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Czy stężenie cytokin może być markerem
aktywności nieswoistych chorób zapalnych
jelit oraz służyć do ich różnicowania?
Could the cytokines concentration be a marker of IBD
activity and be useful in evaluation of IBD differentiation?
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Wstęp: Nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD) cechuje zaburzenie
równowagi między cytokinami pro- i
przeciwzapalnymi.
Cel pracy: Określenie przydatności
oznaczania interleukiny-10 (IL-10),
interleukiny-6 (IL-6) oraz czynnika
martwicy nowotworów-α (TNF-α) w
ocenie aktywności wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego (UC) i choroby
Leśniowskiego-Crohna (CD).
Metodyka: Zbadano 35 pacjentów
z UC oraz 39 z CD w wieku 21-50 lat
hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii SU. Grupę
kontrolną (CG) stanowiło 35 zdrowych
ochotników. U wszystkich chorych rozpoznanie postawiono na podstawie videokolonoskopii oraz oceny histopatologicznej wycinków z jelita. Aktywność
choroby u pacjentów z UC oceniano
na podstawie systemu punktowego, u
chorych z CD na podstawie wskaźnika
Crohn Disease Activiti Index (CDAI).
U wszystkich uczestników badania
oznaczano poziom leukocytów i płytek
krwi oraz stężenie TNF-α, IL-6 i IL-10 w
surowicy krwi. Wyniki badań poddano
analizie statystycznej w wykorzystaniem programu R.
Wyniki: Średnie stężenia TNF-α u
pacjentów z UC i CD oraz w CG wynosiły odpowiednio 14,3 (IQR=12,6)
vs 12,6 (IQR=11,9) vs 3,1 (IQR=1,7).
Średnie stężenia IL-6 u pacjentów z
UC 19,6 (IQR=21), CD 10,8 (IQR=7,6),
CG 3,2 (IQR=1,6). Średnie stężenia
IL-10 u pacjentów z UC wynosiło 14,4
(IQR=5,9), CD 10,4 (IQR=9,3), CG 3,3
(IQR=2,5). U chorych z IBD stężenia
TNF-α, IL-6 oraz IL-10 był istotnie
wyższe w porównaniu z kontrolą, natomiast stężenia IL-10 różnił się istotnie
pomiędzy UC a CD. Wśród chorych z
UC 18 (51%) miało ciężki rzut, 14 (40%)
rzut średnio-ciężki, 3 (9%) rzut lekki.
U 7 (18%) z CD stwierdzono proces
zapalny o dużej aktywności, u 27 (69%)
proces zapalny o średniej, u 5 (13%) o
małej. U pacjentów z UC stwierdzono
istotną statystycznie, dodatnią korelację między stopniem aktywności
choroby, a stężeniem TNF-α, IL-6 i IL10. Zależności takiej nie obserwowano
u chorych z CD.

Background: In inflammatory bowel disease (IBD) the imbalance between
cytokines pro- and antinflammatory is
observed.
The aim of this study was the assessment of interleukin-10 (IL-10),
interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis
factor-α (TNF-α) concentration usefulness in the evaluation of the activity
of ulcerative colitis (UC) and Cohn’s
disease (CD).
Methods: 35 patients diagnosed
with UC and 39 with CD were examined. The control group (CG) consisted
of 35 healthy volunteers. Diagnosis of
the disease was confirmed by videocolonoscopy and histopathological
evaluation of intestinal biopsies.
Disease activity of UC was assessed
according to the Mayo Scoring System
and by the Crohn Disease Activiti Index
(CDAI) in CD patients. Among patients
with UC 18 (51%) had severe, 14 (40%)
moderate and 3 (9%) mild disease.
Among patients with CD 7 (18%) was
diagnosed with high, 27 (69%) moderate, and 5 (13%) with low activity of
the disease. WBC, PLT, serum concentration of TNF-α, IL-6 i IL-10 were
determined.
Results: The average concentration of TNF-α in UC patients was: 14.3
(IQR=12.6), in CD: 12.6 (IQR=11.9), in
the CG: 3.1 (IQR=1.7). The average
concentration of IL-6 in UC was: 19.6
(IQR=21), in CD: 10.8 (IQR=7.6), in CG
: 3.2 (IQR=1.6). The average concentration of IL-10 in UC was: 14.4 (IQR=5.9),
in CD: 10.4 (IQR=9.3), in the CG: 3.3
(IQR=2.5). In the IBD TNF-α, IL-6 and
IL-10 concentration was significantly
higher than in CG. However, IL-10 was
significantly higher in UC than CD. In
patients with UC statistically significant positive correlation between the
concentration of TNF-α, IL-6 and IL-10
and disease activity was noticed. There
were no correlation between TNF-α,
IL-6 and IL-10 concentration and CD
activity.
Conclusion: Determination of
TNF-α, IL-6 and IL-10 serum concentration can be used for noninvasive
evaluation of inflammation activity in
patients with IBD. IL-10 concentration
301

