
 
INFLIXIMAB SEERUMIS 

Lühend S-IFX 

Mõiste Infliximab (Flixabi®, Inflectra®, Remicade®, Remsima®) on bioloogiline 

ravim – inimese- hiire kimäärne monoklonaalne antikeha, mis pärsib 

tuumornekroosifaktor alfa (TNFα) funktsionaalset aktiivsust. Infliximab on 

näidustatud põletikuliste haiguste (Crohni tõve, haavandilise koliidi, 

reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaasi ja psoriaatilise 

artriidi) raviks. Ravivastuse optimeerimiseks ja sekundaarse ravivastuse 

vähenemise hindamiseks on soovitav määrata infliximabi kontsentratsioon 

seerumis. Tulenevalt ravimi immunogeensest iseloomust võivad 

moodustuda antikehad, mis neutraliseerivad infliximabi aktiivsust 

immuunkomplekside moodustumisega. Antikehade teke on seotud 

infusioonireaktsioonide sagenemisega ning ravivastuse vähenemisega. 

Madala infliximabi kontsentratsiooni korral on soovitav määrata ka 

infliximabi vastased antikehad. Antikehade määramine abistab madala 

infliximabi kontsentratsiooniga patsientide edasise ravitaktika valikul: 

madala infliximabi kontsentratsiooni ja negatiivsete antikehade korral võib 

aidata doosi suurendamine; patsientidele, kellel on madal infliximabi 

kontsentratsioon ja antikehad positiivsed, on soovitav valida mõni teine 

ravim.   

Näidustused  Dooside optimeerimine infliximabi saavatel patsientidel 

 Ravivastuse vähenemine/ puudumine infliximabi saavatel 

patsientidel 

Proovivõtu vahendid Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti 

Proovivõtu aeg  Soovitatavalt vahetult enne järgmist ravimi manustamist  

Materjali säilivus ja 

transport 
Seerum: 2–8 ºC 3 päeva, –20 ºC üks aasta 
Juhul, kui proovimaterjali ei saa kohe laborisse saata, tuleb seerum eraldada.                                

Teostamise aeg ja koht Tööpäeviti, immunoloogia labor, Ravi 18 

Meetod Kvantitatiivne immuunkromatograafia 

Referentsvahemikud Terapeutiline vahemik: 3–7 mg/L 

Tõlgendus          

                           

                      

 

 

 

 

 

 

 < 0,3 mg/L – IFX kontsentratsioon ei ole detekteeritav 

 < 1 mg/L – madal IFX konstentratsioon 

 1–3 mg/L – subterapeutiline tase 

 3–7 mg/L – terapeutiline tase 

 > 7 mg/L – kõrge IFX kontsentratsioon 

  
Märkus: teised anti-TNF ravimid ei mõjuta IFX tulemust. 
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