. A resposta de anticorpos para polissacarídeos capsulares de pneumococos
(PCP) em crianças saudáveis e crianças propensas à otite
Em quatro subclasses de IgG humana, IgG1 a IgG4, o anticorpo IgG2 é
dirigido e imunologicamente funcional contra antígenos de polissacarídeos Para
conhecer as respostas de anticorpos contra o PCP em crianças saudáveis e em
crianças propensas à otite, anticorpos IgG2 anti - PCP no soro daquelas crianças
foram dosados pelo método de ELISA67. A vacina pneumocócica polivalente
(Pneumovax ® ; Merck Sharp & Dohme, West Point, PA, EUA), contendo 23
sorotipos (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C,
19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F) foi utilizada como o antígeno de revestimento. Em
crianças saudáveis o nível de IgG2 total foi menor aos 6 meses de idade. O nível
aumentou até 2 anos de idade e, em seguida, diminuiu gradualmente até 4 anos de
idade. A partir daí, de 4-5 anos, aumentou novamente. A mudança relacionada à
idade de anti -PCP IgG2 estava alinhada com IgG2 total. Em crianças propensas
à otite, níveis subnormais de IgG total, e IgG2 anti - PCP foram definidos se a
concentração fosse mais baixa do que 2 SD (desvio padrão) abaixo da média para
a idade em crianças normais. Cinco dos 36 crianças propensas à otite (13,9%)
apresentaram níveis subnormais de IgG total. Treze dos 27 crianças propensas
à otite (48,1%) apresentaram níveis subnormais de anticorpos IgG2 anti- PCP
(Figura 5). O número de crianças com níveis subnormais de IgG2 total não foi
maior no grupo de propensos a otite do que no grupo normal (p = 0,1484). No
entanto, o número de crianças com níveis subnormais de anticorpo IgG anti - PCP
foi significantemente maior no grupo de propensos à otite do que no grupo saudável (IgG2 anti - PCP, p < 0,01).
Figura 5. IgG2 anti-PCP em crianças saudáveis e em crianças propensas à otite.
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Os valores em crianças saudáveis são desenhados como uma área sombreada
que engloba 2 DP em torno da média. Crianças propensas à otite são representadas
como pontos individuais (pequenos triângulos pretos).
4. A resposta imune à PspA de S. pneumoniae em crianças com otite média
aguda
Uma série de publicações recentes descreveu a importância da PspA, tanto
na produção da doença, quanto na imunidade. A PspA está ligada à superfície do
pneumococo pela extremidade C da molécula, e muito da resposta imune induzida
por imunização de animais é dirigida contra a porção alfa - helicoidal N -terminal
da molécula68. O gene PspA é expresso em todas as cepas de pneumococos, independentemente do seu sorotipo capsular69. As respostas dos anticorpos para PspA
em animais protegem contra septicemia e a colonização da nasofarínga70. Embora
o PspA seja uma proteína heteróloga, existe um elevado grau de reatividade
sorológica cruzada entre diferentes moléculas PspA das duas principais famílias
de PspA 71. Uma única proteína PspA recombinte é capaz de induzir a protecção
contra as cepas de pneumococos com diferentes sorotipos capsulares e diferentes
sorotipos PspA em modelos animais. Portanto, sugere-se que uma única proteína
PspA pode ser capaz de proporcionar proteção contra várias cepas diferentes de
S. pneumoniae71.
Estudos de imunidade natural a infecções por pneumococos têm sido dirigidos quase exclusivamente para anticorpos contra os polissacáridos capsulares.
Embora a introdução da vacina conjugada tenha dado respostas satisfatórias aos
polissacarídeos em crianças pequenas e às expectativas criadas a respeito de uma
vacina à base capsular, ainda existam mais de 90 tipos individuais de cápsula do
pneumococo. Uma proteína imunogênica única seria capaz de induzir anticorpos
protetores e seria atraente quando comparada com a necessidade de incluir vários
polissacarídeos numa vacina para crianças de tenra idade. Estudos epidemiológicos com o S. pneumoniae indicam que a aquisição da cepa e o comportamento
de queda de colonização com o aumento da idade, sugerem que a maturação do
sistema imune, de alguma forma desempenha um papel no controle padrão da
colonização72.