Wnioski: TNF-α, IL-6 oraz IL-10 mogą być przydatnymi
markerami w nieinwazyjnej diagnostyce aktywności procesu zapalnego u chorych z IBD. U chorych z UC stwierdzono
dodatnią korelację pomiędzy stopniem aktywności choroby, a stężeniem TNF-α, IL-6 i IL-10, co może dodatkowo
wskazywać na ich przydatność w ocenie jego aktywności.
Oznaczanie IL10 w surowicy krwi może być pomocne w
różnicowaniu UC i CD.
Wstęp
Nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD)
cechuje zaburzenie równowagi miedzy wytwarzaniem cytokin pro- i przeciwzapalnych.
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego (UC) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) dochodzi do infiltracji
błony śluzowej i ściany jelita zwiększoną
liczbą rekrutowanych z krwi monocytów i
makrofagów, będących źródłem prozapalnych cytokin takich jak: czynnik martwicy
nowotworów- α (TNF-α), interleukiny: (IL-1,
IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, IL-23), które inicjują
i prawdopodobnie podtrzymują miejscowy
stan zapalny [1,2]. TNF-α jest kluczowym
mediatorem zapalnym w patofizjologii IBD
[3]. Odgrywa ważną rolę w odporności
komórkowej [4]. Jest wielofunkcyjną cytokiną uczestniczącą w promowaniu reakcji
zapalnych i w patogenezie chorób zapalnych. Zwiększona ekspresja TNF-α może
upośledzać funkcję bariery śluzówkowej, co
nasila stan zapalny w IBD [5]. Podkreśla się
również, że brak równowagi w wydzielaniu
TNF-α i inhibitora TNF-α może odgrywać
znaczącą rolę w patogenezie IBD, stąd
inhibicja TNF-α może mieć ogromne znaczenie w leczeniu IBD [6]. Zrozumienie mechanizmów procesów zapalnych pozwoliło
w ciągu ostatnich 20 lat na wprowadzenie
skutecznych terapii IBD neutralizujących
działanie TNF-α z wykorzystaniem takich
cząsteczek jak przeciwciała monoklonalne
(infliximab, adalimumab, golimumab, czy
peygolowany fragment przeciwciała jak
certolizumab), które okazały się skuteczne
w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego UC
i CD u chorych, u których konwencjonalne
leczenie było niewystarczające [5].
IL-6 jest prozapalną cytokiną, która
poprzez inhibicję apoptozy ma torować
proces zapalny. Stężenie tej cytokiny w
surowicy analogicznie do produkowanej w
jelicie okazało się bardzo czułym i wysoce
specyficznym markerem zapalenia jelit
u dzieci z podejrzeniem lub nowo rozpoznanym IBD [7]. Wg Luis i wsp. stężenie
samej IL- 6 w surowicy lub w połączeniu z
innymi parametrami biologicznymi, takimi
jak alfa-1-glikoproteina czy stężenie rozpuszczalnego receptora interleukiny-2 mogą
być przydatne w prognozowania przebiegu
choroby u pacjentów z CD w remisji [8]. W
randomizowanym badaniu klinicznym w CD
z użyciem humanizowanego przeciwciała
monoklonalnego przeciw receptorowi IL-6
wykazano dobrą tolerancję i odpowiedź kliniczną jednak tylko u 20% chorych uzyskano
remisję kliniczną [9]. Dlatego oznaczenie
stężeń IL-6 u chorych z IBD i blokowanie
receptorów może stanowić w przyszłości
skuteczną strategię leczenie tych chorych.
Progresja i zaostrzenie IBD są nie
tylko następstwem nadmiernej produkcji
cząsteczek prozapalnych, ale także zmniej302

may be helpful in differentiation of UC and CD.

