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Nieuwe eculizumab-testen

Diagnostiek

Kyra Gelderman en Frederike Bemelman

De zorg in Nederland wordt steeds duurder 
en de best mogelijke zorg in de toekomst is 
wellicht niet meer zomaar voor iedereen 
beschikbaar. Eén aspect dat mede verant-
woordelijk is voor de stijging van de zorg-
kosten is de beschikbaarheid van extreem 
dure geneesmiddelen.

Zo’n duur geneesmiddel is Soliris®: één dosis 
kost bijna €20.000, wat betekent dat de kosten 
per jaar per patiënt kunnen oplopen tot 
€500.000. Soliris® is de merknaam voor het 
biological eculizumab. Eculizumab is een 
monoklonale antistof gericht tegen C5, een 
eiwit behorend tot het complement systeem. 
Met twee nieuwe testen kan nu vrij eculizu-
mab worden gemeten, waarmee overbehan-
deling kan worden vermeden.
Kyra Gelderman is medisch immunoloog en 
onderzoeker bij de divisie Diagnostiek van 
Sanquin. “Het complementsysteem is een 
deel van het aangeboren immuunsysteem. 
Dit complementsysteem heeft verschillende 
functies. Het doodt bacteriën, het ruimt 
immuuncomplexen en apoptotische cellen 
op en het amplifi ceert ontstekingsresponsen. 
Complement wordt geactiveerd als een cascade. 
Activatie van C5 zorgt voor directe schade aan 
de cel door de aanzet tot vorming van het 
‘membrane attack complex’, maar zorgt ook 
voor de vorming van C5a dat immuuncellen 
aantrekt en activeert. Eculizumab bindt aan 
C5 en blokkeert hierdoor activatie.” Hoogleraar 
nefrologie bij het AMC, Frederike Bemelman, 
vult aan: “Er is een aantal aandoeningen waar-
bij een deel van het pathogene effect komt 
door activatie van C5 dit zijn o.a. paroxysmale 
nocturnale hemoglobinurie (PNH) en atypisch 
hemolytisch uremisch syndroom (aHUS). 
Eculizumab is in eerste instantie gebruikt 
voor behandeling van PNH. PNH is een ziekte 
waarbij erytrocyten worden gelyseerd door 
verminderde bescherming van deze cellen 
tegen complementactivatie. Later bleek dat 
eculizumab ook goed te gebruiken is voor 
patiënten met aHUS. Patiënten met aHUS 
ontwikkelen terminale nierinsuffi ciëntie 
omdat hun nieren beschadigd raken door 
complementactivatie. Het behandelschema 
van aHUS patiënten is vooralsnog hetzelfde 
als voor PNH patiënten, waarbij onbekend 

is hoe lang de behandeling moet worden 
doorgezet. Wel is duidelijk dat het doserings-
schema voor aHUS niet optimaal is, en dat er 
te veel en te vaak eculizumab wordt gegeven 
(Legendre et al). Wij hebben dit recentelijk 
in samenwerking met Sanquin Diagnostiek 
kunnen bevestigen”. 

Nieuwe testen
Sanquin heeft nu samen met het AMC twee 
testen ontwikkeld waarmee zowel de con-
centratie van vrij eculizumab gemeten kan 
worden, als maat voor overbehandeling, als 
eculizumab-C5 complexen, als maat voor 
onderbehandeling. Gelderman: “Eculizumab 
dat geen C5 heeft gebonden is kennelijk in 
overmaat aanwezig. Wanneer er geen vrij 
eculizumab aantoonbaar is, dan zal de mate 
van C5 gecomplexeerd aan eculizumab inzicht 
geven in de mate van onderbehandeling. 
Functionele effectiviteit kan worden vervolgd 
met de CH50 assay. Deze gevoelige assay kan 
precies meten hoeveel hemolytische activiteit 
het complementsysteem nog heeft. De relatie 
tussen de drie bovengenoemde assays is goed 
uitgezocht tijdens de validatie. Wij kunnen 
dan ook als deel van onze service uitleggen 
wat een combinatie van uitslagen betekent.”

Dosering op maat
“Het vervolgen van de eculizumab status in 
patiënten biedt de mogelijkheid om de dosis 
te personaliseren” geeft Bemelman aan. “Als 
dit leidt tot vergroten van het interval geeft 
dit de patiënt een betere kwaliteit van leven 
en genereert dit direct een forse kostenbespa-
ring. Binnenkort zullen we ook participeren 
in een door ZonMW gesubsidieerde landelijke 
studie, onder leiding van het RadboudUMC, 
waarin de behandeling en ook de duur van 
de behandeling met eculizumab is geproto-
colleerd. Ook in deze studie worden spiegels 
van vrij eculizumab en C5-eculizumab gemeten 
en op grond hiervan wordt de behandelaars 
geadviseerd de doses aan te passen”.
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Wij willen Maarten G. Oranje bedanken voor het helpen 
opzetten en valideren van de twee Eculizumab testen.
Artikel ingekort door de redactie. 
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