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Geldt voor: Volwassenen en kinderen 

Indicaties: 

Monstermateriaal: 

Reumatoïde artritis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, ziekte van Bechterew, artritis psoriatica en psoriasis. 

Stolbuis (bepaling in serum) 

Afnamemoment: 

Bewaarcondities: 

Streefwaarde: 

vastgesteld. 

Inleiding 

Dalspiegel 

Koelkast (2 - 8°C) of kamertemperatuur (maximaal 3 dagen) 

lnfliximab spiegels: 1 ,2 

Ondergrens: 1-3 mg/I 

Bovengrens: > 8 mg/I 

Dit zijn de vermoedelijke streefwaarden. Door grote interindividuele verschillen zijn de exacte streefwaarden nog niet definitief 

lnfliximab is een chimerische humaan-muriene monoklonale antistof die zich met hoge affiniteit bindt aan zowel oplosbare als transmembrane vormen 

van Tumor Necrosis Factor a (TNF-a) maar niet aan lymfotoxine (TNFl3). Binding aan TNF-a remt de binding van dit cytokine aan zijn receptor, 

waardoor de activatie van "Nuclear Factor Kappa B" (NF-KB) en de daaropvolgende ontstekingsreactie wordt beperkt. Daarnaast heeft infliximab 

cytotoxische eigenschappen tegen cellen die TNF-a tot expressie brengen. lnfliximab wordt ingezet bij inflammatoire aandoeningen en behoort tot de 

zogenaamde "Biological Disease Modifying Antirheumatic Drugs" (bDMARDs).3.4 

DoseringsrichUijnen 

Zie lnformatorium Medicamentorum voor doseerrichtlijnen. 

Standaarddosis volwassenen: 3-5 mg/kg lichaamsgewicht, dosis herhalen 2 weken en 6 weken na de eerste dosis (inductiedosering) en daarna elke 8 

weken. 

Referentiewaarden 

Spiegelafname 

Dalspiegel in steady state tijdens onderhoudsbehandeling. Sample koel bewaren (2-8°C). Mag verzonden worden bij kamertemperatuur. 

Interpretatie resultaten 



Omdat verschillende observationele studies op populatieniveau een relatie hebben laten zien tussen infliximab spiegels (al dan niet in aanwezigheid 

van antistoffen) en effect, zouden infliximabspiegels mogelijk bruikbaar kunnen zijn om de behandeling met infliximab te individualiseren.2
• 

5
-
9 Deze 

individualisatie zou dan bestaan uit het ophogen van de dosis of het al dan niet switchen naar een ander bDMARD. Omdat deze keuzes afhangen van 

de behandelmogelijkheden, is de interpretatie van de resultaten afhankelijk van de indicatie van infliximab: 

lnflammatoire reumatische ziekten 

Vooralsnog wordt routinematige bepaling van infliximab in de dagelijkse praktijk niet aanbevolen, en wordt het meten van de geneesmiddelconcentratie 

alleen als hulpmiddel gebruikt bij de evaluatie van de behandeling.10 Er zijn op dit moment geen prospectieve studies die de meerwaarde van 

therapeutic drug monitoring (TDM) van infliximab bij patiënten met reumatische aandoeningen aantonen. 

Wanneer een patiënt onvoldoende effect heeft van zijn behandeling wordt binnen de reumatologie de dosering niet verhoogd, omdat er kosten

effectievere strategieën voorhanden zijn, zoals het switchen naar een ander bDMARD 10 . De kans op effect bij het switchen naar een ander bDMARD is 

immers groter, dan wanneer de dosis van het bDMARD vergroot wordt. Daarnaast is het ophogen van de dosering duurder dan het starten van een 

ander bDMARD in de geregistreerde dosering. TDM kan dus niet worden gebruikt om te kijken of een hogere dosis nuttig is. 

Er zijn aanwijzingen dat TDM mogelijk gebruikt kan worden voor de keuze van een alternatief bDMARD waar naar toe geswitcht wordt bij non-respons 

op infliximab. Als een patiënt adequate infliximabspiegels heeft (en dus blootgesteld is aan infliximab), kan overwogen worden om te switchen naar 

een middel met een ander aangrijpingsmechanisme.10 

lnflammatoire darmziekten 

Wanneer één maand na start of dosiswijziging van infliximab, er sprake is van een toenemend klachtenpatroon/persisterende klachten onder infliximab 

therapie, kan een bloedspiegel worden bepaald. Bij afwezigheid van een therapeutische spiegel kunnen tevens anti-infliximab-antistoffen worden 

bepaald. 