szonego wytwarzania i uwalniania cytokin
przeciwzapalnych takich jak: IL-4, IL-10
czy IL-13, które zmniejszają odpowiedź zapalną przez obniżenie wytwarzania cytokin
prozapalnych oraz lipidowych mediatorów
przeciwzapalnych takich jak: lipoksyny,
resolviny, protektyny, marezyny i nitro lipidy,
wygaszających ostre zapalenie [1,10]. IL-10
należy do cytokin regulatorowych. Badania
u myszy, z niedoborem genu (IL-10 - / -) dla
IL- 10 wykazały, że rozwijają one zapalenie
jelit podobne do IBD [11]. Bai i wsp. opisali
nowy epigenetyczny mechanizm dysregulacji IL-10 w IBD, w którym obniżenie K (lizyny)
acetylotransferazy 2B (KAT2B) może zakłócić wrodzoną i nabytą odpowiedź zapalną w
następstwie tłumienia tej kluczowej cytokiny
przeciwzapalnej [12].
Celem naszych badania była ocena
przydatności oznaczania stężeń TNF-α,
IL-6 i IL-10 u chorych z UC i CD w różnych
stopniach aktywności choroby i u zdrowych
ochotników, gdyż wyniki dotychczasowych
badań są niejednoznaczne.
Materiał i Metody
Zbadano 35 pacjentów z UC w wieku
18-55 lat oraz 39 z CD w wieku 21-50 lat hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii
i Hepatologii SU. Grupę kontrolną (CG) stanowiło 35 zdrowych ochotników w wieku od
21-50 lat. U wszystkich chorych rozpoznanie
postawiono na podstawie videokolonoskopii
oraz oceny histopatologicznej wycinków
z jelita. Aktywność choroby u pacjentów z
UC oceniano na podstawie systemu punktowego Mayo, u chorych z CD na podstawie
wskaźnika CDAI. U wszystkich uczestników
badania oznaczano poziom leukocytów i
płytek krwi oraz stężenie TNF-α, IL-6 i IL-10
w surowicy krwi.
IL-6, IL-10, TNF-a oznaczano przy
zastosowaniu techniki ELISA ( enzyme-linked immunosorbent assay ), metodą
kanapkową. W gotowych zestawach firmy
DIACLONE Research, France mikropłytki
reakcyjne opłaszczone są przeciwciałami
monoklonalnymi (przeciwciała I rzędu)
skierowanymi przeciw badanym białkom. Do
opłaszczonych przeciwciałami studzienek
na mikropłytce pipetuje się odpowiednio
standardy, kontrole i próbki badane. Dołączony w następnej kolejności koniugat
(poliklonalne przeciwciało II rzędu sprzężone z enzymem: peroksydaza chrzanu)
umożliwia utworzenie wielowarstwowego
kompleksu („sandwich” – kanapka): unieruchomione na płytce przeciwciało I rzędu
– badana cytokina – związane z enzymem
przeciwciało II rzędu specyficzne dla badanej substancji. Następująca w kolejnym
etapie preparatyki procedura płukania
usuwa z fazy płynnej wszystkie zbędne i
niezwiązane z kompleksem substancje. W
fazie stałej (tzn. związanej z powierzchnią