O estudo das respostas imunológicas a PspA nos soros de vários grupos etários na população em geral mostraram que a IgG é o anticorpo de soro dominante
para PspA (Figura 6)65. Nos primeiros dois anos de vida, uma quantidade comparável de anticorpos IgM e IgG foram observados. Nos idosos, os anticorpos IgG
para PspA predominaram sobre anticorpos IgM. O nível de anticorpos IgA para
PspA no soro permaneceu baixo durante os primeiros 2 anos de vida. Embora o
IgA tenha sido o anticorpo dominante para PspA em secreções das vias aéreas, foi
detectado em uma minoria das crianças. Mesmo a maioria das crianças anteriormente colonizadas com o S. pneumoniae não tinha o anticorpo nas suas secreções.
Um declínio na concentração de anticorpos IgG PspA foi observado no soro de
adultos, e isso parece refletir em uma redução semelhante na proporção de IgG
total representada por IgG PspA-específica; IgM, IgA.

XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO ! 199
Figura 6. Anticorpos séricos contra o PspA do S. pneumoniae de acordo com a idade
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A resposta de anticorpos contra PspA foi avaliada em crianças com OMA
causada pelo S. pneumoniae66. A idade das crianças tinha uma variação de 4-32
meses. As IgG, IgM e IgA para as respostas de anticorpos anti-PspA em soros de
crianças nos estádios agudos e convalescentes foram 4,864 mg / mL vs 5,831 mg
/ mL, p < 0,05, 1,075 mg / mLvs 3,752 mg / mL, p < 0,05, e 67 mg / mL vs 93 mg
/ mL, não significante, respectivamente.
Este estudo mostrou que a maioria das crianças responderam a uma infecção
por S. pneumoniae, produzindo anticorpos para PspA. No entanto, os anticorpos
específicos para PspA nem sempre protegem contra infecções da orelha média
causadas pelo S. pneumoniae, devido a vários fatores. A produção de anticorpos
nas mucosas, que deveriam ser as mais cruciais para a proteção na superfície respiratória, pode não ser paralela à produção de anticorpos séricos. Além disso, é bem
possível que os anticorpos anti- PspA durante a otite média protejam contra a doença invasiva ainda que a proteção contra a otite média nem sempre seja alcançada.
5. Respostas imunes a P6 de H. influenzae não tipáveis em crianças com otite
média aguda
O H. influenzae não tipável (NTHI) está frequentemente associado com
episódios recorrentes e crônicos da doença da orelha média73. Uma das principais
proteínas da membrana externa de NTHI, P6, é altamente conservada entre as
cepas, é antigenicamente estável, serve como um alvo para anticorpos bactericidas
e tem sido proposta como um possível candidata para a formulação de vacina74, 75.
A resposta de anticorpos séricos para P6 foi estudada em crianças propensas
à otite e em crianças saudáveis utilizando-se o método de ELISA64. O grupo de
estudo consistiu de 43 crianças com idade entre 1 e 92 meses e foram incluídas em
um estudo prospectivo de otite média. Trinta dos indivíduos foram classificados
como crianças propensas porque tiveram quatro ou mais episódios de otite média
no primeiro ano de vida ou seis ou mais episódios de otite média no segundo ano,
ou seja, foi necessária a colocação de tubos de ventilação. As outras 13 crianças
foram consideradas saudáveis e tiveram dois ou menos episódios no primeiro ano
de vida, três ou menos até o final do segundo ano.
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Na população em geral, o anticorpo IgG anti - P6 ao nascimento foi encontrado quase que no mesmo nível que em adultos, ao passo que foram detectados
anticorpos IgM ou IgA específicos para P6. Os níveis de anticorpos Anti- P6 nos
três isotipos estudados foram menores aos 6 meses de idade e aumentaram significantemente após 2 anos; os níveis de IgG atingiram um pico aos 10 anos, enquanto
IgM e IgA atingiram um pico aos 6 anos. Em cada grupo de idade, o anticorpo IgG
específico para P6 estava na concentração mais elevada entre os três isotipos. O
anticorpo IgG anti- P6 foi detectado em todos os indivíduos em cada faixa etária,
no entanto, o IgM anticorpo específico para P6 foi detectado em todos os indivíduos com idade superior a 6 anos de idade, e anticorpos específicos IgA para P6
foram detectados em todos os indivíduos somente após 10 anos de idade. Durante
o episódio de otite média, os níveis de anticorpos séricos da fase de convalescença
excediam aqueles em soros de fase aguda em 60 %.
Os soros obtidos durante os períodos agudos e convalescentes foram rastreados para anticorpos bactericidas. Dez soros de fase aguda possuíam anticorpos
bactericidas e 10 não; todos os soros da fase de convalescença tinham anticorpos
bactericidas. Quando os soros emparelhados foram divididos em dois grupos,
dependente da presença ou ausência de anticorpo bactericida no período agudo, e
em seguida analisados para o anticorpo P6, um aumento significante de anticorpo
anti-P6 foi detectado no grupo inicialmente sem anticorpos bactericidas.
