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antistoffen tegen anti-TNFα  
Synoniem: ATI levels, ATA levels, ATG levels 

 

 

 

Afname 
  

Afname voorkeur: Serum buis SST (oranje) of plasma buis  

Afname volume: 4 ml 

Afname condities: Vlak voor toediening nieuwe dosis anti-TNF medicatie 
(dalspiegel) 

Opslag condities: Bij +4°C 

Verzend condities: Geen 

Buizenpoststation: 502 

Terugmeldtijd: 
Anti-Infliximab:  4 weken 
Anti- Adalimumab: 5 weken 
Anti- Golimumab: 5 weken 

 

Frequentie: 
Anti-Infliximab:  1x per 3 weken 
Anti-Adalimumab: 1x per maand 
Anti-Golimumab: 1x per maand 

 

Wanneer vraagt u deze test aan? 
U vraagt deze test aan wanneer een patiënt die behandeld wordt met anti-TNF (infliximab, 
adalimumab of golimumab) niet goed reageert op de behandeling en waarbij lage anti-TNF spiegels 
zijn gemeten. Lage anti-TNF spiegels kunnen het gevolg zijn van antistoffen tegen de therapie1,2. Deze 
antistoffen hebben invloed op de beschikbaarheid, de farmacodynamiek en de farmacokinetiek van 
de anti-TNF therapie3,4,5. Aanwezigheid van antistoffen kan een indicatie zijn om over te schakelen op 
een andere TNF blokker. 

Hoe vraagt u deze test aan? 
Interne aanvragers kunnen de bepaling aanvragen door een digitale order in HIX te plaatsen (kopje 
Farmacologie en Toxologie; Anti-TNFa medicatie (MDL-LAB). Externe aanvragers vragen de bepaling 
aan via het ‘externe aanvraag formulier’ en sturen het monster en aanvraagformulier naar: 

Erasmus MC 
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Hoe wordt de antistoffen tegen anti-TNFα gemeten? 
Voor het bepalen van de anti-Infliximab en anti-Adalimumab  maken we gebruik van een gevalideerd 
en CE gecertificeerd commercieel verkrijgbaar Elisa assay. De anti-Golimumab laten wij bepalen bij  
Sanquin, deze uitslag wordt in een andere eenheid uitgegeven:  arbitraire eenheden (AE) per ml. 

Op welke manier krijgt u de uitslag van de test? 
Bij interne aanvragen van het Erasmus MC wordt de uitslag in Labtrain en HiX genoteerd. Bij externe 
aanvragen sturen wij u zo snel mogelijk de uitslag schriftelijk toe. 

Referentiewaarden6-7 
antistoffen tegen Infliximab Positief >10 ng/ml 

 
 

Negatief <10 ng/ml 

antistoffen tegen Adalimumab Positief >10 ng/ml 
 Negatief <10 ng/ml 

antistoffen tegen Golimumab Positief  >100 AE/ml 

 Aantoonbaar  >45 AE/ml 

 Negatief < 45 AE/ml 
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