
Proinflammatorinen interleukiini-6 (IL-6) korreloi COVID-19 taudin kanssa: IL-6 taso nousee taudin 

pahentuessa ja laskee remissiovaiheessa 

IL6 on proinflammatorinen sytokiini, joka toimii tulehduksen välittäjäaineena. Proinflammatoristen 

sytokiinien määrityksiä voidaan käyttää arvioitaessa onko potilaalla systeeminen tulehdus (systemic 

inflammatory response, SIRS) sekä arvioitaessa tulehduksen voimakkuutta. IL-6:n on havaittu liittyvän myös 

vaikeisiin COVID-19 tapauksiin1-7 ja IL-6n tason merkittävät muutokset liittyvät COVID-19 taudin 

vakavuuteen: 
 Sytokiinimyrskyn voimakkuus liittyy COVID-19 taudin vaikeusasteeseen  ja T-solujen alaryhmiä ja

sytokiineja voidaan hyödyntää taudin vaikeusasteen ja etenemisen arvioinnissa1,2

 IL-6 taso laskee tilan lieventyessä1,2, mutta potilailla joiden tila progressiivisesti huononi, IL-6 taso

jatkoi nousua2

 IL-6 on merkittävästi korkeampi vakavilla COVID-19 potilailla verrattuna lieväoireisiin1,2 (37.8pg/ml

vs 13.4pg/ml; p=0.016)2

 IL-6 oli merkittävästi kohonnut pneumonia potilailla verrattuna lieväoireisimpiin potilaisiin (p=0.04)3

 IL-6 tason nousu on havaittu liittyvän COVID-19 kuolleisuuteen4,5. Potilailla, jotka kuolivat IL-6 tasot

olivat merkittävästi korkeammat kuin parantuneilla potilailla (11.0 pg/ml vs 6.3pg/ml; p<0.001)4

 Hengityslaitetta tarvitsevilla potilailla havaittiin selvästi kohonneet IL-6 tasot verrattuna niihin, jotka

selvisivät ilman8 

 Seerumin IL-6 tason seurannasta voi olla hyötyä sairauden seurannassa ja ennustettavuudessa1-10.

Myös Kiinan uusimmassa COVID-19 hoito-ohjeistuksessa (The Chinese Clinical Guidance for COVID-19 

Pneumonia Diagnosis and Treatment)8 on IL-6:ta suositellaan vaikeiden ja kriittisten COVID 19 potilaiden 

markkeriksi. IL-6 tason nousua voidaan käyttää apuna arvioimaan COVID-19 potilaan taudin vaikeusastetta 

sekä seuraamaan taudin etenemistä vaikeilla COVID-19 potilailla. Testin viitearvo on laboratoriokohtainen. 
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Kuva 1. IL-6 tasot kohonneet vaikeilla COVID-10 potilailla. Lievien (sininen) ja 

vaikeiden (punainen) COVID-19 tapausten IL-6 seerumipitoisuuksien keskiarvo 

(±SEM) hoitoon oton jälkeen (Liu J et al)2. 

Kuva 2. Tulehdusmarkkereiden kinetiikka.  Interleukiini-6 (IL-6) indusoi 
akuutin vaiheen proteiineja kuten CRP:ta ja sen taso on koholla selvästi 

ennen CRP-arvon nousua (1-2h vs 12h) (Meisner M et al)10. 
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