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Tezepelumab vid svår astma 

Tidig bedömningsrapport 2022-04-15 
 

Läkemedlet 
Substans (läkemedel) Tezepelumab, alias AMG157; MEDI9929 

Nyhetsbeskrivning  Nytt läkemedel  

Klassificering ATC-kod: R03DX11                      Biologiskt läkemedel ☒     

Företag  AstraZeneca (Amgen) 

Indikation, förväntad Tilläggsbehandling vid svår astma hos vuxna och barn över 12 års ålder 

Verkningsmekanism  Tezepelumab är en human monoklonal antikropp mot den epiteliala 
cytokinen ”thymic stromal lymphopoietin” (TSLP). Blockering av TSLP 
minskar frisättning av proinflammatoriska cytokiner. 

Dosering, förväntad 210 mg, en gång var fjärde vecka  

Administreringssätt  Subkutan injektion  

Regulatorisk information Tidpunkt för ansökan EMA: 2021-06 

Tidpunkt för förväntat godkännande: Tidigast mars 2022 

Godkänt på andra marknader: Nej ☒    Ja ☐   

Berörd vårdverksamhet Barnläkare, lung-/allergiläkare inom öppenvård 

Försäljningssätt  Recept ☒    Rekvisition ☐    Smittskydd recept ☐   

Resurspåverkan 

Läkemedelskostnad Prisuppgifter saknas. Kostnaden för monoklonala antikroppar som 
tilläggsbehandling vid svår astma ligger mellan 9 700 kr och 11 200 kr per 
månad.  

Behov av specifik 
diagnostika 

Ja ☐    Nej ☒     

 

Annan påverkan Högre läkemedelskostnader och minskad sjukvårdskonsumtion jämfört 
med standardbehandling.  

Sjukdomen 
Förekomst Prevalensen för astma i Sverige var cirka tio procent år 2015. Incidensen 

för barn och ungdomar var detta år 10/1000 och år, för vuxna 2/1000 och 
år [1]. Tre till tio procent av de med astma uppskattas ha en svår astma 
[2].  

Sjukdomens 
svårighetsgrad 

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom med symtom som 
väsande andning, hosta och dyspné, som varierar över tid och i intensitet. 
Svår astma definieras utifrån vilken behandling som krävts för att 
kontrollera symtom och exacerbationer [2].  

Hos små barn är luftvägsinfektioner vanligen bakomliggande orsak till 
astma, hos äldre barn och ungdomar vanligen allergier. För vuxna kan 
besvären utlösas av både allergiska och icke-allergiska orsaker [1].  

Mortaliteten av astma har i studier uppskattats till 5,3-5,8 per 100 000 
individer. 
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Nuvarande behandling Behandlas barn ☒ och/eller vuxna ☒  

Behandlingsriktlinjer: 

Behandlingstrappa med fem steg utifrån astmans svårighetsgrad. Steg 
fem hanteras av specialistklinik med ställningstagande till behandling 
med bland andra monoklonala antikroppar.* Se även under Övrigt 
nedan. 

 

Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation. 
Läkemedelsverket [1].  

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-
forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-
behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-astma---
behandlingsrekommendation 

 

Regionalt vårdprogram Stockholm 2020. Astma hos barn och vuxna – 
diagnostik, behandling och uppföljning [4]. 
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/ast
ma-hos-barn-och-vuxna.pdf?IsPdf=true 

 

* Observera att utöver behandlingsriktlinjer ovan har Region Stockholms 
läkemedelskommitté rekommenderat att hos vuxna och barn över 12 år, 
använda kombinationspreparat inhalationskortikosteroider (ICS) och 
långverkande beta-2 stimulerare (LABA) som vid behovsmedicinering 
redan vid steg 1 och 2, samt inför fysisk aktivitet [5]. Denna 
rekommendation finns också i den senaste rapporten från Global 
Initative for Asthma (GINA), 2021 [2]. 