Para avaliar o distúrbio imunológico em crianças propensas à otite, os níveis
de anticorpos anti- P6 foram medidos longitudinalmente em 30 crianças propensas
à otite e em 13 crianças saudáveis, em 93 e 32 oportunidades, respectivamente. A
idade no momento da amostragem variou entre 1 e 92 meses. Os níveis de anticorpos aumentaram sete vezes no grupo normal por 36 meses, em comparação com
menos de três vezes no grupo com propensão à otite, durante 48 meses. Os níveis
de anticorpos no grupo normal foram significantemente maiores do que aqueles
no grupo de propensas à otite após a idade de 18 meses. Em geral, os níveis de
anticorpos em indivíduos propensos a otite não têm um aumento dependente da
idade. Além disso, crianças que sofreram dois ou mais episódios de otite média
causados por H. influenzae não tipáveis não tinha resposta de anticorpos secundários à P6. A resposta de anticorpos IgM e a IgA para P6 em crianças propensas
à otite atingiu um patamar após 18 meses de idade, e o nível de anticorpos a IgM
anti- P6 manteve-se abaixo do nível sérico de adultos, mesmo depois de 4 anos
de idade. As diferenças entre as crianças propensas à otite e crianças normais não
foram estatisticamente significantes. Os níveis de anticorpos contra P6 em crianças propensas à otite foi dosado, e anti-IgG P6 foram definidos como subnormais,
se a concentração fosse mais baixa do que 2 DP abaixo da média de idade em
crianças normais. Como mostrado na Figura 7, 11 de 20 casos de crianças propensas à otite (55 %) mostraram níveis subnormais de IgG anti-P667.
A incapacidade de desenvolver uma boa resposta de anticorpos contra antígenos comuns pode permitir que o patógeno seja persistente ou recorrente. Como
demonstrado por Harabuchi76, o nível de anticorpos anti-P6 correlacionou-se com
a gravidade da otite média. A base para essas anormalidades imunológicas observadas permanece obscura. No entanto, Kodama e Faden77 sugeriram que, no caso
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Figura 7. IgG Anti- P6 em crianças saudáveis
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presença de um déficit imunológico amplo nas crianças. No entanto, as crianças
que tiveram episódios recorrentes de otite média causadas por S. pneumoniae,
ou NTHi não montaram uma resposta normal ao PCP, PspA e P6, durante os
episódios e não conseguiram ter uma resposta imune secundária em desafio repetido. Os distúrbios imunológicos seletivos em crianças propensas à otite podem,
portanto, ser maiores do que se acreditava anteriormente. Além disso, crianças
pequenas, saudáveis ou não, mostram o nível menor de soro IgG em suas vidas
em idade inferior a 2 anos. Assim, torna-se importante induzir respostas imunes
protetoras contra os pneumococos eficazes durante a primeira infância.
A PspA é uma proteína da superfície estruturalmente variável e importante
para a virulência dos pneumococos. As PspAs apresentam reação sorológica
cruzada e existem como duas grandes famílias. Melin et al. relataram a
distribuição das famílias PspA 1 e 2 entre as cepas de pneumococo isoladas do
fluido da orelha média (MEF) de crianças com otite média aguda e de amostras
de secreção nasofaríngea de crianças portadoras sadias de pneumococo78. As
cepas isoladas de fluido de orelha média (n = 201) dos 109 pacientes e aquelas
isoladas de nasofaringe (n = 173) de 49 crianças foram tipadas para família de
PspA. A tipagem genética (PCR) da família da PspA foi feita em 60 cepas isoladas
para confirmar os resultados de tipagem de AIA. A prevalência de famílias PspA
1 e 2 foram similares entre os pneumococos isolados de MEF (51 % e 45%,
respectivamente) e nas amostras da nasofaringe (48 % cada). As cepas isoladas
de determinados tipos de cápsulas, bem como de certos tipos de sequência
multilocus (STS) mostram uma associação estatística com qualquer uma das duas
famílias PspA1 ou PspA 2. Os pneumococos de sete crianças com cepas múltiplas
isoladas pareceram expressar sorologicamente diferentes famílias de PspA em
diferentes cepas isoladas e do mesmo sorotipo; em três das crianças os STs das
cepas isoladas eram os mesmos, o que sugere que podem ter ocorrido mudanças
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antigênicas na PspA expressas. A maioria das cepas isoladas (97 %) pertencia a
família PspA 1 ou 2, sugerindo que uma combinação delas, incluindo as duas
principais famílias PspA, seria um boa candidata à vacina. Eles também relataram
o desenvolvimento de anticorpos para as famílias PspA 1 e 2 medidas por um teste
imunoenzimático do soro e saliva de crianças com histórico de comprovada por
cultura de colonização pneumocócica e/ou otite média aguda e no soro e saliva de
adultos78. A maioria das crianças tinha elevada concentração no soro e salivares
de anti- PspA, para a família de PspA que eles tinham encontrado e baixas
concentrações para o outro, enquanto os adultos tiveram altas concentrações
de anticorpos para ambas as famílias PSPA, tanto no soro quanto na saliva. Os
resultados sugerem que as crianças têm uma resposta de anticorpo específico
para a família PspA a que foram expostos e que qualquer vacina da PspA para
crianças deve conter membros de ambas as famílias principais da PspA. Estudos
recentes sobre o desenvolvimento de uma vacina eficaz para a mucosa têm-se
centrado sobre o sistema imunológico comum da mucosa (CMSI)79,80. Yamamoto
et al.81 relataram que a imunização oral com PspA e toxina da cólera (CT) poderia
induzir respostas imunes específicas para a PspA tanto em saliva quanto soro.