Onderstaande tabel geeft vervolgens weer welke interventie gedaan kan worden bij verschillende spiegels. Het gebruik van TDM bij inflammatoire 

darmziekten lijkt mogelijk kosten te kunnen besparen. Er is op dit moment nog geen effect gevonden op klinische parameters.11
·

12 

Toenemend klachtenpatroon/persisterende klachten onder IFX therapie in steady-state (>1 maand na start/laatste dosiswijziging) bij IBD: 

Geen/lage antistoffen Hoge antistoftiters tegen 

tegen infliximab infliximab detecteerbaar* 

detecteerbaar* 

IFX < 3 mg/L Verlaag doseerinterval of Overstappen naar ander middel 

verhoog keerdosis. binnen TNF-a groep** 

IFX 3-8 mg/L Bij partiële respons kan het doseerinterval worden verkort, of 

eventueel de keerdosis worden verhoogd 

IFX >8 mg/L Overstappen naar ander middel (buiten TNF-a groep)*** 

* afhankelijk van bepalingsmethode welke afkapgrens wordt genomen. afkapgrens Sanquin: <12 AE/ml. (AE=arbitraire eenheden)

** studies laten zien dat effectpercentages bij switchen naar tweede middel na sensitisatie vergelijkbaar zijn met naïeve patiënten.15
• 
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*** respons bij switchen zeer beperkt vanwege mogelijk anti-infliximab antistof-onafhankelijke mechanismes of niet-TNF gemedieerd ziekteproces. 15• 16 

Bepaling van infliximab zonder klinische indicatie is niet zinvol aangezien bij patiënten met voldoende/adequate klinische respons voorbijgaande anti

infliximab antistoffen zijn waargenomen gedurende de behandeling. TDM zou in deze gevallen mogelijk ten onrechte kunnen leiden tot een oordeel dat 

infliximab dient te worden vervangen. 

Indicaties anders dan inflammatoire darm- en reumatische ziekten 

Voor andere indicaties dan inflammatoire darm- en reumatische ziekten zijn er op dit moment onvoldoende onderzoeksgegevens gepubliceerd om de 

vraag of TDM van inflximab bij deze indicaties aangewezen is te beantwoorden. TDM zou eventueel gebruikt kunnen worden om onvoldoende effect te 

verklaren zoals bijvoorbeeld door het aantonen van antistoffen of voor het meten van therapie(on)trouw. 



Toxiciteit 

Relaties tussen toxiciteit/bijwerkingen en plasmaspiegels zijn niet gevonden. Wel lijkt er een relatie tussen de dosis en de kans op infecties. Eenmalige 

doses van maximaal 20 mg/kg zijn toegediend zonder toxische effecten. De meest voorkomende bijwerkingen van infliximab zijn infusiereacties, 

hoofdpijn, infecties van de bovenste luchtwegen en misselijkheid. 

Achtergrondinformatie 

De rol van infliximab spiegels 

De effectiviteit van infliximab hangt samen met de serumspiegels van infliximab en met de serumpiegels van "Antibodies Towards lnfliximab" (ATls). 

ATls worden bij een deel van de patiënten door het immuunsysteem aangemaakt en binden aan infliximab, zowel op de lichaamsvreemde chimere 

aminozuursequenties als op het TNF-a bindende domein. Door ATI binding wordt infliximab sneller geklaard kan de effectiviteit worden verminderd. 

Andere factoren die de inter-individuele variabiliteit in farmacokinetiek vergroten, zijn de eigenschappen van de ziekte (de hoeveelheid TNF-a op de 

plaats van de ontsteking varieert per patiënt), co-medicatie (sommige geneesmiddelen, zoals methotrexaat en prednisolon, zijn mogelijk in staat de 

klaring van infliximab te beïnvloeden) en de patiënt eigenschappen (genetische variabiliteit).3 lmmunosuppresieve comedicatie zoals methotrexaat, 

azathioprine, leflunomide en hydrocortison is effectief gebleken in het verminderen van de ATl-productie.13
• 
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lnfliximab bepalingen 

lnfliximab serumspiegels kunnen bepaald worden met verschillende analysemethoden, waarvan de Enzyme-Linked lmmunosorbent Assay (ELISA) het 

meest gebruikt wordt.15
•
16

• 
17 Alternatieve bepalingen, waaronder LC-MS/MS zijn momenteel in ontwikkeling.

Serumspiegels van ATI kunnen bepaald worden met verschillende analysemethoden, waarvan de radio-immuno-assay (RIA) en de dubbele-antigen 

ELISA, het meest gebruikt worden.15
•

17 Indien de methode gevalideerd en voldoende sensitief is kunnen de resultaten hiervan gebruikt worden. Echter, 

het betreft een relatieve kwantificeringen ten opzichte van een gekozen ATI standaard, die vooralsnog meestal niet vergeleken is tussen verschillende 

laboratoria. De resultaten uit verschillende laboratoria kunnen daarom meestal niet vergeleken worden, en dienen geïnterpreteerd te worden aan de 

hand van literatuur waarbij dezelfde methode en ATI standaard wordt gebruikt. ATI bepalingen worden uitgevoerd indien er sprake is van een lage 

infliximabspiegel (<1 mg/L). Dit wordt de "cascade-bepaling" genoemd.18 

Farmacokinetiek 

Absorptie van antilichamen vanuit het gastrointestinale systeem is erg slecht doordat het grote moleculen zijn met lage membraanpermeabiliteit, en 

door proteolytische degradatie. Daarom wordt infliximab alleen parenteraal toegediend.14 

