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Huidpleister kan behulpzaam zijn bij pinda-allergie  

 

Een huidpleister (de “Patch”) 
die kleine hoeveelheden 
pinda-eiwit levert kan 
behulpzaam zijn bij de 
behandeling van kinderen en 
jonge volwassenen met een 
pinda-allergie, rapporteren 
onderzoekers. 

De nieuwe aanpak "ziet er 

veelbelovend uit en heeft 

potentieel," zei studie auteur Dr. Marshall Plaut. Hij is hoofd van de voedselallergie, 

atopische dermatitis en allergische mechanismen sectie bij de Amerikaanse National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases. 

Plaut’s onderzoeksteam onderzochten 74 kinderen en jonge volwassenen, in de 

leeftijd 4-25, die allergisch zijn voor pinda's. De vrijwilligers werden willekeurig 

toegewezen aan de groep die een hoge dosis patch (250 microgram) krijgen te 

dragen, of aan de groep die een lage dosis patch (100 microgram) of een placebo 

patch dragen. De deelnemers plaatsen dagelijks een nieuwe pleister, op hun arm of 

tussen hun schouderbladen.  

Op het een-jaar markering, beoordeelden de onderzoekers of de deelnemers, onder 

toezicht, ten minste 10 keer meer pinda-eiwit konden consumeren dan dat ze aan het 

begin van het onderzoek van de allergie provocatie konden consumeren.  

Na een jaar kon 46 procent van de lage-dosisgroep en 48 procent van de hoge-

dosisgroep dit doen, maar slechts 12 procent van hen in de placebogroep. 

Kinderen van 4 tot en met 11 had het beste resultaat. De patch had minder gehad op 

de kinderen die 12 jaar en ouder waren, rapporteerden de onderzoeks auteurs. 

De resultaten werden 26 oktober online gepubliceerd in het Journal of Allergy and 

Clinical Immunology (JACI). 

De patch is gebaseerd op hetzelfde concept als andere anti-allergie behandelingen 

dat gericht is op het immuunsysteem om het lichaam te trainen om op kleine 

hoeveelheden van het eiwit tolerantie te ontwikkelen. 

Andere onderzoekers hebben met kleine orale doses van pinda-eiwit getest, maar 

het NIH-team van onderzoekers hebben opgemerkt dat dat regiem voor ongeveer 10 

procent tot 15 procent van de mensen moeilijk is om te tolereren. 
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Er werden geen ernstige reacties op de patch gemeld, aldus Plaut. De meeste 

klachten die gemeld werden waren milde huidreacties, zoals jeuk of uitslag op de 

plaats van de patch. 

Plaut beschreef de effectiviteit van de patch als bescheiden, maar voegde daaraan 

toe dat de effecten kunnen toenemen naarmate de kinderen en jonge volwassenen 

de patch blijven gebruiken. 

Het gedurende een paar jaar gebruiken is "waarschijnlijk optimaal," zei hij. Hoewel de 

effectiviteit van orale behandeling doorgaans hoger is, is er ook een hoger 

percentage van bijwerkingen.  

Het patch onderzoek zal gedurende 30 maanden doorgaan. De kinderen die op de 

placebo patch gestart zijn zullen worden overgeschakeld naar de actieve patch voor 

een jaar, zei Plaut. 

Dr. Vivian Hernandez-Trujillo, hoofd van de afdeling van pediatrische allergie en 

immunologie aan Nicklaus Children's Hospital in Miami, zei: "Dit is een 

veelbelovende en spannend onderzoek voor degenen onder ons die pinda-allergie 

hebben. '  

Ze was voorzichtig optimistisch in afwachting van de definitieve resultaten. 

"Het is belangrijk te onthouden dat dit nog steeds onderzocht wordt in 

onderzoekscentra," aldus Hernandez-Trujillo. "Maar ik, zowel als allergoloog en als 

moeder van kinderen met pinda-allergie, zou het zeker overwegen als een 

verwachtingvolle behandelingsoptie." 

Het onderzoek sloot wel mensen uit met een geschiedenis van zeer ernstige pinda-

allergische reacties. Dus, er is verder onderzoek nodig, zei ze, niet alleen om te zien 

hoe de resultaten van het volgende jaar er uit gaan zien, maar ook om te zien of de 

aanpak bescherming zal bieden voor mensen met ernstige allergieën. 
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