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Recentemente um conhecimento maior do Microbioma do trato intestinal, tem
tido um grande impacto em varias especialidades como Gastroenterologia, Imunologia, Oncologia, Nutrição, etc. Este avanço tem permitido novos métodos diagnósticos e novas terapêuticas.
Nos últimos anos tem havido um grande desenvolvimento no entendimento
de como cada microorganismo interage com os outros, com o hospedeiro e o
conteúdo intraluminal no trato digestivo. Essa maior compreensão da função
do Microbioma se deve a técnicas moleculares que permitem a estratificação da
flora intestinal conseguindo a identificação de uma espécie de bactéria dentro de
comunidades complexas (Método de Fish).
Neste oportuno artigo, os Dr. Richard Douglas e James Johnston nos apresentam o conhecimento atual sobre o Microbioma Adenotonsilar.
Introdução
Richard Douglas e James Johnston
A superfície das adenoides e das tonsilas palatinas nos seres humanos é extensa, com muitas pregas e criptas, que são colonizadas pela microbiota comensal assim
que a criança nasce (Winther et al. 2009). Subsequentemente estes microbiomas
influenciam o desenvolvimento da resposta imune da mucosa do neonato, podendo
ser um fator significativo na proteção e na predisposição do indivíduo para infecções
na mucosa (Perry & Whyte 1998). Bactérias patogênicas associadas às adenoides e
às tonsilas palatinas (amígdalas) são causa de morbidade na população pediátrica.
A hiperplasia das adenoides está associada à otite média com efusão e a hiperplasia
das tonsilas palatinas está associada a tonsilites (amigdalites) recorrentes e à apneia
obstrutiva do sono (Zautner 2012). A “hipótese do reservatório de patógenos” para
as adenoides tem sido investigada, mas ainda não está definitivamente estabelecida
(Nistico et al. 2011; Ren et al. 2013; Stępińska et al. 2014).
O conhecimento atual da microbiologia das infeccões das vias aéreas superiores veio por meio de estudos com cultura, que refletem apenas uma fração
muito pequena das bactérias presentes na superfície da mucosa. Estão em curso
pesquisas moleculares independentes da cultura, com base na análise sequencial
do 16S rRNA para determinar a microbiota tanto na superfície quanto no interior
do tecido das adenoides (Ren et al. 2013). Esta revisão irá descrever as novas
técnicas empregadas na determinação do microbioma e irá explorar o que já conhecemos dos estudos publicados.
Técnicas Moleculares Modernas
Até recentemente, estudos do microbioma adenotonsilar eram baseados puramente em técnicas de cultura ou reação em cadeia da polimerase (PCR). Estas
visam apenas alguns grupos bacterianos e, consequentemente, fornecem uma ava-
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liação potencialmente imprecisa e incompleta do microbioma (Ren et al. 2013).
O primeiro passo para descrever o microbioma adenotonsilar completo é extrair o
DNA dos swabs ou tecidos coletados (Biswas et al. 2015). Isso geralmente é conseguido usando uma abordagem de rotura celular pela técnica de bead-beating. O
DNA extraído com quantidade e qualidade suficientes é submetido a amplificação
por PCR dos genes bacterianos do RNA ribossômico 16S (16S rRNA). Esses genes ocorrem em todas as bactérias e sua análise por sequenciamento ou abordagens
relacionadas é uma pedra angular da ecologia microbiana contemporânea (Tringe
& Hugenholtz 2008; Amann et al. 1995). As técnicas de sequenciamento Illumina
MiSeq, uma das chamadas abordagens de sequenciamento de nova geração, são
realizadas para sequenciar genes 16S rRNA bacterianos usando protocolos de preparação de amostras, bioinformática e estatística (Webster et al. 2010). Esta abordagem de sequenciamento produz milhares a dezenas de milhares de sequências
por amostra. Isso permite ao usuário identificar os microorganismos abundantes
e raros do microbioma e pesquisar um grande número de pacientes (Kuczynski et
al. 2010). Esta é uma técnica que foi recentemente empregada no tecido da tonsila
palatina e da adenoide e está mudando rapidamente a nossa compreensão do microbioma na saúde e na doença.
