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RESUMO 

 

O reaparecimento de manifestações clínicas após tratamento eficaz, neste texto 

identificado como recaída, tem sido pouco avaliado. Assim, foram estudados os casos 

de recaída observados em 400 pacientes, 93 com a forma aguda/subaguda (FA) e 307 

com a crônica (FC), que já tinham apresentado cura aparente, isto é, com cura clínica, 

normalização da velocidade de hemossedimentação e cura sorológica – caracterizada 

pela presença de   teste negativo à  imunodifusão dupla em gel de agar por dois anos. 

Vinte e um (5,2%) desses pacientes apresentaram recaídas da doença. Três (14,3%) 

eram do sexo feminino e 18 (85,7%) do masculino, com razão de masculinidade de 6:1.  

Dos 21 pacientes com recaída, 15 (4,8%) apresentavam a FC e 6 (6,4%) a FA (p>0,05). 

As reativações ocorreram de 46 a 296 meses após introdução do tratamento (Md=96) e 

de 4 a 267 meses (Md= 60) após sua suspensão. As formas clínicas não diferiram 

quanto aos tempos decorridos até a reativação. O diagnóstico sorológico de recaída pela 

IDD foi feito em apenas 45% dos casos, o que levou à avaliação de outros testes para 

esse fim. Assim, foi realizado o enzimaimunoensaio (ELISA) e o immunoblotting (IB).  

A sensibilidade da IDD e do ELISA / 0,710 foi 76,1% em amostras de soro obtidos no 

pré-tratamento (p=0,25). No diagnóstico de recaída, a sensibilidade da IDD foi menor 

que no pré-tratamento (80% vs 45%; p=0,017), enquanto o ELISA / 0,710 foi igual 

(80% vs 65%;p=0,125). A sensibilidade do IB para diagnóstico de recaída foi de 12,5% 

na identificação da gp70 e 43,8% na da gp43 (p<0,05). A avaliação da acurácia do teste 

ELISA revelou sensibilidade de 96%, especificidade de 95%, valor preditivo positivo de 

95%, valor preditivo negativo de 96% e acurácia de 95,5% quando o cut-off  utilizado 

foi a densidade óptica de 0,710, obtido em função da construção da receiver operator 

characteristc – ROC, para um intervalo de confiança (IC) de 95%; para um IC de 99% e 



cut-off de 0,850, esses valores foram, respectivamente, 96,9%, 95,1%, 95%, 97%, 96%. 

Reações cruzadas foram observadas com soros de pacientes com tuberculose (41,4%), 

histoplasmose (35,8%) e bola fúngica aspergilar (43,5%). Esses achados demonstram 

que o teste ELISA / 0,710 deve ser o método de escolha para diagnóstico de recaída da 

PCM. A baixa a sensibilidade dos métodos sorológicos para detectar essa situação 

clínica, talvez se deva à ação de antifúngicos e, ou, da resposta imune dos pacientes, 

levando a alterações da composição antigênica dos fungos responsáveis pela recaída, 

que induziriam a produção de anticorpos que não reconhecem os antígenos utilizados na 

rotina dos testes sorológicos. Assim, métodos diagnósticos baseados em proteômica 

poderiam contribuir para a solução deste problema. Por fim, enquanto métodos 

sorológicos mais sensíveis e específicos são ensaiados, deve-se continuar a dar especial 

atenção ao diagnóstico micológico de recaída da PCM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The reappearance of clinical manifestations after efficacious treatment, here 

identified as relapse, has been rarely evaluated. Thus, the cases of relapse observed in a 

cohort of 400 patients, 93 with acute/subacute form (AF) and 307 with chronic form 

(CF) were studied. They had already reached apparent cure, characterized as clinical 

cure, normalization of the erythrocyte sedimentation rate and serological cure, with a 

negative double agar gel  immunodiffusion test (DID) for two years after antifungal 

discontinuation. Twenty-one (5.2%) of these patients had relapses. Three (14.3%) were 

female and 18 (85.7%) were male, with a male:female ratio of 6:1. Of the 21 relapsed 

patients, 15 (4.8%) presented the CF and 6 (6.4%) the AF (p>0.05). The relapse 

occurred 46-296 months after introduction of the treatment (Md=8 yrs) and from 4 to 

267 months (Md=5 yrs) after withdrawal. Clinical forms did not differ regarding to the 

time elapsed until relapse. DID was positive in only 45% of the relapsed cases, which 

led to the evaluation of other tests to diagnose this condition. Thus, the enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) was standardized and the cut off was determined using 

the curve receiver operator characteristic – ROC and confidence intervals of 95% and 

99%, showing optical densities of 0.710 and 0.850, respectively. Then, serological 

evaluation was performed using ELISA/0.710 and ELISA/0.850, and immunoblotting 

identifying gp43 (IBgp43) and gp70 (IBgp70). ELISA 0.710 and DID showed the same 

sensitivity, 76.1%, in serum samples obtained before treatment (p=0.25). DID 

sensitivity was lower at relapse than before the initial treatment (45% vs 80%; p=0.017), 

whereas ELISA/0,710 was the same (65% vs 80%; p=0.125). IBgp70 showed a 12.5% 

and IBgp43 a 43.8% sensitivity for diagnosing relapse (p<0.05). ELISA/0.710 showed a 

96% sensitivity, 95% specificity, 95%  positive predictive value, 96% negative 



predictive value and 95.5% accuracy while for IB/0.850 these values were 96.9% , 

95.1%, 95% , 97%, and 96%, respectively. Cross-reactions of ELISA/0.710 were 

observed with serum from patients with tuberculosis (41.4%), histoplasmosis (35.8%) 

and Aspergillus spp fungal ball (43.5%). These findings demonstrate that ELISA/0.710 

should be the method of choice for the diagnosis of PCM relapse. The low sensitivity of 

serological tests to diagnose PCM relapse could be due to the action of antifungal 

compounds and/or to the immune response of patients, with alterations of the antigenic 

composition of the fungi responsible for the relapse, which would induce the production 

of antibodies that do not recognize the antigens used in the routine serological tests. 

Therefore, diagnostic methods based on proteomics could contribute to the solution of 

this problem. It is worth mentioning that special attention should be given to the 

mycological diagnosis of relapse in PCM until more sensitive and specific serological 

methods are tested. 
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A) Introdução geral 

1. Aspectos gerais da paracoccidioidomicose 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada por fungos 

termodimórficos do complexo Paracoccidioides brasiliensis e do complexo 

Paracoccidioides lutzii 
1. Confinada à América Latina, é endêmica em área que se 

estende do México à Argentina2. Apesar de incompletos, os dados disponíveis indicam 

maior incidência dessa micose no Brasil, onde é diagnosticada com grande frequência 

no Estado de São Paulo.3 

Foi descrita pela primeira vez por Adolpho Lutz4 em 1908 que, em lesões bucais 

de dois pacientes de São Paulo, encontrou fungos esféricos, com morfologia diferente 

da revelada pelo Coccidioides immitis. As principais manifestações clínicas dos 

pacientes incluíam amolecimento dos dentes e comprometimento de mucosa oral, 

laringe, linfonodos, glândula salivar e traquéia. Lutz registrou que o exame 

histopatológico desses pacientes revelava reação tuberculóide com fungos, células 

gigantes, células epitelióides e fungos com exo-esporulação. Esse pesquisador também 

isolou o fungo em cultivo, demonstrou a existência das fases micelial em cultivo à 

temperatura ambiente e leveduriforme em pacientes infectados, e reproduziu a doença 

em cobaios. Deve-se registrar que poucos pesquisadores foram tão completos ao 

descreverem uma nova doença e seu agente etiológico. 

Essa micose foi inicialmente denominada Blastomicose Sul-Americana (BSA) 

ou Doença de Lutz, Splendore e Almeida5. No entanto, a oficialização do termo 

paracoccidioidomicose se deu no First Pan American Symposium on 

Paracoccidioidomycosis, realizado em Medellín, Colômbia, única denominação 

utilizada por Ayello em sua conferência de abertura, na qual abordou aspectos históricos 
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dessa micose sistêmica6. Essa denominação se justifica, pois casos autóctones de PCM 

já tinham sido descritos na América Central, e no México, motivo pelo qual deixava de 

ser unicamente sul-americana. Além disso, já se iniciava uma nova abordagem na 

sistemática de fungos, ligando-se o nome da doença ao de seu agente etiológico. 

Uma das principais características desse fungo imperfeito é o dimorfismo 

térmico. Em tecidos humanos e em culturas mantidas a 37°C apresenta-se na fase 

leveduriforme, sua forma patogênica, com parede rica em α-glucana. Em temperatura 

ambiente apresenta-se na fase filamentosa, sua forma infectante, que ocorre em 

natureza, com parede rica em β-glucana.1 

Apesar de existirem áreas endêmicas bem definidas para este patógeno, o nicho 

ecológico de sua fase sapróbia continua mal caracterizado, devido ao pequeno número 

de vezes em que o fungo foi isolado do ambiente7,8 ao longo período de latência da 

doença9 e ao pequeno número de relatos da doença em animais domésticos10 ou 

selvagens11,12. Em 1986, Naiff et al.13 relataram o isolamento de P. brasiliensis em tatus 

(Dasypus novemcinctus) estudados em Tucuruí - Pará, área considerada não-endêmica 

para esta doença. 

Admite-se que a infecção seja adquirida quando propágulos da fase micelial do 

fungo são inalados, instalando-se nos alvéolos pulmonares. A seguir, o fungo passa à 

fase leveduriforme, transformação considerada fundamental para que se estabeleça a 

infecção14,15. O fungo pode, então, se disseminar por via hematogênica e,ou, linfática 

para qualquer parte do organismo.14 A penetração cutânea direta do fungo é muito rara, 

apesar de ter sido documentada em alguns casos, em acidentes com espinhos e em 

laboratório.  
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Ao entrar no organismo, P. brasiliensis pode ser destruído imediatamente ou 

multiplicar-se, produzindo uma lesão de inoculação e se disseminando para linfonodos 

regionais. Desta forma, constitui-se o complexo primário, formado pelo pólo 

parenquimatoso, pela linfangite ascendente e pelo pólo ganglionar. A infecção 

paracoccidióidica pode regredir ou progredir, dependendo de fatores ligados ao fungo e 

ao hospedeiro. A regressão pode ser acompanhada de destruição de todos os fungos, 

formando-se cicatriz local estéril ou se acompanhar da persistência de focos 

quiescentes, com fungos viáveis. A progressão da infecção determina o aparecimento de 

sinais e sintomas, o que caracteriza a doença ativa16. Os focos latentes podem apresentar 

reativação posterior, denominada reinfecção endógena, e levar à doença ativa. 

As manifestações clínicas da PCM se relacionam, em geral, ao 

comprometimento de pulmões, pele, mucosa das vias aerodigestivas superiores, 

adrenais e de órgãos ricos no sistema fagocítico mononuclear, tais como fígado, baço, 

linfonodos e medula óssea14. No entanto, deve-se registrar que a PCM pode 

comprometer qualquer órgão, aparelho ou sistema. 

A PCM se apresenta sob três formas clínicas principais: forma aguda ou 

subaguda, forma crônica e forma residual. A forma aguda ou subaguda, também 

chamada forma juvenil, é responsável por 20 a 25% dos casos, acomete em geral 

crianças, adolescentes e adultos jovens, caracteriza-se por apresentar instalação mais 

rápida, de algumas semanas a poucos meses e apresentar envolvimento predominante do 

sistema reticuloendotelial, isto é, baço, fígado, nódulos linfáticos e medula óssea. Nessa 

forma clínica as manifestações pulmonares são raras e a presença de lesões de mucosa 

das vias aerodigestivas superiores é pouco frequente. Nos tecidos são encontrados 

muitos fungos em multiplicação e granulomas em geral frouxos. A forma crônica ou do 
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adulto ocorre em 75% a 80% dos casos, em geral acomete indivíduos com idade 

superior a 30 anos e que apresentam história clínica de longa duração, com frequência 

acima de seis meses. As manifestações pulmonares são muito frequentes e em geral 

associadas ao comprometimento de outros órgãos, tais como mucosa das vias 

aerodigestivas superiores, pele e, por vezes, adrenais. As formas residuais, também 

denominadas sequelas, são observadas após tratamento e se caracterizam pelas 

manifestações clínicas ligadas às sequelas observadas após tratamento, entre as quais se 

destacam fibrose e enfisema pulmonar e síndrome de Addison.17,18 

Como não é doença de notificação compulsória no Brasil, a real prevalência da 

PCM não pode ser calculada. Coutinho et al.19 estudaram 3181 óbitos por PCM no 

Brasil, entre 1980 e 1995, e demonstraram a grande magnitude e a baixa visibilidade 

dessa micose, destacando que constituía a oitava causa de mortalidade por doença 

predominantemente crônica ou repetitiva, entre as infecciosas e parasitárias, e a mais 

elevada taxa de mortalidade entre as micoses sistêmicas. Os autores também relataram 

que a taxa média de mortalidade anual era de 1,45 para um milhão de habitantes. No 

Estado de São Paulo, a paracoccidioidomicose passou a ser de notificação obrigatória a 

partir de junho de 2009. 

