Factsheet Adalimumab
Adalimumab (ATC-code L04AB04) is een immunosuppressief biologisch geneesmiddel dat
behoort tot de tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) remmers. Het originele biologische
geneesmiddel is Humira®. Anno juli 2021 zijn ook de biosimilars Amgevita®, Amsparity®, Heﬁya®,
Hulio®, Hyrimoz®, Idacio®, Imraldi® en Yuﬂyma® geregistreerd in Nederland.
Indicaties
De geregistreerde indicaties voor adalimumab zijn:
• Reumatoïde artritis
• Axiale spondylartritis
- Spondylitis ankylopoetica (AS),
- Axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van AS
• Artritis psoriatica
• Psoriasis
• Ziekte van Crohn
• Colitis ulcerosa
• Uveïtis
• Hidradenitis suppurativa
• Juveniele idiopathische artritis
- Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis
- Enthesitis-gerelateerde artritis
• Juveniele plaque psoriasis
• Juveniele ziekte van Crohn
• Juveniele uveitis
• Juveniele colitis ulcerosa
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De biosimilars Imraldi® en Yuﬂyma® zijn voor alle indicaties geregistreerd. De biosimilars
Amsparity® en Hulio® zijn alleen geregistreerd voor de juveniele vormen van idiopathische
artritis, plaque psoriasis, ziekte van Crohn en uveïtis De overige biosimilars van adalimumab zijn
geregistreerd voor alle indicaties uitgezonderd juveniele colitis ulcerosa. Humira® is onderzocht
bij alle indicaties. Amgevita®, Amsparity® Hulio®, Imraldi® en Yuﬂyma® zijn onderzocht bij
patiënten met reumatoïde artritis. Amgevita®, Heﬁya®, Hyrimoz® en Idacio® zijn (ook) onderzocht
bij psoriasis. Psoriasis wordt namelijk gezien als het meest gevoelige ziektemodel om eventuele
verschillen tussen TNF-α-remmers in werkzaamheid en veiligheid (bijwerkingen) te kunnen
signaleren.

BIOSIMILARS
NEDERLAND

Werkingsmechanisme
Adalimumab bindt speciﬁek aan TNF en neutraliseert de biologische werking van TNF door
de interactie van TNF met de p55- en p75-TNF-receptoren op het oppervlak van cellen te
blokkeren. Adalimumab moduleert ook de biologische responsen die TNF induceert of
reguleert, waaronder wijzigingen in de concentraties van adhesiemoleculen die verantwoordelijk
zijn voor leukocytenmigratie (ELAM-1, VCAM-1 en ICAM-1).
Aandachtspunten bij gebruik
Adalimumab is geschikt voor subcutane toediening. De patiënt kan het geneesmiddel zelf thuis
toedienen.
Alle producten adalimumab (zowel originele geneesmiddel als biosimilars) zijn beschikbaar in
voorgevulde spuiten en pennen. Een belangrijk voordeel van de voorgevulde pennen is dat er
minder handelingen nodig zijn voor het zetten van de injectie. Bij diverse pennen is de injectie
met één druk op de knop gezet. Bij voorgevulde spuiten moet u letten op de snelheid van
injecteren.
Niet alle producten van adalimumab zijn in alle sterktes verkrijgbaar. Houd hier rekening mee bij
de keuze van het product en bij de omzetting van producten.
U mag van alle producten een vergelijkbaar bijwerkingenproﬁel verwachten. Onderzoeksgegevens hierover kunt u in het European Public Assessment Report (‘EPAR’) van de individuele
biosimilars vinden op de website van de EMA. Hierin vindt u bijvoorbeeld ook informatie over
eventuele verschillen in reacties op de injectieplaats en/of pijnperceptie van de verschillende
biosimilars vergeleken met het originele geneesmiddel. Eventuele verschillen zijn mogelijk te
verklaren door onder andere zuurgraad (pH) en buﬀercapaciteit, injectievolume, naaldgrootte
en de aanwezigheid van bepaalde hulpstoﬀen (die meer of minder irritatie kunnen geven).
Realiseer u dat patiënten huiverig kunnen zijn voor de overstap van het originele geneesmiddel
naar een biosimilar van adalimumab. Deze angst kan leiden tot klachten (nocebo-eﬀect) of het
onterecht toewijzen van klachten aan de biosimilar (incorrecte causale attributie). Houd er dus
rekening mee dat gemelde bijwerkingen niet altijd het gevolg van het geneesmiddel hoeven
te zijn.
Adalimumab moet u bewaren in de koelkast (2 tot 8°C). Voor alle voorgevulde spuiten en
pennen geldt dat u een enkele verpakking maximaal 14 dagen (bij Imraldi® maximaal 28 dagen
en bij Yuﬂyma® maximaal 30 dagen) bij kamertemperatuur (maximaal 25°C) mag bewaren.
Daarna mag u het product niet meer opnieuw in de koelkast leggen en moet u het vernietigen.
Ook een Idacio® injectieﬂacon mag u maximaal 14 dagen bij kamertemperatuur (maximaal 25°C)
bewaren. Voor de andere in Nederland beschikbare injectieﬂacons is dit afwijkend
bewaarvoorschrift niet beschreven.
De biosimilars van adalimumab zijn onderworpen aan aanvullende monitoring. U wordt verzocht
extra alert te zijn op bijwerkingen en alle vermoedelijke bijwerkingen te melden aan
Bijwerkingencentrum Lareb.