Organização Espacial dos Microorganismos
Os estudos com cultura nos mostraram que bactérias potencialmente patogênicas como Neisseria spp, Streptococcus spp, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, e espécies de Actinomyces, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Peptostreptococci e Fusobacterium são muitas vezes isoladas na nasofaringe
e nas tonsilas palatinas em crianças saudáveis, porém também em crianças doentes (Brook 2005). Um swab coletado para cultura detecta apenas as bactérias
mais abundantes de uma pequena área na superfície do tecido. A detecção de
bactérias por meio das culturas é, portanto, de significado incerto, porém o
tratamento de infecções crônicas das adenoides e das tonsilas palatinas é frequentemente guiado pelos resultados dessas culturas. A maioria das bactérias
envolvidas no processo patogênico é coberta por um infiltrado inflamatório espesso, localizado dentro dos macrófagos ou infiltrado profundamente e provavelmente não detectado por técnicas de cultura (Swidsinski et al. 2007).
Apesar do uso disseminado de antibióticos na comunidade, a adenotonsilite
é frequentemente recorrente e resistente ao tratamento. Isso leva a uma dependência de antibióticos, bem como muito tempo de ausência da escola e do trabalho.
Como resultado, a decisão geralmente é feita no sentido de indicar a tonsilectomia
(amigdalectomia) ou a adenoidectomia (Swidsinski et al. 2007). A falha na resolução da doença usando antibióticos levou-nos a acreditar que a infecção resulta
de biofilmes resistentes ou de flora nasofaríngea normal (Chole & Faddis 2003).
No entanto, não fomos capazes de apoiar ou refutar essas teorias usando técnicas
tradicionais de cultura.
Até recentemente não havia relatos da organização espacial e da composição de bactérias no tecido adenotonsilar. Isso mudou após um estudo realizado
por Swidsinki et al que investigou a composição in situ da microbiota de tonsilas
hipertrofiadas e de tecido adenoideano usando uma ampla gama de sondas oli-
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gonucleotídicas fluorescentes direcionadas ao rRNA bacteriano (Swidsinski et
al. 2007). Este estudo analisou tecidos de tonsilas palatinas e adenoides obtidos
durante a cirurgia de 70 pacientes, com idades entre 13 meses e 38 anos de idade.
A indicação para a cirurgia, em todos esses pacientes, foi por obstrução das vias
aéreas ou por infecções recorrentes. No entanto, nenhum desses pacientes apresentava sinais de infecção no dia da cirurgia. Após a análise do tecido, observouse que 83% dos pacientes apresentavam múltiplos focos de infecções purulentas
ainda ativos na tonsila palatina e no tecido adenoideano. Os autores encontraram
nas tonsilas palatinas infiltração difusa por bactérias, micro abscessos, bactérias
aderentes ao epitélio, criptas cheias de pus e bactérias, e respostas inflamatórias
bem nítidas, com macrófagos contendo bactérias fagocitadas. Nosso grupo também demonstrou o mesmo, em uma tonsila palatina de paciente com tonsilite
recorrente (Figuras 1, 2 e 3). Foi notado que Bacteroides e Streptococcus eram
encontrados de maneira habitual nas criptas, o Haemophilus influenzae infiltrado no tecido, e Fusobacteria, Pseudomonas e Burkholderia foram encontradas
somente em infiltrados bacterianos aderidos e em camadas. O microbioma era
polimicrobianao dentro destes tecidos (Swidsinski et al. 2007).

Figura 1. Secção coronal de uma tonsila palatina humana. As células CD3 com coloração marrom
identificam as células T e as CD20, coradas em negro, identificam as células B. A coloração pelo
Gram com violeta cristal, seguida por safradina, foi usada para identificar a bactéria e ressaltar o
tecido conjuntivo de suporte. O MetaSystems Vslide Scanner capturou esta imagem com alta-resolução. As bactérias aparecem em azul e podem ser vistas dentro do sistema da cripta tonsilar.
