Factsheet trastuzumab
Trastuzumab (ATC-code L01XC03) is een monoklonaal antilichaam dat behoort tot de antineoplastische middelen. Het originele biologische geneesmiddel is Herceptin®. Anno juli 2021
zijn ook de biosimilars Herzuma®, Kanjinti®, Ogivri®, Ontruzant®, Trazimera® en Zercepec®
geregistreerd in Nederland.
Indicaties
De geregistreerde indicaties voor trastuzumab zijn:
• Gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom (i.v. en s.c.)
• Vroeg HER2-positief mammacarcinoom (i.v. en s.c.)
• Gemetastaseerd HER2–positief adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofageale
overgang (alleen i.v.)
Alle biosimilars zijn ook voor alle indicaties geregistreerd. Kanjinte® en Ontruzant® zijn alleen
onderzocht bij patiënten met vroeg mammacarcinoom (neo-adjuvante setting). Herzuma®,
Ogivri®, Trazimera® en Zercepec® zijn ook onderzocht bij de gemetastaseerde vorm.
Werkingsmechanisme
Trastuzumab is een monoclonaal antilichaam dat speciﬁek en met een hoge aﬃniteit bindt aan
het extracellulaire domein van het HER2-eiwit en onderdrukt hiermee een
activeringsmechanisme van HER2. Hierdoor remt het de groei van tumorcellen en medieert het
antilichaam-afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit in kankercellen die overexpressie van het HER2eiwit vertonen. De subcutane injectie bevat tevens recombinant humaan hyaluronidase, wat de
verspreiding en resorptie bevordert.
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Aandachtspunten bij gebruik
Trastuzumab is beschikbaar als concentraat voor infusievloeistof. Toediening vindt in het
ziekenhuis plaats. Alleen van Herceptin® is inmiddels ook een product beschikbaar voor
subcutane toediening. Deze vorm is anno 2018 geregistreerd voor de indicaties gemetastaseerd
HER2-positief mammacarcinoom en vroeg HER2-positief mammacarcinoom. Uit studies blijkt
dat subcutaan Herceptin® vergelijkbaar is in eﬀectiviteit en veiligheidsproﬁel bij patiënten met
vroeg HER2-positief mammacarcinoom (artikel). Uit de verschillende studies (artikel, review)
blijkt dat patiënten een voorkeur hebben voor de subcutane vorm ten opzichte van de
intraveneuze vorm, vanwege de kortere toedieningstijd en minder bijwerkingen tijdens de
toediening.

BIOSIMILARS
NEDERLAND

Subcutane toediening
Trastuzumab moet u bewaren bij een temperatuur van 2 - 8°C. Zodra de subcutane formulering
van Herceptin® is overgebracht vanuit de injectieﬂacon naar de spuit is deze fysisch en chemisch
stabiel gedurende 48 uur bij 2 - 8 °C en vervolgens 6 uur bij maximaal 30°C in diﬀuus daglicht.
Aangezien Herceptin® geen enkel antimicrobieel conserveringsmiddel bevat, moet u het
geneesmiddel vanuit microbiologisch oogpunt onmiddellijk gebruiken.
Intraveneuze toediening
De chemische en fysische stabiliteit van de intraveneuze formulering van trastuzumab na
reconstitutie met water voor injectie is aangetoond gedurende 48 uur bij 2 - 8 °C (voor
Herzuma® is dit gedurende 7 dagen).
Voor de chemische en fysische stabiliteit van trastuzumab in polyvinylchloride, polyethyleen of
polypropyleen infusiezakken met natriumchloride (0,9%) oplossing geldt:
• Herceptin®: gedurende 30 dagen bij 2 - 8°C óf 24 uur bij maximaal 30°C.
• Herzuma®, Ogivri®, Ontruzant® en Trazimera®: gedurende 24 uur bij maximaal 30°C.
• Kanjinti®: gedurende 30 dagen bij 2 - 8°C, gevolgd door 24 uur bij maximaal 30°C.
• Zercepec®: gedurende 7 dagen bij 2 - 8°C, gevolgd door 24 uur bij 30°C.
Vanuit microbiologisch oogpunt dient u de gereconstitueerde oplossing en de
infusieoplossingen onmiddellijk te gebruiken. De producten zijn niet bedoeld om te bewaren na
reconstitutie en verdunning, tenzij de verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde
en gevalideerde aseptische omstandigheden.
De biosimilars zijn onderworpen aan aanvullende monitoring. U wordt verzocht alle
vermoedelijke bijwerkingen te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.
Geregistreerde producten in Nederland (juli 2021)
Merknaam

Type

Fabrikant/leverancier

Toedieningsvorm

Herceptin®

Origineel

Roche

Poeder voor concentraat voor i.v. infusievloeistof
- Flacon 150 mg
Injectievloeistof voor s.c.-gebruik, 120 mg/ml
- Flacon 600 mg

Herzuma®

biosimilar

Celltrion, Mundipharma

Poeder voor concentraat voor i.v. infusievloeistof
- Flacon 150 mg
- Flacon 420 mg

Kanjinti®

biosimilar

Amgen

Poeder voor concentraat voor i.v. infusievloeistof
- Flacon 150 mg
- Flacon 420 mg

Ogivri®

biosimilar

Mylan, Biocon

Poeder voor concentraat voor i.v. infusievloeistof
- Flacon 150 mg
- Flacon 420 mg

Ontruzant®

biosimilar

Samsung/ MSD

Poeder voor concentraat voor i.v. infusievloeistof
- Flacon 150 mg
- Flacon 420 mg

Trazimera®

biosimilar

Pﬁzer

Poeder voor concentraat voor i.v. infusievloeistof
- Flacon 150 mg
- Flacon 420 mg

Zercepec®

biosimilar

Accord Healthcare

Poeder voor concentraat voor infusievloeistof
- Flacon 150 mg
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