A infecção é muito mais frequente que a doença, pois muitos indivíduos se 

infectam com o fungo, mantêm focos latentes por toda a vida e nunca adoecem. 

Inquérito realizado em Pratânia (SP), por meio de reações intradérmicas com 

paracoccidioidina e histoplasmina, no mesmo indivíduo, revelou que 51,2% da 

população eram, ao mesmo tempo, paracoccidioidino-positivos e histoplasmino-

negativos, o que demonstra elevada prevalência de infecção paracoccidióidica, pois os 

outros fungos que poderiam propiciar reação cruzada com antígenos de P. brasiliensis 

não têm sido identificados na região. Esse mesmo estudo revelou que, entre crianças de 



TF Sylvestre   5 

 

5 a 13 anos de idade, essa prevalência era igual a 32,5%, o que demonstra contato 

precoce com o fungo.20 

A PCM é observada em pacientes que tiveram ou se encontram em contato 

direto e prolongado com o solo, como os trabalhadores rurais 3,14,21,22. Predomina em 

indivíduos do sexo masculino, com razão de masculinidade de 7,2:1, e é mais 

prevalente na faixa etária entre 30 e 59 3,21,22,23.O estrogênio pode explicar a menor 

prevalência de PCM em pacientes do sexo feminino, pois retarda ou impede as 

transições micélio-levedura e conídio-levedura, necessárias para que o fungo atinja a 

fase patogênica, o que pode explicar o reduzido número de mulheres afetadas pela 

doença na idade adulta e a observação da mesma prevalência em ambos os sexos em 

pacientes com idade inferior a 13 anos.22,24 

Os doentes com PCM revelam comprometimento imune celular específico, isto 

é, resposta deficiente a antígenos de P. brasiliensis, mas não aos de outros agentes 

infecciosos25. Falhas na apresentação do antígeno, excesso de antígenos e de 

imunocomplexos circulantes e deficiência de receptores para interleucina-2 (IL-2) 

parecem estar ligados a uma resposta insatisfatória das células T. O comprometimento 

da resposta das células T se acompanha de diminuição da atividade fungicida dos 

macrófagos. Portanto, os pacientes apresentam comprometimento do braço Th1 da 

resposta imune celular, com baixos níveis de TNF-α, IFN-γ e IL-2, associado à 

manutenção ou à elevação da produção de IL-5, IL-10 e TGF-β, que caracteriza a 

exacerbação do braço Th2.26 

A produção de anticorpos específicos se encontra aumentada em pacientes com 

as formas aguda e crônica da PCM27. No entanto, além de facilitar a opsonização de 

células fúngicas, não se conhece outra ação dos anticorpos na defesa do hospedeiro. 
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Além disso, deve-se registrar que a gravidade da doença guarda relação inversa com a 

resposta imune celular e direta com os níveis séricos de anticorpos específicos.28,29 

 

1.1. Diagnóstico da paracoccidioidomicose 

O diagnóstico da PCM é feito pela demonstração do P. brasiliensis, seu agente 

etiológico, em materiais clínicos como escarro, lavado bronco-alveolar, material de 

linfonodos, raspado de lesões cutâneas e mucosas e, fragmentos de tecidos, porém 

raramente em líquido cefalorraquidiano (LCR) e sangue.18 

A visualização do P. brasiliensis ao microscópio óptico possibilita a 

identificação de formas típicas da fase leveduriforme, com fungos em brotamento por 

exo-esporulação. Assim, o encontro de formas típicas da fase leveduriforme em 

materiais clínicos, isto é, em mickey mouse ou em “roda de leme”, confirmam a 

etiologia paracoccidióidica.30 

Diversos testes sorológicos foram desenvolvidos na tentativa de auxiliar no 

diagnóstico e no monitoramento de pacientes submetidos ao tratamento específico. Os 

principais testes desenvolvidos para a PCM incluem a fixação de complemento (FC), 

testes de precipitação, tais como o de precipitação em tubos ou em gel de agar - 

imunodifusão dupla (IDD), contraimunoeletroforese (CIE), imunoeletroforese, o teste 

de imunofluorescência indireta (IFI), testes imunoenzimáticos (ELISA) e o Western-

Blot.  

Atualmente, a reação de IDD é o método sorológico utilizado com maior 

freqüência na detecção de anticorpos anti-P. brasiliensis tendo sido considerado teste 

padrão pelos autores do Manual de Vigilância Epidemiológica18. Moreto et al23 

demonstrou que no Laboratório de Doenças Tropicais – Serviço de Micologia, da FMB 
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– UNESP, esse teste apresentava 90% de sensibilidade, 100% de especificidade, 100% 

de valor preditivo positivo, 85,1% de valor preditivo negativo e 93,6% de acurácia, 

destacando sua importância no diagnóstico da PCM. Além do diagnóstico, esse teste é 

útil na determinação da gravidade da doença; assim, títulos mais elevados de anticorpos 

séricos se correlacionam com gravidade, uma vez que refletem uma resposta imune 

adaptativa do tipo humoral, que não revela ação protetora na PCM. 

O teste imunoenzimático - ELISA também tem sido utilizado para a detecção de 

anticorpos circulantes na PCM. Camargo et al.31 mostraram que esse método 

apresentava 95% de sensibilidade. Não houve reação cruzada na técnica de ELISA ao 

utilizar soros de pacientes com aspergilose e antígeno metabólico de P. brasiliensis, 

mas ocorreu em 5% dos soros de pacientes com candidíase e em 10% dos com 

histoplasmose. 

Botteon et al.32 pesquisaram anticorpos anti-P. brasiliensis em doadores de 

sangue utilizando o teste de ELISA. Setecentos indivíduos eram provenientes das áreas 

rural e urbana de Londrina - PR, área endêmica para PCM, e 350 indivíduos eram de 

São Paulo - SP. Os antígenos utilizados foram exoantígeno de P. brasiliensis e gp43 

purificada. Com ambos os antígenos a técnica apresentou 21% de positividade em soros 

de doadores de Londrina e cerca de 1% nos doadores de São Paulo. Esses achados 

demonstram que o método empregado não apresenta 100% de especificidade, desejável 

em um teste sorológico utilizado em diagnóstico. 

Outro trabalho que utilizou o teste de ELISA em doadores de sangue foi 

realizado no noroeste do Paraná. Maluf et al.33 utilizaram exoantígeno de P. brasiliensis 

em 680 soros de doadores e observaram 27% de positividade. Esse valor achado 

compromete a especificidade do método e sugere sua utilização como teste de triagem, 

para diagnóstico da PCM. 



TF Sylvestre   8 

 

Mendes-Giannini et al.34,35 padronizaram o teste ELISA, utilizando como 

antígeno filtrado de cultura da fase leveduriforme do P. brasiliensis. Com títulos 

maiores ou iguais a 1:40, mostraram que o teste alcançou 100% de sensibilidade e 88% 

de especificidade. A falta de especificidade foi observada devido à reação cruzada com 

soros de pacientes com histoplasmose e lacaziose, também denominada doença de Jorge 

Lobo. Contudo, a sensibilidade e a especificidade do ELISA podem variar, dependendo 

do antígeno empregado na reação e do cut-off adotado. Camargo et al.31, utilizando 

como antígeno um filtrado de cultura do fungo e adotando um cut-off de 1:400, 

avaliaram o ELISA em pacientes com Pbmicose e com outras micoses sistêmicas, 

demonstrando sensibilidade de 95% e especificidade de 97%. Em 1986, Cano et al.36 

utilizaram o ELISA com antígenos citoplasmáticos e mostraram que 66% dos soros 

reagiram a títulos maiores ou iguais a 1:128. Apenas 5% dos soros de doadores normais 

e de pacientes com outras micoses sistêmicas reagiram a essa diluição, conferindo 95% 

de especificidade ao teste. Apesar disso, o teste de ELISA oferece algumas vantagens, 

tais como a relativa simplicidade de realização, a capacidade de fornecer resultados 

quantitativos, a durabilidade dos reagentes que podem ser estocados com segurança e, 

também, a elevada sensibilidade, sendo capaz de detectar níveis baixos de anticorpos, 

tal como 0,05 µg/mL37. Além disso, diferentes classes de imunoglobulinas podem ser 

determinadas, permitindo uma avaliação mais precisa da resposta imune humoral dos 

pacientes.27,38 

A reação de IDD apresenta menor sensibilidade que o ELISA, pois se torna 

positiva quando os níveis de anticorpos séricos atingem no mínimo 3 µg/mL37, em 

quanto o teste ELISA é reagente com apenas 0,05 µg/mL.37 

A duração do tratamento ainda constitui aspecto muito discutido entre os 

estudiosos da PCM. Alguns autores propõem que a medicação seja suspensa após 
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recuperação da imunidade celular específica, que seria responsável pela manutenção, 

em estado latente, dos fungos que não tivessem sido eliminados pelo tratamento39. 

Como a avaliação imune celular não é realizada na rotina dos Serviços tem-se feito o 

seguimento dos pacientes com PCM utilizando-se a avaliação dos níveis séricos de 

anticorpos específicos, que diminuem após instituição de tratamento eficaz e que, no 

caso da reação de IDD, chegam a se tornar negativos26. Benard et al.26 demonstraram 

correlação direta entre a regressão dos níveis séricos de anticorpos, até se tornarem não 

reagentes pela contraimunoeletroforese (CIE), e a recuperação da produção de IL-2 e 

IFN-γ. Assim, esse achado sugere que a regressão dos níveis séricos de anticorpos 

específicos anti-P. brasiliensis, avaliados por testes de precipitação em gel, se 

correlaciona com a recuperação da imunidade celular específica, medida pela dosagem 

de IL-2 e IFN-γ e que a obtenção de soros não reagentes corresponde à de produção 

normal destas citocinas, o que permite a utilização deste teste sorológico no controle de 

cura dos pacientes.  

Em trabalho recente, Venturini et al.40 demonstraram que pacientes que 

apresentavam cura aparente, segundo Mendes et al.39, também revelavam números 

normais das subpopulações de linfócitos T (CD3
+, CD4

+ e CD8
+). Portanto, após cura 

clínica, micológica, radiológica e sorológica, por reação de IDD, as sub-populações 

linfocitárias encontravam-se numericamente recuperadas. 

Assim, a ausência de reação de IDD positiva, observada em 10% dos pacientes 

com PCM, implica na perda de importante critério de cura da paracoccidioidomicose, 

que precisa ser substituído por outro, o que constitui um dos objetivos do presente 

estudo. 

