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TYTUŁ:  
Ocena dynamiki stężenia interleukiny 37 i rozpuszczalnych antygenów CD14 i 
CD163 w surowicy pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru 
odporności (HIV), leczonych antyretrowirusowo oraz  
pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), leczonych 
bezpośrednio działającymi lekami przeciwwirusowymi. 
 

WSTĘP:  
 

Od początku epidemii, ponad 77 milionów ludzi na świecie zostało zakażonych HIV, z czego około 35 
milionów zmarło. Według aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (ang. World Health 
Organization) do końca 2017 r. żyło na świecie 36,9 milionów zakażonych osób, czyli 0,8% dorosłych 
w wieku 15-49 lat, chociaż odsetek ten różnił się w zależności od regionu geograficznego. Na 
kontynencie afrykańskim wynosił aż 4,1 %, co stanowi prawie dwie trzecie ogólnej populacji osób 
żyjących z HIV na świecie. Szacuje się, że 940 000 osób zmarło z powodu zakażenia HIV w 2017 r., 
o ponad 30 % mniej niż miało to miejsce w 2010 r. Nie zmienia to jednak faktu, iż śmiertelność nadal 
pozostaje wysoka, a jej obniżenie jest jednych z głównych celów, na którym koncentrują się działania 
WHO. HCV jest jedną z głównych globalnych przyczyn zgonów i zachorowań, a ostatnie szacunki 
wykazały wzrost jego seroprewalencji w ciągu ostatniej dekady do 2,8%, co odpowiada licznie 
przekraczającej 185 milionom zakażeń. Obecnie szacuje się, że 71 milionów ludzi na świecie cierpi na 
przewlekłe zapalenie wątroby typu C, a koło 399 000 osób umiera każdego roku z powodu jego 
powikłań, głównie marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Wirusowe zapalenie wątroby 
typu C jest szeroko rozpowszechnione. Najbardziej dotknięty jest wschodni region Morza 
Śródziemnego, z prewalencją 2,3%, co daję liczbę 15 i milionów przypadków. Częstość występowania 
zakażenia HCV w innych regionach WHO waha się od 0,5% do 1,5%. Aktualnie coraz więcej uwagi 
poświęca się badaniu mechanizmów odpowiedzi immunologicznej w trakcie leczenia 
przeciwwirusowego zakażenia HCV i leczenia antyretrowirusowego zakażenia HIV oraz możliwości 
wykorzystania ich do poszukiwania nowych terapii i potencjalnych czynników predykcyjnych 
osiągnięcia trwałej odpowiedzi wirusologicznej w zakażeni HCV bądź skutecznego zahamowania 
replikacji HIV. W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęcono interleukinie 37 (IL-37), nowemu 
członkowi rodziny IL-1. W wielu prawidłowych komórkach i tkankach wykazano obecność IL-37, która 
jest regulowana przez bodźce zapalne i procytokiny za pośrednictwem różnych szlaków transdukcji 
sygnału. Ostatnio odkryto, że poziom IL-37 jest zmienny w różnych nowotworach, przewlekłych 
chorobach zapalnych i autoimmunologicznych oraz wywiera działanie przeciwzapalne. Dodatkowo, 
coraz więcej doniesień pokazuje, że IL-37 odgrywa istotną rolę w hamowaniu zarówno wrodzonej, jak 
i nabytej odpowiedzi immunologicznej, jak również hamowaniu reakcji zapalnej. Ponadto IL-37 może 
okazać się nowym i potencjalnie użytecznym narzędziem terapeutycznym. Potrzebne są dalsze badania 
eksperymentalne i kliniczne, aby dokładniej wyjaśnić rolę IL-37 w patofizjologii chorób przewlekłych, 
również przewlekłych chorób zakaźnych takich jak przewlekłe zapalenie wątroby typu C i zakażenie 
ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1. Natomiast rozpuszczalny antygen CD14 jest związany 
z aktywacją immunologiczną, jelitową dysbiozą i translokacją drobnoustrojów. Antygen sCD14 jest 
również potwierdzonym markerem prognostycznym przeżycia pacjentów z przewlekłym zakażeniem 
HIV, podobnie jak rozpuszczalny antygen CD163, będący dodatkowo specyficznym markerem 
aktywowanych makrofagów, które biorą udział w procesie zapalenia i włóknienia wątroby.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CEL PRACY:  

