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Rezumat
Sindromul Sjögren (SS) este o exocrinopatie autoimună cronică asociată cu infi ltrare limfocitară de grade variabile 
la nivelul organelor afectate, în special glande lacrimale şi salivare. Exista pânǎ în prezent câteva ipoteze privind 
rolul jucat de limfocitele T reglatoare în etiopatogenia, progresia bolii şi complicaţiile din SS.
Obiective. Evaluarea statusului Treg la pacienţii cu Sindrom Sjögren primar, dar şi variaţia acestuia funcţie de 
manifestările de boală şi factorii de prognostic negativ.
Material şi metodǎ. S-a efectuat un studiu prospectiv care a inclus 46 de pacienţi cu Sindrom Sjögren primar 
(SS) internaţi în Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie a Spitalului „Sfânta Maria“, Bucureşti, şi 43 de 
donatori sănătoşi (grupul de control). Înrolarea pacienţilor s-a făcut în mod consecutiv prezentării lor. Limfocitele 
T CD4+ din sângele periferic au fost izolate după centrifugarea în gradient de densitate pe Ficoll-Paque, iar 
fenotipul lor a fost studiat prin citometrie de fl ux (FACS) şi PCR în timp real.
Rezultate. În cazul pacienţilor cu SS, procentul de celule Tregs este semnifi cativ mai redus, în timp ce nivelul 
de expresie a receptorului CD25 este semnifi cativ mai crescut pe celulele Tregs comparativ cu subiecţii grupului 
de control. Atât procentele de celule TregsGITR+, dar în mod special nivelul de expresie pe celulele Tregs al 
receptorului GITR par a fi  mai crescute la pacienţii cu SS comparativ cu subiecţii de control. De asemenea, 
pacienţii evaluaţi Treg au avut caracteristic nivele reduse de Foxp3, expresie intracelulară crescută de CTLA-4 
şi expresie crescută de CD45RO. Atât procentul de celule Tregs, cât şi nivelul de expresie al Foxp3 în celulele T 
CD4+ s-au corelat cu: afectarea sistemică, hipocomplementemia sau prezenţa autoanticorpilor anti-La. 
Concluzii. Aceste rezultate sugerează că pacienţii cu SS pot fi  caracterizaţi printr-un procent redus de limfocite 
T reglatoare cu caracteristici particulare şi relevanţă clinică.
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Abstract
Background. Primary Sjögren’s syndrome (pSS) is an autoimmune exocrinopathy associated with lymphocityc 
infi ltrates mainly affecting salivary and lacrimal glands. There are somehypothesis suggesting that peripheral 
regulatory T (Treg) cells could have a role in etiopathogeny, progression and complications in SS patients.
Objective. The objective of this study was to investigate the presence and role of Treg in patients with primary 
SS (pSS).
Methods. 46 consecutive pSS patients admitted to Sfânta Maria Clinical Hospital and 43 healthy donors were 
evaluated. CD4+ cells circulating in peripheral blood of patients with pSS were isolated by density gradient cen-
trifugation using Ficoll-Paque medium and their phenotype was studied by fl ow cytometry (FACS) and real-time 
PCR.
Results. When compared with control group, pSS Treg’s level was statistically signifi cant lower meanwhile ex-
pression of CD25 receptor was signifi cantly higher on patient’s Treg than on normal subjects. Also, procentual 
TregGITR+ were higher in pSS population. Evaluation of patient’s Treg characteristics revealed low levels of 
Foxp3 and intracellular higher expression of CTLA-4 and CD45RO. We found a positive correlation between level 
of Tregs, expression of Foxp3 and systemic involvement, low levels of complement or anti La antibodies. 
Conclusion. This data suggest that pSS patients are characterized by low levels of Tregs associated with particu-
lar characteristics and clinical relevance.
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INTRODUCERE
Sindromul Sjögren este o exocrinopatie auto-

imună cronică asociată cu infi ltrare limfocitară de 
gra de variabile la nivelul organelor afectate, în spe-
cial glande lacrimale şi salivare. Deşi în ultimii ani 
s-au făcut progrese importante în înţelegerea etiopa-
togeniei şi a modului de progresie al acestuia, până 
în momentul de faţă există încă aspecte controversate. 
Studiul rolului jucat de populaţiile de celule T peri-
ferice în dezvoltarea, menţinerea şi apariţia compli-
caţiilor Sindromului Sjögren ar putea fi  util într-o 
mai bună explicare a etiopatogeniei bolii, a comor-
bidităţilor şi consecutiv pentru ameliorarea opţiunilor 
de tratament.

Limfocitele T CD4+ recunosc antigene specifi ce 
asociate cu Ag HLA II. Sunt principalii controlori ai 
răspunsului imun la antigene proteice. În momentul 
de faţă se consideră că foarte multe boli autoimune 
se dezvoltă datorită ruperii toleranţei imune la celu-
lele CD4+ (1,2).