 

 



TF Sylvestre   10 

 

2. Objetivos gerais 

O presente estudo teve como objetivos avaliar: 

1. A acurácia do teste ELISA e seu ponto de corte no diagnóstico da PCM; 

2. A contribuição do teste ELISA no seguimento sorológico de pacientes com 

PCM e que não sejam reagentes à reação de IDD; 

3. A prevalência de reativação da PCM após tratamento eficaz, em função da 

forma clínica e do tempo decorrido após instituição e após suspensão do antifúngico; 

4. A sensibilidade da reação de IDD e do teste ELISA no diagnóstico de 

reativação da PCM; 

5. A comparação da sensibilidade da reação de IDD e do teste ELISA em soros de 

pacientes virgens de tratamento e dos mesmos doentes após reativação.       
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B) Artigo 1 – Padronização e acurácia do teste enzimaimunoensaio – ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

 

RESUMO 

Os trabalhos que utilizaram o teste enzimaimunoensaio (ELISA) no diagnóstico 

da paracoccidioidomicose (PCM) revelaram significativa variação de padronização. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo padronizar o teste ELISA, definir seu 

ponto de corte pela construção da curva ROC- receiver operator characteristic, avaliar 

seus parâmetros de acurácia e a frequência de reações cruzadas com doenças que 

constituem diagnóstico diferencial. Os principais fases da padronização foram a 

utilização de 10 µg de antígeno por poço e de conjugado diluído a 1:3000. Foram 

estudados 200 pacientes com PCM confirmada pela identificação da fase leveduriforme 

do Paracoccidioides brasiliensis em material clínico. O grupo controle foi constituído 

por 200 doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu. A avaliação dos parâmetros de 

acurácia do teste ELISA  revelou sensibilidade de 96%, especificidade de 95%, valor 

preditivo positivo de 95%, valor preditivo negativo de 96% e acurácia de 95,5% quando 

o cut-off  utilizado foi a densidade óptica de 0,710,  definido para um intervalo de 

confiança (IC) de 95%; para um IC de 99% o cut-off foi de 0,850 e esses parâmetros 

foram, respectivamente, 96,9%, 95,1%, 95%, 97%, 96%. Reações cruzadas foram 

observadas com soros de pacientes com tuberculose (41,4%), histoplasmose (35,8%) e 

bola fúngica aspergilar (43,5%), quando o cut off foi de 0,710. Quando a tuberculose 

constituir diagnóstico diferencial relevante, deve-se fazer a avaliação sorológica 

utilizando-se ELISA 0,850, quando a frequência de reações cruzadas passa a ser de 

20,7%. O teste ELISA, com a padronização proposta, apresentou parâmetros de 
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acurácia adequados e pode ser levado em consideração no diagnóstico sorológico da 

PCM.  

 

1. Introdução 

O termo ELISA, sigla da expressão inglesa Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay, foi utilizado pela primeira vez por Engvall e Perlmann1, em 1971, e identifica um 

ensaio heterogênio, diferente dos métodos enzimáticos pela técnica de 

imunoperoxidase. O conceito de enzimaimunoensaio heterogênio foi apresentado por 

Miles e Hales, em 1968, mas o emprego de conjugados enzimáticos em imunoensaios 

foi relatado, independentemente, por Engvall e Pulmann e por Van Weemen e Schuers, 

em 1971.2 

Devido à utilidade que o teste ELISA tem tido na rotina laboratorial, alguns 

estudos têm sido desenvolvidos para aprimorar e padronizar este teste, para diagnóstico 

da PCM. No entanto, até hoje não se tem este teste padronizado. 

O teste ELISA tem sido utilizado para a detecção de anticorpos circulantes na 

PCM. Ao se considerar um teste para se detectar anticorpos é relevante considerar a 

técnica usada, o tipo de antígeno (antígeno bruto, filtrado de cultura, antígeno 

modificado, entre outros) a qualidade do antígeno utilizado e como o resultado foi 

interpretado. Outros fatores são causas de variações nos testes sorológicos, como o 

número de casos estudados, a forma clínica e gravidade dos pacientes, entre outros.  

O teste ELISA, apesar de ser considerado um teste mais sensível que a IDD, 

apresenta algumas etapas complexas que podem influenciar nos resultados. Quando se 

analisa o procedimento desde o início, observa-se que na fase de sensibilização da 

placa, não somente o antígeno utilizado se mostra importante, mas também a 
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concentração em que é utilizado. Concentrações variadas de antígeno têm sido usadas 

por diferentes autores para a sensibilização da placa. O tempo de incubação e de 

bloqueio também varia muito entre laboratórios. A diluição inicial do soro do paciente 

também varia: alguns autores utilizam a diluição 1:50, enquanto outros a de 1:100.  

Outra diferença entre os protocolos é a concentração do conjugado, que varia de 

1:1.000 a 1:10.000, além da concentração do revelador. São muitas as variáveis que 

influenciam no resultado principalmente a forma de se interpretar as leituras do teste. 

Camargo et al.3 avaliaram o ELISA em soros de 20 pacientes com PCM e em 20 

indivíduos saudáveis, utilizando o antígeno metabólico (filtrado de cultura) da fase 

leveduriforme do Paracoccidioides brasiliensis e padronizaram uma diluição inicial do 

soro igual a 1:400. Demonstraram que esse método apresentava 95% de sensibilidade, 

100% de especificidade, 100% valor preditivo positivo e 95,2% valor preditivo 

negativo. Não houve reação cruzada na técnica de ELISA ao utilizar 20 soros de 

pacientes com aspergilose, mas ocorreu em 5% dos 20 soros de pacientes com 

candidíase e em 10% dos 10 soros de pacientes com histoplasmose. 

Mendes-Giannini et al.4,5 também padronizaram o teste ELISA, utilizando como 

antígeno o filtrado de cultura da fase leveduriforme de três isolados do P. brasiliensis 

(Pb113, 150 e 666) e a diluição de 1:40 como valor de corte. Ao estudar 69 pacientes 

com PCM e 122 indivíduos saudáveis, demonstraram que o teste apresentava 100% de 

sensibilidade e 88% de especificidade. A falta de especificidade foi observada devido à 

reação cruzada com soros de pacientes com histoplasmose e lacaziose, também 

denominada doença de Jorge Lobo. Contudo, a sensibilidade e a especificidade do teste 

ELISA podem variar, dependendo do antígeno empregado na reação e do cut-off 

adotado.  
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Em 1986, Cano et al.6 utilizaram o teste ELISA com antígenos citoplasmáticos 

(B 339), no estudo de 101 soros de pacientes com paracoccidioidomicose, 11 de 

pacientes com histoplasmose, 18 de pacientes com coccidioidomicose, 20 de  pacientes 

com aspergilose, 12 de pacientes com candidíase, 15 de pacientes com criptococose, 50 

de pacientes com tuberculose e 76 de indivíduos saudáveis. Demonstraram que 66,3% 

dos soros reagiram a títulos maiores ou iguais a 1:128. Apenas 5% dos soros de 

doadores normais e de pacientes com outras micoses sistêmicas reagiram a essa 

diluição, conferindo 94,7% de especificidade ao teste, 94,4% de valor preditivo 

positivo, 67,9% de valor preditivo negativo e 78,5 de acurácia. 

O teste de ELISA oferece algumas vantagens, tais como a relativa simplicidade 

de realização, a obtenção de resultados quantitativos, a durabilidade dos reagentes, que 

podem ser estocados com segurança e, também, a elevada sensibilidade, sendo capaz de 

detectar níveis baixos de anticorpos, tal como 0,05 µg/mL7. Além disso, pode ser 

utilizado na avaliação de diferentes classes de imunoglobulinas, permitindo uma 

avaliação mais precisa da resposta imune humoral dos pacientes.8,9 

Botteon et al.10 pesquisaram anticorpos anti-P. brasiliensis em 350 soros de 

doadores de sangue utilizando o teste ELISA. Setecentos indivíduos eram provenientes 

das áreas rural e urbana de Londrina - PR, área endêmica para PCM, e 350 indivíduos 

eram de São Paulo - SP. Os antígenos utilizados foram exoantígeno de P. brasiliensis e 

gp43 purificada. Com ambos os antígenos a técnica apresentou 21% de positividade em 

soros de doadores de Londrina e cerca de 1% nos doadores de São Paulo. Esses achados 

demonstram que o método empregado apresenta especificidade igual a 79%, muito 

baixa para bom teste. 

O ELISA também foi utilizado na pesquisa de anticorpos anti-P. brasiliensis em 

doadores de sangue na região do Paraná. Maluf et al.11 utilizaram exoantígeno de P. 
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brasiliensis em 680 soros de doadores e observaram 27% de positividade, o que 

significa especificidade de 73%, achado que confirma os resultados de Botteon et al.10  

O presente estudo teve como objetivo padronizar o enzimaimunoensaio 

(ELISA), definir seu ponto de corte através da construção da curva ROC- receiver 

operator characteristic e avaliar os parâmetros de acurácia do teste. 

 

2. Indivíduos e Métodos 

2.1. População estudada 

2.1.1. Na determinação dos parâmetros de acurácia 

Foram estudados 200 pacientes com PCM confirmada pela identificação da fase 

leveduriforme do Paracoccidioides brasiliensis em material clínico e, ou, pela 

identificação de anticorpos específicos pela reação de imunodifusão dupla em gel de 

agar (IDD). O grupo controle foi constituído por 200 doadores de sangue do 

Hemocentro de Botucatu, instalado na FMB - UNESP, que residem na mesma região de 

onde procedem os pacientes, e que é considerada hiper-endêmica de PCM.  

Os critérios para inclusão dos pacientes no estudo foram os seguintes: a) casos 

confirmados de PCM, caracterizados pela presença de quadro clínico sugestivo e pela 

identificação de formas típicas da fase leveduriforme de P. brasiliensis em um ou mais 

materiais clínicos; b) casos prováveis de PCM, caracterizados pela presença de quadro 

clínico sugestivo e de anticorpos séricos específicos detectados pela reação de IDD. Os 

critérios de exclusão foram os seguintes: presença de outras doenças sistêmicas de 

origem infecciosa, inflamatória ou neoplásica como co-morbidade; gestação; lactação; 

antecedente de hipersensibilidade ou grave efeito colateral a azólicos ou cotrimoxazol; 

uso concomitante de medicação que possa interagir com esses antifúngicos ou alterar 

seus níveis séricos; uso concomitante de outros antifúngicos. 
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2.1.2. Na determinação de curvas sorológicas de seguimento dos pacientes 

Foram encontrados no estudo 41 pacientes com PCM confirmada e com 

pesquisa persistentemente negativa de anticorpos séricos específicos na reação de IDD, 

oito dos quais foram selecionados para avaliação do teste ELISA por terem seguimento 

mais prolongado. Também foram selecionados oito pacientes com sorologia 

inicialmente positiva na reação de IDD, por pareamento com os oito primeiros, na 

relação 1:1, em função de sexo, idade na admissão no Serviço (±2 anos), forma clínica e 

gravidade (tabela 1). Para a realização do teste ELISA nos oito casos que apresentaram 

sorologia persistentemente não reagente na IDD, foram selecionados cinco soros de 

cada paciente, como se segue: a primeira amostra correspondia ao pré-tratamento; a 

segunda, ao momento em que o paciente apresentou cura clínica e normalização da 

velocidade de hemossedimentação (VHS); a terceira, ao momento que corresponderia à 

negativação sorológica observada em pacientes com sorologia inicial positiva, tempo 

calculado em função da forma clínica e gravidade12; a quarta, era metade do tempo 

decorrido entre as coletas da segunda e terceira amostras; a última, colhida dois anos 

após a terceira. Nos outros oito pacientes em que a sorologia era positiva na IDD, 

quando o último soro de cada paciente ainda se revelava positivo ao teste ELISA, novas 

amostras foram incorporadas ao estudo, até que se conseguisse uma curva que se 

estendesse à negativação sorológica. Foi realizada a curva de regressão da evolução 

sorológica realizada pela IDD e pelo teste ELISA nos pacientes IDD-positivos e pelo 

teste ELISA nos IDD-negativos. Foi feita a comparação das curvas sorológicas de IDD 

e do teste ELISA em pacientes IDD-positivos. 
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Tabela 1 – Caracterização de 8 pacientes com paracoccidioidomicose e sorologia 

persistentemente negativa na reação dupla em gel de agar, com pacientes soro-positivos, 

segundo sexo, idade na admissão no Serviço (±2 anos), forma clínica e gravidade. 

Pacientes IDD (1:) Sexo 
Forma 
clínica Gravidade 

Idade 
(anos) 

1 NR  M Cr Grave 48 
2 32 M Cr Grave 48 
3 NR M Cr Grave 34 
4 512 M Cr Grave 34 
5 NR M Cr Grave 49 
6 4 M Cr Grave 50 
7 NR M Cr Moderada 58 
8 16 M Cr Moderada 56 
9 NR M Cr Moderada 63 

10 4 M Cr Moderada 65 
11 NR M Cr Moderada 42 
12 16 M Cr Moderada 44 
13 NR M Ag Grave 10 
14 256 M Ag Grave 8 
15 NR M Cr Leve 37 
16 8 M Cr Leve 35 

IDD: reação de imunodifusão dulpa em gel de agar; M: sexo masculino; Cr: 

crônica; Ag: aguda/subaguda; NR: sorologia persistentemente não reagente. 

