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REZUMAT
Introducere. Pneumonia este o cauză principală de morbiditate şi mortalitate la vârstnici. Factorii care 
determină dezvoltarea pneumoniei sunt multipli dar unul din aceşti factorii este reprezentat de îmbătrânirea 
sistemului imun. Obiectivul principal al studiului a constat în identifi carea modifi cărilor profi lului populaţiilor 
limfocitare majore T, B şi celule NK (TBNK) din cadrul pneumoniilor bacteriene şi a profi lului TBNK asociat 
îmbătrânirii. 
Material şi metodă. Au fost constituite trei loturi de studiu: lotul A sau lotul control, lotul B de cazuri de 
pneumonii bacteriene şi lotul C de subiecţi HIV+ sau modelul de îmbătrânire accelerat. Investigaţiile de 
laborator au inclus hemograma clasică şi imunofenotiparea TBNK. Analiza statistică s-a efectuat cu softul 
SPSS, versiunea 16.0. Valorile medii ale parametrilor imuni au fost comparate prin testul t student pentru 
variabile independente, iar valoarea p ≤0.05 a fost considerată semnifi cativ statistic. 
Rezultate. În studiu, au fost incluşi un număr de 56 subiecţi: 26 subiecţi clinic sănătoşi, 30 subiecţi cu 
pneumonii şi 38 subiecţi HIV pozitivi. Prin compararea parametrilor imuni TBNK, în lotul general A versus B, 
am obţinut diferenţe semnifi cative statistic pentru T CD4 (46,9 vs. 41,6%, p=0.012). Compararea parametrilor 
imuni TBNK, între lotul control şi lotul HIV, a condus la diferenţe statistice pentru: T CD4+ (46,9 vs. 21,3%, 
p<0,001; 908 vs. 436 celule/μL, p<0,001); T CD8+ (21,9 vs. 45,9%, p<0,001; 446 vs. 919 celule/μL, p<0,001) 
şi CD4/CD8 (2,26 vs. 0,57, p<0,001). Lotul C a fost mai asemănător cu sublotul de vârstnici din lotul A decât 
cu lotul general A, ceea ce susţine ideea că lotul HIV poate fi  un model de îmbătrînire accelerată, cel puţin în 
ceea ce priveşte imunitatea TBNK. 
Concluzii. Profi lul TBNK din cadrul pneumoniilor bacteriene a fost caracterizat prin scăderea T CD4+. Profi lul 
TBNK din infecţia HIV a fost caracterizat prin scăderea T CD4+, creşterea T CD8+ şi inversarea raportului 
CD4/CD8, modifi cări similare cu alterările descrise în statusului imun defi nit ca profi l imun de risc (IPR+) al 
vârstnicilor (set de parametri imuni care Include seropozitivitatea CMV alături de modifi cări în compartimentul 
T -CD8 si CD4).

Cuvinte cheie: imunosenescenţă, imunofenotipare TBNK, HIV, îmbătrânire accelerată

ABSTRACT
Introduction. Pneumonia is a signifi cant cause of morbidity and mortality in the elderly population. The fac-
tors that trigger the development of pneumonia are multiple, but one is the ageing of the immune system. The 
main objective of the study was the identifi cation of changes in the profi le of major lymphocytic population T, 
B and NK cells and in TBNK profi le associated with aging. 
Methods. The subjects were grouped in three groups: group A or control, group B or bacterial pneumonia 
cases and group C or HIV+ cases or the model of accelerated ageing. Laboratory investigations have in-
cluded: full blood count (FBC) and TBNK immunophenotyping. All statistical analysis has been made with 
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SPSS software, version 16.0. The t-student for independent variables has been used to compare values and 
p values no greater than 0.05 were considered signifi cant.
Results. There were included 56 subjects: 26 healthy subjects, 30 pneumonia cases and 38 HIV+ subjects. 
The TBNK parameters, compared in group A versus group B, have showed signifi cant differences for T CD4 
(46,9 vs. 41,6%, p=0.012). TBNK parameters, compared in group control versus group HIV+, showed sig-
nifi cant differences for: T CD4+ (46,9 vs. 21,3%, p<0,001; 908 vs. 436 cells/μL, p<0,001); T CD8+ (21,9 vs. 
45,9%, p<0,001; 446 vs. 919 cells/μL, p<0,001) and CD4/CD8 (2,26 vs. 0,57, p<0,001). The group C has had 
similar features with elderly sample from A group rather than with group A and an idea that HIV group is a 
model of accelerated ageing, at least regarding TBNK immunity, has been lanced. 
Conclusion. The TBNK profi le from bacterial pneumonias was caracterized by a decrease in T CD4+. The 
TBNK profi le from HIV infection was caracterized by a decrease in T CD4+, increase in T CD8+ and a reverse 
in CD4/CD8 rapport, which are common features with changes described in elderly status defi ned as immune 
risk profi le (IPR+).

