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Adtralza (tralokinumab) 
Een overzicht van Adtralza en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Adtralza en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Adtralza is een geneesmiddel voor de behandeling van volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder 
met matige tot ernstige atopische dermatitis (ook bekend als eczeem, waarbij de huid jeukt en rood en 
droog is). Het middel wordt gebruikt bij patiënten voor wie direct op de huid aangebrachte behandeling 
niet mogelijk of ontoereikend is. 

Adtralza bevat de werkzame stof tralokinumab. 

Hoe wordt Adtralza gebruikt? 

Adtralza is verkrijgbaar in de vorm van een oplossing voor injectie onder de huid. De eerste dosis 
bestaat uit vier injecties van 150 mg, elk op een andere plaats. Deze wordt gevolgd door twee injecties 
van 150 mg om de twee weken. Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Adtralza. 

Hoe werkt Adtralza? 

Patiënten met atopische dermatitis produceren hoge concentraties van het eiwit interleukine 13 (IL-
13), dat ontsteking van de huid kan veroorzaken. Dit leidt tot de symptomen van deze ziekte, zoals 
roodheid, zwelling en jeuk. De werkzame stof in Adtralza, tralokinumab, is een bepaald eiwit 
(monoklonaal antilichaam) dat is ontworpen om IL-13 te neutraliseren. Door IL-13 te neutraliseren 
voorkomt tralokinumab de werking ervan en vermindert het de ontsteking en de symptomen van de 
patiënt. 

Welke voordelen bleek Adtralza tijdens de studies te hebben? 

Adtralza was werkzamer dan placebo (een schijnbehandeling) bij het verminderen van de omvang en 
ernst van atopische dermatitis na 16 weken behandeling in drie hoofdstudies bij volwassen patiënten 
met een matige tot ernstige vorm van de ziekte die onvoldoende had gereageerd op een op de huid 
aangebrachte behandeling. De voornaamste graadmeters voor de werkzaamheid waren het hebben 
van een gave of bijna gave huid en een afname in de symptoomscore van ten minste 75 %. 
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In de eerste studie onder 802 patiënten had ongeveer 16 % van de patiënten die Adtralza kregen een 
gave of bijna gave huid, tegenover 7 % van degenen die placebo kregen. Symptomen werden 
voldoende verminderd bij 25 % van de patiënten die Adtralza kregen, tegenover ongeveer 13 % van 
degenen die placebo kregen. 

In de tweede studie onder 794 patiënten leidde behandeling met Adtralza tot een gave of bijna gave 
huid bij ongeveer 22 % van de patiënten, tegenover 11 % van de patiënten die placebo gebruikten. 
Symptomen werden voldoende verminderd bij 33 % van de patiënten die Adtralza kregen, tegenover 
ongeveer 11 % van degenen die placebo kregen. 

In de derde studie kregen 380 patiënten Adtralza of placebo, beide in combinatie met een topisch 
corticosteroïd (een ontstekingsremmend geneesmiddel dat op de huid wordt aangebracht). 
Behandeling met Adtralza leidde tot een gave of bijna gave huid bij ongeveer 39 % van de patiënten, 
tegenover 26 % van degenen die placebo kregen. Symptomen werden voldoende verminderd bij 56 % 
van de patiënten die Adtralza kregen, tegenover ongeveer 36 % van de patiënten die placebo kregen. 

In een aanvullende studie onder 301 kinderen tussen 12 en 17 jaar met atopische dermatitis leidde 
behandeling met Adtralza 300 mg om de twee weken gedurende 16 weken bij ongeveer 18 % van de 
patiënten tot een gave of bijna gave huid, terwijl behandeling met 150 mg om de andere week 
gedurende 16 weken bij ongeveer 21 % van de patiënten tot een gave of bijna gave huid leidde. Bij de 
patiënten die placebo kregen was dat ongeveer 4 %. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Adtralza in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Adtralza bij volwassenen zijn infecties van de bovenste 
luchtwegen (verkoudheid en andere infecties van de neus en keel), die bij meer dan 1 op de 
10 personen kunnen optreden. Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn reacties op de 
injectieplaats en roodheid en ongemak in het oog (wat bij maximaal 1 op de 10 personen kan 
optreden). Uit studies is gebleken dat het veiligheidsprofiel bij kinderen vergelijkbaar is met dat bij 
volwassenen. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Adtralza. 

Waarom is Adtralza geregistreerd in de EU? 

Uit vier hoofdstudies is gebleken dat Adtralza werkzaam is bij het gaaf maken van de huid en het 
verminderen van symptomen van atopische dermatitis. De bijwerkingen worden als beheersbaar 
beschouwd. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Adtralza 
groter zijn dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Adtralza te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Adtralza, zijn opgenomen in de samenvatting van 
de productkenmerken en de bijsluiter. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Adtralza continu gevolgd. 
Bijwerkingen waargenomen voor Adtralza worden nauwkeurig geëvalueerd en indien nodig worden 
maatregelen getroffen om patiënten te beschermen. 
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Overige informatie over Adtralza 

Op 17 juni 2021 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Adtralza 
verleend. 

Meer informatie over Adtralza is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/adtralza 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 09-2022. 
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