 

2.2. Padronização do teste ELISA 

2.2.1. Antígeno utilizado 

Foi utilizado o antígeno filtrado de cultura do Pb-113, produzido  no Laboratório 

de Micologia Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara – UNESP 

(Anexo 1). 

 

2.2.2. Dosagem de proteínas do antígeno de filtrado de cultura do Pb-113 

A dosagem de proteínas do antígeno foi feita através do aparelho de Nanodrop 

(NanoVue Measuring Nucleic Acids and Proteins – GE Healthcare Bio Sciences AB). 
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Foram realizadas três dosagens e a concentração utilizada na placa foi determinada pela 

média dos valores encontrados. Conhecida a concentração do antígeno, foi calculado o 

volume da solução utilizada para sensibilizar a placa.  

 

2.2.3. Concentrações do antígeno de filtrado de cultura (Pb-113) e do conjugado 

IgG cabra anti-IgG humana marcado com peroxidase. 

Foram testadas duas concentrações do antígeno de filtrado de cultura (Pb-113), 

uma de 5 µg/mL e a outra de 10 µg/mL e também, duas diluições do conjugado IgG 

cabra anti-IgG humana marcado com peroxidase (Sigma), uma de 1:3000 e outra de 

1:5000.  Foram utilizadas 44 amostras de soro, 22 de pacientes com PCM confirmada e 

com sorologia positiva à IDD e 22 de controles saudáveis do Hemocentro de Botucatu. 

O teste de Friedman foi utilizado para comparar os resultados obtidos e, desta forma, 

definir a concentração de antígeno e a diluição do conjugado que proporcionaram a 

melhor densidade óptica. 

 

2.2.4. Diluição do soro dos pacientes 

Para essa padronização foram utilizadas as diluições de 1:50, 1:100 e 1:200, 

realizada no Laboratório de Imunodiagnóstico das Micoses do Instituto Adolfo Lutz – 

Serviço da Dra. Adriana Pardini Vicentini.  

 

2.2.5. Determinação do ponto de corte 

O cut-off (ponto de corte) da reação foi definido pela construção da curva 

receiver operator characteristic – ROC e comparado ao valor determinado pela soma 

da média com duas vezes o desvio-padrão, obtido na avaliação dos controles. Os pontos 

de cortes foram determinados pela avaliação da curva segundo especificações de 
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Fletcher & Fletcher 13 e Frei et al.14. Em seu cálculo foram utilizados dois valores de 

intervalo de confiança, 95% e 99%. 

 

2.2.6. Avaliação dos parâmetros de acurácia 

Os parâmetros de acurácia do teste ELISA foram determinados em 200 pacientes 

com PCM e em 200 indivíduos saudáveis (controles) do Hemocentro de Botucatu, para 

determinação da sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo e 

acurácia. Os soros de 28 pacientes com histoplasmose, 23 pacientes com bola fúngica 

aspergilar e 29 pacientes com tuberculose foram utilizados para testar a taxa de falso-

positivos em pacientes com doenças que podem ser diagnóstico diferencial da PCM.  

 

2.3. Análise estatística dos resultados 

A comparação da sensibilidade de dois testes, utilizando-se variável dicotômica, foi 

feita pela prova binomial, segundo as especificações de Siegel.15 

A comparação de frequências para amostras independentes foi feita pelo teste do 

qui-quadrado , segundo as especificações de Siegel.16. 

A comparação das curvas representativas do tempo necessário para obtenção de 

resposta sorológica, em diferentes grupos de pacientes e de técnicas sorológicas, foi 

feita utilizando-se os postos relativos aos dois métodos e calculou-se a regressão para 

cada um que foram posteriormente comparadas as duas regressões pelo teste F.17 

A comparação de quatro tratamentos no mesmo soro foi feita pelo teste de 

Friedman para amostras relacionadas, segundo as especificações de Curi.18 

Para cada teste estatístico aplicado, a rejeição da hipótese de nulidade estará 

vinculada a um erro tipo α igual ou menor que 0,05. 
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3. Resultados 

3.1. Padronização do ELISA 

3.1.1. Dosagem de proteínas do antígeno de filtrado de cultura (Pb-113)  

Foram realizadas três dosagens no aparelho de Nanodrop (NanoVue Measuring 

Nucleic Acids and Proteins – GE Healthcare Bio Sciences AB), a primeira dosagem foi 

de 12,30 mg/mL, a segunda foi de 11,76 mg/mL e a terceira foi de 12,29 mg/mL, a 

média dessas três dosagens resultou e 12,10 mg/mL de proteínas do antígeno filtrado de 

cultura.  

 

3.1.2. Concentrações do antígeno de filtrado de cultura (Pb-113) e do conjugado 

IgG cabra anti-IgG humana marcado com peroxidase. 

Foram preparadas duas placas, que receberam quatro tratamentos. Na primeira 

utilizaram-se 10 µg de Ag/poço com conjugado a 1:5000 (T1) e 5 µg de Ag/poço com 

1:5000 (T2), distribuídos em áreas distintas da placa. Na segunda, utilizaram-se 5 µg de 

Ag/poço com conjugado a 1:3000 (T3) e 10 µg de Ag/poço com 1:5000 (T4), 

distribuídos em áreas distintas da placa. Nas duas placas foram utilizadas 44 amostras 

de soro, 22 delas de pacientes com PCM confirmada e com sorologia positiva na reação 

de IDD e 22 delas com controles saudáveis do banco de sangue da mesma região. As 

maiores densidades ópticas foram obtidas com a utilização de 10 µg de antígeno por 

poço e de conjugado diluído a 1:3000 (tabelas 2,3 e 4). 

 

 

 

 



TF Sylvestre   26 

 

Tabela 2- Densidade óptica, apresentada como mediana, 10. e 30. quartis, obtidos de 

soros de 22 pacientes com paracoccidioidomicose em atividade e 22 indivíduos 

saudáveis utilizando-se quatro tratamentos, que variam em função da quantidade de 

antígeno e da diluição do conjugado utilizadas. 

 Mediana  25% 75% 
T1 0,655B 0,205 1,200 
T2 0,657B 0,201 1,192 
T3 0,683ª 0,261 1,215 
T4 0,715ª 0,255 1,329 

P<0,001 
T1: 10 µg de Ag/poço na diluição de 1:5000 do conjugado; T2: 5 µg de Ag/poço na 
diluição de 1:5000 do conjugado; T3: 5 µg de Ag/poço na diluição de 1:3000 do 
conjugado e T4: 10 µg de Ag/poço na diluição de 1:3000 do conjugado. Letras 
maiúsculas comparam medianas entre si. Letras iguais indicam medianas que não 
diferem entre si, enquanto letras diferentes indicam diferenças estatisticamente 
significantes (p≤0,05). 
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Tabela 3- Densidade óptica, apresentada como mediana, 10. e 30. quartis, obtidos de 

soros de 22 pacientes com paracoccidioidomicose em atividade utilizando-se quatro 

tratamentos, que variam em função da quantidade de antígeno e da diluição do 

conjugado utilizadas. 

 Mediana  25% 75% 
T1 1,200B 0,884 1,340 
T2 1,192B 0,880 1,343 
T3 1,215B 0,913 1,354 
T4 1,329ª 0,989 1,489 

P<0,001 
T1: 10 µg de Ag/poço na diluição de 1:5000 do conjugado; T2: 5 µg de Ag/poço na 
diluição de 1:5000 do conjugado; T3: 5 µg de Ag/poço na diluição de 1:3000 do 
conjugado e T4: 10 µg de Ag/poço na diluição de 1:3000 do conjugado. Letras 
maiúsculas comparam medianas entre si. Letras iguais indicam medianas que não 
diferem entre si, enquanto letras diferentes indicam diferenças estatisticamente 
significantes (p≤0,05). 
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Tabela 4- Densidade óptica, apresentada como mediana, 10. e 30. quartis, obtidos de 

soros de 22 indivíduos saudáveis utilizando-se quatro tratamentos, que variam em 

função da quantidade de antígeno e da diluição do conjugado utilizadas. 

 Mediana  25% 75% 
T1 0,205B 0,164 0,266 
T2 0,201B 0,152 0,256 
T3 0,261ª 0,189 0,352 
T4 0,255ª 0,221 0,357 

P<0,001 
T1: 10 µg de Ag/poço na diluição de 1:5000 do conjugado; T2: 5 µg de Ag/poço na 
diluição de 1:5000 do conjugado; T3: 5 µg de Ag/poço na diluição de 1:3000 do 
conjugado e T4: 10 µg de Ag/poço na diluição de 1:3000 do conjugado. Letras 
maiúsculas comparam medianas entre si. Letras iguais indicam medianas que não 
diferem entre si, enquanto letras diferentes indicam diferenças estatisticamente 
significantes (p≤0,05). 
 
 

 
3.1.3. Sensibilização da placa  

A sensibilização da placa (NUNC-MaxiSorpTM) foi feita com 10 μg do antígeno 

por poço. Então, por placa, foi adicionado um total de 960 μg. Com o valor da dosagem 

do antígeno, calcula-se a quantidade de solução do antígeno que foi adicionada a cada 

placa no momento da sensibilização.  

100 μL --------1200 μg 

    X     ------- 10 μg 

X = 0,8 μL/ μg Ag Pb 113 da solução do antígeno foi adicionada ao tampão 

carbonato-bicarbonato no momento da sensibilização da placa. 
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3.1.4. Diluição do soro dos pacientes 

Os soros foram ensaiados na diluição de 1:100 conforme foi padronizado no 

Laboratório de Imunodiagnóstico das Micoses do Instituto Adolfo Lutz – Serviço da 

Dra. Adriana Pardini Vicentini (dados não mostrados) 

 

3.1.5. Protocolo do ELISA 

As soluções utilizadas e suas concentrações encontram descritas no anexo 1. 

1ª Etapa: sensibilização da placa (NUNC- MaxiSorp™) 

Adicionou-se o antígeno a uma concentração de 88 μg/placa (10 μg/poço) a 11 

mL de tampão carbonato-bicarbonato e homogeneizado. Cada poço foi preenchido com 

100 μL da solução tampão mais o antígeno. A placa foi então levada à estufa a 37ºC por 

2 horas. Em seguida foi mantida em geladeira por 18 horas. 

2ª Etapa: bloqueio da placa.  

Retirou-se a placa da geladeira e lavou-se 5 vezes com 300 μL de solução 

fosfato de sódio tamponada com tween a 0,1% (PBS-T 0,1%)  na lavadora de placa 

(Biotek-Elx 50). O excesso de tampão foi retirado da placa em almofada de papel. Em 

seguida, adicionou-se a solução de bloqueio, albumin from bovine serum – Sigma 

adicionada na solução fosfato de sódio tamponada com tween a 0,1% (BSA+PBS-

T0,1%), 100 μL foram adicionados a cada poço da placa que em seguida, foi colocada 

em temperatura ambiente por 1 hora. 

 

3ª Etapa: teste de ELISA com soro do paciente.  

Após 1 hora em temperatura ambiente, a placa foi lavada 5 vezes com 300 μL de 

PBS-T 0,1%  na lavadora de placas (Biotek-Elx 50). O excesso de tampão foi retirado 

da placa em almofada de papel. Para diluição do soro, foi utilizado BSA+PBS-T0,1% 
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(dissolveu-se 1 g de BSA a 100 mL de PBS-T0,1%). 100 μL foram colocados em toda a 

placa, todos os soros foram diluídos a 1:100, isto é, controles positivos e negativos e 

soros de pacientes. Após adicionar os soros, a placa foi levada à estufa a 37ºC por 1 

hora. Em seguida, a placa foi lavada 5 vezes com 300 μL de PBS-T 0,1%  na lavadora 

de placas (Biotek-Elx 50). O excesso de tampão foi retirado da placa em almofada de 

papel. O volume de 3,67 μL do conjugado foi adicionado em 11 mL de BSA+PBS-

T0,1% (conjugado IgG cabra anti-IgG humana marcado com peroxidase da Sigma) – 

diluição de 1:3000. Então, adicionados 100 μL da solução em cada poço e levado a 

estufa a 37ºC por 1 hora. A placa foi lavada 5 vezes com 300 μL de PBS-T 0,1%  na 

lavadora de placa (Biotek-Elx 50). O excesso de tampão foi retirado da placa em 

almofada de papel. A solução reveladora (substrato) foi composta por 200 μL solução 

tetrametilbenzidina - TMB (5 mg TMB + 1 mL de dimetilsulfóxido - DMSO) mais 2 μL 

de H2O2 30% em 10 mL de tampão citrato-acetato pH 6,0. Adicionou-se então 100 μL 

em cada poço, deixando-se reagir por 30 minutos em estufa a 37ºC. Em seguida a placa 

foi retirada da estufa e adicionada 50 μL da solução ácido sulfúrico 4 N para parar a 

reação do substrato. A leitura espectrofotométrica (Bio-Rad, Marktm Microplate Reader) 

foi efetuada em 450 nm. 