płytki) pozostaje kompleks immunologiczny:
przeciwciało-cytokina-przeciwciało-enzym.
Dodanie roztworu chromogenu (substrat
dla zastosowanego enzymu), którym jest
tetrametylobenzydyna i nadtlenek wodoru,
powoduje rozwinięcie barwy w fazie płynnej
reakcji. Natężenie barwy odczytuje się przy
długości fali 450 nm. Wzrost absorbancji
badanej próbki jest wprost proporcjonalny
do stężenia oznaczanej substancji w próbce.
Do pomiaru absorbancji produktu reakcji
enzymatycznej użyto spektrofotometr-czytnik do mikropłytek Elx 800 BIO-TEK
INSTRUMENTS, Inc.
Oznaczano także liczbę leukocytów
(WBC) i płytek (PLT) krwi obwodowej.
Wyniki badań poddano analizie statystycznej w wykorzystaniem programu R.
Wyniki
Cytokiny
W grupie chorych na IBD stężenia w
surowicy krwi TNF-α, IL-6 oraz IL-10 były
istotnie wyższe w porównaniu z CG, natomiast stężenie IL-10 różniło się istotnie
pomiędzy UC a CD.
U chorych z UC stężenie TNF-α korelowało z poziomem PLT, stężeniem IL-6 i
IL-10, natomiast stężenie IL-6 z IL-10. W
grupie z CD stężenie TNF-α korelowało z
poziomem WBC, PLT i stężeniem IL-6. W
CG stwierdzono korelację pomiędzy IL-6 a
poziomem WBC i IL-10.
Dane demograficzne badanych grup,
stężenia cytokin oraz innych parametrów
stanu zapalnego przedstawiono w tabeli I.
Ocena ciężkości choroby
Wśród chorych z UC 18 (51%) miało
ciężki rzut, 14 (40%) rzut średnio-ciężki, 3
(9%) rzut lekki (Ryc. 1).
U pacjentów z UC stwierdzono istotną
statystycznie, dodatnią korelację między
stopniem aktywności choroby, a wzrostem
liczby płytek oraz stężeniami TNF-α, IL-6 i
IL-10 (Tab. II).
W grupie UC stężenie TNF-α korelowało
z poziomem PLT, IL-6 oraz IL-10, natomiast
IL-6 korelowało z IL-10 (Tab. III).
U 7 (18%) z CD stwierdzono proces
zapalny o dużej aktywności, u 27 (69%)
proces zapalny o średniej, u 5 (13%) o
małej (Ryc. 2).
W grupie z CD stężenie TNF-α korelowało z WBC, PLT, IL-6 (Tab. IV).
W CG stwierdzono korelację pomiędzy
IL-6 a poziomem WBC i IL-10 .
Omówienie
Wyniki naszych badań wskazują na
przydatność oznaczanie stężenia cytokin
prozapalnych w surowicy krwi u chorych w
IBD w ocenie aktywności choroby. Podobne
obserwacje poczynili Takac i wsp., którzy
potwierdzili, że stężenie IL-6 w surowicy jest
I. Ciećko-Michalska i wsp.

klinicznie istotnym parametrem dla UC i CD i
silnie koreluje z aktywnością choroby zapalnej [13]. Wg Browna i wsp. stężenie IL-6 w
surowicy może być dobrym markerem IBD
u dzieci z podejrzeniem lub dotychczas nie
rozpoznaną chorobą zapalną jelit, ponieważ
wykazano nasiloną produkcję IL-6 w blaszce
właściwej (lamina propria) błony śluzowej i w
surowicy krwi u chorych z wczesną postacią
IBD [7]. Stężenie IL-6 w surowicy okazało
się bardzo czułym (czułość 82%) i swoistym
(swoistość 89%) markerem zapalenia jelita
i było znacząco bardziej skorelowane z ak-

tywnym UC niż u chorych z CD [7]. Wyniki
te są zbieżne z wynikami naszych badań.
Wg Lochhead i wsp. wzrost stężenia IL6 i białka C-reaktywnego ( hsCRP) w surowicy przed rozpoznaniem może przepowiadać
wystąpienia epizodów CD i UC, a subkliniczny poziom stanu zapalnego może być
cechą wczesnego stadium choroby, która
wyprzedza rozwój choroby objawowej [14].
Według Luis i wsp. stężenie IL-6 w surowicy
krwi może być przydatne do oceny ryzyka
nawrotu CD u pacjentów w remisji [8]. Nie
potwierdzili tego Yamamoto i wsp., którzy w

UC - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, CD - choroba Leśniowskiego-Crohna, CG - grupa kontrolna,
WBC – leukocyty, PLT - płytki krwi.
UC - ulcerative colitis, CD - Crohn’s disease, CG - control group. WBC - white blood cells. PLT - platelets.