 
  

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-astma---behandlingsrekommendation
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-astma---behandlingsrekommendation
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-astma---behandlingsrekommendation
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-astma---behandlingsrekommendation
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/astma-hos-barn-och-vuxna.pdf?IsPdf=true
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/astma-hos-barn-och-vuxna.pdf?IsPdf=true
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Vetenskaplig dokumentation  
 NAVIGATOR (NCT03347279) [6-8] SOURCE (NCT03406078) [9, 10] DESTINATION (NCT03706079) [11, 12] 

Typ av studie Fas III, randomiserad, placebokontrollerad 
dubbelblind multicenterstudie. 

Fas III, randomiserad, placebokontrollerad 
dubbelblind multicenterstudie. 

Fas III, randomiserad, placebokontrollerad 
dubbelblind multicenterstudie. Förlängningsstudie 
av NAVIGATOR och SOURCE. 

Status Avslutad Avslutad Pågående 

Antal patienter 1059 (1061) patienter (387 män). Medelålder 49,5 
år (SD 16,1). 

150 patienter 951 patienter (jan 2021) 

Patientpopulation 

Inklusion, urval 

 

 

 Ålder 12–80 år. 

 FEV1<80% innan luftrörsvidgande 
inhalation (12–17 år <90%) och 
dokumenterad reversibilitet ≥12% och 
≥200 ml 

 ≥2 astmaexacerbationer senaste 12 
månaderna 

 Läkardiagnosticerad astma 

 Daglig inhalation av dos ≥ 500 µg 
flutikason eller ekvivalent 

 Minst ytterligare en medicin, med eller 
utan orala glukokortikoider (OCS) i ≥ 3 
månader 

 Ålder 18–80 år, vikt ≥ 40 kg. 

 FEV1 <80% innan luftrörsvidgande 
inhalation och dokumenterad 
reversibilitet ≥12% och ≥200 ml 

 ≥1 astmaexacerbationer senaste 12 
månaderna 

 Läkardiagnosticerad astma 

 Daglig inhalation av dos ≥ 500 µg 
flutikason eller ekvivalent 

 LABA och >500 µg flutikason eller 
ekvivalent ≥ 3 månader 

 OCS för astma, stabil dos av OCS 
ekvivalent med 7,5–30 mg 
prednisolon/dag i ≥1 månad 

 Erhållit optimerad OCS dos i ≥ 2 veckor 
före randomisering 

 Annan underhållsbehandling godkänd 
om dokumenterad ≥ 3 månader innan 

 Ålder 12–81 år. 

 Patienter som fullföljt NAVIGATOR och 
SOURCE-studierna 

Inklusionskriterier för förlängd uppföljningsperiod 
(36 veckor) för patienter från NAVIGATOR: 

 fullföljde tezepelumab eller placebo upp 
till vecka 100 utan att avbryta behandling 

 gick på sista besöket (vecka 104) 

 

Exklusion, urval  Annan lungsjukdom än astma, 
associerad med eosinofili i perifert blod 

 Rökare eller tidigare rökt ≥10 paketår 

 Alkohol- eller drogmissbruk senaste 12 
månaderna 

 Hepatit B, C eller HIV 

 Gravid eller ammande 

 Tidigare anafylaxi efter biologisk terapi 

 Tidigare malignitet 

 Annan lungsjukdom än astma, associerad 
med eosinofili i perifert blod 

 Rökare eller tidigare rökt ≥10 paketår 

 Alkohol- eller drogmissbruk senaste 12 
månaderna 

 Hepatit B, C eller HIV 

 Gravid eller ammande 

 Tidigare anafylaxi efter biologisk terapi 

 Tidigare malignitet 

 Annan lungsjukdom än astma, associerad 
med eosinofili i perifert blod 

 Samtidigt deltagande i annan klinisk 
studie som involverar en ännu ej 
godkänd produkt 

 Patienter som av någon anledning ej följt 
föregående studies protokoll 
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 Tidigare kliniskt signifikant infektion 

