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Pøínosy stanovení interleukinu-6
pro klinickou praxi
Interleukin-6 (IL-6) je prozánìtlivý cytokin, který je secernován T-lymfocyty a makrofágy
jakoto stimulaèní odpovìï na trauma èi jiné tkáòové pokození, které vede k zánìtlivé reakci.
IL-6 je zodpovìdný za rezistenci k bakteriálním patogenùm. IL-6 je takté myokinem 
cytokinem produkovaným ve svalu v závislosti na jeho kontrakci. Osteoblasty secernují IL-6
coby podpùrný faktor tvorby osteoklastù.
Krystalická struktura IL-6 je znázornìna na obr. è. 1.
IL-6 je jedním z nejdùleitìjích mediátorù horeèky a reakce akutní fáze. Ve svalové a tukové tkáni IL-6 stimuluje mobilizaci energie, co vede ke vzestupu tìlesné
teploty. IL-6 je secernován makrofágy
jako dopovìï na specifické mikrobiální
molekuly, tzv. Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs  molekulární
struktury/vzory typické pro povrch bunìk
patogenu). Tyto PAMPs se váou na receptory systému vrozené imunity, tzv.
Toll-like receptory (TLRs), které jsou pøítomny na povrchu bunìk a indukují intra-
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Obr. è. 1: Krystalická struktura interleukinu-6

celulární signální kaskády vedoucí k vzestupu tvorby prozánìtlivých cytokinù.

Receptor pro IL-6
Signál IL-6 pùsobí pøes cytokinový receptor typu I, umístìný na povrchu bunìk. Je
to komplex sestávající z IL-6Rα øetìzce
(CD126) a komponenty gp130 pøenáející
signál (také nazývané CD130). CD130 je
bìný signální transduktor pro øadu cytokinù vèetnì faktoru inhibujícího leukémii
(LIF), onkostatinu M, IL-11 a kardiotrofi-

nu-1. CD130 je ubikvitnì exprimován ve
vìtinì tkání. Naproti tomu exprese
CD126 je omezena jen na urèité tkánì.
Aktivace receptoru interleukinem-6 spoutí
tvorbu komplexu proteinù gp130 a IL-6R,
co aktivuje tento receptor a spoutí signální transdukci pøes urèité transkripèní
faktory, Janusovy kinázy a signální transduktory a aktivátory transkripce (Signal
Transducers and Activators of Transcription  STATs).
V lidském séru a moèi byly zjitìny solubilní formy IL-6 receptoru (sIL-6R). Øada
neuronù je rezistentní ke stimulaci samotným IL-6, ale diferenciace a pøeívání neuronù mohou být stimulovány pùsobením
solubilního IL-6R. Komplex sIL-6R/IL-6
dokáe stimulovat rùst neuritù a prodluovat pøeívání neuronù, co mùe být terapeuticky významné pøi regeneraci nervù
a jejich remyelinizaci.

Klinické vyuití IL-6
Od zaèátku 3. tisíciletí se zaèalo stanovení
IL-6 vyuívat v klinické praxi. Jeho výhodou je promptní vzestup po nástupu syndromu systémové zánìtlivé odpovìdi
(SIRS), a u infekèní, èi neinfekèní etiologie. Maxima dosahují hladiny IL-6 po 610
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hodinách, a tak o øadu hodin (1236 hod.)
pøedchází maxima vzestupu C-reaktivního
proteinu (CRP). Také maximální hladiny
prokalcitoninu (PCT) se za maximem IL-6
opoïují, a to cca o 1012 hodin.
IL-6 je hlavním induktorem syntézy
proteinù akutní fáze zánìtu, pøièem jeho
delí poloèas na rozdíl od tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α) a interleukinu-1-β dovoluje diagnostické vyuití s moností relevantní interpretace. IL-6 je lepí
prognostický ukazatel vývoje SIRS ne
TNF-α a IL-1-β. Pomìr IL-6/IL-10 predikuje rozvoj syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS). IL-6 lze stanovit klasicky
v plazmì a séru, ale také v mozkomíním
moku (pro rozliení virové a bakteriální
meningitidy) a v moèi (pøi zjiování rejekce transplantované ledviny). Horní referenèní mez metody stanovení ELECSYS
IL-6 firmy ROCHE (95. percentil zdravé
populace) èiní 7 ng/l. Rozsah mìøení se
pohybuje mezi 1,55 000 ng/l, po naøedìní
a 50 000 ng/l.
Mezi nejèastìjí oblasti vyuití IL-6
v diagnostice, kde se uplatní jeho nepochybné pøednosti pøed dalími markery
(CRP, PCT), patøí zejména závané stavy
s perakutním prùbìhem, náhlé pøíhody
bøiní (perforaèní a zánìtlivé) a speciálnì
tìká akutní pankreatitida, v neposlední
øadì pak novorozenecká sepse u donoených i nedonoených. Podrobnì je IL-6
studován u celé øady revmatických chorob,
kde hraje významnou roli v jejich patogenezi, a také u nádorových onemocnìní.

