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Afname Bewaren en opsturen 

Afnamebuis 

K2EDTA (paarse dop) 

Bewaren voor opsturen 

-20°C  

Voorbewerking 

Volbloed centrifugeren (10 min, 2500 g) 

Opstuurcondities 

Kamertemperatuur 

Minimaal volume 

1.0 mL plasma 

Stabiliteit onder opstuurcondities 

Minimaal 48 uur (plasma) 

Afname tijd 

Voor de dosis 

Aanvraagformulier en adres 

Klik hier  

  

Bepaling Stabiliteitsgegevens 

Bepalingsmethode/validatie 

LC-MS/MS 

Plasma: minimaal 48 uur bij kamertemperatuur en 1 
maand bij -20°C 

Bepalingsfrequentie 

1x per week 

  

Farmacologie 

Referentiewaarden 
Dalspiegel ≥ 1100 ng/mL (GIST) 

Dalspiegel ≥ 1000 ng/mL (CML) 

Farmacologische aspecten 

Imatinib is een tyrosine kinase inhibitor (TKI) gericht tegen receptorkinasen als BCR-ABL, KIT en PDGFR-A, 
welke een rol spelen celdeling en tumorgroei. Imatinib is onder andere geregistreerd voor chronische myeloide 
leukemie (CML) en gastrointestinale stromale tumoren (GIST).(1)  

Wanneer een geneesmiddel oraal toegediend wordt, kan door verschillende factoren de blootstelling 
verschillen tussen patiënten. Factoren als therapietrouw, geneesmiddelinteracties en variabiliteit in de 
biologische beschikbaarheid spelen hierbij een grote rol.(1,2)De behandeling met imatinib bestaat op dit 
moment uit een continu doseerregime van 400 mg per dag eventueel verhoogd naar 800 mg per dag.(3) 
Dit kan zorgen voor een verminderd effect van de behandeling. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de 
relatie tussen blootstelling en effectiviteit van imatinib bij patiënten met CML. De target van ≥ 1000 ng/mL was 
geassocieerd met het behalen van een complete cytogenetic response (CCyR) en major molecular response 
(MMR).(4) Bij patiënten met GIST is een verbeterde respons waargenomen bij een dalspiegel ≥1100 ng/mL.(5)  

Op dit moment worden er prospectieve studies uitgevoerd ter evaluatie van de toegevoegde waarde van 
Therapeutic Drug Monitoring (TDM) op basis van deze targets.  

 

https://www.avl.nl/media/3238/aanvraagformulier-tdm.pdf
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