 

 

3.1.6. Ponto de corte e construção da curva ROC - receiver operator characteristic. 

Os pontos de corte do teste ELISA, determinados a partir da construção da curva 

ROC – receiver operator characteristic (figura 1) e avaliados para intervalos de 

confiança iguais a 95% e 99% foram iguais a densidades ópticas de 0,710 e 0,850, 

respectivamente.  
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Figura 1 – Curva ROC – receiver operator characteristic obtida após a 

determinação dos níveis séricos de anti-Paracoccidioides brasiliensis pelo teste 

enzimaimunoensaio - ELISA em 200 pacientes com paracoccidioidomicose em 

atividade (pré-tratamento) e em 200 indivíduos saudáveis, doadores de sangue da 

mesma região. 

 

 

3.1.5. Parâmetros de acurácia do teste ELISA 

Pequena diferença, igual ou inferior a 1%, foi observada nos parâmetros de 

acurácia quando se calculou o cut-off com intervalo de confiança igual a 95% e a 99%, 

como demostra a tabela 5. 
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Tabela 5 – Distribuição dos resultados de ELISA observados em 200 pacientes com 

paracoccidioidomicose e 200 controles saudáveis, segundo os valores do cut-off. 

Avaliação dos parâmetros de acurácia, em função do cut-off utilizado. 

  cut-off = 0,710  cut-off = 0,850 
  Pacientes Controles Total  Pacientes Controles Total 

ELISA + 192 10 202  190 6 200 
 - 8 190 198  10 194 200 

Total  200 200 400  200 200 400 
ELISA: enzimaimunoensaio; S: sensibilidade; E: especificidade; VPP; valor preditivo 

positivo; VPN: valor preditivo negativo e A: acurácia. 

Cut-off = 0,710 {S=96,0%; E=95,0%; VPP=95,0%; VPN=96,0% e A=95,5% 

Cut-off = 0,850 {S=96,9%; E=95,1%; VPP=95,0%; VPN=97,0% e A=96,0% 

 

Os soros de pacientes com histoplasmose, bola fúngica aspergilar e tuberculose 

foram testados pelo teste ELISA para avaliação da prevalência de resultados falso 

positivo, como mostra a tabela 6. Observaram-se elevadas prevalências de resultados 

falso-positivos, principalmente quando a densidade óptica de 0,710 foi utilizada como 

cut-off. A prevalência de testes falso-positivos não variou segundo doença (tuberculose 

= histoplasmose = bola fúngica aspergilar; p>0,05), independentemente do cut-off 

utilizado. No entanto, essa prevalência variou em função do cut-off para soros de 

pacientes com tuberculose (ELISA 0,710 > ELISA 0,850; p=0,016), mas não para os de 

histoplasmose (p>0,05) e bola fúngica aspergilar (p>0,05). Todas as IDDs utilizando o 

antígeno do Pb 113 foram não reagentes para os soros de pacientes com tuberculose, 

histoplasmose e bola fúngica aspergilar. 
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Tabela 6 – Comparação da prevalência de resultados falso-positivos observados em soro 

de pacientes com tuberculose, histoplasmose e bola fúngica aspergilar e dos achados em 

indivíduos saudáveis, no teste enzimaimunoensaio - ELISA com antígeno do Pb 113, 

em função do cut-off. 

  cut-off = 0,710  cut-off = 0,850 
 Indivíduos 

(número) 
Testes falso-

positivos 
No. (%) 

 Testes falso-
positivos 
No. (%) 

Indivíduos saudáveis 200 10     5,0  6     3,0 
Pacientes com:     
Tuberculose 29 12     41,4   6     20,7 
Histoplasmose 28 10     35,8  8     34,8 
Bola fúngica aspergilar 23   10     43,5      8     28,5 
Comparação de prevalências segundo doença: 

Cut-off = 0,710  tuberculose = histoplasmose = bola fúngica 

aspergilar (p>0,05) 

Cut-off = 0,850  tuberculose = histoplasmose = bola fúngica 

aspergilar (p>0,05)  

Comparação de prevalências segundo cut-off: 

Tuberculose: ELISA 0,710 > ELISA 0,850 p=0,016 

Histoplasmose: ELISA 0,710 = ELISA 0,850 p>0,05 

Bola fúngica aspergilar: ELISA 0,710 = ELISA 0,850 p>0,05 

 
 
 
 
 
3.1.6. Avaliação das retas de regressão 

As retas de regressão obtidas no seguimento de pacientes com sorologia positiva 

na IDD revelaram regressão dos níveis séricos em função do tempo, tanto na IDD 

(p<0,0001) quanto no teste ELISA 0,710 (p<0,0001), revelou que ambas as retas se 

comportaram da mesma fora (p=0,96), como revela a figura 2. No entanto, a reta obtida 

com os níveis séricos de anticorpos específicos determinados pelo teste ELISA o,710 
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em pacientes persistentemente negativos na IDD não revelou evolução tão satisfatória 

em função do tempo de tratamento (p=0,29), como revela a figura 3. 
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A  

B  

Figura 2 -  Reta de regressão representativa da variação dos níveis séricos de anticorpos 

anti-P. brasiliensis em função do tempo de tratamento antifúngico, utilizando-se 122 

amostras de soro de oito pacientes com reação de imunodifusão dupla em gel de agar 

(IDD) positiva à admissão, antes do tratamento. A. Reta representativa da evolução da 

IDD (p<0,0001). B. Reta representativa da evolução do teste enzimaimunoensaio – 

ELISA (p<0,0001). Comparadas pelo teste F, as regressões não revelaram diferença 

(p=0,96). 
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Figura 3 -  Reta de regressão representativa da variação dos níveis séricos de anticorpos 

anti-P. brasiliensis, detectados pelo teste enzimaimunoensaio – ELISA, em função do 

tempo de tratamento antifúngico, utilizando-se 40 amostras de soro de oito pacientes 

com reações de imunodifusão dupla em gel de agar (IDD) persistentemente negativas 

(p=0,29). 

 

4. Discussão 

No presente estudo, analisamos a IDD, por apresentar simples execução, baixo 

custo e por já estar bem padronizado, mas com a desvantagem da demora de sua 

execução e baixa sensibilidade nos casos de reativação da PCM.  

Por outro lado, o teste ELISA apresenta elevada sensibilidade e facilidade em 

sua execução, porém ainda não se encontra bem padronizado e revela elevada 

frequência de falsos-positivos em pacientes com diagnóstico diferencial da PCM, como 

tuberculose, histoplasmose e bola fúngica aspergilar. 
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Por esses motivos, o presente estudo objetivou padronizar o teste ELISA e 

avalia-lo no diagnóstico de recaída da PCM, comparando esses resultados com o 

observado em seguimento de pacientes com evolução habitual. 

O método padronizado neste estudo proporcionou sensibilidade e especificidade 

semelhantes ao de outros autores (Camargo et al.3 e Cano et al.6), assim como outros 

parâmetros de acurácia. 

As reações cruzadas observadas em soros de pacientes com tuberculose, 

histoplasmose e bola fúngica aspergilar também foram observados por outros autores. 

No entanto, não se tem informação sobre o estado imune desses pacientes, para que se 

possa fazer uma comparação mais rigorosa. No trabalho de Cano et al.6 o antígeno 

utilizado foi o B-339, diferentemente do Pb 113, utilizado neste estudo. 

A utilização do ELISA 0,850 estaria indicada para reduzir o risco de reações 

falso-positivas em pacientes com tuberculose, fato que não ocorreu com histoplasmose 

e bola fúngica aspergilar. 

O comportamento das retas de regressão autoriza a inclusão do ELISA 0,710 na 

rotina sorológica, juntamente com a IDD, no diagnóstico e seguimento de pacientes 

com PCM, em especial no seguimento por se tratar de exame quantitativo e não semi-

quantitativo, como a IDD, e por sua maior facilidade e rapidez de execução. 

Nos casos de recaída da PCM, o teste ELISA 0,710 traz maior contribuição para 

o diagnóstico, embora ainda deixe a desejar. Por outro lado, na avaliação do 

seguimento, a reta de regressão, determinada com os resultados da avaliação sorológica, 

realizada com o mesmo antígeno Pb113, mostrou baixa relação, não significativa, entre 

a variável independente tempo de tratamento e a variável dependente nível sérico de 

anticorpos específicos. Este achado não parece relacionado apenas ao método utilizado 

– teste ELISA, pois ele se revelou igual à IDD em pacientes com difusão em gel 
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positiva. Logo, é possível que o soro dos pacientes não reconheça o antígeno utilizado, 

pois deve ter sido produzido por um fungo diferente, isto é, modificado durante o 

período de latência ou tratar-se de re-infecção exógena. 
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Observação: “Na realização deste estudo utilizou-se o protocolo de execução do teste 

ELISA padronizado pela Dra. Adriana Pardini Vicentini e sua orientada Luciane Regina 

Franciscone Silva, no Instituto Adolfo Lutz, São Paulo (SP). Portanto, os dados deste 

estudo serão posteriormente incorporados aos observados no Instituto Adolfo Lutz, para 

uma publicação conjunta.” 
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Abstract: 

A review of 400 clinical records of paracoccidioidomycosis (PCM) patients, 93 

with the acute/subacute (AF) and 307 with the chronic form (CF), attended from 1977 

to 2011, selected as to the schedule of release for study by the Office of Medical 

Records at the University Hospital of the Faculdade de Medicina de Botucatu – São 

Paulo State University – UNESP, was performed to detect relapsed cases. The control 

of cure was performed by clinical and serological evaluation using the double agar gel 

immunodiffusion test (DID). In the diagnosis of relapse, DID, enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) and  immunoblotting assay (IBgp70 and IBgp43) were 

evaluated. Out of 400 patients, 21 (5.2%) went through relapse, 18 of them were male 

and 3 were female, 6:1 male/female ratio. Out of the 21 relapsed patients, 15 (4.8%) 

showed the CF, and 6 (6.4%) the AF (p>0.05). The sensitivity of DID and ELISA 

before treatment was the same (76.1%). DID presented higher sensitivity in pre-

treatment (80%) than at relapse (45%; p=0.017), while ELISA showed the same 
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sensitivity (80% vs 65%; p=0.125). The serological methods for identifying relapsed 

PCM patients showed low rates of sensitivity, from 12.5% in IBgp70 to 65.0% in 

IBgp43 identification and 68.8% in ELISA. The sensitivity of ELISA in diagnosing 

PCM relapse showed a strong tendency to be higher than DID (p=0.06) and is equal to 

IBgp43 (p=0.11). In sum, prevalence of relapse was not high in PCM patients whose 

treatment duration was based on immunological parameters. However, the serological 

diagnosis of relapse seemed to be difficult. While more accurate serological methods 

are not available, we pay special attention to the mycological and histopathological 

diagnosis of PCM relapse. Hence, direct mycological, cytopathological, and 

histopathological examinations and isolation in culture for P. brasiliensis must be 

appropriately and routinely performed when the hypothesis of relapse is considered. 

 

Author Summary: 

Paracoccidioidomycosis (PCM) is a systemic mycosis caused by fungi of the 

Paracoccidioides brasiliensis and Paracoccidioides lutzii complexes, which live in the 

soil and affect mainly rural workers in the most productive period of their lives. PCM 

can relapse after effective treatment because quiescent fungi can reactivate. However, 

the physician has to differentiate a relapse from another disease. In the diagnosis of 

relapse, the classical double agar gel immunodiffusion test (DID) and the modern 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and immunoblotting (IB) were 

evaluated. The frequency of PCM relapse and its diagnosis were the objective of this 

study. The prevalence of relapse was low and the new serological tests presented a little 

higher sensitivity than DID. Since the serological tests presented only a moderate 

sensitivity, direct mycological, cytopathological, and histopathological examinations 
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and isolation in culture for the fungi must be appropriately and routinely performed 

when the hypothesis of relapse is considered. 

