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1. Introducció:
La infecció sistèmica per SARS-CoV-2, que causa la malaltia de COVID-19, altera de
manera significativa el sistema hematopoètic i hemostàtic. Tant és així que, de les
alteracions analítiques que poden objectivar-se en els pacients de COVID-19, algunes
de les vinculades al mesurament de l’hemograma, com són la concentració de nombre
de limfòcits i de plaquetes, permeten discriminar els pacients amb pitjor evolució de la
malaltia. Estudis recents evidencien que l’avaluació de la concentració de limfòcits
juntament amb les magnituds relacionades amb l’estat inflamatori (LDH, CRP, PCT, IL6 i ferritina) permeten estimar la prognosi i eficàcia dels tractaments en els pacients de
COVID-19 (1,2).
2. Alteracions de les magnituds hematològiques en els pacient amb COVID19
2.1. Limfopènia:
En el decurs de la COVID-19, a mesura que progressa la virèmia, el SARS-CoV-2
afecta principalment els teixits amb major expressió de receptors ACE2 (pulmons, cor i
tracte gastrointestinal). Aproximadament entre el dia 7 i el 14 des de l’inici dels
símptomes, s’exacerben les manifestacions clíniques de la malaltia com a
conseqüència de l’increment de mediadors inflamatoris i citocines circulants (3). És a
partir d’aquest moment quan pot evidenciar-se un descens en la concentració de
nombre dels limfòcits. La majoria d’estudis publicats defineixen limfopènia com la
concentració de limfòcits inferior a 1 x109/L.
Tot i que són necessaris més estudis per acabar de filiar l’etiologia d’aquesta
limfopènia, algunes de les causes probables que es proposen a la bibliografia són les
següents:
-

-

S’ha vist que els limfòcits expressen a la seva superfície receptors ACE2 de
manera que el SARS-CoV-2 infecta directament aquestes cèl·lules induint-ne la
seva lisi (4).
La tempesta de citocines es caracteritza principalment per l’increment de la
concentració de les interleucines 6, 2 i 7, del factor estimulador de colònies
granulocítiques, de l’interferó gamma, la proteïna quimiotàctica de monòcits 1,
proteïna inflamatòria macrofàgica 1-a i del factor de necrosi tumoral alfa, que
indueixen a l’apoptosi limfocitària (5-7).
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L’activació de les citocines podria anar associada a la disfunció dels òrgans
limfoides, com ara la melsa, impedint la recuperació de la concentració
limfocitària (8).
La coexistència d’acidosi làctica, una de les possibles complicacions de
COVID-19, pot suposar la inhibició de la proliferació limfocitària (9).