Limfocitele T CD4+ sunt împărţite în general în 
celule T helper convenţionale şi limfocite T regla-
toare. Acestea din urmă sunt indispensabile pentru 
buna funcţionare a sistemului imun. Absenţa lor duce 
la anarhie imună cu consecinţe devastatoare pentru 

organism. Limfocitele T helper controlează imunita-
tea adaptativă împotriva patogenilor şi a neoplaziilor 
prin activarea celulelor imune efectoare (3,4).

Limfocitele T reglatoare (Treg) sunt defi nite ca şi 
limfocite T CD4+ cu rolul de a supresa efectele po-
tenţial dăunătoare ale LTh. Rolurile identifi cate ale 
Treg până în acest moment cuprind: prevenirea apa-
riţiei bolilor autoimune prin menţinerea toleranţei la 
self, supresia reacţiilor alergice, astmului, precum şi 
în toleranţa materno-fetală. Activarea limfocitelor T 
reglatoare este antigen-specifi că, ceea ce implică 
fap tul că rolurile supresoare ale Treg sunt antigen-
de pen dente (1-11) (Fig. 1).

OBIECTIVE
S-a demonstrat că alterarea mecanismelor tole-

ran ţei periferice joacă un rol important în autoimu-
nitate. Deoarece celulele T reglatoare sunt mediatori 
esenţiali ai procesului de toleranţă (9-11), am propus 
investigarea acestor celule la pacienţii cu SS. În con-
diţiile în care este domonstrat rolul limfocitelor T re-
glatoare în supresia autoimunităţii (7-11), un obiectiv 
a fost evaluarea statusului Treg la pacienţii cu Sin-
drom Sjögren primar. Lucrarea îşi propune să reali-
zeze o comparaţie între pacienţii cu SS şi voluntari 
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FIGURA 1. Rolurile limfocitelor T 
reglatoare
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sănătoşi şi să analizeze variaţia nivelulului Treg în 
cele două loturi de studiu, dar şi variaţia acestuia în 
funcţie de manifestările de boală şi factorii de prog-
nostic negativ.

MATERIALE ŞI METODE
Grupurile studiate includ 46 de pacienţi cu Sin-

drom Sjögren primar (SS) şi 43 de donatori sănătoşi 
(grupul de control). 

Caracterizarea demografi că a pacienţilor cu SS 
este prezentată în Tabelul 1. Grupul de control a fost 
selectat astfel încât să fi e concordant cu lotul de pa-
cienţi din punct de vedere al sexului şi vârstei. Stu-
diul a fost realizat în acord cu declaraţia de la Helsinki 
şi aprobat de comitetele de etică locale (Spi talul 
Clinic „Sfânta Maria“ şi INCDMI Cantacuzino). 

TABELUL 1. Principalele date demografi ce
Număr de pacienţi 46
Femei 46
Vârsta medie în ani (DS)
Durata medie a bolii
Lot control
Lot control femei
Vârsta medie în ani lot control (DS)

60,10 (16,01)
7,3 (4,1)
43
43
58,2 (14,7)

 Izolarea celulelor

Celulele mononucleare periferice au fost izolate 
din sângele venos heparinizat al subiecţilor inves-
tigaţi după centrifugarea în gradient de densitate pe 
Ficoll-Paque (GE Healthcare Bio-Sciences AB, 
Uppsala, Sweden). Din populaţiile de celule mo no-
nu cleare, prin tehnica de selecţie negativă pe bile 
imunomagnetice (Dynabeads ClinExVivo, Dynal 
Biotech Invitrogen Co) au fost purifi cate celulele T 
CD4+. Prin citometrie în fl ux (FACS) s-a stabilit o 
puritate a preparatului de celule T CD4+ mai mare 
de 95%.

Marcarea celulelor pentru FACS

Celulele mononucleare periferice la o concentraţie 
de 1 x 106/ml în tampon fosfat salin (TFS) conţinând 
ser fetal de viţel (2%) şi azida de sodiu (0,1%) au 
fost incubate pentru 30 de minute la 37 de grade 
Celsius cu anticorpi monoclonali anti-CD25 marcaţi 
cu izotiocianat de fl uoresceină (FITC) plus unul din-
tre anticorpii monoclonali anti-CD4, anti-GITR, 
anti-CD154 sau anti CD45RO marcaţi cu fi coeritrina 
(PE) (BD Pharmingen şi R&D Systems). Pentru 
mar cajul intracelular şi detecţia intracelulară a 
CTLA-4, celulele au fost fi xate cu 2% parafor-

maldehidă. Au fost mai întâi marcate pe suprafaţa cu 
anti-CD25-FITC şi, în fi nal, după permeabilizare cu 
saponina (0,3%) au fost marcate cu anti-CD154-PE. 
Absorbţia nespecifi că a fl uorescenţei a fost eliminată 
prin utilizarea unei probe de control negativ compusă 
din doi anticorpi monoclonali de aceeaşi specie şi tip 
cu anticorpii din probele pozitive marcaţi cu FITC şi 
PE. De precizat că acest tip de marcaj s-a realizat în 
scopul evaluării procentului de celule Tregs în 
populaţiile de limfocite mononucleare periferice şi 
pentru analiza expresiei unor receptori pe suprafaţa 
(CD25, GITR, CTLA-4, CD45RO) sau în interiorul 
celulelor Tregs (CTLA-4).