 
Badanie miało na celu ocenę stężenia interleukiny-37, rozpuszczalnych antygenów CD14 i CD163 
u osób zakażonych wirusem niedoboru odporności przez leczeniem, po miesiącu oraz po 6 miesiącach 
od rozpoczęcia leczenia różnymi schematami leczenia antyretrowirusowego oraz ocenę tych samych 
parametrów u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przed leczeniem oraz 
po 3-6 miesiącach od zakończenia leczenia przeciwwirusowego 
ombitaswirem/parytaprewirem/rytonawirem w skojarzeniu z dazaburwirem. Celem badania była 

również analiza wpływu różnych czynników na stężenia wyżej wymienionych zmiennych. 

 

MATERIAŁ I METODY:  

 
W badaniu uczestniczyło 90 pacjentów w wieku od 24 do 85 lat. Osoby objęte badaniem znajdowały 
się pod opieką Poradni Hepatologicznej oraz Poradni Diagnostyczno-Leczniczej, przy Klinice Chorób 
Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie w okresie od października 
2015 roku do stycznia 2018 roku. Spośród wszystkich osób badanach wyodrębniono trzy grupy: grupę 
16 osób zakażonych HIV, grupę 64 osób zakażonych HCV oraz grupę kontrolna liczącą 10 osób. 
U większości osób zakażonych HIV, poza jedną, stosujących różne schematy leczenia 
antyretrowirusowego (ARV), uzyskano supresję wirusologiczną. Wszystkie osoby zakażone HCV były 
skutecznie leczone lekami bezpośrednio działającymi przeciwwirusowo (DAA): 
ombitaswirem/parytaprewirem/rytonawirem w skojarzeniu z dazabuwirem przez 12 tygodni. Analizie 
poddano osoczowe stężenia IL-37, sCD14 oraz sCD16, które skorelowano z różnymi parametrami 
laboratoryjnymi i epidemiologicznymi. Oznaczenia wykonywano przed rozpoczęciem leczenia 
przeciwwirusowego oraz 1 miesiąc i 6 miesięcy od rozpoczęcia terapii w przypadku osób zakażonych 
HIV. Natomiast w grupie zakażonych HCV przed i 3-6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Dodatkowo 
w tej grupie oceniano sztywność tkanki wątrobowej z wykorzystaniem elastografii dynamicznej 
impulsowej jednowymiarowej przed leczeniem i po 3-6 miesiącach od jego zakończenia. Do analizy 
statystycznej wykorzystano test Kołmogorowa-Smirnowa, test t-Studenta, test Manna-Whitneya, 
nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, test post-hoc, test dla współczynnika korelacji rang 
Spearmana, test kolejności par Wilcoxona oraz nieparametryczny test ANOVA rang Friedmana.  

 

WYNIKI:  

 
Na podstawie przeprowadzonych oznaczeń i ich analiz wykazano istotne statystycznie wyższe stężenia 
IL-37 oraz sCD163, u pacjentów zakażonych HIV, w stosunku do grupy kontrolnej, przed leczeniem oraz 
po miesiącu leczenia. Natomiast po 6 miesiącach leczenia nie odnotowano istotnych różnic ich stężeń 
w porównaniu ze zdrowymi osobami. W przypadku sCD14 istotnie wyższe stężenia obserwowano tylko 
przed rozpoczęciem leczenia. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między stężeniem IL-37 
poziomem HIV RNA, liczbą limfocytów CD4, CD8 czy ich stosunkiem. Wykazano, że włączone leczenie 
antyretrowirusowe wpłynęło istotnie statystycznie na osobnicze obniżenie stężenia IL-37, sCD163, ale 
nie sCD14. Wykazano silną korelację dodatnią (p=0,001) pomiędzy stężeniem IL-37 a stężeniem sCD14 
oraz IL-37 a sCD163 (p=0,002). Okazało się, że czas trwania infekcji, mierzony od daty jego wykrycia, 
dodatnio koreluje z wartościami stężeń IL-37 przed rozpoczęciem leczenia (p= 0,03) oraz po 6 