 Biologiska läkemedel senaste 4 
månaderna 

 Immunsuppressiva inom 12 veckor innan 
randomisering 

 Sjukdom som skulle kunna påverka 
patientens säkerhet eller påverka 
studieresultat 

 Tidigare kliniskt signifikant infektion 

 Biologiska läkemedel senaste 4 
månaderna 

 Immunsuppressiva inom 12 veckor innan 
randomisering 

 Sjukdom som skulle kunna påverka 
patientens säkerhet eller påverka 
studieresultat 
 

 Om behov av <7,5 eller >30 mg av OCS, 
eller om bra astmakontroll även efter 3 
dosreduktioner av OCS 

 

 Malignitet (exklusive basalcellscancer 
eller skivepitelcancer i huden som 
genomgått kurativ resektion) 

 Immunsuppressiva inom 12 veckor innan 
randomisering (exklusive OCS för astma) 

 Sjukdom, eller avvikande fynd under 
föregående studie, som skulle kunna 
påverka patientens säkerhet eller 
påverka studieresultat 
 

Exklusionskriterier för förlängd uppföljningsperiod 
(36 veckor) för patienter från NAVIGATOR: 

 Patient från SOURCE  

 Avbruten behandling med tezepelumab 
under DESTINATION 

Interventions-
behandling 

Tezepelumab 210 mg subkutan injektion, 1 gång 
var fjärde vecka i 48 veckor (studiens längd 52 
veckor) + SOC (standardbehandling 
inhalationssteroid, ytterligare läkemedel, med 
eller utan orala glukokortikoider (OCS), samt 
snabbverkande beta-2-stimulerare (SABA). 

Tezepelumab 210 mg subkutan injektion, 1 gång 
var fjärde vecka i 48 veckor + SOC. Vecka 0–4 
induktionsfas (utprovad underhållsdos av OCS), 
vecka 4–40 dosreduktion av OCS enligt schema, 
vecka 40–48 underhållsfas (med senaste dosen 
OCS från föregående fas).  

Patienter som randomiserades till tezepelumab i 
föregående studier kommer fortsätta erhålla 
tezepelumab 210 mg subkutan injektion var fjärde 
vecka i ytterligare ett år. Patienter som 
randomiserades till placebo i föregående studier 
kommer randomiseras ånyo 1:1 till tezepelumab 
210 mg subkutan injektion var fjärde vecka eller 
placebo i ytterligare ett år. 

 

Patienter rekryterade från SOURCE följs upp 12 
veckor efter avslutad behandling. Patienter 
rekryterade från NAVIGATOR som fullföljt 100 
veckors behandling med tezepelumab följs 
antingen upp 12 veckor eller 36 veckor efter 
avslutad behandling. 

 

Patienter som randomiserades till tezepelumab i 
föregående studier kommer fortsätta med 
tezepelumab 210 mg subkutan injektion var fjärde 
vecka. 

Jämförelsearm  Placebo + SOC Placebo + SOC Placebo + SOC enligt GINA [13] 
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Resultat 

Primär 
utfallsvariabel 

 

 

Årlig astmaexacerbationsfrekvens (AAER) 
reducerades med 56% för hela studiepopulationen 
och med 41% för subgruppen med eosinofiler i 
blod < 300 celler/µL, vilket är ett statistiskt 
signifikant resultat. 

 

AAER i hela population 

Tezepelumab 0,93 (95 % KI: 0,8 - 1,07) 

Placebo 2,1 (95 % KI: 1,84 - 2,39) 

 

AAER subgrupp eosinofiler < 300 celler/µL 

Tezepelumab 1,02 (95 % KI: 0,84 – 1,23) 

Placebo 1,73 (95 % KI: 1,46 – 2,05)     

Sänkt OCS underhållsdos jämfört med 
placebogruppen, utan förlust av astmakontroll 
nådde ej statistiskt signifikant resultat enligt 
pressmeddelande [14]. I övrigt är resultat ännu ej 
tillgängliga. 