Het verdelingsvolume van infliximab is even groot als het intravasculaire volume en bedraagt ca. 0,04-0,06 I/kg.5 De farmacokinetiek van infliximab

kan beschreven worden met een twee-compartimentsmodel. 14 

lnfliximab blijft lang in het bloed circuleren. De eliminatiehalfwaardetijd is gemiddeld 8-9,5 dagen, al varieert eliminatiehalfwaardetijd sterk. Zo zijn 

halfwaardetijden van 4 tot 19 dagen gerapporteerd.15
•
20 Deze lange halfwaardetijd wordt veroorzaakt door de trage klaring van 11 tot 15 ml/uur. De 

klaring is traag doordat afbraak van infliximab wordt voorkomen door Neonatale Fc-receptoren (FcRn), die tot expressie komen op membranen en in 

endosomen van vasculaire endotheelcellen en cellen van het Mononucleair Fagocyten Systeem (MFS). Het antilichaam bindt met de Fc staart aan de 

FcRn, wordt hierdoor beschermd en teruggebracht naar het celmembraan en vervolgens afgegeven in de circulatie.1 5 

Antilichamen kunnen op verschillende manieren geklaard worden, de exacte eliminatie mechanismen zijn niet goed beschreven. De mogelijke 

mechanismen zijn: 

Proteolytische katabolisme. De exacte locatie hiervan is nog niet duidelijk, waarschijnlijk treedt dit proces op in vele celtypen. Het antilichaam bindt 

aan een Fcv-receptor, wordt opgenomen door een fagocyt, vervoerd in een lysosoom en afgebroken. 

"Antigen sink". Het antilichaam bindt aan een membraangebonden antigen, wordt opgenomen door de cel, vervoerd in een lysosoom en 

afgebroken. Deze route kan verzadigd raken wanneer er een grote hoeveelheid antilichaam is toegediend.3

De plasmaconcentraties van infliximab zijn erg variabel tussen en binnen individuele patiënten. Een aantal factoren heeft mogelijk invloed op de 

farmacokinetiek. Ten eerste, de hoeveelheid TNF-a op de plek van de ontsteking en in de circulatie (i.e. de ziekteactiviteit) is bij iedere patiënt 

verschillend, maar kan ook binnen een patiënt variëren over de tijd. Ten tweede, het immuunsysteem kan antilichamen aanmaken tegen infliximab 

(Antibodies Towards lnfliximab, ATls), waardoor infliximab sneller geklaard wordt. Dit leidt tot lagere serumspiegels en maakt het noodzakelijk om 

hoger te doseren. Ten derde, mogelijk heeft een aantal geneesmiddelen (zoals methotrexaat en prednison) invloed op de klaring van infliximab. 

Methotrexaat verlaagt mogelijk de expressie van Fcv-receptoren en remt mogelijk de aanmaak van ATls.3•
21 

Samengevat, de belangrijk(st)e oorzaken van variabele klaring tussen patiënten en binnen patiënten zijn de patiëntkenmerken, ziekteactiviteit, 

comedicatie en vorming van ATl's. 

Interacties 

De combinatie van infliximab met abatacept of anakinra (of een andere IL-1 remmer) wordt ontraden omdat daarbij een hogere incidentie van ernstige 

infecties is waargenomen dan bij monotherapie. Mogelijk is er sprake van een farmacodynamische interactie. 



Het toedienen van levende virale of bacteriële vaccins tijdens het gebruik van middelen die immunosuppressie veroorzaken (zoals infliximab), kan 
leiden tot het ontstaan van een gegeneraliseerde infectie. Deze combinatie moet zo mogelijk worden vermeden. 

Methotrexaat is mogelijk in staat om de expressie van Fcv-receptoren op het membraan fagocyterende cellen te verminderen en ATI vorming te 

reduceren. Daardoor wordt de klaring van infliximab verlaagd en stijgen de serumspiegels. Verder zijn er aanwijzingen dat prednison de vorming van 

ATls kan remmen. Daardoor is, bij gelijktijdig gebruik, de klaring van infliximab verlaagd en de serumspiegels verhoogd. Deze interacties zijn echter 

nog niet beoordeeld door de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddeleninformatie (WFG). 

PK parameters 

Het verdelingsvolume is ca. 0,04-0,06 I/kg. De terminale halfwaardetijd is 8 tot 9.5 dagen. Bij de meeste patiënten is infliximab na 8-12 weken nog 

aantoonbaar in serum. 

Vanwege target-gemedieerde clearance, kan tijdens hoge ziekteactiviteit de halfwaardetijd van infliximab korter zijn. 

Populatiemodellen 

Studie / populatie CL (Liter/dag) 

Fasanmade et al.22 0.38 

Colitis ulcerosa 

�u et al.23 0.27 

Spondylitis 

ankylopoeitca 

Dotan et al.24 IBD 0.22-0.40
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