Key words: immunosenescence, TBNK immunophenotyping, HIV, accelerated ageing

INTRODUCERE

Un aspect important al medicinei contemporane 
este reprezentat de patologia infecţioasă a vârstni-
cilor. Vârstnicii reprezintă un segment populaţional 
în creştere, iar conform proiecţiilor populaţionale 
Eurostat (1), în 2011 vârstnicii au alcătuit 17,5% 
din populaţia generală, iar în 2060 ei vor reprezenta 
28,5% din populaţia generală. Bolile infecţioase 
respiratorii pot apărea la orice vârstă, dar incidenţa 
lor creşte semnifi cativ cu avansarea în vârstă, pne-
umonia fi ind o cauză principală de morbiditate şi 
mortalitate la vârstnici. Aceste infecţii au riscuri 
multifactoriale de dezvoltare, dar unul dintre factori 
este reprezentat de îmbătrânirea sistemului imun. 
Cercetarea în domeniul îmbătrânirii poate con duce 
la avansarea cunoştinţelor în prevenţia şi tratamentul 
bolilor infecţioase, în particular în domeniul infec-
ţiilor respiratorii. Până în prezent nu a fost inves-
tigată relaţia între pneumoniile bacte riene şi imuno-
fenotipul specifi c de risc, iar proble matica imuno -
se nescenţei în legătură cu infecţiile respiratorii nu a 
fost pe deplin elucidată. 

Alterările imunităţii asociate îmbătrânirii au fost 
defi nite prin studiile longitudinale de imunitate OCTO 
şi NONA, când a fost introdus conceptul IPR. În 
studiul OCTO, IPR prezice o mortalitate crescută la 
2-4 ani în populaţia sănătoasă de suedezi peste 85 
ani (2), iar în studiul NONA, IPR a fost asociat cu 
o mortalitate crescută la populaţia vârstnică indi-
ferent de statusul de sănătate (3). IPR+ este carac-
terizat prin: niveluri înalte de CD8+ şi scăzute de 
CD4+, procent scăzut de celule B CD19+ şi capaci-
tate proliferativă limfocitară slabă. Defi niţia IPR a 
fost simplifi cată la inversarea raportului CD4/CD8 
(4), iar seropozitivitatea CMV, care este asociată cu 
expansiunea celulelor T CD8+CD28-, a fost adă-
ugată defi niţiei IPR (5). Deşi aceste studii au descris 
modifi cări ample în imunitatea adaptativă, alterările 
din compartimentul T au fost cel mai bine caracte-

rizate. În acest studiu ne-am propus să verifi căm 
care este profi lul TBNK asociat îmbătrînirii imune 
şi care sunt modifi cările acestuia în cadrul pneu-
moniei bacteriane, în vederea dezvoltării unor bio-
markeri de identifi care precoce a populaţiei suscep-
tibile să dezvolte pneumonii. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Subiecţii studiului

Subiecţii au fost selectaţi din două centre medi-
cale din Bucureşti, în perioada martie 2012-august 
2012, constituind trei loturi de studiu: lotul A (mar-
tor sau subiecţi aparent sănătoşi), lotul B (cazuri 
sau pneumonii bacteriene) şi lotul C (HIV pozitivi 
sau subiecţi cu îmbătrânire accelerată).

