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1. SUBPOBLACIONS LIMFOCITÀRIES
Els limfòcits i les subpoblacions de cèl·lules T CD4+, T CD8+, B i NK juguen un paper
important en el manteniment de la funció del sistema immunitari i en la defensa contra
els patògens. L’equilibri entre aquestes cèl·lules, així com dels seus subtipus i la
relació entre cèl·lules naive i de memòria és crucial per mantenir una resposta
immunitària eficient.
Breument, les cèl·lules T CD4+ estimulen a les cèl·lules B per tal que produeixin
anticossos específics del virus, i les cèl·lules T CD8+ ataquen directament a les
cèl·lules infectades pel virus.
Les cèl·lules T helper (CD4+) produeixen citocines que indueixen la inflamació i
activen les cèl·lules defensores per tal de destruir els patògens. Entre elles, les de
tipus Th1 i Th17 contribueixen a l’anomenada “tempesta de citocines” en les infeccions
virals pulmonars. A més a més, els limfòcits amb funció citotòxica, com els limfòcits T
citotòxics i les cèl·lules NK, són necessaris per al control de les infeccions virals i la
seva funció exhausta està associada amb la progressió de la malaltia.
Després d’una infecció vírica, es produeix una alteració en el nombre total de limfòcits i
les seves subpoblacions, i aquesta alteració varia en els diferents tipus de virus, la
qual cosa indica una possible associació entre l’alteració del subconjunt de limfòcits i
els mecanismes patogènics virals.
Estudis recents en pacients amb COVID-19 han indicat una clara disminució dels
limfòcits en sang perifèrica, però les alteracions en les subpoblacions són menys
evidents. S’ha vist la importància dels limfòcits T però no de les cèl·lules B en el
pronòstic de la infecció. Els subtipus i estat funcional d’aquests limfòcits T continua
sent majoritàriament desconegut.
La comprensió dels factors que afecten als limfòcits, en particular al recompte de
limfòcits T, els subtipus T, el seu estat funcional i l’associació d’aquests amb la
gravetat de la malaltia és important per al maneig clínic d’aquests pacients. A més a
més, podria ajudar a comprendre la patogènesi i desenvolupar nous biomarcadors i
estratègies terapèutiques per a la COVID-19.
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Interpretació en el context COVID-19
Els pacients amb infecció per COVID-19 mostren una marcada limfopènia que afecta
principalment als limfòcits T. Dins d’aquests, no existeix un consens sobre si els
afectats són exclusivament els CD4, o també els CD8 (1-3). Els limfòcits T romanents
mostren signes d’activació i de dèficit funcional (limfòcits exhausts) (4-6).
Alguns autors també han descrit canvis en els limfòcits B i NK però les evidències són
escasses i incongruents (4,6,7).
La limfopènia observada en pacients amb COVID-19 és més acusada en els pacients
amb curs clínic greu, afectant especialment a les cèl·lules T (8-10). Alguns estudis
suggereixen que en aquests pacients hi ha una disminució més marcada en els CD8
que s’evidencia per un canvi en el quocient CD4/CD8 (4,6,7). Valors de limfòcits T
totals, T CD4 i T CD8 inferiors a 800 cèl/µL, 400 cèl/µL o 300 cèl/µL respectivament
estan relacionats negativament amb la supervivència (3). Valors de limfòcits T CD8 ≤
75 cèl/µL són un gran predictor de mortalitat (11). Una explicació és la seva relació
amb el desenvolupament de la síndrome de destret respiratori agut (SDRA) (9,12).
La restauració dels valors normals de subpoblacions limfocitàries és indicativa d’una
bona resposta al tractament i recuperació del pacient (3,7).
L’estudi de subpoblacions limfocitàries (cèl·lules T CD4+, T CD8+, limfòcits B i
cèl·lules NK) en sang perifèrica de pacients amb infecció per COVID-19 pot ser útil
com a marcador pronòstic i de monitorització de la malaltia. L’estudi de marcadors
d’activació també podria ajudar a identificar als pacients amb curs clínic més greu.
Però aquest tipus d’estudis no estan disponibles de forma rutinària en la majoria de
laboratoris, pel que el seu ús es circumscriu a la investigació.
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2. CITOCINES
Al voltant del dia 7-10 després de l’inici dels símptomes, alguns pacients desenvolupen
un empitjorament clínic relacionat amb l’alliberament descontrolat de citocines
proinflamatòries (síndrome d’alliberament de citocines) per part de cèl·lules del
sistema immunitari, principalment limfòcits i macròfags. Aquest procés està relacionat
amb complicacions greus com SDRA i la coagulació intravascular disseminada. Les
citocines proinflamatòries són també la diana d’alguns dels fàrmacs emprats per al
tractament de COVID-19 com el tozilizumab, l’anakinra i els inhibidors de les JAK
quinases.
Diferents estudis han mostrat augments en les concentracions sèriques de IL-6, IL-10,
IL2R (sCD25) i TNFa. Concretament les concentracions d’IL-2R i IL-6 en pacients amb
COVID-19 es correlacionen positivament amb la gravetat de la malaltia. En canvi,
altres citocines inflamatòries com la IL-1b i la IL-8 no mostren alteracions
plasmàtiques.
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Altres estudis han descrit augments en les concentracions plasmàtiques d’altres
citocines (IL2, IL7, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A) en els pacients ingressats en unitats
de cures intensives respecte als pacient amb un curs més moderat de la malaltia (3).
Interleucina-6 (IL-6)
La IL-6 és la única citocina que està sent emprada com a biomarcador de forma
rutinària. Encara que presenti funcions leiotròpiques, és una citocina majoritàriament
proinflamatòria. Estimula la producció de reactants de fase aguda pel fetge, indueix
febre, estimula la producció de neutròfils a la medul·la òssia, afavoreix la síntesi
d’anticossos en els limfòcits B i controla el desenvolupament i diferenciació de limfòcits
Th17.
En els pacients amb COVID-19 s’ha observat un gran increment de la concentració
plasmàtica d’aquesta interleucina en els casos greus de SDRA, que correlaciona amb
la gravetat del pacient. A conseqüència del seu paper en aquesta malaltia, es planteja
l’ús de l’anticòs tocilizumab (anti-receptor d’IL-6) per al tractament dels casos greus. El
tozilizumab és un anticòs monoclonal que bloqueja la unió de la IL-6 al seu receptor.
Aquesta unió bloqueja al seu torn la cascada de senyals. El bloqueig del receptor
comporta un augment en les concentracions plasmàtiques de la citocina. Per tant,
paradoxalment, un augment de les concentracions d’IL-6 no ha d’interpretar-se com
una mala resposta al tractament.
Vegeu informació complementària en el document 3 (Marcadors d’inflamació).
Interferons
Tant Els interferons de tipus I (IFN-α i β), tipus II (IFN-Ƴ) i tipus III (IFN-λ), presenten
un efecte antiviral. Desafortunadament, els de tipus I i II presenten a més a més
capacitat per induir l’alliberament de citocines proinflamatòries de manera que el seu
efecte pot ser deleteri. En canvi, l’IFN-λ activa els gens antivirals sense contribuir de
manera significativa en l’alliberament descontrolat de citocines proinflamatòries. És per
això que s’ha plantejat com una estratègia terapèutica pel tractament d’infeccions
virals. De tota manera, actualment no es disposa de fàrmacs aprovats i la mesura de
les concentracions d’aquesta citocina no estan a l’abast de la majoria de laboratoris.

