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Stanovení  
interleukinu IL-6  
na systému  
Modular E170

M. Švábová

Úvod:
V současné době existují na trhu dva výrobci souprav 
interleukinu 6 v uzavřených systémech, a to Siemens 
Healthcare Diagnostics a Roche. Vyšetření se pro-
vádějí na analyzátorech random access a poskytují 
výsledky ve velmi přijatelném čase. Naše pracoviště 
začalo s vyšetřováním interleukinu 6 před pěti lety, 
kdy jsme vyhověli požadavku pediatrů a zařadili tuto 
metodu i do pohotovostního režimu. Nabízíme tak 
lékařům dostupnost vyšetření interleukinu 6 po 24 
hodin denně.

Cíl práce:
Interleukin  6  je  prozánětlivý  cytokin  vyznačující 
se širokým spektrem funkcí. Vykazuje aktivity v B-
buňkách  i  v T-buňkách  a  jeho  produkce  je  náhle 
vyvolána při akutních zánětlivých procesech, které 
jsou  spojeny  s popáleninami,  infekcemi,  úrazy, 
virovými  i bakteriálními  meningitidami,  těžkými 
sepsemi vyvolanými gramnegativními bakteriemi. 
Velké využití  tohoto cytokinu  je v  intenzívní me-
dicíně  při  včasném  záchytu  systémové  zánětlivé 
reakce  SIRS  a  sepse  zvláště  u novorozenců,  kde 
prokalcitonin nemusí být spolehlivým ukazatelem. 

Nejvíce požadavků na toto vyšetření přichází právě 
od neonatologů, kterým jsme chtěli vyhovět, a začali 
s testováním nově vyvinuté metody od firmy Roche. 
Laboratoř má v současné době dvě  linky systému 
Modular, který  spojuje biochemické a  imunoche-
mické  moduly.  Z  jedné  zkumavky  je  tedy  možno 
vyšetřit  maximální  počet  požadovaných  analýz, 
což je velmi výhodné u neonatologických vzorků. 
Elecsys® IL-6 je první SWA test nabízející výhodnou 
kombinaci spolu s ostatními markery zánětu a sepse 
prokalcitoninem a CRP na jednom přístroji s nej-
širším portfoliem konsolidovaných markerů sepse 
a intenzívní péče.

Metodika a výsledky:
Naše práce se soupravou Elecsys®IL-6 na analyzátoru 
Modular® Analytics E170 začala v září 2009. Jedná se 
o sendvičový princip stanovení, který je založen na 
elektrochemiluminiscenčním typu reakce (ECLIA) 
s použitím biotinylované monoklonální specifické 
protilátky,  monoklonální  specifické  protilátky 
značené  rutheniovým  komplexem  a mikročástic 
potažených  streptavidinem.  Souprava  Elecsys®IL-
6 obsahuje 100  testů a má v příbalovém barkódu 
definovanou  kalibrační  křivku,  která  se  nastaví 
pomocí dvou kalibrátorů v dubletech. Stabilita ka-
librace při správném chodu kontroly kvality je jeden 
měsíc. Protože jsme předtím pracovali se soupravou 
Immulite 2000 IL-6 od firmy Siemens, museli jsme 
provést  verifikaci  nové  analytické  metody  podle 
požadavků obsažených v naší interní dokumentaci. 
Na základě požadavků naší vnitřní směrnice jsme 
provedli testování nové soupravy, které lze shrnout 
následovně:

Tabulka 1: Modular-E170 opakovatelnost, reprodukovatelnost

průměr (ng/l) SD (ng/l) CV (%)
opakovatelnost (n=10) 
směsné sérum 14,9 1,2 7,8

reprodukovatelnost 
z dat VKK (n=15)

PC 1 IL-6   31,8 0,6 2,0
PC 2 IL-6   186 9,4  5,0

Tabulka 2: Modular – E170 správnost

PC 1 IL-6 (30,3 ng/l) PC 2 IL-6 (193 ng/l)
průměr (n=10) 31,9 pg/ml 189,8 pg/ml
výtěžnost (recovery) 105,4 % 98,3 %
bias 5,4 % -1,7 %
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Srovnávací studie:
Srovnávací  studie  byla  prováděna  na  35  párových  vzorcích  pacientských  sér  s následujícími  výsledky 
měření: 
Z celkem 35 vzorků byla shledána shoda v pozitivitě, resp. negativitě výsledků v 27 případech.
7 případů (viz Tabulka 3):  IL-6 Immulite: výsledek negativní
  IL-6 Modular E170: výsledek pozitivní
Tabulka 3: Neshodné výsledky

IL-6 Immulite 2000 ; cut off ≤ 9,0 pg/ml IL-6 Modular-E170 ; cut off ≤ 7,0 pg/ml
3,4 8,6
5,3 7,9
4,7  13,0
6,9 16,2
8,3 17,9
7,6 7,9