Recrutarea lotului A martor a început cu selec-
tarea a 60 subiecţi din baza de date a Centrului de 
Diagnostic şi Tratament „Dr. Victor Babeş“, având 
vârste diferite, care au variat între 20-86 ani. Au 
răs puns iniţiativei 31/60 subiecţi, dar în urma exa-
minării medicale au fost selectaţi 26/60 subiecţi. 
Criteriul major de selecţie în lotul martor a fost ab-
senţa pneumoniei în momentul recrutării, dar su-
biecţii eligibili au necesitat îndeplinirea şi a altor 
criterii de eligibilitate. Aceste criterii au fost: 1) Să 
fi e independenţi funcţional; 2) Să nu aibă o condiţie 
medicală acută în momentul recrutării, ca de exem-
plu o boală infecţioasă non-respiratorie sau o boală 
infl amatorie în puseu acut. 3) Să nu aibă medicaţie 
cortizonică sau terapie antiinfl amatoare neste-
roidiană, cu cel puţin o săptămână înaintea recru-
tării; 4) Să nu aibă cancer sau tratament paliativ 
pentru o boală incurabilă. 

Recrutarea lotului B de cazuri a fost bazată pe 
selectarea cazurilor de pneumonii bacteriene, do-
bândite în comunitate, dar sufi cient de severe pentru 
a necesita spitalizare, în vederea observării mai 
uşoare a diferenţelor între subiecţii cazuri şi su-
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biecţii control. Criteriile clinice pentru confi rmarea 
pneumoniei s-au bazat pe prezenţa semnelor de 
focar pulmonar (crepitaţii pulmonare sau respiraţie 
bronşică). Criteriul radiologic pentru confi rmarea 
pneumoniei a inclus prezenţa condensării radiolo-
gice. Din lotul de cazuri am exclus pacienţii cu 
wheezing, care au răspuns la terapia bronho dila-
tatoare şi au prezentat manifestări de bronşiolită, 
astm sau BPOC. 

Recrutarea subiecţilor lotului C de îmbătrânire 
accelerată a constat în recrutarea de subiecţi HIV 
pozitivi, dintre pacienţii dispensarizaţi în Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. V. Babeş“ 
Bucureşti. Am ales subiecţi care au avut o vizită 
medicală în perioada de studiu şi tratament anti-
retroviral efectuat înaintea recrutării, răspunzând 
invitaţiei 38 din 45 subiecţi. Am utilizat acest lot de 
cazuri HIV pozitivi ca un lot model de îmbătrânire 
accelerată, întrucât între infecţia HIV şi vârstnicii 
sănătoşi au fost descrise similitudini în alterările 
imunităţii şi în special în compartimentul celular T. 

Investi gaţii de laborator

Pentru hemograma clasică şi imunofenotipare 
am recoltat sânge venos periferic anticoagulat cu 
EDTA-K3. Am utilizat analizorul CELL-DYN 
3700 (Abbott) şi am determinat parametrii clasici 
de hematologie: număr total de leucocite, neutrofi le, 
limfocite, monocite, eozinofi le, bazofi le, eritrocite 
şi plachete. Numărul total de limfocite, determinat 
pe această platformă automată, a stat la baza valo-
rilor absolute din evaluarile fl owcitometrice ale 
sub populaţiilor limfocitare. 