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Figura 2. Secção coronal de uma tonsila palatina humana. As células CD3 com coloração marrom
identificam as células T e as CD20, coradas em negro, identificam as células B. A coloração pelo
Gram com violeta cristal, seguida por safradina, foi usada para identificar a bactéria e ressaltar o
tecido conjuntivo de suporte. O MetaSystems Vslide Scanner capturou esta imagem com alta-resolução. As bactérias aparecem em azul e podem ser vistas dentro do sistema da cripta tonsilar e do
parênquima tecidual.

As conclusões que podem ser tiradas deste estudo são que a hipertrofia
das tonsilas palatinas e da adenoide parecem resultar da presença de múltiplas bactérias patogênicas. Isso muda a perspectiva de que a adenotonsilite
crônica é o resultado de um único microorganismo bacteriano que coloniza a
superfície do tecido (Swidsinski et al. 2007). Com o conhecimento de que vários
grupos de de bactérias estão localizadas através do tecido, podemos concluir
que o swab de superfície obtido para cultura pode não estar dando uma uma
visão clara do microorganismo causador envolvido na doença. Este conhecimento também sugere que a patogênese da hiperplasia tecidual é provavelmente secundária a uma gama altamente diversificada de múltiplos microorganismos oportunistas, comensais e patogênicos e à resposta imunológica
aos mesmos. A presença dessas bactérias em todo o tecido de pacientes sem
sinais de infecção, no momento da cirurgia, enfatiza nossa falta de compreensão
da patogênese da doença e implica na necessidade de intensificar nossa busca
por novas estratégias diagnósticas e terapêuticas (Swidsinski et al. 2007).
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Figura 3. Secção coronal de uma tonsila palatina humana. As células CD3 com coloração marrom identificam as células T e as CD20, coradas em negro, identificam as células B. A coloração
pelo Gram com violeta cristal, seguida por safradina, foi usada para identificar a bactéria e ressaltar o tecido conjuntivo de suporte. O MetaSystems Vslide Scanner capturou esta imagem com
alta-resolução. As bactérias aparecem em azul e podem ser vistas dentro do sistema da cripta
tonsilar e do parênquima tecidual.

Bactérias Intracelulares
Não só as bactérias demonstraram estar localizadas em vários locais anatômicos nas tonsilas palatinas e nas adenoides, mas também foram relatadas no intracelular (Stępińska et al. 2014). Recentemente, foram observadas em biópsias obtidas da
orelha média de crianças com otite média com efusão, a persistência de S. pneumoniae e de H. influenzae dentro dos biofilmes na superfície dos tecidos (Thornton
et al. 2011). Este estudo sugere que os patógenos intracelulares e os contidos
no biofilme podem contribuir para a patogênese da hiperplasia adenotonsilar
(Stępińska et al. 2014). No entanto, observar a localização de bactérias intracelulares
é difícil e apenas duas abordagens até agora mostraram ser bem sucedidas. Estas são
para isolar uma população definida de células do tecido por separação imunomagnética e depois analisar o conteúdo das células, ou para observar microscopicamente as
células eucarióticas em biópsias de tecidos (Forsgren et al. 1994).
Numa tentativa de identificar bactérias intracelulares, foram isoladas bactérias
viáveis, a partir de células que expressam o marcador de monócitos / macrófagos
CD14 em tecido de tonsilas palatinas e de adenoide. Amostras de adenoides e das
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tonsilas palatinas foram obtidas de crianças com e sem infecção recorrente. O grupo
com hiperplasia adenoideana que não sofria de infecção recorrente foi designado
como grupo controle. Após demonstrar que era possível a separação imunomagnética de células CD14 + e posterior isolamento de patógenos intracelulares, os autores observaram a coexistência de Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e
Haemophilus influenzae dentro de células CD14 + (Stępińska et al. 2014). Os autores também conseguiram demonstrar através do uso da hibridização fluorescente
in situ (fluorescent in situ hybridization - FISH) com sondas universais EUB388,
e espécies-específicas, que bactérias intracelulares foram detectadas com frequência duas vezes maior do que através de técnicas convencionais de cultura.