În scopul evaluării nivelului de fosforilare al Ser/
Thr kinazei Akt, celulele mononucleare periferice au 
fost dublu marcate – extracelular şi intracelular. Ex-
tra celular pentru receptorii CD4, CD8 sau CD19 ex-
primaţi de celulele T şi respectiv B, utilizând anti-
corpi monoclonali anti-CD4, anti-CD8 sau anti-CD19 
marcaţi cu FITC (BD Pharmingen). Intracelular cu 
anticorpi monoclonali anti-Akt fosforilată la Ser 473 
şi respectiv cu anticorpi monoclonali anti-Akt fosfo-
rilată la Ser 308 (R&D Systems). Aşa cum am arătat 
mai înainte, marcajul intracelular a presupus fi xarea 
şi permeabilizarea probelor. Corespunzător fi ecărui 
subiect luat în studiu s-a realizat şi o probă de control 
negativ.

Evaluarea datelor de FACS s-a realizat utilizând 
software-ul gratuit WinMDI.2.7.

PCR în timp real

ARN total a fost izolat din celulele T CD4+ pu-
rifi cate folosind un kit comercial (Promega). Trans-
crierea inversă a ARN total a fost realizată cu primer 
specifi c folosind reactivi TaqMan pentru transcrierea 
inversă (Applied Biosystems) urmărind protocolul 
pro ducătorului. Secvenţele perechilor de primeri 
pen tru Foxp3 şi b-actina au fost anterior raportate. 
Secvenţa probei TaqMan pentru Foxp3 a fost: 
5 ’ - FA M - A G A A C G C C AT C C G C C A C A A -
TAMRA-3’. Nivelul de expresie al ARNm Foxp3 a 
fost măsurat prin PCR – în timp real utilizând kitul 
comercial TaqMan PCR Core (Applied Biosystems). 
Drept control endogen s-a utilizat gena pentru b-actină, 
iar nivelul de ARNm pentru b-actina s-a determinat 
tot prin PCR în timp real, folosind kitul comercial 
LightCycler DNAMaster SYBRGreen I (Roche 
Applied Science). Amplifi carea s-a realizat cu sis-
temul AbiPrism7000 Sequence Detection (Applied 
Biosystems). Efi cienţele de amplifi care a genei ţintă 
(Foxp3) şi de referinţă (b-actina) au fost egale aşa 
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cum a reieşit din experimentele individuale de vali-
dare. Pragul ciclului (Ct) a fost determinat folosind 
sistemul automat de setare. Expresia relativă a 
ARNm a fost cuantifi cată prin metoda 2-DDCt.

ANALIZA STATISTICĂ
Testul Student (t-test) a fost utilizat pentru a iden-

tifi ca diferenţele dintre grupul de pacienţi cu Sindrom 
Sjögren şi grupul de control sau dintre subgrupele de 
pacienţi. Coefi cientul de corelaţie Spearman a fost 
calculat pentru a identifi ca relaţia dintre parametrii 
de terminaţi experimental şi caracteristicile clinico-
pa tologice ale pacienţilor cu SS. Au fost considerate 
semnifi cative rezultatele analizelor statistice pentru 
care probabilitatea (p) a fost < 0,05 şi modulul coe-
fi cientului de corelaţie (½r½) > 0,5. 

REZULTATE
Principalele caracteristici clinice şi paraclinice 

ale lotului de studiu sunt prezentate în tabelele urmă-
toare (Tabelul 2 şi 3). Acestea au fost similare cu 
datele prezente în literatura de specialitate.

TABELUL 2. Principalele date clinice în lotul de studiu
Manifestare Nr. %
Xerostomie 39 84,78
Xeroftalmie 37 80,43
Manifestări extraglandulare 29 63,04
Vasculită 7 16,27
Afectare neurologică 4 8,69
Afectare articulară 22 47,82
Fenomen Raynaud 11 23,91
Limfom nonhodgkinian 1 2,17

TABELUL 3. Distribuţia modifi cărilor paraclinice
Nr. %

Ac anti Ro 37 80,43
Ac anti La 18 39,13
Hipocomplementemie 15 32,60
FR 30 65,21

Analiza populaţiilor de celule mononucleare 
periferice la pacienţii cu SS

Celulele mononucleare periferice izolate de la pa -
cienţii cu SS şi subiecţii aparent sănătoşi au fost 

analizate prin FACS. Rezultatele studiului sunt cen-
tra lizate în Tabelul 4 şi prezentate sub formă de his-
to gramă în Fig. 2

TABELUL 4. Analiza populaţiilor de celule mononucleare periferice
Grup Statistică T CD4+ (%) T CD8+ (%) B CD19+ (%) B CD19+CD72+ (%)