Pentru determinarea subseturilor limfocitare 
TBNK am utilizat analizorul FACSCalibur (Becton 
Dickinson) şi kitul de diagnostic in vitro BD Multi 
Test IMK. Cu softul dedicat s-a făcut achiziţia, sto-
carea şi prelucrarea datelor rezultate din probele 
biologice. Această determinare a constat în cuan-
tifi carea limfocitelor şi subpopulaţiilor limfocitare 
T total (CD3), T CD4, T CD8, limfocitelor B (CD3-
CD19+) şi celulelor NK (CD3-CD16+/CD56+), în 
valori procentuale şi absolute, urmată de compararea 
parametrilor TBNK între loturile A, B şi C. Marca-
rea cu 4 culori a implicat utilizarea a două tuburi de 
achiziţie: 1) Tubul 1: CD3/CD8/CD45/CD4, cu ur-
mă torii anticorpi monoclonali: CD3 clona SK7, mar-
cat FITC; CD8 clona SK1, marcat PE; CD45 clona 
2D1 (HLe-1), marcat PerCP; CD4 clona SK3, 
marcat APC; 2) Tubul 2: CD3/CD16+CD56/CD45/
CD19, cu următorii anticorpi monoclonali: CD3 
clona SK7, marcat FITC; CD16 clona B73.1 şi 
CD56 clona NCAM 16.2, ambii marcaţi PE; CD45 

clona 2D1 (HLe-1), marcat PerCP; CD19 clona 
SJ25C1, marcat APC. 

Analiza stati sti că a datelor

În descrierea variabilelor cu distribuţie normală 
am utilizat media şi intervalul de confi denţă al me-
diei de 95%, iar în compararea mediilor am utilizat 
testul parametric t-student pentru variabile indepen-
dente. Pragul de semnifi caţie statistică a fost stabilit 
ca α= 0,05, iar valoarea p ≤0,05 a fost considerată 
semnifi cativ statistic. Analiza statistică a fost efec-
tuată cu softul SPSS versiunea 16.0 (SPSS, Chicago, 
SUA). 

REZULTATE

Stati sti ca descripti vă a loturilor

Cercetarea a inclus un număr total 56 subiecţi: 
26 subiecţi clinic sănătoşi, 30 subiecţi cu pneumonii 
şi 38 subiecţi HIV pozitivi. Loturile au fost mixte şi 
au cuprins două subloturi de vârste: subiecţi tineri 
(vârste 15-59 ani) şi subiecţi vârstnici (subiecţi ≥60 
ani). 

Lotul A control a fost alcătuit din 26 subiecţi, iar 
media de vârstă a lotului martor a fost 50 ani. Dis-
tribuţia pe sexe a fost: 8/26 bărbaţi (30,80%) şi 
18/26 femei (69,2%). În cadrul lotului A, bărbaţii 
au avut media vârstei de 53 ani, iar femeile de 48 
ani; media de vârstă a femeilor a fost mai mică decât 
a bărbaţilor, dar diferenţa nu a fost semnifi cativă 
sta tistic (p=0,570). Distribuţia pe vârste a fost: 17/ 
26 tineri (63%) şi 9/26 vârstnici (33,3%). 

Lotul B de cazuri a fost alcătuit din 30 subiecţi, 
cu media de vârstă a lotului de 62 ani. Distribuţia 
pe sexe a fost: 15/30 bărbaţi (50%) şi 15/30 femei 
(50%). În lotul B, bărbaţii au avut media vârstei de 
64 ani, iar femeile de 61 ani; diferenţa de vârstă 
din tre bărbaţi şi femei nu a fost semnifi cativă sta-
tistic (p=0,673). Distribuţia pe vârste a fost: 12/30 
tineri (40%) şi 18/30 vârstnici (60 %). 

Lotul C de îmbătrânire accelerată a fost alcătuit 
din 38 subiecţi, având media vârstei de 50 ani. Dis-
tribuţia pe sexe a fost: bărbaţi 21/38 (55,3%) şi 
femei 17/38 (44,7%). Bărbaţii au avut media vârstei 
49 ani, iar femeile 52 ani. Distribuţia pe vârste a 
fost: tineri 22/38 (57,9%) şi vârstnici 16/38 (42,1%). 

Compararea imunităţii celulare TBNK între 
loturile A, B şi C

Determinările TBNK din lotul control A au ser-
vit la stabilirea intervalelor de referinţă proprii pen-
tru imunofenotipare, în regiunea noastră geografi că. 



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVI, NR. 4, AN 2013230

Rezultatele imunofenotipării limfocitare din cohor-
ta noastră au fost minimal diferite de unicul studiu 
publicat în Romania în 1995 şi au fost asemănătoare 
cu cele publicate de compania Becton Dickinson în 
1991.