IL-6 Immulite 2000 ; cut off ≤ 9,0 pg/ml IL-6 Modular-E170 ; cut off ≤ 7,0 pg/ml
6,0 16,3

Z výsledků vyplývá, že negativním hodnotám změřeným na Immulitu 2000 odpovídají lehce pozitivní 
hodnoty změřené na Modular-E170, které nejsou pro pacienta rizikové.
1 případ (viz Tabulka 4):  IL-6 Immulite: výsledek pozitivní
  IL-6 Modular E170: výsledek negativní
Tabulka 4: Neshodné výsledky

IL-6 Immulite 2000 ; cut off ≤ 9,0 pg/ml IL-6 Modular-E170 ; cut off ≤ 7,0 pg/ml
9,5 2,6

V tomto případě odpovídá hraniční hodnota na Immulitu 2000 negativní hodnotě na Modular-E170. Opět 
se jedná o akceptovatelný rozdíl, který není pro pacienta rizikový. 
V následující tabulce 5 jsou uvedeny minimální a maximální hodnoty změřené v souboru pacientů (n=35), 
jejich průměry a mediány na obou systémech.
Tabulka 5: Hodnoty pacientských vzorků, n=35

Přístroj Minimum Maximum Průměr Medián
Immulite 2000 2,0 276,0 35,8 16,1
Modular-E170 2,4 361,6 52,0 25,2
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Obrázek 1: Korelační závislost Modular-E170 = 5,5275 + 1,2982*Immulite 2000 
koncentrace v ng/l

Obrázek 2:  Bland-Altmanův rozdílový graf – na vodorovné ose průměrné hodnoty v ng/l,  
na svislé ose absolutní rozdíly hodnot v ng/l
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Závěry:
Systém Modular E170 poskytuje signifikantně vyšší 
výsledky interleukinu 6, a to v 97 % námi vyšetřova-
ných sér. Lze však doložit, že v 77 % vyšetřovaných 
sér byla shoda v pozitivitě, resp. negativitě nálezu, 
což  lze  vzhledem  k nízkému  cut  off  obou  metod 
(Immulite 2000 9,0 pg/ml, Modular E170 7,0 pg/ml) 
považovat za velmi příznivou shodu výsledků v rám-
ci analytických možností obou metod.
Výhody zavedení nové metody:
Metoda Elecsys®IL-6 přinesla již po svém zavedení 
do pohotovostního provozu některé výhody:
l  CRP a IL-6 vyšetřujeme z jedné zkumavky (např. 

u novorozenců se snížil počet alikvotů v panelu 
vyšetření Fe, FeVK, ferritin, STR, CRP, IL-6)

l  odpadl alikvot na vyšetření IL-6, snížily se ná-
roky na objem vzorku

l  zrychlila se časová dostupnost tohoto vyšetření
l  zvýšila se bezpečnost provozu z hlediska možné 

záměny alikvotu
l  byl učiněn další krok ke konsolidaci vyšetření 

markerů sepse spolu s CRP
l  personál pracoviště nemusel být nově zaškolo-

ván
Další výhody metody Elecsys® Il-6 jsou analytického 
rázu:
l  široký měřicí rozsah stanovení do 5 000 pg/ml
l  přesnost stanovení v sérii 

l  spotřeba vzorku ke stanovení 30 μl
l  stabilita kalibrace v našich podmínkách 1 měsíc
l  stabilita séra 1 den při 2 – 8 0C
l  celková doba stanovení 18 minut
Neméně  důležitý  je  i  klinický  význam  stanovení 
interleukinu IL-6:
l  IL-6  je nejčasnějším vyšetřovaným markerem 

v kaskádě septických stavů
l  hodnoty IL-6 se zvyšují s rozsahem a závažností 

onemocnění
l  časté využití v diagnostice neonatální sepse, kde 

nelze použít prokalcitonin
l  včasná  reakce  na  bakteriální  infekci  (90-180 

minut),  prokalcitonin  (3-6  hodin),  dále  CRP 
(6-12 hodin)

l  vzhledem ke krátkému biologickému poločasu 
je nutno měřit IL-6 vícekrát denně

Hrazení pojišťovnou:
l  Interleukin IL-6 svůj kód nemá
l  Lze účtovat na kód cytokiny 91197: 1001 bodů
Po poměrně krátké době od zavedení interleukinu 
IL-6 na systém Modular - E170 lze říci, že metoda 
Elecsys®IL-6  splnila  naše  očekávání,  napomohla 
k větší konsolidaci vyšetření z jedné zkumavky, zkrá-
tila TAT, zkvalitnila analytické parametry a může být 
doporučena  těm pracovištím, které mají možnost 
ji provádět. Pro lékaře je jistě největším přínosem 
zkrácení doby vyšetření interleukinu 6, tedy vydání 
výsledku v podstatně kratším čase než doposud.