Interleucina-1β (IL-1β)
La IL-1β és una citocina proinflamatòria i un potent pirogen. Les seves concentracions
sèriques son generalment indetectables fins i tot dins d’un context d’inflamació aguda,
per tant el seu estudi no té utilitat en aquest context. L’anakinra, un antagonista de IL1β, pot emprar-se per tractar la tempesta de citocines causada per la infecció.

Receptor de la interleucina-2 (sCD25)
La IL-2 és un fort inductor de la proliferació de limfòcits T i B. Exerceix la seva funció
mitjançant la unió al seu receptor (IL-2R o CD25s) que es localitza a la superfície dels
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limfòcits. L’augment de les concentracions plasmàtiques de la forma soluble d’aquest
receptor (sCD25) és un dels criteris del laboratori emprats per al diagnòstic de la
síndrome hematofagocítica. Tot i que encara no es disposa d’una quantitat suficient de
biòpsies com per assegurar que els pacients amb infecció greu per COVID-19
presenten síndromes hematofagocítics, sí que s’ha demostrat un augment significatiu
de les concentracions plasmàtiques.

Figura 1. Sèrie de comparacions de les concentracions plasmàtiques de citocines
entre casos COVID-19 greus (n=9) i casos moderats (n=7) . Dades: mitjana +/- SEM.
Prova: t-student 2 sided. Cheng G et. al (2020)
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3. PROVES D’AUTOIMMUNITAT

Els casos greus d’infecció per COVID-19 presenten concentracions elevades de
ferritina i poden desencadenar coagulació intravascular disseminada (CIVD). Aquestes
troballes poden recordar el quadre clínic de la síndrome antifosfolípid catastròfic.
Encara que aquesta analogia pugui ajudar a la comprensió i al maneig de la malaltia,
és important remarcar que es tracta d’una malaltia diferent. La determinació
d’anticossos anti-fosfolípids o altres marcadors d’autoimmunitat (anticossos antinuclear (ANAs), anticossos anti-antígens extraïbles del nucli (ENAs), factor
reumatoide…) no estan justificades.

6