Concluiram que a técnica FISH é mais sensível que a cultura para identificar as
bactérias intracelulares (Stępińska et al. 2014).
16SrRNA Gene Based Pyrosequencing
Compreender a organização espacial das bactérias no tecido adenoideano e
no tecido da tonsila palatina e reconhecer a presença de bactérias intracelulares
aumentou drasticamente nossa compreensão do microbioma nesses órgãos. Na tentativa de caracterizar todo o microbioma da adenoide, Ren et al usaram técnicas
16S rRNA, independentes de cultura, para pesquisar as comunidades bacterianas
em 67 adenoides de pacientes retiradas por cirurgia (Ren et al. 2013). Este estudo revelou que haviam diversas comunidades bacterianas nas adenoides que eram
muito distintas de outros locais dentro do corpo humano. Embora tenham sido observadas grandes diferenças interpessoais entre os microbiomas dos participantes
do estudo, havia conjuntos básicos compartilhados entre pessoas e que poderiam
ser classificadas com base na composição de espécies bacterianas em pelo menos
cinco tipos principais. Estes resultados suportam a hipótese do “reservatório de
patógenos”, dado que os patógenos comuns da otite média eram abundantes e
prevalentes no tecido adenoideano. Ren et al também encontraram evidências
que apóiam a teoria da interferência bacteriana no sentido de que muitos patógenos comuns mostraram relações de “não-coexistência” com os membros
não patogênicos do microbioma comensal (Ren et al. 2013).
Outro grupo analisou os espécimes de tonsila palatina, adenóide e orelha média de um único paciente pediátrico com otite média crônica secretora. Eles usaram a análise de pirosequenciamento com base no gene 16SrRNA e detectaram 17
famílias bacterianas peculiares, com 12, 9 e 9 famílias bacterianas das amostras
da adenoide, tonsila palatina e orelha média, respectivamente. (Liu et al. 2011).
Os autores mostraram que várias bactérias, incluindo os Streptococcaceae, Pasteurellaceae, Fusobacteriaceae, e as Pseudomonadaceae, dominavam o microbioma
da adenoide. Aproximadamente 70% do microbioma da tonsila palatina era composto por Streptococcaceae e que acima de 80% do microbioma da orelha média
foi dominado por Pseudomonadaceae (Liu et al. 2011). Sua conclusão foi que a
sobreposição do microbioma entre a tonsila palatina e a orelha média era mínima.
No entanto, o microbioma da adenoide era formado por grupos bacterianos da
tonsila palatina e da orelha média (Liu et al. 2011). Isso apóia a hipótese do “reservatório de patógenos”, no sentido de que a adenoide atua como um reservatório de bactérias, tanto para a tonsila palatina quanto para a orelha média.
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A compreensão do papel do microbioma na doença só pode ser alcançada
se o microbioma de indivíduos sem infecção recorrente for conhecido. Não há
relatos de comparação entre o microbioma das criptas das tonsilas palatinas em
adultos e crianças com tonsilite recorrente, em comparação com adultos e crianças com hiperplasia tonsilar e sem história de infecção recorrente. A análise filogenética de pirosequenciamento baseada no gene A16S rRNA com identificação
da maior parte do microbioma para o nível de espécie foi realizada (Jensen et al.
2013). Foi encontrado um complexo microbioma composto por uma taxa de 42
e 110 gêneros em adultos e crianças. Dentro desses taxas, havia um microbioma
central de 12 gêneros abundantes que foi observado em todas as amostras, independentemente da idade, presença ou ausência de infecção recorrente. O Streptococcus pseudopneumoniae foi encontrado em todas as amostras de pacientes.