Prin compararea subpopulaţiilor limfocitare 
TBNK în lotul general A versus B, am obţinut 
diferenţe semnifi cative statistic pentru T CD4 (46,9 
vs. 41,6%, p=0,012), dar nu am observat diferenţele 
pentru ceilalţi parametri: T (CD3+), T CD8, CD4/
CD8, B şi celulele NK (Tabelele 1 şi 3). Aceste ob-
servaţii susţin ideea că doar parametrul T CD4+ 
este diferit în lotul de pneumonii, iar scăderea lui 
este asociată cu dezvoltarea pneumoniei bacteriene. 

Am efectuat această analiză şi între subloturile 
de tineri şi vârstnici din loturile A şi B. În sublotul 

de tineri nu s-a observat nici o diferenţă între pa-
rametrii de interes. În sublotul de vârstnici, am ob-
servat valori relative T CD4 mai scăzute (41,7 vs 
48,2%; p=0,061) şi valori relative T CD8 mai 
crescute (26,5 vs 20,7%; p=0,065) la vârstnicii cu 
pneumonii faţă de cei sănătoşi, dar diferenţa nu a 
atins pragul de semnifi caţie statistică. Este posibil 
ca mărimea sublotului de vârstnici să fi e un factor 
limitativ, dar parametrii T CD4 şi T CD8 ar putea 
servi la stratifi carea vârsticilor privind riscul de 
pneumonii bacteriene.

Compararea subpopulaţiilor limfocitare majore 
TBNK, între lotul control şi lotul HIV, a condus la 
diferenţe statistice pentru parametrii: T CD4+ (46,9 
vs. 21,3%, p<0,001; 908 vs. 436 celule/μL, p< 
0,001); T CD8+ (21,9 vs. 45,9%, p<0,001; 446 vs. 

TABELUL 1. Subpopulaţiile limfocitare T (total, CD4, CD8), B şi NK în loturile control, pneumonii şi HIV

Tip celular

Lot A control (n=26) Lot B de cazuri (n=30) Lot C îmbătrânire accelerată 
(n=38)

Proporţia din 
total limfocite 

(%) 
(95% interval de 

confi denţă)

Valoare 
absolută

(celule/μL) 
(95% interval de 

confi denţă)

Proporţia din 
total limfocite 

(%) 
(95% interval de 

confi denţă)

Valoare 
absolută

(celule/μL) 
(95% interval de 

confi denţă)

Proporţia din 
total limfocite 

(%) 
(95% interval de 

confi denţă)

Valoare 
absolută

(celule/μL) 
(95% interval de 

confi denţă)
Limfocite 
totale

100 2.042 
(1.856-2.228)

100 2.101 
(1.706-2.496)

100 2.030 
(1.843-2.218)

Limfocite T 70,9 (69,1-72,8) 1.438 
(1.294-1.581)

69,6 (66,3-73,0) 1.501 
(1.209-1.793)

71,9 (68,6-75,1) 1.452 
(1.310-1.595)

Limfocite T 
CD4+ 

46,9 (44,3-49,4) 908 (787-1.029) 41,6 (38,3-44,8) 902 (704-1.099) 21,3 (17,6-25,1) 436 (353-519)

Limfocite T 
CD8+

21,9 (20,2-23,7) 446 (389-503) 25,1 (21,6-28,5) 534 (412-656) 45,9 (41,2-50,7) 919 (803-1.035)

Raport 
CD4/CD8

2,26
(1,97-2,55)

1,96
(1,58-2,34)

0,57
(0,42-0,72)

Limfocite B 12,0 (8,7-14,2) 239 (202-277) 11,9 (9,3-14,6) 273 (183-363) 11,2 (9,3-13,2) 236 (185-287)
Celule NK 2,6 (9,6-16,1) 252 (212-291) 12,6 (10,3-14,8) 258 (207-309) 12,1 (10,0-14,2) 243 (193-293)