miesiącach trwania ART (p=0,01) – im dłuższy był czas trwania zakażenia tym wyższe wartości stężeń 
IL-37 obserwowano. Korelacje te były jednak średniej mocy. Podobną zależność stwierdzono w 
przypadku sCD14 (p=0,01), natomiast nie obserwowano istotnych statystycznie korelacji między 
czasem trwania zakażenia a stężeniem sCD163. Droga zakażenia nie miała istotnego wpływu na 
stężenia IL-37, sCD14 i sCD163. W grupie osób zakażonych HIV bez koinfekcji Treponema pallidum w 
wywiadzie, stwierdzono istotny statystycznie spadek wartości stężenia IL-37 i sCD163, ale nie sCD14 w 
kolejnych etapach badania. Istotne statystycznie różnice wystąpiły między wartościami stężenia IL-37 
przed leczeniem i po 6 miesiącach trwania leczenia. Porównując wartości stężeń IL-37 (przed, 1 
miesiąc, 6 miesięcy) w grupie osób z kiłą i bez obecności kiły nie stwierdzono istotnych statystycznie 
różnic.  

W pracy własnej nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w wartościach stężeń IL-37 przed 
leczeniem i 3-6 miesięcy po jego zakończeniu, w grupie osób zakażonych HCV, w porównaniu z grupą 
kontrolną. Spadek wyjściowego stężenia IL-37, obserwowany po zakończeniu terapii nie był istotny 
statystycznie. Zanotowano istotnie statystycznie większe stężenia IL-37 przed leczeniem i po 
zakończeniu leczenia (p=0,047) u osób z zaawansowanym włóknieniem wątroby, wyrażonym 
sztywnością tkanki wątrobowej powyżej 10 kPa. Jednak spadek stężenia IL-37 u pacjentów z wyższym 
włóknieniem wątroby nie był istotny statystycznie. Nie zanotowano także istotnej korelacji 
z aktywnością transaminaz będącą wykładnikiem aktywności zapalnej. Status dotyczący 
dotychczasowego leczenia w tej grupie badanych nie wpłynął istotnie statystycznie na stężenie IL-37 
oraz jego zmianę po zakończeniu leczenia. W badaniu własnym nie stwierdzono istotnego wpływu 
leczenia na stężenia sCD14 i sCD163 ani korelacji ze stopniem zwłóknienia czy aktywnością ALT przed 
i po leczeniu DAA. Jedynie zaobserwowano istotnie wyższe wartości stężeń powyższych zmiennych 
przed rozpoczęciem leczenia w grupie osób zakażonych HCV z zaawansowanym stopniem włóknienia 
wątroby, wyrażonym sztywnością tkanki wątrobowej powyżej 10 kPa. Jednakże nie stwierdzono 
istotnego wpływu stopnia włóknienia wątroby na wartości stężeń sCD14 i sCD163 3-6 miesięcy po 
zakończeniu leczenia. 