1-rocznej obserwacji 50 chorych z UC u 16 z
nich stwierdzili zaostrzenie choroby, jednak
wg autorów stężenia cytokin (IL-1β, IL-6,
IL-8 i TNF-α) w surowicy krwi nie korelowały
z nawrotem choroby [15] . W prospektywnych badaniach García-Sánchez i wsp. u
136 osób (66 z CD i 69 z UC) testem ELISA
w krwi żylnej oznaczano stężenia cytokin:
TNF-α, TNF-α –receptor (R1 i R2), IL-16,
IL-1β, IL- 2, IL- 2R , IL-6, IL-10 i IFN gamma
(IFN-γ). Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez okres jednego roku. Autorzy nie
stwierdzili różnic stężeń badanych cytokin
u chorych z UC i CD i w ich ocenie cytokiny
ogólnoustrojowe mają niewielką wartość w
prognozowaniu nawrotów IBD [16].
W badaniu Powell i wsp. wykazano,
że produkcja IL-6 w śluzówce była bardzo
zmienna i tylko u połowy pacjentów z IBD
stwierdzono wyższe stężenia IL-6 niż u
zdrowych osób bez IBD [17]. Inni badacze
nie obserwowali różnic między CD i UC w
produkcji takich cytokin jak IL-1β, TNF-α,
IL-6, IL-8 [6,18]. Ponieważ wyniki badań
dotyczących znaczenia oznaczania cytokin
w surowicy nie są jednoznaczne, niektórzy
autorzy uważają, że nie istnieją ważne
powody, aby się do tych cytokin odnosić, zamiast wykonywać tańsze oznaczenia takich
markerów jak CRP i OB [19]. Wyniki naszych
badań wykazały, że stężenie IL-6 u chorych
z UC było wyższe niż w CD i znacząca wyższe niż w CG, podobnie jak stężenia TNF-α.
Również Avdagić i wsp stwierdzili znaczące
różnice stężenia TNF-α w surowicy między
zdrowymi ochotnikami i chorymi z IBD, były
one wyższe u chorych z CD niż u chorych
z UC, jednak różnice te nie były znamienne
[20]. Ponieważ nie obserwowano żadnych
różnic stężenia TNF-α związanych z aktyw-

Tabela II
Korelacja rho-Spearmana pomiędzy badanymi parametrami i stopniem nasilenia choroby w UC p<0,05.
rho- Spearman’s correlation-between the studied parameters and disease severity in UC p <0.05

Tabela IV
Korelacja rho-Spearmana pomiędzy badanymi
parametrami w CD.
rho- Spearman’s correlation between the studied parameters in CD.

Tabela I
Dane demograficzne badanych grup oraz stężenie cytokin oraz leukocytów i płytek krwi.
The demographic data of the study groups and the concentration of cytokines and leukocytes and platelets.
Parametr

UC

CD

CG

p-value
UC/CG

p-value
CD/CG

p-value
UC/CD

Liczebność grupy

35

39

35

-

-

-

Średni wiek (lata)

33 (18-55)

33 (21-50)

33 (21-50)

-

-

-

Kobiety

17 (48,6%)

17 (43,6%)

16 (45,7%)

-

-

-

Palacze

11 (31,4%)

5 (12,8%)

18 (51,4%)

-

-

-

WBC
[4-10 x103/ul]

9,049
(IQR=3,91)

7,911
(IQR=2,92)

6,106
(IQR=2,15)

8,071-6

0,0003867

0,09643

PLT
[125-340x103/ul]

388
(IQR=115)

361,1
(IQR=171,5)

230,6
(IQR=50,5)

3,104-11

3,185-8

0,2312

IL-6
[<6,25pg/ml]

19,6
(IQR=21)

10,8
(IQR=7,6)

3,2
(IQR=1,6)

9,623-5

5,139-10

0,1995

IL-10
[<5,16pg/ml]

14,4
(IQR=5,9)

10,4
(IQR=9,3)

3,3
(IQR=2,5)

4,269-10

1,745-7

0,001689

TNF-α
[<4,71pg/ml]

14,3
(IQR=12,6)

12,6
(IQR=11,9)

3,1
(IQR=1,7)

7,395-10

8,782-11

0,4325

parametry

p-value

rho-Spearman

WBC

0,6

0,09

Tabela III
Korelacja rho-Spearmana pomiędzy badanymi
parametrami w UC.
rho- Spearman’s correlation-between the studied parameters in UC.

