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Tezspire (tezepelumab) 
En oversigt over Tezspire, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Tezspire, og hvad anvendes det til? 

Tezspire er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne og unge (12 år og derover) med 
svær astma. Det anvendes som tillægsbehandling til voksne og unge med svær astma, der ikke kan 
kontrolleres tilstrækkeligt med en kombination af højdosisbinyrebarkhormon indtaget ved inhalation 
plus et andet astmalægemiddel. 

Tezspire indeholder det aktive stof tezepelumab. 

Hvordan anvendes Tezspire? 

Tezspire fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i diagnosticering 
og behandling af svær astma. 

Tezspire indsprøjtes under huden hver 4. uge. Dette lægemiddel anvendes til langtidsbehandling. 
Lægen vil hvert år beslutte, om behandlingen skal fortsættes, baseret på hvor godt patientens astma 
er kontrolleret. 

Patienten eller dennes omsorgsperson kan selv indsprøjte lægemidlet efter at have fået oplæring heri. 

Tezspire bør ikke anvendes til at behandle astmaanfald. Patienter bør kontakte lægen, hvis deres 
astma ikke kommer under kontrol, eller den forværres efter påbegyndelse af behandlingen med dette 
lægemiddel. 

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Tezspire, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte lægen eller apotekspersonalet. 

Hvordan virker Tezspire? 

Hos astmapatienter spiller et protein kaldet thymisk stromal lymfopoietin (TSLP) en rolle i den 
immunrespons, der forårsager betændelse i luftvejene. Det aktive stof i Tezspire, tezepelumab, er et 
antistof (en type protein), som forhindrer TSLP i at binde sig til sin receptor og derved lindrer 
betændelsen i luftvejene og astmasymptomerne. 
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Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tezspire? 

To hovedstudier, der omfattede over 1 500 voksne og unge med utilstrækkeligt kontrolleret astma, 
viste, at Tezspire var effektivt til at reducere antallet af episoder med svær opblussen af astma. 

I det første studie oplevede de patienter, der fik Tezspire, i gennemsnit 0,93 episoder med opblussen 
af deres astma om året efter et års behandling sammenlignet med 2,10 hos de patienter, der fik 
placebo (en uvirksom behandling). I det andet studie oplevede de patienter, der fik Tezspire, i 
gennemsnit 0,20 episoder med opblussen af deres astma om året efter et år sammenlignet med 0,72 
hos de patienter, der fik placebo. 

Hvilke risici er der forbundet med Tezspire? 

De hyppigste bivirkninger ved Tezspire (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er 
ledsmerter og ondt i halsen. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Tezspire fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor er Tezspire godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Tezspire opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Agenturet fandt, at Tezspire var effektivt til at reducere antallet af episoder med opblussen af svær 
astma. Hvad sikkerheden angår, blev bivirkningerne ved Tezspire anset for at kunne håndteres. 

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Tezspire? 

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og 
sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Tezspire. 

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Tezspire løbende overvåget. Formodede 
bivirkninger ved Tezspire vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at 
beskytte patienterne. 

Andre oplysninger om Tezspire 

Yderligere information om Tezspire findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tezspire 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tezspire
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