SS
medie 45,42 15,28 2,54 68,40
DS 12,12 2,92 1,14 8,34

control
medie 40,22 23,47 3,09 79,04
DS 5,96 6,13 1,56 7,78

Ss versus. control p (t-test) 0,167 0,006 0,481 0,042

FIGURA 2. Analiza populaţiilor de celule mononucleare 
periferice (histograma)

După cum se poate observa, grupul pacienţilor cu 
Sindrom Sjögren, spre deosebire de grupul de con-
trol, prezintă la nivel periferic procente semnifi cativ 
mai reduse de celule T CD8+ şi B CD19+CD72+, 
aspect relevat şi de raportul dintre procentele de 
celule T CD4+ şi T CD8+, raport semnifi cativ mai 
crescut în cazul pacienţilor cu SS (Fig. 3, Tabelul 5). 
Aceste rezultate evidenţiază cel puţin alterarea me-
canismelor de control negativ, cum ar fi  cele care ţin 
de supresia răspunsului imun prin celulele T CD8+ 
sau celule T CD8+ reglatoare, sau stabilirea pragului 

FIGURA 3. Raport CD4/CD8



133REVISTA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE – VOL. XXIII NR. 3, AN 2014

de activare şi inhibarea semnalelor activatorii de la 
nivelul celulelor B prin receptorii CD72. 

TABELUL 5. Raportul CD4/CD8 comparat la pacienţii cu 
SS/lot control
CD4+ (%)/CD8+ (%) SS control
medie 3,32* 1,86
DS 1,34 0,54
p (t-test) 0,010

Deoarece receptorul pentru IL-2, CD25, este con-
siderat un marker de activare al celulelor T (12-14), 
am considerat interesat de analizat procentul de ce-
lule T CD4+CD25+ ca şi nivelul de expresie al aces-
tui receptor [mediana intensităţii de fl uorescenţă 
(MIF)]. 

Aşa cum se poate observa din Tabelul 6 şi Fig. 4, 
între pacienţii cu SS şi grupul de control nu există 
deosebiri statistic semnifi cative în ceea ce priveşte 
procentul de celule T CD4+CD25+. Totuşi, se poate 
remarca nivelul diferit de expresie al receptorului 
CD25, mai crescut pe suprafaţa celulelor T CD4+ la 
pacienţii cu SS. Această supraexpresie a receptorului 
sugerează abilitatea celulelor T CD4+ în SS de a fi  
mult mai uşor activate prin declanşarea celui de al 
treilea semnal de stimulare celulară (primul indus de 
antigen/autoantigen, al doilea de moleculele costi-
mu latoare şi al treilea de către citokine). Acest fapt 
poate determina în proliferarea şi expansiunea clo-
nală a celulelor T CD4+. 

TABELUL 6. Evaluarea nivelului limfocitelor CD4+CD25+

Grup Statistica CD4+CD25+ 
(%)

CD4+CD25+ 
(MIF)

SS
medie 17,25 16,33
DS 8,81 5,56

control
medie 16,91 13,94
DS 7,63 0,93

SS vs control p (t-test) 0,917 0,151

Datele obţinute de noi sunt concordante cu datele 
din literatura de specialitate (15-20) care semna li zează 
anterior creşterea expresiei receptorului CD25 (MIF) 
pe celulele T CD4+ ale pacienţilor cu SS. Cât priveşte 
nivelul de expresie al receptorului CD72 (MIF) pe 
celulele B CD19+ s-a sugerat (21) existenţa unei su-
praexpresii în SS, supraexpresie pe care noi nu am 
iden tifi cat-o în cazul pacienţilor cu SS inves tigaţi. Au-
torii observă totuşi că prin stimularea in vitro a celulelor 
B CD19+CD72+ izolate de la pa cienţii cu SS expresia 
receptorului CD72 se dimi nuează. Pe baza acestor ob-
servaţii se poate presupune că în funcţie de statusul 
de ac tivare al celulelor B de la pacienţii cu SS, re cep-
torul CD72 este diferit exprimat. De asemenea, se 
ştie că o dată cu proliferarea şi di ferenţierea celulelor 
B în plas mocite secretoare de anti corpi, ambii recep-
tori CD19 şi CD72 devin sub exprimaţi (22).

Evaluarea statusului de activare al celulelor T şi 
B periferice la pacienţii cu SS

Pe celule epiteliale izolate din glandele salivare 
ale pacienţilor cu SS s-a demonstrat existenţa unui 
nivel crescut de fosforilare a kinazei Akt dependent 
de stimularea celulară excesivă prin receptorul pen-
tru EGF (23-25). Pe baza acestei observaţii, şi a da-
telor obţinute de noi am pus problema unei posibile 
dereglări a mecanismelor de semnalizare mediate de 
calea de PI3K/Akt/mTOR. Pentru început, în scopul 
verifi cării acestei ipoteze, am analizat prin citometrie 
de fl ux nivelul de fosforilare al kinazei Akt în celulele 
T CD4+, T CD8+ şi B CD19+ izolate de la 4 pacienţi 
cu SS. Deoarece fosforilarea a două reziduuri de 
ami noacizi (Ser 473 şi Thr 308) este esenţială pentru 
activitatea enzimei, am analizat atât procentele de 
ce lule care prezintă Akt fosforilat la cele două situ-
suri, cât şi gradul de fosforilare al celor două situsuri 
(MIF). Tabelele 7 şi 8 prezintă procentele de celule T 