No entanto, a via oral, geralmente necessitaria de uma quantidade relativamente
elevada de antígenos para a imunização. Kurono et al.82 relataram o benefício da
aplicação intranasal para evocar respostas imunitárias específicas das mucosas,
bem como as respostas imunitárias sistêmicas, através da utilização das proteínas
da membrana externa (OMP) de H. influenzae. Nosso estudo anterior mostrou que
a imunização intranasal com o OMP P6 de H. influenzae e CT a cada 2 dias por
2 semanas induziu anticorpos específicos IgG anti-P6 tão cedo quanto o 7º dia, e
estes atingiram o pico no 21º dia83. Uma aplicação deste esquema de vacinação
para a imunização materna também induziu IgG anti-P6-específicos no soro da
mãe no momento do nascimento e as respostas foram mantidas por 14 dias durante
o período de amamentação84. O IgG específico anti-P6 em soros da descendência
de mães P6- imunizadas estava aumentado no momento do nascimento e até ao
14º dia. A aplicação intranasal é fácil de repetir e requer apenas uma pequena
quantidade de PspA, tal como 1 mg, para cada uma das imunizações. Estudos
recentes demonstraram vários adjuvantes das mucosas, tais como a CT mutante
atenuada, ligandina flt3, e o CpG85-87. Além disso, seria de interesse aplicar estes
adjuvantes das mucosas para a imunização intranasal materna. Demonstrou-se que
os anticorpos anti-IgG específicos da PspA no soro materno foi transferido para
a descendência através da placenta88. Yamauchi et al. relataram a importância do
anticorpo IgG, em vez de sIgA, no leite materno para manter o IgG específico no
soro dos ratos recém-nascidos84. De modo diferente do que é observado nos seres
humanos, o colostro e o leite da mama da rata contêm grandes quantidades de
anticorpos IgG em comparação com quantidades de anticorpos de IgA e IgM. Em
ratinhos, o anticorpo IgG no soro materno é transferida da mãe para o feto através
da placenta pelo receptor Fc neonatal, FcRn, que é expresso nos sacos gestacionais
de ratos e camundongos89, 90. Além disso, o anticorpo IgG no leite materno é
transferido também a partir do lúmen do intestino para a circulação sistêmica nos
camundongos neonatos91. Este transporte de anticorpo IgG é mediado por FcRn
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expresso no intestino dos ratos e camundongos92, 93. Os filhotes nascidos a partir
de camundongos imunizados para PspA, com a mãe vacinada por via intranasal,
foram protegidos contra infecções pneumocócicas sistêmicas. Ogunniyi et al.
relataram um aumento no tempo de sobrevida dos ratos com imunização sistêmica
com PspA, após infecções intraperitoneais94. Roche et al. também relataram que
o tempo de sobrevida foi melhorado por imunização subcutânea com PspA em
camundongos após a infecção por pneumococos introduzidos por via intravenosa
em quantidade 2-log mais elevada do que a dose letal de 50 %95. As evidências
iniciais de que PspA poderia induzir respostas imunitárias protetoras vieram de
experiências de proteção passiva com anticorpos monoclonais para PspA 96, 97.
A capacidade protetora dos soros é relatada como sendo correlacionada muito
mais fortemente com os níveis séricos de anticorpo para PspA do que com os
níveis séricos de anticorpo para o antígeno capsular relevante98. A PspA pode
interferir com a fixação de complemento C3 e potencialmente bloquear os
eventos seguintes que conduzem a opsonização e quimiotaxia de fagócitos99.