 

1. Introduction 

Paracoccidioidomycosis (PCM) is a systemic mycosis caused by thermo-

dimorphic fungi from the Paracoccidioides brasiliensis complex and the 

Paracoccidioides lutzii complex [1]. Confined to Latin America, PCM is endemic to the 

area extending from Mexico to Argentina [2]. Although incomplete, the available data 

indicate a higher incidence of such mycosis in Brazil, where they are frequently 

diagnosed in the State of São Paulo [3]. 

PCM is known to be able to reactivate despite effective treatment because of 

quiescent fungi remain and disease relapse is possible. However, a few studies have 

investigated the relapse of paracoccidioidomycosis. A study that was conducted with 58 

patients who were infected with paracoccidioidomycosis and treated with itraconazole 

indicated that there was a relapse in 8 (13.8%) of the cases, where 50.0% of them 

occurred after 36 months of discontinued treatment [4]. 

The gold standard for diagnosing PCM is either the direct visualization of 

characteristic multiple-budding cells in biological fluids and tissue sections, or fungus 

isolation from clinical specimens [5]. Serological tests are useful for diagnosis, severity 

assessment and follow-up, especially the double agar gel immunodiffusion test (DID) 

[6]. 

The ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) test has been the subject of 

a number of publications in regard to the detection of circulating antibodies PCM 

patients [7], although it has not been included in most clinical laboratories. 
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This paper is aimed at evaluating the ELISA test and its ability to detect 

antibodies against Paracoccidioides brasiliensis in PCM relapsed patients. 

 

2.   Patients and Methods 

A prospective study was conducted with patients who were receiving medical 

attention at the Paracoccidioidomycosis Outpatient Service in the Infectious Diseases 

Center of the University Hospital in Botucatu Medical School – UNESP. The need to 

adhere to the treatment   given, as well as, when indicated, the suppression of alcohol 

intake and smoking, was reiterated in all of the outpatient visits. 

 

2.1. Ethics statement 

This study was approved by the Research Ethics Committee of FMB-UNESP. 

Written informed consent was obtained from all participants. Written informed consent 

for participation was given by the patient, legal guardian, or closest relative, or legal 

representative. 

 

2.2 Population under study 

The criteria for the inclusion of the patients in the study were as follows: (A) 

Upon diagnosis: (a) PCM confirmed cases, characterized by the presence of a 

suggestive clinical condition and the identification of typical forms of P. brasiliensis 

yeast phase in one or more clinical materials; (b) PCM probable cases, characterized by 

the presence of suggestive clinical conditions and specific serum antibodies detected by 

the results of the DID test. (B) After treatment: patients showing PCM relapse, 
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characterized by the recurrence of signs and symptoms indicative of PCM, with or 

without the identification of the typical forms of P. brasiliensis yeast phase in any 

clinical specimen, and/or the serology reaction to the DID test. Those in this group have 

also been given the appropriate therapy and have shown clinical cure, experienced a 

normalization of their erythrocyte sedimentation rate (ESR) and a serology regression to 

negative values, and have continued antifungal treatment for at least one year after 

serological cure. 

The exclusion criteria were as follows: presence of other systemic diseases of 

infectious, inflammatory or neoplastic source, such as co-morbidity; pregnancy; 

lactation; history of hypersensitivity or severe side effects in response to azole or 

cotrimoxazole; concomitant use of medicines that can interact with such antifungals or 

change their serum levels or concomitant use of other antifungals. 

 

2.3. Classification of clinical forms  

The categorization of patients and the assessment of disease severity in each 

patient were carried out according to Mendes [8] and the Paracoccidioidomycosis 

Surveillance and Control Guideline [6] by the infectious disease MD responsible for 

attending the patients.  

 

2.4. Review of medical records 

A review of 400 clinical records of PCM patients, 93 of whom with the 

acute/subacute (AF) and 307 with the chronic form (CF), attended from 1977 to 2011 

selected as to the order of release for study by the Office of Medical Records in the 

University Hospital of the Faculdade de Medicina de Botucatu – São Paulo State 

University – UNESP, was performed to detected relapsed cases.  A standard form was 
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filled in per patient containing their name, sex, age, enrollment code at the Hospital, 

date of admission to the service, presence of previous treatment, clinical form, treatment 

start date, and results of diagnostic and serological tests. 

Likewise, a review of the serological records of PCM patients was conducted by 

the Tropical Diseases & Mycology Research Laboratory – Department of Infectious and 

Parasitic Diseases, in Botucatu Medical School – UNESP. 

 

2.5. Appropriate treatment and definition of relapse cases 

Treatment was deemed appropriate if the signs and symptoms of the disease 

were gone, there was a normalization of the erythrocyte sedimentation rate (ESR) and a 

negative reaction to DID could be observed during one year of antifungal medicine 

administration and for at least one year without such therapy. 

 The categorization of cases of relapse was characterized by the reappearance of 

signs and symptoms that were compatible with PCM, with or without the identification 

of the typical P. brasiliensis yeast forms in any clinical specimen, or the reaction to DID 

after the appropriate treatment in patients with confirmed or probable PCM. Five types 

of relapse have been taken into account: (a) clinical, serological and mycological, 

characterized by the reappearance of signs and symptoms compatible with PCM, with 

or without identification of the typical P. brasiliensis yeast forms in any clinical 

specimen, and a positive DID serology test; (b) clinical and serological, characterized 

by the reappearance of signs and symptoms compatible with PCM and a positive DID 

serology test; (c) clinical and mycological, characterized by the reappearance of signs 

and symptoms compatible with PCM, with the identification of the typical P. 

brasiliensis yeast s in their common forms in any clinical specimen; (d) clinical, 

characterized by the reappearance of the clinical signs of PCM, responsiveness to 
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sulfamethoxazole+trimethoprim (TMP+SMZ); and (e) serological, characterized only 

by a positive DID response without clinical signs. 

 

2.6. Antigen used 

 The P. brasiliensis 113 (Pb-113) yeast phase culture filtrate, prepared at the 

Clinical Mycology Laboratory of Araraquara Pharmaceutical Sciences College – 

UNESP, was used to run DID, ELISA and immunoblotting (IB) tests. 

 

2.7. Double agar gel immunodiffusion test  

The serum levels of anti-Pb antibodies were determined through a DID test  

which was run according to the specifications of Restrepo [9]  at the Tropical Diseases 

Experimental Laboratory in Botucatu Medical School – UNESP. 

Non-diluted sera were tested first and then diluted by ½, with serial dilutions 

(x2). 

For each test, positive and negative control sera were included. 

 

2.8. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) – indirect method 

The serum levels of anti-Pb antibodies were determined through an ELISA test 

[10-11], which was run at the Tropical Diseases Experimental Laboratory in Botucatu 

Medical School – UNESP, according to the standard protocol set forth by the Mycosis 

Immunodiagnosis Laboratory of Adolfo Lutz Institute (São Paulo, Brazil). 

The cutoff point was determined by drawing the ROC (receiver operator 

characteristic) curve for 200 PCM patients and 100 healthy subjects (control subjects) 

from Botucatu Blood Bank. The final end point was statistically defined according to 
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the specifications made by Frey et al. [12] for a 95% confidence interval, and was equal 

to 0.710 optical density. 

 

2.9. Immunoblotting assay evaluation 

Such serological techniques were conducted at the Mycosis Immunodiagnosis 

Laboratory of Adolfo Lutz Institute, in São Paulo, Brazil. 

Electrophoresis that involved the transfer of proteins contained in 

polyacrylamide gels to nitrocellulose membranes was carried out according to a 

methodology described by Towbin et al. [13], as amended by Passos [14]. 

 

2.10. Statistical analysis of results 

A 2x2 comparison of the sensitivity of the serological methods that were used 

was carried out through a binomial test, according to the specifications made by Siegel 

[15].  

A kappa coefficient was ascertained by means of SAS – statistical analysis 

system, Version 6.12, SAS Institute Inc., USA. The kappa coefficient was interpreted as 

follows: (a) mild, when lower than 0.4; (b) moderate, from 0.4 to 0.79; (c) strong, from 

0.8 to 0.99; and (d) perfect, when equal to 1.0. 

For each such statistic test, differences were set up at p≤0.05. 

 

3. Results 

3.1. PCM relapse patients characterization 

Out of 400 patients, 21 (5.2%) went through relapse, 3 of which (14.3%) were 

female and 18 (85.7%) were male, resulting in a male/female ratio of 6:1. 
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Out of the 21 patients who experienced a relapse of the disease, 15 (4.8%) 

showed a chronic form and 6 (6.4%) showed an acute/subacute form. 

Out of the 15 relapsed patients with chronic PCM, 5 of them showed the severe 

chronic form (SCF), 9 of them showed the moderate chronic form (MCF), and 1 of 

them showed the mild chronic form (MiCF), while the 6 patients with acute/sub-acute 

PCM showed the severe acute/subacute form (SAF). 

Such 21 patients showed five diagnosis patterns of relapse, as detailed in Table 

1. Regarding to four of them, in addition to clinical signs, a positive mycological and/or 

serological test was noted. The five patients who presented clinical signs were 

diagnosed as relapse patients based on the exclusion of the other possible etiologies and 

progress to cure after the resumption of treatment with TMP+SMZ. In contrast, 2 

patients only had a serological relapse, which progressed to a negative response after the 

resumption of the antifungal treatment. The case concerning 9 (47.4%) patients with 

clinical and/or mycological relapse should be highlighted because the DID test came 

back negative. 
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Table 1 – Distribution of 21 paracoccidioidomycosis-patients as to the pattern of 

diagnosis of relapse.  

Diagnostic standards Clinical Mycological Serological Patients (No.) 

1 X X X 3 

2 X X  7 

3 X  X 4 

4   X 2 

5 X   5 

Total 19 10 9 21 

 

 

Relapses occurred from 46 to 296 months (96 on the average) after treatment 

introduction and from 4 to 267 months (60 on the average) after treatment 

discontinuation. The time of relapse did not show any differences compared to the 

clinical forms: (a) due to treatment introduction: AF=77.5 months (38-296); CF=112.0 

(46-234); p>0.05; (b) due to treatment discontinuation: AF =38.5 months (4-267); 

CF=75.0 (14-168); p>0.05. 

 

 

3.2. Specific antibodies serum levels analysis 

The variation of specific antibodies in the serum was evaluated, as ascertained 

by a reaction to DID and an ELISA test in patients who experienced a relapse, as shown 

in Table 2. Before treatment, four patients who tested negative for DID also did not 

show a positive response to the ELISA test. Furthermore, only two inconsistencies in 
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the qualitative results were seen, with one positive response per method. Therefore, the 

sensitivity of both methods were the same, i.e., equal to 76.1% (p=0.25). 

 
Table 2 – Results of the specific antibodies serum levels determined by the enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) and by the double agar gel immunodiffusion test 
(DID) in 21 patients with relapse of paracoccidioidomycosis. Comparison of the serum 
levels observed before treatment and at the time of relapse. 

Patient number Pretreatment Time of relapse 
 DID (1:)  ELISA (OD) 

 
DID (1:)  ELISA (OD) 

 

1 16  1.441 8  1.345 
2 128  1.670 4  1.211 
3 64  1.592 2  0.976 
4 NR  0.198 ---  --- 
5 NR  1.225 2  0.929 
6 128  1.549 16  1.434 
7 8  1.325 2  1.006 
8 256  1.644 NR  0.951 
9 32  1.356 2  0.853 

10 2  1.061 NR  0.698 
11 Undiluted  0.365 NR  0.249 
12 4  1.224 NR  0.878 
13 NR  0.606 NR  0.198 
14 2  0.941 2  0.980 
15 4  1.216 NR  0.450 
16 16  1.424 NR  0.790 
17 NR  0.234 NR  0.163 
18 256  1.660 NR  0.450 
19 NR  0.361 NR  0.358 
20 16  1.403 NR  1.657 
21 16  1.416 2  0.909 

--- serum not available;     NR: no reagent;          cut off / ELISA = 0.710;              cut off / DID = NR 
Evaluation of pretreatment / sensitivity 

DID=76.1% ELISA =76.1% p=0.25 
Comparison of sensitivity between the pretreatment and time to relapse 

DID:   pretreatment =80%  relapse=45%  p=0.017 
ELISA:  pretreatment =80%  relapse=65%  p=0.125 
 

Comparing serological test sensitivity at admission, before the introduction of 

the first treatment, and at the moment of PCM relapse, delivered different results 

regarding DID and the ELISA test. DID presented a higher sensitivity during pre-

treatment (80%) than at the moment of relapse (45%; p=0.017), while the ELISA test 

showed an 80% sensitivity in pre-treatment and a 65% sensitivity at relapse, which are 

not different from each other (p=0.125). 
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It is important to note that the antibody levels in the serum were, in general, 

higher at the moment of admission than at the moment of relapse, which is indicated by 

both DID and ELISA. 