Nombrosos estudis han relacionat el grau de limfopènia observada a l’inici de la
malaltia amb un pitjor pronòstic de la mateixa. En una de les primeres sèries publicada
als inicis de la pandèmia amb 138 pacients, Wang et al descriuen una major limfopènia
en els pacients hospitalitzats de major gravetat i una limfopènia sostinguda en aquells
pacients amb desenllaç fatal (10). En l’estudi de Zhou F et al (11) l’objectivació de
limfopènia es relaciona amb un desenllaç fatal de la malaltia, conjuntament amb altres
factors de risc com l’edat del pacient o concentracions elevades d’alanina
aminotransferasa (ALT), lactat deshidrogenasa (LDH), troponina T d’alta sensibilitat
(TNT-hs), creatinina quinasa (CK), Dimer D de la fibrina (DD), ferritina, interleucina 6
(IL-6), temps de protrombina (TP), procalcitonina (PCT).
A la taula 1 es recullen un resum de les publicacions relacionades amb les alteracions
quantitatives dels limfòcits descrites en els pacients COVID-19.
2.2 Alteracions en les subpoblacions limfocitàries:
Els limfòcits i les seves subpoblacions tenen un paper rellevant en el manteniment de
les funcions del sistema immunitari ja que intervenen en la resposta humoral i
citotòxica davant les malalties infeccioses. Com passa en les malalties autoimmunes,
una infecció vírica pot causar una alteració en les concentracions de les diferents
poblacions limfocitàries (12).
Les molècules de superfície CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 i CD56 identifiquen els
limfòcits T-helper (CD3+ CD4+), els T-citotòxics (CD3+ CD8+), els limfòcits B (CD19+)
i les cèl·lules NK (CD16+ CD56+).
Si bé com ja s’ha comentat la limfopènia és un tret característic dels pacients amb
COVID-19, alguns autors recomanen la monitorització de les subpoblacions
limfocitàries per fer el seguiment del tractament i preveure’n la resposta. En l’estudi de
Wang et al (10) un decrement dels limfòcits CD8+ suposa una pitjor eficàcia
terapèutica del tractament antiinflamatori amb corticoides dels pacients amb
pneumònia i COVID-19.
2.3 Increment de la raó Neutròfils / Limfòcits (NLR)
Aquest índex, emprat com a marcador d’inflamació sistèmica i infecció, sembla estar
incrementat en els pacients amb pneumònia per COVID-19 amb una presentació
clínica més severa i desenllaç fatal, en relació als pacients que presenten
manifestacions clíniques moderades (NLR 5.5 vs 3.2; P < 0.001) (13).
2.4 Trombocitopènia
Una recent metanàlisi de 9 estudis conclou que la trombocitopènia està
significativament relacionada amb la severitat de la malaltia COVID-19, i tot i que
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entre els diferents estudis analitzats existeix una àmplia forquilla entre les
concentracions de plaquetes, en tots ells s’evidencia, però, trombopènies severes en
els pacients que no sobreviuen a la malaltia. (14). Altres autors com Qu et al proposen
que la identificació d’una elevació de la raó plaquetes/limfòcits pot ser conseqüència
d’una major tempesta de citocines per increment de l’activació plaquetària (15).
A la taula 2 es recullen alguns estudis i les principals troballes sobre la concentració de
plaquetes i COVID-19.
3. Alteracions morfològiques del frotis de sang perifèrica
3.1 Alteracions morfològiques dels limfòcits
L’observació de limfòcits d’aspecte reactiu és comú en els frotis de pacients amb
infeccions víriques. Tot i que sovint els limfòcits reactius són força pleomorfs, en els
frotis de pacients amb COVID-19, poden objectivar-se principalment els següents
subtipus (16):
-

Limfòcits d’aspecte activat, característicament amb un ampli citoplasma de
color blau que s’adhereix a les membranes dels eritròcits adjacents (Imatge 1).
Limfòcits limfoplasmocitaris, de mida petita, amb un nucli excèntric de
cromatina madura i condensada (Imatge 2).
3.2 Alteracions morfològiques dels neutròfils

S’observen algunes alteracions morfològiques en la granulació citoplasmàtica així com
en els nuclis dels neutròfils dels pacients amb COVID. En concret, a la bibliografia
revisada s’emfatitza l’observació del reforç de la granulació citoplasmàtica, similar a la
de la granulació tòxica (abundant i més intensament tenyida) en coexistència amb
zones de citoplasma més opalescent i sense granulació. En una minoria del casos,
s’ha pogut observar neutròfils hipogranulats (17).
De les alteracions relacionades amb la segmentació nuclear dels neutròfils, s’observa
una major freqüència de bandes i neutròfils hiposegmentats donant lloc a formes
pseudo-Pelger (17). Finalment, també es destaca la troballa de cèl·lules immadures
com metamielòcits i mielòcits característicament amb granulació atzuròfila (17) (Imatge
3).
3.3 Alteracions morfològiques de les plaquetes
Les alteracions morfològiques de les plaquetes observades en els frotis de pacients
amb COVID-19 fan referència a la seva mida més gran,a la intensitat de la seva
granulació així com a la formació de pseudòpodes, independentment del nombre de
plaquetes de l’hemograma (17) (Imatge 4).
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Taula 1: Estudis i principals troballes relacionades amb el recompte de limfòcits
i COVID-19 (1)
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Taula 2: Estudis i principals troballes relacionades amb el recompte de
plaquetes i COVID-19 (1)

Imatge 1: Limfòcit d’aspecte activat
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Imatge 2: Limfòcit limfoplasmacitoide

Imatge 3: Alteracions observades en la granulació citoplasmàtica i en la
segmentació nuclear dels neutròfils
A i B: hiposegmentació nuclear i reforç de la granulació
C: zones opalescents del citoplasma sense granulació
D: hipogranulació citoplasmàtica
E i F: granulòcits immadurs
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Imatge 4: Alteracions morfològiques observades en les plaquetes
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