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Interleukin-10, IL-10 
 

 

Indikation/medicinsk information 
Mätning av IL-10 kan vara av värde vid bedömning av systemisk inflammation i kombination med 
annat cytokin t.ex. IL-6. Eftersom det vid inflammation sker en ökad lokal produktion av IL-10 kan det 
vara värdefullt att mäta IL-10 inte bara i serum utan också i t.ex. likvor eller ledvätska. Liksom för IL-6 
bildas IL-10 som ett snabbt svar vid inflammation. 
 
IL-10 produceras av flera olika typer av immunceller som makrofager, dendritiska celler, B celler, olika 
typer av T celler, mastceller och NK celler. IL-10 är ett cytokin som främst är förknippat med breda 
anti-inflammatoriska effekter och tolerans, men under vissa omständigheter kan IL-10 stimulera NK 
cellsaktivitet och proliferation av antigenspecifika CD8+ T celler. Den anti-inflammatoriska effekten 
beror till stor del på att IL-10 nedreglerar MHC klass II uttryck på makrofager och dendritiska celler 
samt minskar IL-12 produktionen, vilket i sin tur leder till en minskad TH1 respons.  
 
 

Metod 
Tekniken är baserad på antigen fäst på fast fas och detektering av bunden antikropp med kemi-
luminiscens (Immulite® 1000, Siemens).  
 
 

Referensintervall 
<5 ng/L 
 
Serum: Vid analys av 167 patientsera uppmättes värden från ca 5 – 300 ng/L. 
 
Csv : Referensintervallet baseras på analys av 15 csv-prov som insänts till laboratoriet för analys av 
antikroppar mot Borrelia och varit negativa i denna analys. All uppmätta värden var <5 ng/L. 
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