Qualitative results of serological methods (DID, ELISA and IB) run in 21 

patients with PCM relapse are shown in Table 3. 
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Table 3 - Qualitative results of serological tests performed in 20 
paracoccidioidomycosis-patients with relapse. Comparison among the double agar gel 
immunodiffusion test (DID), the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and the 
immunoblotting (IB) for identification of the glycoproteins of 43kDa (IBgp43) and 
70kDa (IBgp70). 

Patients  DID  ELISA  IBgp43 IBgp70 

1  +  +  NR NR 
2  +  +  + + 
3  +  +  NR NR 
4  ---  ---  --- --- 
5  +  +  + NR 
6  +  +  + + 
7  +  +  + NR 
8  NR  +  NR NR 
9  +  +  NR NR 

10  NR  NR  NR NR 
11  NR  NR  NR NR 
12  NR  +  NR NR 
13  NR  NR  NR NR 
14  +  +  NR NR 
15  NR  NR  --- --- 
16  NR  +  --- --- 
17  NR  NR  + NR 
18  NR  NR  + NR 
19  NR  NR  --- --- 
20  NR  +  + NR 
21  +  +  --- --- 

--- Patients without serum to conduct these tests; NR - no reagent;  +: reagent. 

 

Comparing the serological methods for identifying relapsed PCM patients 

showed low rates of sensitivity, varying from 12.5% (immunoblotting) to gp70 

identification at 65% and 68.8% in the ELISA test (Table 4). The IBgp70 test showed a 

lower sensitivity than any other test. 
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Table 4 – Comparison 2x2 of the sensitivity of methods for serological diagnosis of 

relapse in paracoccidioidomycosis-patients. Evaluation of the double agar gel 

immunodiffusion test (DID), the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and the 

immunoblotting (IB) for identification of the glycoproteins of 43kDa and 70kDa. 

      Contrasts 
  A         vs        B   

Patients 
(number) 

Sensibility (%) 
     A          B 

Level of 
significance 

DID      vs    ELISA  20 45.0 65.0 p = 0.06  
DID      vs     IBgp43 16 50.0 37.5 p = 0.23 
DID      vs     IBgp70 16 50.0 12.5   p = 0.016 
IBgp43 vs     IBgp70 16 43.8 12.5 p = 0.03 
IBgp43 vs     ELISA 16 43.8 68.8 p = 0.11 
IBgp70 vs     ELISA  16 12.5 68.8 p = 0.002 

 

 

 The ELISA test showed a strong tendency to be more sensitive than DID 

(p=0.06) and is as sensitive as IBgp43 (p=0.11) in diagnosing PCM relapse. 

 Moreover, moderate consistency was noted between DID and ELISA, as 

illustrated in Table 5. 
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Table 5 - Level of agreement between methods, evaluated 2x2, for serological diagnosis of relapse in paracoccidioidomycosis-patients. 

Evaluation of the double agar gel immunodiffusion test (DID), the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and immunoblotting (IB) 

for identification of the glycoproteins of 43kDa and 70kDa. 

       Contrasts Patients (number) Binomial Test 
Level of 

Kappa coefficient 

  A         vs        B   Total A+B+ A-B- A+B- A-B+ significance Value Confidence interval 95% Agreement 

       
DID      vs    ELISA  20 9 7 0 4 p = 0.06 0.6117 [0.2980;0.9253] Moderate 
DID      vs     IBgp70 16 4 5 4 3 p = 0.23 0.1250 [0.0000;0.6073] Mild 
DID      vs     IBgp43 16 2 8 6 0   p = 0.016 0.2500 [0.0000;0.5638] Mild 
IBgp43 vs     IBgp70 16 2 9 5 0 p = 0.03 0.3103 [0.0000;0.6733] Mild 
IBgp43 vs     ELISA  16 5 3 6 2 p = 0.11 0.0448 [0.0000;0.4727] Mild 
IBgp70 vs     ELISA  16 2 5 9 0  p = 0.002 0.0122 [0.0000;0.3035] Mild 
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4. Discussion 

In the discussion of the results of our study, we first wish to address some basic 

concepts [16-17].  Relapse is the recurrence of the symptoms of a disease after an 

apparent recovery of the patient has been made. Recrudescence is the acute 

reappearance of a disease or its symptoms after a period of improvement. Recidivation 

is the tendency to relapse or return to a previous condition. Re-infection is defined as a 

second infection due to the same microorganism or an infection following recovery 

from a prior infection of the same type. In PCM, endogenous re-infection is admitted, 

which is characterized by the reactivation of latent foci after successful treatment, which 

leads to the return of the disease and its symptoms [18]. Additionally, at an earlier stage, 

it is characterized by the reappearance of circulating specific antibodies only. 

Exogenous re-infection is characterized by the reappearance of symptoms because of a 

new infection by an agent of the same type, genus and/or species. Finally, it is also 

important to note that it is virtually impossible to effectively characterize the 

phenomenon observed, even if we had an originally isolated sample of P. brasiliensis. 

The reappearance of PCM symptomatology also could not be conclusively determined, 

because maintaining the first isolate in vitro modifies its characteristics, which are not 

always recoverable after the inoculation in mice [19]. 

 Thus, relapse is defined in this paper as the reappearance of symptomatology 

suggesting PCM (the etiology of which has been confirmed by mycological and/or 

serological tests by DID), specific antibodies serum level regression to negative (non-

reactive), and persistence of such conditions for at least one year after antifungal 

therapy discontinuation in patients with prior etiological diagnoses of and successful 

treatment for PCM, which included clinical cure and the normalization of erythrocyte 

sedimentation rate. This approach is common in clinical practice, and this paper is 
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aimed at addressing the problem using other methods of serological diagnosis, rather 

than trying to identifying the source of new infectious processes; otherwise, the research 

design would have to have been completely different. 

The prevalence of relapse out of the 400 patients was equal to 5.2%, i.e., lower 

than the 13.8% that was observed by Marques [4], who followed up with 58 patients. 

The prevalence of relapse did not vary according to clinical form, a finding that 

confirms those of Marques [4]. The diagnosis of relapse was late, i.e., within an average 

of 60 months after antifungal therapy discontinuation. Marques [4] findings revealed 

that 50.0% of the reactivations could be observed 36 months after antifungal therapy 

discontinuation, while our findings presented that 66.6% of the reactivations could be 

observed after the same period. 

Please note that few authors address the subject of PCM relapse, an event that is 

not rare and can bring serious repercussions to patients, as previously preserved organs 

may be impaired and those that were already injured can become worsened. 

Conversely, a low prevalence of serological relapse can lead to complications in 

future diagnoses because it can suggest that another disease is manifesting, which may 

lead the MD to opt for unjustified treatments, and this would further delay the diagnosis 

and treatment of the relapsed PCM. 

This study appraised different serological methods for PCM relapse diagnoses, 

from the DID reaction, which has been the method of choice due to its specificity, 

positive predictive value, repeatability and simplicity [20-6], to immunoblotting with 

gp43 identification, which to the best of our knowledge and belief, is routinely available 

only at the Adolfo Lutz Institute (São Paulo). 



TF Sylvestre   59 

 

A comparison of both moments, the initial pretreatment and relapse, disclosed 

that the ELISA test had a higher sensitivity than the DID reaction, which provided 

several patients with a diagnosis that was not discovered by the gel precipitation test. 

These findings evince that the ELISA test should be the method of choice for 

diagnosing PCM relapse. However, its sensitivity is still too low to detect the clinical 

condition, which could lead to unnecessary treatment for other diseases and, as a result, 

delay the confirmation of the actual diagnosis and use of the proper drugs, thus 

worsening the clinical condition. 

In conclusion, perhaps a negative serological test during relapse may be 

explained by the possibility that we are not dealing with a fungus from the P. 

brasiliensis complex, but with a species that is different from the one causing the first 

occurrence, which could induce the production of DID-undetectable antibodies when 

using the same antigen as used in the initial reaction.  

Another explanation would be the modification of the antigenic composition of 

quiescent fungi, which would initiate the production of modified antibodies that are 

undetectable by methods designed on the basis of the typical antigens of P. brasiliensis. 

Two other findings suggest a third hypothesis to explain the absence of antibody 

detection in relapsing patients. The first is the polymorphism of the gene encoding the 

P. brasiliensis gp43 immunodominant antigen [21]. The second is the finding of two 

different isolates of P. brasiliensis in different organs of the same armadillo [22], a 

finding also observed in a patient with two genetically distinct isolates of P. 

brasiliensis. Clinical isolates were obtained from injuries on different anatomic sites 

and characterized by means of the RAPD technique. The genotypic evaluation showed 

more than 28% variability between these fungal isolates, therefore suggesting that 

different genotypes of P. brasiliensis may infect the same patient and induce active 
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disease [23]. Thus, it is possible that some patients have been infected by more than one 

isolate of P. brasiliensis. At the initial infection, the antibodies in the serum were able 

to identify the antigen used in the serological test; however, at relapse, another isolate 

could be involved. The gp43 antigens would be different from the ones produced by 

fungi causing the first infection, thus leading to the production of antibodies that are 

unable to identify the antigen used in the serological reaction and to a negative result in 

spite of an active disease being present [24]. 

Other studies confirm these hypotheses. Machado et al. [25] evaluated whether 

the occurrence of cryptic species of Paracoccidioides brasiliensis, S1, PS2, PS3 and 

Paracoccidioides lutzii, has any implications for PCM immunodiagnosis. Small 

amounts of gp43 were found in P. lutzii strain culture filtrate antigens. Culture filtrate 

AgEpm83 presented a great amount of gp43 and reactivity to DID testing, similar to 

standard antigen (CGV-339) from an S1 isolate. Furthermore, AgEpm83 was able to 

serologically differentiate five serum samples of patients from the regions of Botucatu 

and Jundiaí. Those patients had confirmed PCM, but were negative for standard antigen. 

Please note that it is not advisable to use a single antigen preparation for PCM 

diagnosis, because the disease is caused by highly diverse pathogens. 

Matute et al. [26] conducted a phylogenetic study by multi loci genealogy, 

where they found a complex of three cryptic species in P. brasiliensis. Cryptic species 

are species that have morphological differences that are imperceptible by classic 

mycological identification, in terms of the size of conidia or yeast, but are genetically 

diverging and reproductively isolated. The result of the study conducted by Matute et al. 

[26] demonstrated the existence of a paraphyletic group known as S1 and two 

monophyletic groups, PS2 and PS3. The occurrence of such findings is restricted to 
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geographical areas of Argentina, Brazil, Peru, Paraguay and Venezuela (S1 and PS2) 

and Colombia (PS3). 

Two years after this discovery, Carrero et al. [27], when analyzing 14 genes 

from a total of 21 isolates, observed that isolate Pb01, from Midwest Brazil, would not 

group with any of the three cryptic species described by Matute et al. [26]. Then, by 

using 17 isolates, 16 of them from Midwest Brazil and from Ecuador, Teixeira et al. 

[28] noted that these new isolates belonged to a group that was not grouped with species 

S1, PS2 and PS3, but instead were a new species, initially referred to as Pb01-like. That 

species is the most divergent and is currently described as being a new species of 

Paracoccidioides, called P. lutzii, named in honor of Doctor Adolfo Lutz. 

 Arantes et al. [29] collected aerosol samples for the environmental detection of 

Paracoccidioides ssp., by placing a cyclonic air sampler at the entrance of the armadillo 

burrow in Botucatu municipality. Most ITS sequences obtained showed a high 

similarity with homologous sequences of P. lutzii in the GenBank database, suggesting 

that this species – Paracoccidioides lutzii – may not be unique to Midwest Brazil. 