FIGURA 4. Evaluarea nivelului 
limfocitelor CD4+CD25+
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CD4+ şi CD8+, ca şi procentul de celule B CD19+ 
care exprimă kinaza Akt la unul dintre situsurile men-
ţionate. După cum se poate observa, procentul de ce-
lule T sau B cu kinaza Akt fosforilată la Thr 308 este 
mult mai mare decât al aceloraşi tipuri celulare care 
prezintă kinaza Akt fosforilată la Ser 473. Aşa cum 
ilustrează Fig. 4, activarea kinazei Akt are loc prin 
me  canisme secvenţiale de activare dependente la 
rândul lor de activarea altor enzime a cascadei de 
sem nalizare către nucleu. Datele din literatură (26,27) 
susţin ideea fosforilării Thr 308 de către o altă en zimă 
PDK1 ac tivată odată cu producerea intracelulară a 
mesa gerilor secundari ai fosfatidil inozitolului. Fos-
forilarea Akt la Ser 473 este un proces ulterior ce pare 
a fi  mediat de complexul 2 care include ţinta eucariotă 
a rapamicinei (mTORC2), în acest mod pro ducându-
se activarea de plină a kinazei Akt şi trasnlocarea sa de 
la membrană în citosol şi nucleu, unde fosforilează 
multiple sub straturi celulare im plicate în reglarea 
multiplelor funcţii celulare (28). Pe baza acestor 
considerente putem pre supune că în cazul celor 4 
pacienţi cu SS celulele T şi B prezintă un grad înalt de 
activare a kinazei PDK1, de aceea şi procentul mai 
mare de celule care exprimă kinaza Akt fosforilată la 
Thr 308. Cu toate acestea me diana intensităţii de 
fl uorescenţă pare a fi  com pa rabilă atunci când se mă-
soară nivelul de fosforilare al celor două situsuri, ra-
portul pAktThr308 (MIF)/pAktSer473 (MIF) fi ind 

TABELUL 7

pacient
CD4

pAktSer473
CD4

pAktThr308
pAktThr308/
pAktSer473

pAktThr308/
pAktSer473

% MIF % MIF % MIF
SS 1 2,29 33,98 42,28 37,18 18,46 1,09
SS 2 15,75 23,29 69,03 29,43 4,38 1,26
SS 3 6,42 29,69 61,29 35,87 9,55 1,21
SS 4 6,6 29,69 58,6 35,55 8,88 1,20

TABELUL 8

pacient
CD8

pAktSer473
CD8

pAktThr308
pAktThr308/
pAktSer473

pAktThr308/
pAktSer473

% MIF % MIF % MIF
SS 1 3,49 38,89 16,86 33,98 4,83 0,87
SS 2 14,86 23,29 74,18 29,96 4,99 1,29
SS 3 6,13 42,55 49,14 32,20 8,02 0,76
SS 4 2,56 28,39 73,01 37,52 28,52 1,32

TABELUL 9

pacient
CD19

pAktSer473
CD19

pAktThr308
pAktThr308/
pAktSer473

pAktThr308/
pAktSer473

% MIF % MIF % MIF
SS 1 2,20 33,38 38,01 37,52 17,28 1,12
SS 2 3,67 22,07 76,18 30,51 20,76 1,38
SS 3 3,88 54,25 45,67 33,08 11,77 0,61
SS 4 2,13 33,68 21,63 31,06 10,15 0,92

FIGURA 5. Current Opinion in Pharmacology 2008, 
8:393-412 - Yap T.A., Garrett M.D., Walton M.I., 
Raynaud F., Bono J.S. and Workman P.
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aproape unitar. În acest context este de presupus că 
nivelul de exprimare al kinazei Akt în diferitele tipuri 
celulare este comparabil, în timp ce va riabilitatea ra-
poartelor pAktThr308 (%)/pAktSer473 (%) sugerează 
stadii diferite de activare a kinazei Akt dependente 
atât de tipul celular (T CD4+, T CD8+, B CD19+), 
cât şi de stadiul de activare al acestor celule.

Aceste prime rezultate încurajează studiile ulte-
rioare, mai ales dacă se ţine cont de rolul important 
jucat de calea PI3K/AKT/mTOR în limfogeneză (X)

Celulele T reglatoare şi caracteristicile lor 
fenotipice în SS

Deoarece celulele T reglatoare sunt caracterizate 
printr-o expresie înaltă (high) a receptorului CD25 
(29-31), într-o primă etapă am analizat prin FACS 
atât procentul de celule T reglatoare (Tregs, CD4 + 
CD25high), cât şi nivelul de expresie al CD25 pe 
celulele T regs (Tabelul 10, Fig. 6). 