Exponeringsjusterad incidens av biverkningar, 
biverkningar av speciellt intresse och allvarliga 
biverkningar under 104 veckor. 

 

Resultat finns ännu ej tillgängliga. 

 

Sekundär 
utfallsvariabel 
(urval) 

 

Nedanstående resultat presenteras som skillnad från 
utgångsvärde (baseline, medelvärde) till vecka 52 samt 
enligt minsta-kvadratmetodens medelvärde: 

Förändring prebronkodilatation FEV1 (baseline 
1,85 l)  

Tezepelumab: 0,23 l 

Placebo: 0,09 l 

Skillnad 0,13 l (95% KI: 0,08 till 0,18). 

Astmakontroll ACQ-6 (baseline 2,8) 

Tezepelumab: -1,55 

Placebo: -1,22 

Skillnad: -0,33 (95% KI: 0,46 till 0,20). 

Livskvalitet AQLQ[S]+12 (baseline 3,9) 

Tezepelumab: 1,49 

Placebo: 1,15 

Skillnad: 0,34 (95% KI: 0,20 till 0,47). 

Symtomskattning ASD (baseline 1,4) 

Tezepelumab: -0,71 

Placebo: -0,59 

Skillnad: -0,12 (95% KI: -0,19 till -0,04). 

Förändring eosinofilvärde [celler/µL] i blod 
jämfört med placebo:  -130 (95 % KI: -156 till -104) 

 

 

Resultat avseende sekundära utfallsmått är inte 
tillgängliga. 

 

Effekt på årlig astmaexacerbationshastighet 

AAER under 104 veckor vid behandling med 
tezepelumab jämfört med placebo. Utgångsvärde 
vecka 0 i NAVIGATOR eller SOURCE. 

 

Klinisk nytta efter behandlingsavslut 

Undersökning av klinisk nytta hos patienter från 
NAVIGATOR som följs upp i 36 veckor efter 
behandlingsavslut. 
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Säkerhet Andel patienter med allvarliga biverkningar (SAE) 

Tezepelumab: 9,8% (52) 

Placebo: 13,7% (73) 

 

Antal dödsfall 

Tezepelumab: 0% (0) 

Placebo: 0,4% (2) 

 

Antal patienter som avbröt behandlingen 

Tezepelumab: 6,8% (36) 

Placebo: 10,7% (57) 

 

Antal patienter som avbröt behandlingen p.g.a. 
biverkningar 

Tezepelumab: 2,1% (11) 

Placebo: 3,6% (19) 

 

Skillnader avseende SAE noterades för astma, som 
var vanligare med placebo 8,1 % jämfört med 2,7 
%. Allvarliga hjärtbiverkningar var vanligare med 
tezepelumab 0,9 % än med placebo 0,2 %.  

Data ej tillgänglig  Data ej tillgänglig 

AAER: annualized asthma exacerbation rate (årlig exacerbationshastighet) 

ACQ: asthma control questionnaire, 0–6 poäng där högre poäng indikerar högre funktionsnedsättning. 

AQLQ[S]+12: asthma quality of life questionnaire, standardiserad för patienter ≥ 12 år, 1–7 poäng, där högre poäng indikerar bättre astmaspecifik livskvalitet. 

ASD – asthma symptom diary, 0–4 poäng, där högre poäng indikerar värre symtom. 