Batista Jr. et al. [30] evaluated exoantigens produced from two strains of P. 

brasiliensis that were isolated in two different geographical areas. Exoantigens of P. 

brasiliensis 550B (Ag 550B) isolated in Midwest Brazil (State of Mato Grosso) and 

exoantigens produced from P. brasiliensis B-339 (Ag B-339) isolated in São Paulo 

region, were compared by means of the DID test. When Ag 550B was used against sera 

of patients from Mato Grosso and São Paulo, there was a positive response of 92.3% 

and 41.3% in the respective regions. In contrast, when Ag B-339 was tested, there was a 

positive response of 26.2% and 100%, respectively. Such results suggest that there are 

differences in the fungus antigenic composition of P. brasiliensis. 
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Studies involving other microorganisms also confirm such hypotheses. 

Ghannoum et al. [31] analyzed the composition of sterols from 13 clinical isolates of 

Cryptococcus neoformans obtained from five patients with recurrent cryptococcal 

meningitis and demonstrated that the major sterols that were synthesized by that yeast 

were obtusifoliol (range from 21.1 to 68.2%) and ergosterol (range from 0.0 to 46.5%). 

The isolates from five patients who had relapses contained different totals of sterols in 

comparison to those of pre-treatment isolates, which indicates that the sterols had been 

modified by therapy or that patients were infected with new isolates with different sterol 

compositions. 

Soll et al. [32] monitored Candida albicans strains isolated from different body 

sites of a single patient in three events of recurrent vulvovaginal candidiasis. The strains 

were evaluated by using Southern blot hybridization. They observed three different 

species of C. albicans colonizing the mouth, the area under the breasts, and the 

vulvovaginal, anal and rectal areas, respectively, at the time of first infection. The same 

strain of C. albicans that was responsible for three vaginal infections and different 

colony phenotypes was manifested with every new vaginal infection. 

Such findings suggest that the action of antifungal and/or immune response of 

patients could lead to changes in the antigenic composition of fungi that are responsible 

for relapse, which would induce the production of antibodies that do not recognize the 

antigens used in routine serological tests. Hence, diagnostic methods based on 

proteomics could contribute to the solution of this problem. Evaluations in that direction 

are already in the course of pilot study in our Service. 

Another possible method of diagnosis of PCM relapse would be the analysis of 

circulating [33] and/or urinary [34] antigens, the methods of which have been evaluated 

successfully in the initial diagnosis of this mycosis and in follow-up with these patients. 
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Nevertheless, such methods are not yet routinely available in clinical laboratories, 

especially those that are public. 

Using primers for P. brasiliensis detection in clinical materials could also be an 

excellent option for diagnosing PCM relapse, but it faces the problem of being a 

technique that is not yet incorporated into the routine of clinical laboratories [35]. 

As a final point, while more sensitive and specific serological methods are 

assayed, we should continue to give special attention to the mycological diagnosis of 

PCM relapse. Such methods include the gold standard of diagnosing PCM. Hence, 

direct mycological [18-36], cytopathological [18-37], histopathological [18] and 

cultivation tests for P. brasiliensis [18-38] must be appropriately and routinely 

conducted when following up with such patients. 
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D) CONCLUSÕES 

A) Artigo 1 – “Padronização e acurácia do teste enzimaimunoensaio – ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay)” 

 O teste enzimaimunoensaio (ELISA), nas condições em que foi realizado 

e em pacientes com paracoccidioidomicose virgens de tratamento e em seu 

seguimento, revelou: 

1. Os parâmetros de acurácia, observados com cut-off  de densidade óptica igual a  

0,710, determinado pela receiver operator curve e com intervalo de confiança de 

95%, foram sensibilidade de 96%, especificidade de 95%, valor preditivo 

positivo de 95%, valor preditivo negativo de 96% e acurácia de 95,5%; 

2. Os parâmetros de acurácia, observados com cut-off  de densidade óptica igual a  

0,850, determinado pela receiver operator curve e com intervalo de confiança de 

99%, foram sensibilidade de 96,9%, especificidade de 95,1%, valor preditivo 

positivo de 95%, valor preditivo negativo de 97% e acurácia de 96%; 

3. As reações cruzadas observadas em soros de pacientes com outras doenças 

confirmadas foram iguais a 41,4% para tuberculose, 35,8% para histoplasmose e 

43,5% para bola fúngica aspergilar, quando o cut off foi de 0,710. 

4. A utilização da densidade óptica de 0,850 está indicada para avaliação de soros 

de pacientes em que o diagnóstico diferencial com tuberculose é relevante, por 

reduzir a freqüência de reações cruzadas; 
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5. O comportamento da reta de regressão do nível sorológico em função do tempo 

de tratamento autoriza a inclusão do teste ELISA 0,710 na rotina sorológica, no 

seguimento de pacientes em tratamento. 

 

B) Artigo 2 – Prevalence and serological diagnosis of relapse in 

paracoccidioidomycosis patients. [Prevalência e diagnóstico de recaída em 

pacientes com paracoccidioidomicose.] 

 O estudo realizado em pacientes com recaída permitiu concluir o que se segue: 

1. A prevalência de recaídas foi baixa (5,2%) e não diferiu em função da forma 

clínica; 

2. As recaídas foram tardias tanto para as formas agudas/subagudas como para as 

crônicas, e observadas 60 meses após a suspensão do antifúngico;  

3. O teste ELISA 0,710 apresentou maior sensibilidade que a reação de 

imunodifusão dupla em gel de agar, no diagnóstico de recaída; 

4. Apesar de ser melhor que a reação de IDD, a sensibilidade do teste ELISA no 

diagnóstico de recaída ainda é baixa; 

5. A sensibilidade da reação de IDD, no diagnóstico da PCM, é maior na fase pré-

tratamento inicial que no momento da recaída; a sensibilidade do teste ELISA 

não difere entre essas duas fases; 

6. Os exames micológico, citopatológico e histopatológico continuam sendo o 

padrão ouro no diagnóstico de recaída de PCM;  
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7. Diferentemente do que ocorre no seguimento de pacientes submetidos a 

tratamento pela primeira vez, em casos de recaída em que o esquema antifúngico 

for reintroduzido, a evolução sorológica não deve ser feita pelo teste ELISA. 
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E) Anexo 1 

 

1.1 - Meio de Fava Netto - Meio de manutenção da amostra de P. brasiliensis no 

Laboratório de Micologia Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Araraquara – UNESP 

Proteose peptona 3,0 g 

Peptona bacteriológica 10,0 g 

Extrato de carne 5,0 g 

Cloreto de sódio 5,0 g 

Extrato de levedura 5,0 g 

Dextrose 40,0 g 

Ágar bacto 18,0 g 

            Água destilada (q.s.p.) 1000,0 mL 

 

1.2 - Meio de cultivo para o preparo de antígenos no Laboratório de Micologia 

Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara – UNESP 

Meio de Negroni 

Neopeptona 15,00 g 

Dextrose 9,00 g 

Tiamina 0,05 g 

Asparagina 0,18 g 

Água destilada (q.s.p.) 500,00 mL 
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1.3 - Obtenção de antígenos 

1.3.1 - Antígeno Pb 113 no Laboratório de Micologia Clínica da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Araraquara – UNESP 

     O antígeno preparado no Laboratório de Micologia Clínica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Araraquara – UNESP foi obtido a partir do filtrado de cultura da 

amostra de Pb 113. Em resumo, P. brasiliensis cultivado em meio de Fava Netto a 35ºC 

por cinco dias foi inoculado em meio de Negroni modificado segundo Siqueira (1982) e 

incubado em estufa agitadora a 35ºC por 15 dias. A seguir, acrescentou-se timerosal na 

concentração final de 0,2 g/mL e incubou-se nas mesmas condições por mais quatro 

dias. O antígeno foi, então, filtrado, concentrado 10 vezes com polietilenoglicol (Sigma 

P-2263) e dialisado contra solução fisiológica tamponada com fosfatos (PBS) em 

membrana de diálise (Sigma D-9377). O extrato concentrado foi avaliado quanto ao teor 

protéico, analisado por SDS-PAGE, separado em pequenas alíquotas e congelado a 

70ºC negativos. 

 

1.4- Soluções utilizadas no teste imunoenzimático – ELISA 

1.4.1 - Tampão Carbonato-Bicarbonato 

Carbonato de sódio      0,530g 

Bicarbonato de sódio      0,954g 

Água destilada       250mL 

Pesar o carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio e dissolvê-los em 25 ml e 45 

ml de água destilada, respectivamente. Homogeneizar até a completa dissolução dos 

reagentes. Misturar 20 ml da solução de carbonato de sódio e juntar a 42,5 ml da 

solução de bicarbonato de sódio; completar para 250 mL de H2O destilada. Ajustar o pH 

da solução para 9,0. Estocar em frasco âmbar devidamente identificados com o nome da 
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solução, a data do preparo e o prazo de validade (6 meses). Estocar a 4ºC. Solução 

suficiente para 22 ensaios aproximadamente. 

 

1.4.2 - Antígeno diluído em tampão carbonato-bicarbonato 

Antígeno filtrado de P. brasiliensis (12,00 mg/ml)   88 µl 

 Tampão carbonato-bicarbonato    11 ml 

A concentração utilizada do antígeno é de 10ug/poço. A diluição do antígeno ao 

tampão deve ser preparada no momento da execução do ensaio. 

 

1.4.3 - Solução fosfato de sódio tamponado (PBS) 

 Cloreto de sódio     24,06g 

 Cloreto de potássio     0,603g 

 Fosfato de sódio dibásico    3,45g 

 Fosfato de potássio monobásico   0,63g 

 Água destilada     3 l 

Pesar os sais dissolvê-los em q.s.p. 3 l. Homogeneizar e manter em repouso por 

24 horas para a completa dissolução dos reagentes. Ajustar o pH da solução entre 7,2 e 

7,4. Estocar em frasco âmbar devidamente identificados com o nome da solução, a data 

do preparo e o prazo de validade (15 dias). Estocar a 4ºC. 

 

1.4.4 - Tampão de lavagem 

 Tween 20   1000µL 

 PBS   1 l 
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Adicionar o tween 20 ao PBS e homegeneizar suavemente. Estocar em frasco 

âmbar devidamente identificados com o nome da solução, a data do preparo e o prazo 

de validade (7 dias). Estocar a 4ºC. Solução suficiente para 1 ensaio. 

 

1.4.5 - Tampão de Bloqueio e Reagente Diluente 

 BSA    1 g 

 Solução de lavagem  100 mL 

Pesar o reagente, dissolvê-los em 100 mL de solução de lavagem e 

homogeneizar suavemente até a completa dissolução do reagente. Estocar em frasco 

reagente devidamente identificados com o nome da solução, a data do preparo e o prazo 

de validade (7 dias). Estocar a 4ºC. Solução suficiente para 3 ensaios.  

 

1.4.6 - Tampão Citrato/Acetato 

Preparo Ácido Cítrico 0,1 M: 

Ácido Cítrico    2,45g 

Água destilada  125 mL 

 

Preparo Acetato de Sódio 0,1 M: 

Acetato de Sódio  1,23g 

Água destilada  150 ml 

Pesar o ácido cítrico e o acetato de sódio e dissolvê-los em 125 ml e 150 ml, 

respectivamente. Homogeneizar até a completa dissolução dos reagentes. Titular a 

solução de acetato de sódio sobre o ácido cítrico até o pH atingir 6,0. Estocar em frasco 

reagente devidamente identificados com o nome da solução, a data do preparo. Estocar 

a 4ºC. 
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1.4.7-  Solução Reveladora 

Preparo TMB: 

TMB   5 mg 

DMSO   1 mL 

 

Preparo da Solução Reveladora a partir do TMB: 

Tampão Citrato/Acetato 10 mL 

TMB    200 µl 

peróxido de hidrogênio 2 µl  

Misturar o tampão citrato/acetato com TMB. Momentos antes do uso, adicionar 

o peróxido de hidrogênio. Utilizar a solução imediatamente. 

 

1.4.8 - Solução Stop – Ácido Sulfúrico 4N 

Ácido Sulfúrico  19,6 ml 

Água destilada  80,4 ml 

Em um frasco âmbar, acrescentar a água destilada e , dentro de uma capela, com 

muito cuidado, acrescentar muito lentamente o ácido sulfúrico. Observar um leve 

aquecimento do frasco durante o preparo. Manter em geladeira por 1 ano.  

 

 

 

 

 