WBC

WBC

PLT

TNFα

IL6

IL10

-

0,2

-0,1

0,27

0,2

WBC

PLT

TNF-α

IL-6

IL-10

WBC

-

0,39*

0,36*

0,04

0,07

PLT

0,001*

0,53

PLT

0,2

-

0,34*

0,2

0,3

PLT

0,39*

-

0,53*

0,45*

0,36*

TNF-α

0,0001*

0,6

TNF-α

-0,1

0,34*

-

0,59*

0,35*

TNF-α

0,36*

0,53*

-

0,56*

0,22

IL-6

<<0,0001*

0,72

IL-6

0,3

0,2

0,59*

-

0,55*

IL-6

0,04

0,45*

0,56*

-

0,29

IL-10

0,0003

0,57

IL10

0,2

0,3

0,35*

0,55*

-

IL-10

0,07

0,36*

0,22

0,29

-

UC - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, WBC –
leukocyty, PLT - płytki krwi.
UC - ulcerative colitis, WBC - white blood cells.
PLT - platelets.

Rycina 1
Ocena aktywności choroby u pacjentów z UC.
Assessment of disease activity in UC patients.
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UC - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, WBC –
leukocyty, PLT - płytki krwi.
UC - ulcerative colitis, WBC - white blood cells.
PLT - platelets.

CD - choroba Leśniowskiego-Crohna, WBC – leukocyty, PLT - płytki krwi.
CD - Crohn’s disease, WBC - white blood cells,
PLT – platelets.

Rycina 2
Ocena aktywności choroby u pacjentów z CD.
Assessment of disease activity in CD patients.
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nością choroby autorzy uważają, że TNF-α
w surowicy nie jest odpowiednim biomarkererem do oceny aktywności choroby u
pacjentów z IBD [20]. W badaniu Komatsu
i wsp. średnie stężenie TNF-α w surowicy
u chorych z IBD było istotnie wyższe niż w
grupie kontrolnej, u chorych z CD wyższe
niż z UC, a u chorych z UC w aktywnej fazie
choroby znacząco wyższe niż w remisji [21].
W naszych badaniach stężenie TNF-α były
wyższe u chorych z UC niż CD i znacząco
wyższe niż w grupie kontrolnej.
Dodatkowo stwierdziliśmy, że u chorych
z UC stężenie TNF-α korelowało z poziomem PLT, i stężeniem IL-6, natomiast w
grupie z CD stężenie TNF-α korelowało z
poziomem WBC, PLT i stężeniem IL-6. W
CG stwierdzono korelację pomiędzy IL-6 a
poziomem WBC i IL-10.
W badaniach in vitro na izolowanych monocytach krwi obwodowej stymulowanych
mitogenem (pokeweed miogen) u chorych
z UC, CD i zdrowych ochotników wykazano,
że IL-10 może hamować produkcję TNF-α i
IL-6 zarówno w aktywnym IBD, jak również
w kontroli [22].
Akagi i wsp. stwierdzili, że poziom
mRNA dla IL-10 hamującej prozapalne
cytokiny był niższy u chorych z CD gorzej
odżywionych niż u pacjentów dobrze odżywionych, a nadekspresja TNF-α i IFN-γ u
chorych z CD, z obniżonym uwalnianiem
IL-10 wobec tych cytokin może prowadzić do
rozwoju ciężkich postaci CD [23]. W naszych
badaniach stwierdziliśmy istotne różnice w
stężeniu przeciwzapalnej IL-10 w grupie
UC było ono istotnie statystycznie wyższe
niż w grupie CD. Może to sugerować, że
w CD, dochodzi do głębszego zaburzenia
mechanizmów obronnych organizmu i
słabszej odpowiedzi na proces zapalny,
stąd choroba może zajmować całą grubość
ściany jelita, a nie tylko błonę śluzowa jak w
UC oraz prowadzić do poważnych powikłań
pozajelitowych.
Potwierdziliśmy przydatność oznaczanie stężeń cytokin prozapalnych u chorych
z IBD. Stężenia TNF-α, IL-6, IL-10 były
znacząco wyższe u chorych z UC i CD niż
w CG. Dodatkowo u chorych z UC stwierdzono dodatnią korelację między stężeniami
oznaczanych cytokin a aktywnością choroby
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Wnioski
TNF-α, IL-6 oraz IL-10 mogą być praktycznym markerem w nieinwazyjnej diagnostyce aktywności procesu zapalnego w
IBD. U chorych z UC stwierdzono dodatnią
korelację pomiędzy stopniem aktywności
choroby, a stężeniem TNF-α, IL-6 i IL-10, co
może dodatkowo wskazywać na ich przydatność w ocenie jego aktywności. Oznaczanie
IL-10 w surowicy krwi może być pomocne w
różnicowaniu UC i CD.
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