 

WNIOSKI:  

 
Stężenie IL-37, sCD14 oraz sCD163 jest istotnie statystycznie wyższe u osób zakażonych HIV 

przed leczeniem oraz po miesiącu leczenia antyretrowirusowego w porównaniu do osób zdrowych, 
a leczenie antyretrowirusowe powoduje istotne statystycznie zmniejszenie stężenia wyżej 
wymienionych parametrów. Zatem można przypuszczać, że IL-37, sCD14 i sCD163 pełnią rolę 
w patogenezie zakażenia HIV. Czas trwania zakażenia HIV dodatnio koreluje z wartościami stężeń IL-37 
oraz sCD14, ale nie sCD163, przed leczeniem oraz po 6 miesiącach leczenia – im dłuższy był czas trwania 
zakażenia tym wyższe wartości stężeń IL-37 i sCD14 obserwowano. Zatem stężenia IL-37 oraz sCD14 
mogłyby posłużyć jako pośrednie wykładniki czasu trwania zakażenia w przypadku trudności 
w ustaleniu jego daty. Stężenie IL-37 silnie dodatnio koreluje ze stężeniami sCD14 i sCD163, znanymi 
markerami prognostycznymi przeżycia wśród osób zakażonych HIV, zatem można pokusić się o 
sformułowanie hipotezy, że IL-37 może mieć znaczenie prognostyczne w szacowaniu ryzyka zgonu w 
zakażeniu HIV oraz może być wykładnikiem aktywności resztkowej replikacji, podczas leczenia 
antyretrowirusowego, kiedy wiremia jest poniżej progu detekcji. Konieczne są jednak dalsze badania 
większej grupy osób, aby ten związek udowodnić. U osób zakażonych HIV wywiad wskazujący na kiłę 
wiąże się z brakiem istotnego statystycznie spadku stężenia IL-37 i sCD163, ale nie sCD14, podczas 
trwania terapii antyretrowirusowej, co może wskazywać, na utrzymujący się przetrwały stan zapalny 
mimo leczenia ARV w grupie osób z koinfekcją HIV/Treponema pallidium. Osoby zakażone HCV z 
zaawansowanym włóknieniem wątroby, wyrażonym sztywnością tkanki wątrobowej powyżej 10 kPa 
mają Istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-37 przed i po zakończeniu leczenia DAA, dlatego IL-37 
mogła by posłużyć jako pośredni parametr wskazujący na zaawansowanie włóknienie wątroby. Osoby 
zakażone HCV z zaawansowanym włóknieniem wątroby, wynoszącym powyżej 10 kPa mają istotnie 
statystycznie wyższe stężenie sCD14 i sCD163 tylko przed leczeniem DAA. 
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TITLE: 
Assessment of the dynamics of interleukin 37, soluble antigens CD14 and 
CD163 concentration in the serum of patients infected with human 
immunodeficiency virus (HIV), treated with antiretroviral therapy and patients 
infected with hepatitis C virus (HCV) treated with directly acting antiviral 
agents. 
 
 

BACKGROUND:  

 

Since the outbreak of the epidemic, more than 77 million people around the world have been infected 
with HIV, of which around 35 million have died. According to current data of the World Health 
Organization - WHO, by the end of 2017, 36.9 million infected people lived in the world - 0.8% of adults 
aged 15-49, although the percentage depends on geographical region. On the African continent it was 
as much as 4.1%, which is almost two-thirds of the total number of people living with HIV in the world. 
It is estimated that 940,000 people died of HIV infection in 2017, more than 30% less than indicated in 
2010. However, this does not change the fact that mortality remains high and its reduction is one of 
the main principles, which WHO activities focus on. HCV is one of the main global causes of death and 
illness, and recent estimates have increased its seroprevalence over the past decade to 2.8%, which 
means counting more than 185 million infections. It is currently estimated that 71 million people 
worldwide suffer from chronic hepatitis C, and about 399 000 people die each year from its 
complications, such as cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Hepatitis C is widespread. The eastern 
Mediterranean is most afflicted, with 2.3% prevalence which limits 15 million cases. The incidence of 
HCV infection in other WHO regions ranges from 0.5% to 1.5%. Currently, more attention is paid to 
studying the mechanisms of the immune response during antiviral treatment of HCV infection and 
antiretroviral treatment of HIV infection, and the possibility of using them to search for new therapies 
and potential predictors of achieving a persistent virological response in HCV infection or effectively 
inhibiting HIV replication. In recent years, more attention has been paid to interleukin 37 (IL-37), a new 
member of the IL-1 family. IL-37 has been shown to be present in many healthy cells and tissues, which 
is regulated by inflammatory stimuli and procytokines via various signal transduction pathways. 
Recently, IL-37 levels have been found to be variable in various cancers, chronic inflammatory and 
autoimmune diseases, and exert anti-inflammatory effects. In addition, more reports show that IL-37 
plays an important role in inhibiting both the innate and acquired immune responses as well as 
inhibiting the inflammatory response. In addition, IL-37 may prove to be a new and potentially useful 
therapeutic tool. Further experimental and clinical research is needed to further explain the role of IL-
37 in the pathophysiology of chronic diseases, including chronic infectious diseases such as chronic 
hepatitis C and human immunodeficiency virus type 1 infection. Whereas soluble CD14 antigen is 
associated with immune activation, intestinal dysbiosis and microbial translocation. The sCD14 antigen 
is also a confirmed prognostic marker for the survival of patients with chronic HIV infection, as well as 
soluble CD163 antigen, which is also a specific marker of activated macrophages that are involved in 
the process of hepatitis and fibrosis. 