TABELUL 10. Procentul de celule T reglatoare 
(Tregs, CD4 + CD25high) şi nivelul de expresie al CD25 
pe celulele T regs 

Grup Statistică CD4+CD25high 
(%)

CD4+CD25high
(MIF)

SS
medie 2,33 34,49
DS 1,20 7,59

control
medie 4,79 23,85
DS 1,20 4,90

SS vs 
control p (t-test) 0,00002 0,0003

Analiza statistică a datelor a arătat că, în cazul 
pa cienţilor cu SS, procentul de celule Tregs este 
semnifi cativ mai redus, în timp ce nivelul de expresie 
a receptorului CD25 este semnifi cativ mai crescut pe 
celulele Tregs, comparativ cu subiecţii grupului de 
control. 

Aşa cum am arătat mai înainte, celulele T odată 
activate exprimă gradual receptorul CD25. De aceea, 
CD25 nu poate fi  considerat un marker de elecţie 
pentru celulele Tregs. Mult mai important pentru 
iden  tifi care, dar şi pentru caracterizarea funcţională 
a celulelor Tregs s-a dovedit a fi  gena foxp3(32-34). 
Pe acest considerent, prin tehnica de PCR în timp 
real, am analizat în celulele T CD4+ ale pacienţilor 
cu SS şi donatorilor sănătoşi nivelul de expresie al 
pro dusului de transcripţie al genei Foxp3, respectiv 
ARNm Foxp3 (Tabelul 11, Fig. 7). 

TABELUL 11. Nivelul de expresie al Foxp3, respectiv 
ARNm Foxp3
Grup Statistică ARN Foxp3

SS
medie 0,71

DS 0,45

control
medie 1,38

DS 0,50
SS vs control p (t-test) 0,023

FIGURA 6. Procentul de celule T 
reglatoare (Tregs, CD4+CD25high) şi 
nivelul de expresie al CD25 pe 
celulele Tregs 

FIGURA 7
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Această analiză confi rmă rezultatele obţinute 
prin FACS, sugerând pe de o parte că numărul de ce-
lule Tregs în SS este mai redus decât la subiecţii de 
control, iar, pe de altă parte, expresia redusă a ARNm 
Foxp3 pune problema unei disfuncţionalităţi a aces-
tui tip celular. Aceasta deoarece funcţia lor de su-
presie este dependentă de expresia Foxp3 (35).

Alţi receptori importanţi pentru activarea, me-
moria şi proliferarea celulelor Tregs sunt: GITR, 
CD45RO şi, mai ales, CTLA-4 (receptor exprimat 
atât extra, cât şi intracelular) (36). De aceea, celulele 
T CD4 + CD25high au fost analizate şi pentru ex-
presia acestor receptori. Datele de FACS şi rezulta-
tele prelucrărilor statistice sunt prezentate în Tabelele 
12-14 şi Fig. 8-9.

După cum se poate observa (Tabelul 12, Fig. 10), 
atât procentele de celule TregsGITR+, dar în mod 
special nivelul de expresie pe celulele Tregs al re-
ceptorului GITR par a fi  mai crescute la pacienţii cu 
SS comparativ cu subiecţii de control. Totuşi, dife-
renţele observate prin analizele de FACS nu sunt 
sus ţinute şi de analiza statistică (p > 0,05). FIGURA 8

TABELUL 13

Grup Statistică CD25high
CTLA-4+ (%)

CD25high
CTLA-4+ (MIF)

CD25high
CTLA-4i+ (%)

CD25high
CTLA-4i+ (MIF)

SS
medie 2,59 71,47 68,96 67,67
DS 3,25 109,78 21,59 91,12

control
medie 1,28 23,55 41,40 24,61
DS 1,39 27,38 10,08 7,49

SS vs control p (t-test) 0,220 0,167 0,001 0,131

FIGURA 9

TABELUL 12

Grup Statistică CD25high
GITR+ (%)

CD25high
GITR+ (MIF)

SS
medie 5,45 264,17

DS 6,30 485,89

control
medie 2,95 73,71

DS 5,72 122,28

SS vs control p (t-test) 0,370 0,311
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Cât priveşte expresia extracelulară sau intra ce-
lulară a receptorului CTLA-4, dar şi procentul de ce-
lule TregsCTLA-4+ (extracelular sau intracelular), 
de asemenea, se remarcă o predominanţă în cazul 
pa  ci enţilor cu SS în raport cu subiecţii de control. 
To tuşi, diferenţele au semnifi caţie statistică numai 
sub aspectul procentului de celule Tregs care exprimă 
intracelular CTLA-4 (Tabelul 13, Fig. 11). Această 
sub populaţie celulară este semnifi cativ mai nume-
roasă în cazul pacienţilor cu SS.

Continua stimulare antigenică/autoantigenică la 
care sunt expuse celulele Tregs în cazul pacienţilor 
cu SS face ca aceste celule să fi e nu numai numeric 
mai multe, dar să şi exprime un nivel mai mare de 
CD45RO comparativ cu subiecţii de control (Tabelul 
14, Fig. 10). 