TABELUL 2. Subpopulaţiile limfocitare T (total, CD4, CD8), B şi NK în A – sublotul de vârstnici versus lotul C

Tip celular
Lot A – sublot de vârstnici (n=9) Lot C îmbătrânire accelerată (n=38)

Proporţia din total 
limfocite (%) 

(95% interval de 
confi denţă)

Valoare absolută
(celule/μL) 

(95% interval de 
confi denţă)

Proporţia din total 
limfocite (%) 

(95% interval de 
confi denţă)

Valoare absolută
(celule/μL) 

(95% interval de 
confi denţă)

Limfocite totale 100 1.926 (1.554-2.297) 100 2.030 (1.843-2.218)
Limfocite T 69,9 (65,9-74,0) 1.317 (1.031-1.603) 71,9 (68,6-75,1) 1.452 (1.310-1.595)
Limfocite T CD4+ 48,2 (42,5-53,8) 907 (683-1.131) 21,3 (17,6-25,1) 436 (353-519)

Limfocite T CD8+ 20,7 (17,3-24,1) 387 (302-473) 45,9 (41,2-50,7) 919 (803-1.035)

Raport CD4/CD8 2,48 
(1,81-3,14)

0,57
(0,42-0,72)

Limfocite B 10,8 (7,8-13,7) 203 (123-283) 11,2 (9,3-13,2) 236 (185-287)
Celule NK 15,4 (12,0-18,8) 283 (219-348) 12,1 (10,0-14,2) 243 (193-293)
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919 celule/μL, p<0,001) şi CD4/CD8 (2,26 vs. 
0,57, p<0,001); nu au fost observate diferenţe sem-
nifi cative pentru parametrii T (CD3+), B şi celulele 
NK (Tabelele 1,3). Aceste observaţii susţin ideea că 
parametrii T CD4+, T CD8+ şi CD4/CD8 din lotul 
HIV sunt diferiţi statistic în lotul HIV faţă de lotul 
control. Efectuând această analiză între sublotul de 
vârstnici din lotul A (n=9 subiecţi) şi lotul C (n=38 
subiecţi), am putut observa că lotul C este mai ase-
mănător cu acest sublot de vârstnici decât cu lotul 
general A, ceea ce susţine ideea că lotul HIV poate 
fi  un model de îmbătrînire accelerată, cel puţin în 
ceea ce priveşte imunitatea TBNK (Tabelele 2 şi 4). 

DISCUŢII

Alegerea unui lot control necesar comparării cu 
lotul de pneumonii şi cu lotul HIV sau de îmbătrânire 
accelerată a fost o etapă necesară studiului, atât 
pen tru compararea parametrilor de interes, dar şi 
pentru stabilirea intervalelor de fl owcitometrie pro-
prii, de referinţă pentru populaţia noastră de  vârst-
nici. În 1991, compania Becton Dickinson, a publi-
cat intervalele de referinţă pentru subpopulaţiile 
lim focitare majore TBNK pentru indivizii de ori-
gine caucaziană (6), dar a păstrat recomandarea de 
constituire a intervale proprii de referinţă pentru 
fi e care utilizator în parte, din cauza variaţiilor geo-

TABELUL 3. Semnifi caţia statistică a diferenţei între subpopulaţiile limfocitare T 
(total, CD4, CD8), B şi NK între lotul A şi B şi între lotul A şi C

Variabilă
Comparaţia 

valorilor relative
A vs B

Comparaţia 
valorilor absolute

A vs B

Comparaţia 
valorilor relative

A vs C

Comparaţia 
valorilor absolute

A vs C
Limfocite (total) – 0,783 – 0,927
Limfocite T 0,514 0,694 0,615 0,883
Limfocite T CD4+ 0,012 0,955 <0,001 <0,001
Limfocite T CD8+ 0,097 0,188 <0,001 <0,001
Raport CD4/CD8 0,208 <0,001
Limfocite B 0,979 0,481 0,558 0,923
Celule NK 0,957 0,844 0,743 0,778