 

 

AIM OF THE STUDY:  

 

The aim of the study was to assess the concentration of interleukin-37, soluble antigens CD14 and 
CD163 in individuals infected with the immunodeficiency virus before treatment, one month and 6 



months after starting treatment with various antiretroviral regimens, and to assess the same 
parameters in patients with chronic hepatitis C before treatment and 3-6 months after the end of 
antiviral treatment with ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in combination with dasaburvir. The aim of 
the study was also to analyze the impact of various factors on the concentrations of the above-
mentioned variables. 

 

 

 

 

MATERIAL AND METHODS:  

 

The study involved 90 patients aged 24 to 85 years. The group of patients included in the study were 
under the care of the Hepatological Outpatient and Diagnostic and Therapeutic Outpatient at the 
Infectious Diseases Department of the Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin from 
October 2015 to January 2018. There were three groups among all subjects: a group of 16 individuals 
infected with HIV, a group of 64 individuals infected with HCV and a control group of 10 healthy 
individuals. Viral suppression was obtained in most HIV-infected patients, except one, using different 
antiretroviral (ARV) regimens. All HCV-infected individuals were successfully treated with direct 
antiviral drugs (DAAs): ombitasvir / paritaprevir / ritonavir in combination with dasabuvir for 12 weeks. 
Plasma concentrations of IL-37, sCD14 and sCD16 were analyzed and correlated with various 
laboratory and epidemiological parameters. The tests were performed before the start of antiviral 
treatment and 1 month and 6 months after the start of therapy in the case of HIV-infected people. In 
the group infected with HCV before and 3-6 months after the end of treatment. In addition, hepatic 
tissue stiffness was assessed in this group using one-dimensional dynamic impulse elastography before 
and after 3-6 months of treatment. For statistical analysis, the Kolmogorov-Smirnov test, Student's t-
test, Mann-Whitney test, nonparametric Kruskal-Wallis test, post-hoc test, test for Spearman's rank 
correlation coefficient, Wilcoxon pairs order test and Friedman's nonparametric ANOVA test were 
used. 

 

RESULTS:  

 