TABELUL 14

Grup Statistică CD25high
CD45RO+ (%)

CD25high
CD45RO+ (MIF)

SS
 

medie 90,97 207,29
DS 4,08 175,59

control
 

medie 76,90 79,07
DS 7,92 34,71

SS vs 
control p (t-test) 0,00005 0,023

DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Pentru a evalua posibila implicare a celulelor 

Tregs naturale în patologia SS, au fost utilizate două 
metode statistice de investigare. 

1) Pentru fi ecare caracteristică clinicopatologică 
s-a acordat un scor arbitrar. Astfel au primit scorul 2 
pacienţii care prezentau: tumefacţii parotidiene (PTD), 
afectare digestivă (DG), manifestări extraglandulare 
(EX), manifestări articulare (ART), fenomen Raynaud 

(Ray), manifestări sistemice (Sy), analiza histo chi-
mică pozitivă (HIS), valori pozitive ale proteinei C 
reactive (PCR), consum de complement (C), titruri 
serice pozitive de autoanticorpi [anti-La, anti-Ro, 
anti-nucleari (ANA), factor reumatoid (FR)] ca şi 
pa cienţi care au primit diverse tipuri de terapii [cor-
ticoterapie (CS), hidroxicloroqin (HQ), terapie com-
plexă (Tcx) pentru care scorul s-a determinat prin 
în sumarea scorurilor acordate pentru toate me di-
camentele administrate]. Pentru ceilalţi markeri care 
caracterizează SS nu s-au putut realiza evaluări 
statistice deoarece din lotul de pacienţi numai unul 
eventual doi pacienţi prezentau acel marker. Odată 
atribuite aceste scoruri, folosind testul statistic Spe-
ar man s-au calculat coefi cienţii de corelaţie (r) şi 
pro babilitatea corespunzătoare (p) prin corelarea 
sco  rurilor corespunzătoare parametrilor clinici cu 
va lorile parametrilor determinaţi experimental. 

2) Un alt mod de analiză statistică s-a bazat pe 
sub gruparea pacienţilor cu SS (pacienţi care prezen-
tau pozitiv un anume parametru clinic şi pacienţi 
care nu se caracterizau prin prezenţa acelui para me-
tru) şi analiza diferenţelor dintre subgrupele cores-
pondente sub aspectul valorilor parametrilor deter-
minaţi experimental [testul de diferenţă Student 
(t-test)].

Această evaluare a condus la o serie de rezultate 
cu semnifi caţie statistică prezentate în Tabelele 14 şi 
16. După cum se poate observa, atât procentul de 
celule Tregs, cât şi nivelul de expresie al Foxp3 în 
celulele T CD4+ sunt în corelaţie directă cu: afectarea 
sistemică, hipocomplementemia sau prezenţa auto-
anticorpilor anti-La. Pentru aceste situaţii se poate 
presupune că celulele Tregs naturale, deşi numeric 
re lativ egale cu celulele subiecţilor de control, sunt 

FIGURA 10
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incapabile de a menţine sub control mecanismele to-
leranţei imune periferice. Deşi nivelul de expresie al 
genei foxp3 a fost relativ normal în cazul pa cienţilor 
cu SS, totuşi celulele Tregs par a fi  inca pabile de a 
induce supresia răspunsului imun. Această aparentă 
inadvertenţă poate fi  explicată prin aceea că nivelul 
de ARNm Foxp3 analizat în studiul nostru a fost 
evaluat la nivelul tuturor celulelor T CD4+ şi nu 
numai la nivelul celulelor Tregs. Cum în aceste ma-
nifestări clinice celulele T CD4+ sunt cronic activate, 
este posibil ca nivelul aparent normal de ARNm 

Foxp3 (exprimat şi de celulele T CD4+ activate) să 
fi e consecinţa activării celulare.

 În cazul pacienţilor SS care prezintă titruri serice 
pozitive de autoanticorpi anti-Ro se remarcă, de ase-
menea, existenţa unei corelaţii directe cu procentele 
de celule Tregs. În cazul acestor pacienţi este posibil 
ca nivelul de foxp3 în celulele Tregs să fi e redus şi 
funcţia de supresie a celulelor Tregs să fi e în con-
secinţă alterată. O altă explicaţie posibilă pentru co-
relaţiile directe între unii markeri clinici şi celulele 
Tregs ar putea fi  şi expresia anormală a unor receptori 

TABELUL 15
Parametri 
corelaţi Statistică Tregs % ARNm Foxp3 CD25high

CD45RO+MIF
CD25high

CTLA-4i+%
Sy
 

r 0,676 0,791   
p 0,011 0,034   

VSH
 

r  0,818   
p  0,024   

C
 

r 0,802 0,791   
p 0,001 0,034   

LA
 

r 0,845 0,791  0,563
p 0,000 0,034  0,057

RO
 

r 0,634    
p 0,020    

HIS
 

r   0,579  
p   0,038  

TABELUL 16. Corelaţii clinico-paraclinice
Subgrupe 
comparate Statistică Tregs % ARNm Foxp3 CD25high

