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INTRODUCTIE
Een pinda-allergie kan leiden tot onvoorspelbare en le-

vensbedreigende allergische reacties. Er bestaat geen be-

handeling en het advies is nog altijd strikte eliminatie en 

gebruik van noodmedicatie in geval van een allergische 

reactie na incidentele blootstelling. 

In deze fase III-studie wordt gekeken of de tolerantie voor 

pinda-eiwit bij een bewezen pinda-allergie kan worden 

vergroot met behulp van orale immunotherapie.1 Het me-

dicijn dat hiervoor wordt gebruikt, AR101 genoemd, is een 

afgeleide van natuurlijk voorkomend pinda-eiwit waarbij 

300 mg equivalent is aan 1 pindanoot. 

STUDIEOPZET 
Patiënten van 4-55 jaar met een pinda-allergie in de voor-

geschiedenis, positieve huidtest (≥3 mm) en/of verhoogd 

pinda-specifiek immunoglobuline E (>0,35kU/L) werden 

gescreend voor inclusie door middel van een dubbelblinde 

placebo-gecontroleerde provocatietest (DBPCP), waarbij 

zij allergische symptomen vertoonden op een dosering van 

≤100 mg pinda-eiwit. De deelnemers met een allergische 

reactie werden vervolgens gerandomiseerd in een 3:1 ratio 

voor behandeling met AR101 of placebo. De behandeling 

werd in 1 dag van 0,5 mg naar 6 mg opgebouwd en vervol-

gens elke 2 weken geleidelijk van 3 mg tot een onder-

houdsdosering van 300 mg per dag (~1 pindanoot). Aan 

het eind van de trial, na 24 weken onderhoudsdosering en 

een totale therapieduur van ongeveer 12 maanden, kregen 

alle participanten een tweede DBPCP. De primaire uit-

komstmaat was het aantal kinderen (4-17 jaar) dat bij de 

laatste DBPCP een dosering van ≥600 mg pinda-eiwit kon 

verdragen zonder allergische klachten. 

RESULTATEN
In totaal kregen 551 deelnemers, waarvan 496 kinderen 

(90%), AR101 of placebo. Uiteindelijk werden 250 van de 

375 kinderen (67,2%) die behandeld werden met AR101 

tolerant voor minimaal 600 mg pinda-eiwit ten opzichte 

van 5 van de 124 kinderen (4%) in de placebogroep, een 

significant verschil van 63,2% (p<0,001; 95% betrouw-

baarheidsinterval, 53,0-73,3). Er werd geen significant ef-

fect gevonden bij de volwassen deelnemers. 

Na interventie waren er significant meer reacties in de 

placebogroep tijdens de DBPCP met pinda en had 53% van 

deze kinderen een behandeling met adrenaline nodig ten 

opzichte van 10% in de AR101-groep. Tijdens de interven-

tieperiode werden bij 98,7% van de kinderen in de AR101-

groep bijwerkingen gezien, waarvan 53 deelnemers 

(14,3%) een systemische allergische reactie hadden. In de 

placebogroep waren dit respectievelijk 118 (95,2%) en  

4 kinderen (3,2%). 

CONCLUSIE
Behandeling met orale immunotherapie door middel van 

AR101 bij pinda-allergische kinderen is effectief in verge-

lijking met placebo en resulteert in meer pinda-tolerantie 

met een hogere drempel en minder ernstige reacties tij-

dens een DBPCP. 
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COMMENTAAR
De resultaten van deze studie zijn hoopgevend. Immuno-

therapie bij een voedselallergie heeft nog niet eerder derge-

lijke uitkomsten laten zien en is een veelbelovende behan-

deling voor de toekomst. Bij de volwassen deelnemers werd 

geen effect gevonden van de immunotherapie. Hier werd 

een grotere placebo-respons waargenomen, maar ook het 

aantal deelnemers is een stuk lager dan bij kinderen waar-

door het effect wellicht minder groot is in deze populatie. 

Het is opvallend dat de auteurs slechts 600 mg pinda- 

eiwit, oftewel 2 pindanoten, als primaire uitkomstmaat 

gebruiken voor tolerantie. In Nederland beschouwen we 

een provocatietest pas negatief als de deelnemer 1000 of 

3000 mg pinda-eiwit kan verdragen zonder allergische 

klachten. Er is in deze studie wel gekeken naar een tole-

rantie bij 1000 mg, waarbij een significant effect van 

47,9% werd gezien in vergelijking met placebo. Er is niet 

gekeken of deelnemers ook een dosering van 3000 mg 

pinda-eiwit konden verdragen. 

Daarnaast hadden bijna alle kinderen bijwerkingen. Van de 

80 kinderen (21,5%) die zich terugtrokken uit de trial deed 

ruim de helft (54%) dit vanwege bijwerkingen. Veel bijwer-

kingen werden door de auteurs als ‘mild’ beschreven, zoals 

bij urticaria, gevoel van zwelling van de keel en een piepen-

de ademhaling. Het gaat hierbij om systemische sympto-

men, die helemaal niet zo onschuldig zijn. Er waren 52 kin-

deren (14%) in de AR101-groep die zelfs adrenaline thuis 

nodig hadden tijdens de interventieperiode.

Er is op dit moment nog onvoldoende bekend om AR101 

al in de Nederlandse praktijk toe te passen. Toekomstig 

onderzoek zal meer inzicht moeten geven in de bijwerkin-

gen en vervolgstappen van de behandeling. Hoeveel milli-

gram is er nodig en welke frequentie moet worden aange-

houden om tolerantie te behouden, wanneer kan de 

frequentie worden uitgebreid, wanneer kan de hoeveel-

heid worden verminderd en kan er uiteindelijk gestopt 

worden met de behandeling; dit zijn vragen die nog niet 

onderzocht maar wel relevant zijn. 

Tot slot is het goed te realiseren dat het hier om een indus-

triegesponsord onderzoek gaat. Aimmune Therapeutics 

heeft AR101 ontwikkeld en is tevens sponsor van het on-

derzoek. Er zijn meerdere onafhankelijke commissies 

aangesteld om onder andere de veiligheid, bijwerkingen 

en conflicten te beoordelen en te monitoren. Dit staat dui-

delijk beschreven en komt de robuustheid van het artikel 

ten goede. 
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