Geregistreerde producten in Nederland (juli 2021)
Merknaam

Type

Fabrikant/
leverancier

Toedieningsvorm

Hulpstoffen

Humira®

origineel

Abbvie

Nieuwe samenstelling
Injectievloeistof 100 mg/ml
- Voorgevulde spuit met 40 mg en 80 mg
- Voorgevulde pen 40 mg en 80 mg
Injectievloeistof voor kinderen 100 mg/ml
- Voorgevulde spuit 20 mg

Mannitol
Polysorbaat 80

Oude samenstelling*
Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 40 mg
- Voorgevulde pen 40 mg
- Injectieﬂacon 40 mg

Citroenzuur (monohydraat)
Dinatriumfosfaat (dihydraat)
Mannitol
Natriumchloride
Natriumcitraat
Natriumdiwaterstoffosfaat (dihydraat)
Natriumhydroxide
Polysorbaat 80

Amgevita®

biosimilar

Amgen

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 20 mg en 40 mg
- Sureclick voorgevulde pen 40 mg

IJsazijn
Natriumhydroxide (pH-aanpassing)
Polysorbaat 80
Sucrose

Amsparity® *

biosimilar

Pﬁzer

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 20 mg en 40 mg
- Voorgevulde pen 40 mg
- Injectieﬂacon 40 mg

Dinatriumedetaat (dihydraat)
Histidine
Histidinehydrochloride (monohydraat)
Methionine
Polysorbaat 80
Sucrose

Heﬁya® *

biosimilar

Sandoz

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 20 mg en 40 mg
- Voorgevulde pen 40 mg

Adipinezuur
Citroenzuur (monohydraat)
Mannitol
Natriumchloride
Natriumhydroxide (pH-aanpassing)
Polysorbaat 80
Zoutzuur (pH-aanpassing)

Hulio®

biosimilar

Mylan

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 40 mg
- Voorgevulde pen 40 mg
- Injectieﬂacon 40 mg *

Methionine
Mononatrium glutamaat
Polysorbaat 80
Sorbitol (E420)
Zoutzuur (voor pH-instelling)

Hyrimoz®

biosimilar

Sandoz

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 20 mg en 40 mg
- Sensoready voorgevulde pen 40 mg

Adipinezuur
Citroenzuur (monohydraat)
Mannitol
Natriumchloride
Natriumhydroxide (pH-aanpassing)
Polysorbaat 80
Zoutzuur (pH-aanpassing)

Idacio®

biosimilar

Fresenius Kabi

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 40 mg
- Voorgevulde pen 40 mg
Injectievloeistof voor kinderen 50 mg/ml
- Injectieﬂacon 40 mg

Citroenzuur (monohydraat)
Dinatriumfosfaat (dihydraat)
Mannitol
Natriumchloride
Natriumcitraat
Natriumdiwaterstoffosfaat (dihydraat)
Natriumhydroxide (pH-aanpassing)
Polysorbaat 80

Imraldi®

biosimilar

Biogen

Injectievloeistof 50 mg/ml
- Voorgevulde spuit 40 mg
- Voorgevulde pen 40 mg

Citroenzuur (monohydraat)
Histidine
Histidinehydrochloride (monohydraat)
Natriumcitraat
Sorbitol
Polysorbaat 20

Yuﬂuma®

biosimilar

Celltrion
Healthcare

Injectievloeistof 100 mg/ml
Voorgevulde spuit 40 mg
Voorgevulde pen 40 mg

Azijnzuur
Natriumacetaat (trihydraat)
Glycine
Polysorbaat 80

*= (nog) niet in de handel in Nederland
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