Neisseria species, Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae foram
essencialmente detectatos somente em crianças. Anaerobios como Porphyromonas e Prevotella que são associados com doença periodôntica foram mais abundantes nos adultos. Entretanto o Fusobacterium foi mais abundante nas crianças.
A análise Unifrac mostrou que os Streptococcus intermedium, Fusobacterium
necrophorum, e a Prevotella melaninogenica/histicola foram associados com a
tonsilite recorrente no grupo de pacientes adultos e espécies como os Streptococcus pyogenes e os Staphylococcus aureus foram escassas (Jensen et al. 2013).
Estes resultados sugerem ainda que a tonsilite recorrente é uma infecção
polimicrobiana com uma patogênese complexa e ainda não compreendida
de maneira completa.
Discussão
A hiperplasia das adenoides e tonsilas palatinas, com ou sem infecção, é causa de morbidade importante nas populações adulta e pediátrica. Apesar de este ser
um dos problemas médicos mais comuns, nossa compreensão da patogênese desse
processo é limitada (Swidsinski et al. 2007). Nossa compreensão do microbioma
tem sido, durante a maior parte da história, limitada às técnicas tradicionais de cultura. Embora exista uma cura para a doença na forma de uma adenotonsilectomia
(adenoamigdalectomia), é preciso enfatizar que essa cirurgia não é isenta de riscos
e não compreendemos totalmente os efeitos que ela tem sobre o desenvolvimento
do sistema imunológico. Além disso, nem todo paciente é elegível para cirurgia, e
se este for o caso, eles geralmente são submetidos a múltiplos ciclos de antibióticos, que além de serem frequentemente ineficazes, podem estar causando efeitos
prejudiciais ao desenvolvimento do sistema imunológico.
Com a introdução de antibióticos, o declínio da febre reumática aguda
nos países ocidentais e a incidência decrescente de adenotonsilites crônicas,
a cirurgia tornou-se menos frequente e, portanto, é mais importante do que
nunca entender a patogênese desses processos patológicos (Swidsinski et al.
2007). Na verdade, é preciso perguntar por que razão estamos realizando
a cirurgia, exceto para reduzir mecanicamente os tecidos aumentados e
obstruídos. A resposta mais provável é remover os focos purulentos crônicos que existem no tecido, mesmo na ausência de sinais clínicos de infecção
(Swidsinski et al. 2007).
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Nossa falta de compreensão desses processos de doença deve, em parte,
ser devido à incapacidade de decifrar com precisão o microbioma do tecido adenoideano e tonsilar, usando técnicas tradicionais de cultura. Esta área sofreu um
progresso significativo com a introdução da pirosequenciação com base no gene
16SrRNA, como descrito anteriormente. Todos os estudos sobre o microbioma
humano, independentemente de onde ocorrem no corpo, visam determinar se
existe um conjunto básico de espécies microbianas (Turnbaugh et al. 2007).
Tem sido proposto que a homeostase e a saúde podem ser atribuídas à manutenção de um microbioma central (Ren et al. 2013; Turnbaugh et al. 2007). A
existência de um microbioma central foi confirmada no intestino, e agora Ren et
al avançaram muito para a identificação de um microbioma central nas adenoides,
observando que o Streptococcus estava presente em todas as amostras de adenoide, sendo o gênero mais abundante em geral (Ren et al., 2013).
Conclusão
À medida que mais estudos com microbioma forem realizados na área de
hipertrofia adenotonsilar, espera-se que pesquisas direcionadas ao 16S rRNA continuem a revelar padrões que apóiem ou refutem a teoria de “reservatório de
patógenos” e a teoria da hipótese de “interferência bacteriana” e melhorem
nossa compreensão da relação entre a microbiota das tonsilas palatinas, das
adenoides e das infecções das vias aéreas superiores (Ren et al. 2013). É nossa
esperança que um dia este conhecimento nos ajude na busca de novas estratégias diagnósticas e terapêuticas.
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