A IgG específica irá inibir a ação de PspA e melhorar opsonofagocitose. Com
base nas sequências da região alfa helicoidal de um epitopo, o PspA é dividido
em seis subtipos que compreendem três famílias PspA. Famílias 1 e 2 cada
uma representa cerca de 50 % dos pneumococos consistente com o relatório de
Melin et al78,enquanto a família 3 compreende cerca de 1 % dos pneumococos
(nossos dados não publicados). As PspAs são imunologicamente reativas de
forma cruzada, apesar de serem estruturalmente e antigenicamente variáveis ¹ºº.
Embora a reatividade cruzada de anticorpos IgG específicos de PspA em prole
PspA tenha sido submetida recentemente a fase I de ensaios clínicos em humanos
e o antígeno tenha sido apontado por ser seguro e altamente imunogênico88. Um
estudo de fase I em humanos, usando recombinante com PspA (família 1, clade
2), mostrou que o soro pós-imunização poderia proteger camundongos contra a
infecção pneumocócica fetal.
Os valores em crianças saudáveis são desenhados como uma área sombreada
que engloba 2 DP em torno da média. As crianças propensas à otite são representadas como pontos individuais (pequenos círculos pretos).
Nós avaliamos a proteção conferida contra infecções pneumocócicas graves durante a infância através da imunização intranasal materna com PspA101.
Camundongos de quatro semanas de idade, do sexo feminino BALB / c foram
imunizados com PspA com ou sem a toxina da cólera B (CTB) por via intranasal,
duas vezes por semana durante 3 semanas. Após a imunização final, foram acasalados com camundongos machos para obter descendência. A prole de 10 dias de
idade foi inoculada por via intraperitoneal com uma cepa de pneumococo, TIGR4,
sorotipo 4. Após as infecções seus períodos de sobrevida foram monitorizados. Os
anticorpos IgG anti- PspA -específico foram induzidos em soro e leite materno
ao nascimento e mantidos por 14 dias durante os períodos de amamentação dos
camundongos em mães imunizadas (Figura 8A, 8B).
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Figura 8A e 8B. Os níveis de anticorpo anti-IgG específico da PspA nos soros das mães (a) e no leite materno (b). Os valores para os resultados são expressos como a média ± SE de anti-IgG específico da PspA.
Barras fechadas, mães imunizadas; barras abertas, mães não imunizadas. * P < 0,01

Dias após o nascimento

Dias após o nascimento

Ao nascimento, a descendência de mães imunizadas tinha níveis de anticorpos anti-IgG específico para PspA no soro semelhante aos de suas mães, no dia
do nascimento (Figura 9). Os tempos de sobrevida de filhos de mães PspA imunizadas, após infecções pneumocócicas sistêmicas fatais foram ampliados significantemente em comparação com os controles (Figura 10). Este estudo indica que,
para a proteção contra sepse, uma vacina contendo PspA pode ser ideal para gerar
proteção contra a doença invasiva. Um estudo prévio revelou que o anticorpo para
PspA pode ultrapassar o efeito anti-complemento da PspA, permitindo uma ativação maior do complemento e a deposição de C3 em pneumococos97. Além disso, o
anticorpo PspA aumentou a eliminação de pneumococos pela apolactoferrina atraFigura 9. Os níveis de anticorpo anti-IgG específico
PspA - soros em prole.
Os valores para os resultados são expressos como a
média ± SE de anti-IgG específico da PspA. Barras
Fechadas, mães imunizadas; barras abertas, mães não
imunizadas.
* P < 0,01
7

Figura 10. Sobrevida de camundongos após
infecções pneumocócicas sistêmicas fatais
A sobrevida da descendência depois de infecções
pneumocócicas sistêmicas fatais é mostrada.
Círculos fechados, prole de camundongos com
mãe PspA imunizadas; triângulo, camundongos
de mãe não imunizadas.
* P < 0,01 pelo teste U Mann Whitney.
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vés do bloqueio do sítio ativo bactericida da lactoferrina responsável pela morte
pneumocócica¹º². Estes resultados sugerem fortemente que o anticorpo anti-PspA
pode atuar como um anticorpo bactericida e/ou que pode estar envolvido na morte
opsonofagocítica. Testes adicionais serão necessários para se chegar à composição
mínima ideal de uma vacina para prevenir as infecções pneumocócicas.
Em conclusão, a imunização intranasal materna seria um procedimento
atraente contra infecções pneumocócicas na infância, pois a transição do
anticorpo específico pode ser esperada através da placenta e do leite da mãe.
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