TABELUL 4. Semnifi caţia statistică a diferenţei între subpopulaţiile limfocitare T 
(total, CD4, CD8), B şi NK între A – Sublotul de vârstnici versus lotul C

Variabilă Comparaţia valorilor relative 
A-sublotul de vârsnici vs C

Comparaţia valorilor absolute 
A-sublotul de vârstnici vs C

Limfocite (total) – 0,895
Limfocite T 0,560 0,810
Limfocite T CD4+ <0,001 <0,001
Limfocite T CD8+ <0,001 <0,001
Raport CD4/CD8 <0,001
Limfocite B 0,450 0,873
Celule NK 0,543 0,624

grafi ce importante. În ultimii ani, în mai multe sta-
te, au fost publicate intervale de referinţă, care au 
susţinut variabilitatea geografi că (7,8); în România 
a fost publicat un singur studiu în 1995 (9). 

Fiecare parametru de interes a fost exprimat atât 
în valoare relativă, cât şi valoare absolută. Dife ren-
ţele observate între valoarea procentuală şi absolută 
a variabilelor studiate indică faptul că valorile 
procentuale ar trebui să fi e interpretate prioritar faţă 
de cele absolute, din cauza multitudinii de factori 
care infl uenţează numărului absolut de limfocite, 
determinat prin platforma hematologică clasică. 

Fenotiparea TBNK a adus câteva concluzii prin 
compararea lotului A versus B. În loturile generale 
A şi B parametrul T CD4+ a fost diferit statistic 
(46,9 vs. 41,6%, p=0.012), sugerând că scăderea lui 
este asociată cu dezvoltarea pneumoniei bacteriene. 
Din compararea sublotului de vârstnici din lotul A 
versus lotul B, am observat că subiecţíi cu pneu-
monii bacteriene au valori T CD4+ mai reduse şi T 
CD8+ mai crescute comparativ cu vârstnicii sănă-
toşi, situaţie întâlnită în literatură sub descrierea sta-
tusului IPR (creştere T CD8+ şi scădere T CD4+). 
Putem formula ideea că, la vârstnici, modifi carea 
parametrilor T CD4+ şi T CD8+, în sensul scăderii 
T CD4+ şi creşterii T CD8+, ar predispune la dez-
voltarea pneumoniilor bacteriene. 
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Fenotiparea TBNK a adus câteva concluzii prin 
compararea lotului A versus C. În loturile generale 
A şi C, am obţinut diferenţe statistice pentru para-
metrii: T CD4+ (46,9 vs. 21,3%, p<0,001; 908 vs. 
436 celule/μL, p<0,001), T CD8+ (21,9 vs. 45,9%, 
p<0,001; 446 vs. 919 celule/μL, p<0,001) şi CD4/
CD8 (2,26 vs. 0,57, p<0,001). Aceste diferenţe in-
dică faptul că subiecţii HIV au un număr scăzut de 
T CD4+, un număr crescut de T CD8+ şi o inversare 
a raportului CD4/CD8, comparativ cu populaţia 
generală. 

Am constatat similitudini între compar timentul 
T al sublotului de vârstnici din A şi lotul general C, 
iar din acest motiv lotul HIV poate fi  considerat un 
model de îmbătrânire accelerată. 
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 CONCLUZII

În analiza datelor de fl owcitometrie pentru pro-
fi lul TBNK, valorile relative ar trebui interpretate 
prioritar faţă de cele absolute. Profi lul TBNK din 
cadrul pneumoniilor bacteriene a fost caracterizat 
prin scăderea T CD4+. Profi lul TBNK din infecţia 
HIV a fost caracterizat prin scăderea T CD4+, creş-
terea T CD8+ şi inversarea raportului CD4/CD8. 
Disfuncţia compartimentului T este o caracteristică 
a statusului IPR+ al vârstnicilor, dar şi o caracteristică 
a disfuncţiei T din infecţia HIV iar profi lul TBNK 
al vârstnicilor este similar cu profi lul TBNK din in-
fecţia HIV, ceea ce constituie o evidenţă că in fecţia 
HIV poate fi  un model de îmbătrânire acce lerată.


