
IL-8IL-6 IL-10

Limfocyt T
Monocyt

Makrofag

Normalna odpowiedź

Rozregulowana odpowiedź

Rozregulowane cytokiny
mogą powodować

wyciek płynu z naczyń
włosowatych, a przez

to tworzenie wielu
zakrzepów.

Ekstremalna odpowiedź 
immunologiczna,  która 

może powodować 
na szeroką skalę

uszkodzenie tkankowe

~5%

Poziomy IL-6 były wyższe 
u pacjentów z COVID-19 
z ciężkim przebiegiem 
choroby.3
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U pacjentów z ciężkim COVID-19 stwierdzono wysokie 
stężenia cytokin pro i przeciwzapalnych w surowicy.4,5 
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Inne przydatne testy laboratoryjne dla pacjentów z burzą cytokinową:

SAA CTNI CRP FERR

Wyprzedzić burzę cytokinową
Badanie kluczowych markerów stanu zapalnego

Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje 
receptor ACE 2 do wiązania się 
z komórkami pęcherzyków 
płucnych, które są bogate 
w te receptory.
Receptory ACE2 znajdują się 
również w wielu narządach 
i naczyniach krwionośnych.

Zapalenie płuc w COVID-19 wywołane 
jest przez zapalenie i kumulację płynu
w pęcherzykach płucnych, miejscu 
absorpcji tlenu i jego przenikania 
do krwioobiegu.

W miarę jak płyn i uszkodzenia
gromadzą się w płucach, płucom

 coraz trudniej jest pobierać tlen
i zamieniać go na dwutlenek węgla.

Pęcherzyki płucne

Oskrzelik

Uczucie dyskomfortu 
lub ucisku w klatce 

piersiowej

Pęcherzyk
   płucny

Duszność

u 1 na 5 
pacjentów z COVID-19

rozwija się ciężkie
 zapalenie płuc1
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Blokery 
aktywności 
IL-6, 
takie jak 
tocilizumab, 
sarilumab 
i inne

może wskazać początek burzy cytokinowej 
i pomóc lekarzom podjąć interwencję 

w odpowiednim czasie.

Ludzka komórka

Receptor ACE2

SARS-CoV-2

Burza cytokin może spowodować niewydolność 
wielonarządową i zespół rozsianego wykrzepiania 
wewnątrznaczyniowego, przyczyniając się do śmierci. 

pacjentów z ciężkim 
przebiegiem COVID-19 

rozwija ogólnoustrojową 
rozregulowaną odpowiedź 

cytokinową1,2
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Testy IMMULITE TNFα, IL-1ß, IL2R, IL-6, IL-8 i IL-10, Atellica IM IL-6, BN i Atellica NEPH SAA nie są zatwierdzone / dopuszczone przez FDA do sprzedaży w USA

Test ADVIA Centaur IL6 został zatwierdzony przez FDA w ramach EUA do użytku przez autoryzowane laboratoria. Test ten został dopuszczony jedynie do pomocy 
w rozpoznaniu ciężkiej odpowiedzi zapalnej, jest stosowany jako pomoc w określeniu ryzyka intubacji i wentylacji mechanicznej u pacjentów z potwierdzonym COVID-19. 
Badanie to jest dozwolone tylko na czas istnienia okoliczności uzasadniających zezwolenie na doraźne zastosowanie diagnostyki in vitro do wykrywania 
i / lub diagnozy COVID-19 na podstawie art. 564 (b) (1) ustawy 21. USC § 360bbb-3 (b) (1), chyba że upoważnienie wygaśnie lub zostanie cofnięte wcześniej.
Dostępność produktów może się różnić w poszczególnych krajach i podlega różnym wymaganiom regulacyjnym. Aby uzyskać informacje o dostępności, 
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Niektóre lub wszystkie zastosowania opisanych analitów nie zostały zatwierdzone lub dopuszczone przez FDA.
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Wczesne wykrycie 
markerów stanu zapalnego 