Statistically significant higher levels of IL-37 and sCD163 in HIV-infected patients compared to the 
control group, before and after one month of treatment. However, after 6 months of treatment, there 
were no significant differences in their concentration compared to healthy people. In the case of 
sCD14, significantly higher concentrations were observed only before the start of treatment. No 
statistically significant correlation was found between IL-37 concentration, HIV RNA level, CD4, CD8 
lymphocyte count or their ratio. It was demonstrated that the included antiretroviral therapy 
statistically significantly reduced the individual concentration of IL-37, sCD163, but not sCD14. A strong 
positive correlation (p = 0.001) between IL-37 and sCD14 and IL-37 and sCD163 (p = 0.002) was 
demonstrated. It turned out that the duration of infection, measured from the date of its detection, 
positively correlates with IL-37 levels before the start of treatment (p = 0.03) and after 6 months of 
ART (p = 0.01) - the longer time of infection the higher IL-37 concentration observed. However, these 
correlations were of medium strength. A similar relationship was found for sCD14 (p = 0.01), while no 
statistically significant correlation was observed between the time of infection and the concentration 
of sCD163. The route of infection had no significant effect on IL-37, sCD14 and sCD163 concentrations. 
In the group of HIV-infected people without a history of Treponema pallidum co-infection, there was 
a statistically significant decrease in IL-37 and sCD163, but not sCD14 in subsequent test stages. 
Statistically significant differences occurred between IL-37 values before treatment and after 6 months 
of treatment. Comparing the values of IL-37 (before, 1 month, 6 months) in the group of people with 
and without syphilis, no statistically significant differences were found. In the study, no statistically 
significant difference was found in IL-37 levels before treatment and 3-6 months after treatment in 



the HCV infected group compared to the control group. The decrease in baseline IL-37 observed after 
the end of therapy was not statistically significant. Statistically significantly higher levels of IL-37 were 
observed before and after treatment (p = 0.047) in people with advanced liver fibrosis, expressed in 
liver tissue stiffness above 10 kPa. However, the decrease in IL-37 concentration in patients with higher 
liver fibrosis was not statistically significant. There was also no significant correlation with 
transaminase activity as an exponent of inflammatory activity. The status regarding the current 
treatment in this group of patients did not statistically significantly affect the concentration of IL-37 
and its change after the end of treatment. In the study, no significant effect of treatment on sCD14 
and sCD163 levels or correlation with the degree of fibrosis or ALT activity before and after DAA 
treatment was found. Only significantly higher concentrations of the above variables were observed 
before the start of treatment in the group of HCV infected persons with advanced liver fibrosis 
expressed in liver tissue stiffness above 10 kPa. However, no significant effect of liver fibrosis on sCD14 
and sCD163 levels was found 3-6 months after treatment. 

 

 

CONCLUSIONS:  

 

The concentration of IL-37, sCD14 and sCD163 is statistically significantly higher in HIV infected 
individuals before and after one month of antiretroviral treatment compared to healthy populationa, 
and antiretroviral treatment causes a statistically significant decrease in the concentration of the 
mentioned parameters. Thus, it can be assumed that IL-37, sCD14 and sCD163 play a role in the 
pathogenesis of HIV infection. The time of HIV infection positively correlates with IL-37 and sCD14, but 
not sCD163, before and after 6 months of treatment - the longer time of infection, the higher the IL-
37 and sCD14 levels observed. Thus, IL-37 and sCD14 concentrations could serve as indirect markers 
of the duration of infection in the event of difficulties in determining its date.  IL-37 levels strongly 
correlate with sCD14 and sCD163 levels, known as prognostic markers of survival among HIV-infected 
individuals, so one may be tempted to formulate the hypothesis that IL-37 may have prognostic 
significance in estimating the risk of death in HIV infection and may be an indicator of activity residual 
replication during antiretroviral therapy when viral load is below the detection threshold. However, 
further research is needed from a larger group of patients to prove this relationship. In HIV-infected 
individuals, history of syphilis is associated with the absence of a statistically significant decrease in IL-
37 and sCD163, but not sCD14, during antiretroviral therapy, which may indicate persistent persistent 
inflammation despite ARV treatment in patients with HIV/Treponema pallidium co-infection. 
Individuals infected with HCV with advanced liver fibrosis, expressed in liver stiffness above 10 kPa, 
have statistically significantly higher levels of IL-37 before and after DAA treatment, therefore IL-37 
could be used as an indirect parameter indicating advanced liver fibrosis. HCV infected individuals with 
advanced liver fibrosis above 10 kPa have statistically significantly higher levels of sCD14 and sCD163 
only before DAA treatment. 

 
 