Akutní stavy
I v této oblasti je nejvìtím pøínosem IL-6
jeho rychlý vzestup. Nespecifiènost cytokinové reakce, která je kromì ji zmínìných PAMPs spoutìna i tzv. DAMPs
(Damage Associated Molecular Patterns
 molekulární vzory asociované s pokozením), vede k významnému vzestupu IL-6
i u stavù, kde nejsou pøítomny infekèní
patogeny. Napø. hodnoty IL-6 u pacienta

IL-6 dokáe rovnì detekovat sepsi
a tìkou sepsi. V práci finských autorù
byla AUC hodnota pro IL-6 = 0,72, pro
PCT = 0,77 a jen 0,60 pro CRP. Na základì
multivariantní logistické regresní analýzy
byly PCT a IL-6 v této studii nezávislými
prediktory tìké sepse. [2]

Náhlé pøíhody bøiní
Také u náhlých pøíhod bøiních je výhodou IL-6 jeho rychlý vzestup. To je dùleité zejména u perakutnì probíhajících stavù  ji zmínìná ruptura aneuryzmatu bøiní aorty, ale také napø. perforaèní pøíhody,
ischémie støeva, peritonitidy atp. [3]
Pøed nìkolika lety byla na chirurgickou
ambulanci naí nemocnice pøivezena
42letá, do té doby zdravá ena pro náhle
vzniklou krutou bolest bøicha. Nález na

IL-6 lze stanovit klasicky v plazmì a séru, ale
také v mozkomíním moku (pro rozliení virové a bakteriální meningitidy) a v moèi (pøi zjiování rejekce transplantované ledviny).
nìkolik desítek minut po ruptuøe aneuryzmatu abdominální aorty se pohybovaly
v desítkách tisíc ng/l.
Význam IL-6 nespoèívá pouze v jeho
vyuití jakoto diagnostického nástroje,
ale IL-6 má také schopnost prognostické
stratifikace pacientù na urgentním pøíjmu
èi v intenzivní péèi. Ve studii Miguel-Bayarriho a spoluautorù byla u IL-6 prokázána statisticky významná schopnost
predikovat mortalitu ji 3. den hospitalizace (OR 2,6). Plocha pod køivkou (AUC) èinila pro APACHE II skóre 0,80 a pro interleukin-6 skóre 0,86. IL-6 je tedy zánìtlivým
biomarkerem se schopností predikovat
mortalitu. [1]
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bøie byl negativní, hodnota CRP 12 mg/l,
nativní snímek bøicha bez známek pneumoperitonea. Zdálo by se tedy, e nejde
o náhlou pøíhodu bøiní, ale hladina IL-6
byla > 5 000 ng/l. Bylo doplnìno kontrastní CT vyetøení bøicha, které potvrdilo
perforaci vøedu na zadní stìnì duodena. Tato lokalizace vedla k tomu, e rozvoj
peritoneálního drádìní a pneumoperitonea byl pomalý a v dobì vyetøení klinicky nerozpoznatelný. Bez stanovení IL-6
by mohl ménì zkuený chirurg pacientku
odeslat domù a ta by se pravdìpodobnì
vrátila a s pokroèilou peritonitidou.

Tìká akutní pankreatitida
U akutní pankreatitidy existují 2 oblasti
moného vyuití IL-6, a u samotného, èi
v kombinaci s dalími markery, nejèastìji
s prokalcitoninem. Je to jednak predikce
závanosti akutní pankreatitidy, jednak
diferenciace sterilní a infikované nekrózy
u tìké akutní pankreatitidy.
Podle studie Richého z roku 2003 byly
hodnoty PCT a IL-6 vyí u pacientù s IN
(p < 0,003 a p < 0,04). Kombinace IL-6 <
400 ng/l a PCT < 2 µg/l nejlépe identifikoLabor Aktuell 02/17
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Novorozenecká sepse

Tab. 1

IL-6 má také schopnost prognostické
stratifikace pacientù
na urgentním pøíjmu
èi v intenzivní péèi.
vala pacienty, kteøí nemìli riziko pro rozvoj
infikované nekrózy (IN). Negativní prediktivní hodnota èinila pro tyto cut-off hodnoty 91 %, senzitivita a specificita 75 %
a 84 %. [4] Podle Dambrauskase PCT samotný nebo v kombinaci s IL-6 nejlépe
identifikuje pacienty, kteøí nejsou v riziku
infekce pankreatické nekrózy. [5]
Podle Khanny hodnoty IL-6 v den pøijetí a koncentrace CRP 2. den po pøijetí
umoòují lepí predikci závanosti akutní
pankreatitidy v porovnání s multifaktoriálními skórovacími systémy. [6] V pøehledu
Aouna z roku 2009 bylo pro IL-6 publikováno 7 studií ve vztahu k hodnotám
1. den po atace a 4 studie týkající se hodnot 2. a 3. den. Senzitivita IL-6 pro predikci tìké AP se pohybovala mezi 81,0 a
83,6 % a specificita mezi 75,6 a 85,3 % pro
den 1, 2 a 3. [7]
V naí vlastní práci, vycházející z letitých poznatkù chirurgù naí nemocnice
na souboru pacientù s tìkou akutní pankreatitidou, jsme prokázali schopnost IL-6
diskriminovat od 5. dne hospitalizace pøítomnost sterilní/infikované nekrózy
s hodnotou cut-off 150 ng/l. AUC pro IL-6
v 5. den = 0,774, 95% CI = 0,6300,882,
p = 0,037; AUC pro IL-6 v 7. den = 0,781,
95% CI = 0,6180,899, p = 0,006. Pro cut-off hodnotu IL-6 v diskriminaci sterilní
a infikované nekrózy 150 ng/l platnou od
5. dne hospitalizace bylo p < 0,01, senzitivita 100 %, specificita 92 %, PPV 100 %,
NPV 76 %. [8]
V tabulce 1 jsou prezentovány hodnoty CRP a IL-6 pacientky s tìkou akutní
10