CD45RO+MFI
CD25high

CTLA-4i+ %
Sy +
 

medie 3,28 1,32   
DS 1,02 0,13   

Sy -
 

medie 1,74 0,47
DS 0,92 0,21

Sy+ vs Sy- p 0,025 0,007   
VSH > 30 (+)
 

medie  1,12   
DS  0,36   

VSH < 30 (-)
 

medie 0,41
DS 0,18

VSH+ vs VSH- p  0,058   
C ↓
 

medie 3,66 1,32   
DS 0,66 0,13   

C n/crescut
 

medie 1,74 0,47   
DS 0,86 0,21   

C ↓ vs C - p 0,003 0,007   
La +
 

medie 3,47 1,32  82,91
DS 0,71 0,13  15,92

La -
 

medie 1,62 0,47 59,00
DS 0,83 0,21 20,18

La+ vs La- p 0,002 0,007  0,045
Ro +
 

medie 2,92    
DS 0,96    

Ro -
 

medie 1,22
DS 1,01

Ro+ vs Ro- p 0,032    
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celulari implicaţi în activarea şi reglarea pragului de 
activare a celulelor Tregs, cum ar fi  receptorii 
CD45RO şi CTLA-4, aşa cum pare să se întâmple în 
cazul pacienţilor cu autoanticorpi anti-La prezenţi 
sau al celor cu afectare tisulară. 

Faptul că procentul de celule Tregs, nivelul de 
expresie al ARNmFoxp3 în celulele T CD4+, nivelul 
de expresie al receptorului CD45RO ca şi procentul 
de celule Tregs cu expresie intracelulară de CTLA-4 
este diferit între subgrupe de pacienţi cu afectare sis-
temică, cu markeri pozitivi de infl amaţie, auto anti-
corpi prezenţi şi subgrupele complementare su gerea-
ză potenţialul de diagnostic şi prognostic al acestor 
parametri. Nu putem exclude şi ideea că în cazul 
acestor pacienţi, procentele aparent normale de ce-
lule Tregs la nivel sistemic să fi e, de fapt, în  concor-
danţă cu migrarea lor de la nivel tisular. De asemenea, 
nici rolul terapiei nu poate fi  neglijat, dacă ţinem 
cont de corelaţiile directe cu tipul de terapie (Tabelul 
16) sau de diferenţele dintre subgrupele de pacienţi 
care au primit un anume tip de terapie şi subgrupele 
com plementare şi procentele de celule Tregs, de 
celule TregsCTLA-4i+ sau nivelul de expresie al 
CTLA-4i în celulele Tregs. 

Pe aceste considerente putem sublinia pe de o 
parte rolul pe care celulele Tregs naturale îl joacă în 
patogenia SS, iar pe de altă parte rolul terapiei con-
venţionale în reglarea sau dereglarea funcţiei acestor 
celule. Desigur, studii suplimentare se cer în viitor 
pentru elucidarea nivelului de expresie al ARNm 
Foxp3 în celulele Tregs, dar şi pentru evaluarea 
func ţiei de supresie a acestor celule în cazul pacien-
ţilor cu SS.

Elemente celulare caracteristice unui pacient cu 
SS care a dezvoltat limfom

Unul dintre pacienţii cu SS a prezentat evoluţie 
spre limfom. Am urmărit identifi carea unor elemente 
ce lulare şi moleculare prin care acest pacient se 
deose beşte de ceilalţi pacienţi cu SS, observând 
totodată de celarea unor factori cu potenţial de prog-
nostic pen tru dezvoltarea limfomului. 

Aşa cum se poate observa din Fig. 11, în cazul 
pa cientului cu limfom procentul de celule T CD4+ 
este mult mai redus în raport cu valoarea medianei 
pentru întreg grupul de pacienţi.

TABELUL 17

Parametri 
corelaţi Statistică Tregs

%

CD25high
CTLA-4i+

%

CD25high
CTLA-4i+

MIF
CS
 

r   0,676
p   0,016

HQ
 

r 0,577   
p 0,039   

Tcx
 

r  0,777 0,784
p  0,003 0,003

TABELUL 18

Subgrupe 
comparate

Statis-
tică

Tregs
%

CD25high
CTLA-4i+

%

CD25high
CTLA-4i+

MIF
CS +
 

medie   120,01
DS   107,91

CS -
 

medie 15,33
DS 6,92

CS+ vs CS- p   0,063
HQN +
 

medie 2,85   
DS 1,28  

HQ -
 

medie 1,72   
DS 0,83   

HQ + vs HQ- p 0,084   
Tcx +
 

medie  84.34 121,00
DS  12,20 106,77

Tcx -
 

medie  53,59 14,34
DS  17,58 6,36

Tcx + vsTcx - p  0,007 0,058

FIGURA 11. Nivelul celulelor T CD4+ la pacientul cu 
evoluţie spre limfom

În ansamblu, aceste rezultate sugerează că pa ci-
enţii cu SS pot fi  caracterizaţi printr-un procent redus 
de limfocite T reglatoare care se caracterizează prin: 
nivele reduse de Foxp3, expresie intracelulară cres-
cută de CTLA-4 şi expresie crescută de CD45RO.
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