Labor Aktuell 02/17

pankreatitidou. Jednalo se o enu ve stáøí
68 let, pøed pøijetím léèenou pouze pro hypertenzi. 1. 12. 2016 byla pøijata pro tìkou
akutní pankreatitidu, dle CT v úvodu nekróza 40 % pankreatu, následnì progrese
nekrózy a cca na 80 %. Opakovanì jí
byly provedeny endoskopické a CT navigované drenáe tekutinových a zánìtlivých kolekcí. Tabulka ukazuje hodnoty
pøed a po atace opakované infekce pankreatické nekrózy. 17. 1. byla relativnì stabilizována, 19. 1. dolo k výraznému klinickému zhorení s obrazem sepse a anurií, tý den byla hodnota IL-6 témìø 10násobnì vyí ne pøedchozí hodnota, na
rozdíl od CRP, které se liilo nevýznamnì
a k jeho vzestupu dolo a následující
den.

IL-6 dokáe detekovat sepsi a tìkou
sepsi.

Obr. è. 2

Hodnoty cut-off pro diagnózu novorozenecké sepse pøi narození se pohybují mezi
150450 ng/l, nejèastìji 200 ng/l. Prokalcitonin v prvních 48 hodinách po narození
vykazuje výrazný fyziologický vzestup,
co jej oproti IL-6 minimálnì v prvních
dnech po narození výraznì limituje. Stejnì
tak je v této dobì nepouitelný CRP, nebo k jeho významnému vzestupu i v pøípadì sepse dochází a po 2448 hodinách.
V Èeské pediatrické spoleènosti (Sekce intenzivní medicíny) se pøipravuje zavedení IL-6 do doporuèených postupù.
Referenèní meze se u novorozencù lií od
tìch klasických: pro pupeèníkovou krev je
to 5100 ng/l; pro ilní krev do 24 hod.
< 30 ng/l; po 48 hod. a dále < 20 ng/l. Pupeèníkové hodnoty mají uspokojivou senzitivitu jen u pøedèasnì narozených dìtí.
IL-6 je výborný èasný marker novorozenecké sepse, vhodný i v kombinaci s dalími markery (CRP, PCT). Jako vhodná se
jeví stratifikace pacientù i markerù
(gestaèní i postnatální vìk, zohlednìní
dynamiky, patogenetické faktory infekce).

Shrnutí
IL-6 je zcela jistì pøínosný marker u øady
akutních stavù. S rozvojem laboratorní
diagnostiky nám tìchto markerù pøibývá
(CRP, PCT, presepsin atd.) a je tøeba se

orientovat v jejich vyuití, dynamice a limitacích. Multimarkerová strategie za kadých okolností a u kadého pacienta by
nepochybnì dokázala ekonomicky zruinovat nejedno zdravotnické zaøízení, a proto
je tøeba volit konkrétní marker vdy
s ohledem na danou klinickou situaci
a poloenou otázku se zohlednìním trvání
anamnézy.
Nejvìtí výhody má stanovení IL-6
u perakutnì probíhajících stavù s anamnézou v øádu nìkolika hodin, kde dalí
markery jetì nemohou v dùsledku své
dynamiky významnì stoupnout. Touto
vlastností je mono IL-6 pøirovnat k vysoce senzitivnímu troponinu T, který zaèíná
stoupat u akutního koronárního syndromu po 1 hodinì od zaèátku stenokardie.
Dalí pøedností IL-6 je jeho chování u novorozencù a schopnost rozliit u nich pøítomnost sepse.
Urèitou formální limitaci stanovení IL-6
pøedstavuje omezení výkonu na odbornost 813  alergologie a klinická imunologie, kdy touto odborností øada lùkových zdravotnických zaøízení nedisponuje
nebo laboratoø nemá nepøetritý statimový provoz.

Prokalcitonin v prvních 48 hodinách po narození vykazuje výrazný fyziologický vzestup,
co jej oproti IL-6 minimálnì v prvních dnech
po narození výraznì limituje.

Nejvìtí výhody má stanovení IL-6 u perakutnì probíhajících stavù
s anamnézou v øádu nìkolika hodin, kde dalí markery jetì nemohou
v dùsledku své dynamiky významnì stoupnout.
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