GINA: Global Initiative for Asthma. SAE: serious adverse events 

SOC: standard of care.    
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Kommentar till den 
vetenskapliga 
dokumentationen  

NAVIGATOR kunde visa att AAER reducerades statistiskt signifikant. 
Studien visade viss effekt och tolererades väl. En brist i studien är att 
AAER endast mäts ett år. Dock bra med förlängningsstudie DESTINATION 
som mäter ytterligare ett år. SOURCE inkluderade patienter med endast 
en astmaexacerbation de senaste 12 månaderna medan det krävdes två 
eller fler astmaexacerbationer de senaste 12 månaderna för att 
inkluderas i NAVIGATOR. Patienterna i SOURCE använde emellertid 
dagligen orala kortikosteroider med stort intervall mellan doserna 
interindividuellt (7,5–30 mg). Möjligen var detta inte ett tillräckligt 
känsligt effektmått i denna studie med färre patienter än i NAVIGATOR. 

 

NAVIGATOR inkluderade patienter med både höga och låga antal 
eosinofiler i perifert blod med subgrupper om 150 celler/µL (från < 150 
upp till ≥ 450 celler/ µL). Studien visade statistiskt signifikant sänkning av 
antal exacerbationer även för patienter utan eosinofili i perifert blod, 
vilket skiljer tezepelumab från anti-IL-5-läkemedlen. 

 

Övriga resultat från SOURCE kommer att presenteras på en framtida 
medicinsk konferens, enligt pressmeddelande i december 2020 [14].  

 

Relevanta patientgrupper exkluderades från studierna NAVIGATOR och 
SOURCE, t ex rökare och patienter med andra komorbiditeter. Det var 
även få ungdomar med i studien; total ålder i medel 49,5 år +/- 16,1 år. 

Pipeline 

Andra läkemedel med 
indikationen  

Enligt databasen Citeline studeras följande andra substanser för 
indikationen svår astma: 

 MEDI-3506: monoklonal antikropp, IL-33-antagonist. Indikation 
måttlig-svår astma. Fas II-studie aktiv. 

 GSK-3511294: monoklonal antikropp, IL-5-antagonist. Indikation 
måttlig-svår eosinofil astma. Beräknas lanseras mellan 2023 – 
2026. Fas III-studie aktiv. 

Andra indikationer för 
läkemedlet  

Det pågår rekrytering till en fas III-studie på rinosinuit med näspolyper 
(NCT04851964) och en fas II-studie på kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) (NCT04039113). 

Övrigt 

För att få diagnosen ”svår astma” krävs spirometri, allergiutredning, kontakt med specialistklinik i 
minst sex månader för att optimera behandling, undersöka behandlingsföljsamhet samt säkerställa 
diagnos och behandla eventuell komorbiditet [15]. 

 

Enligt FDA-databasen clinicaltrials.gov har ytterligare två fas III-studier på tezepelumab avslutats: 
NOZOMI med 66 patienter från Asien [16] och PATH-HOME med 216 patienter från USA som testar en 
autoinjektor [17]. 

Författare  
Maria Ljungdahl, ST-läkare 

Klinisk farmakologi 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Stockholm 
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Carl-Olav Stiller,  

Docent, överläkare 

Klinisk farmakologi 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Stockholm 

 

Författarna har lämnat jävsdeklaration. 
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Om rapporten 

Denna bedömningsrapport är utformad för att ge en bild av ett kommande läkemedels eller ny 
indikations potentiella värde och dess sannolika konsekvens för sjukvården. Rapporten är inte en 
läkemedelsvärdering utan ett tidigt underlag ämnat för regionernas förberedelser. Informationen om 
ett nytt läkemedel är vanligen begränsad innan det godkänts och slutsatserna som dras i denna 
rapport är preliminära. Rapporten gäller vid den tidpunkt den skrevs och revideras inte.  

 

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av de 4 regionerna (VGR, RÖ, RS, Region Stockholm) på 
uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Bedömningsrapporten är främst avsedd för 
läkemedelsstrategiskt arbete i SKR och regionerna men även TLV har tillgång till rapporterna. I de fall 
rapporten berör ett cancerläkemedel förmedlas den också vidare till NAC och RCC:s 
vårdprogramsgrupp. 

 

Rapporten skickas efter färdigställande till berört läkemedelsföretag för kännedom. Kontaktperson är 
koordinator Johanna Glad (johanna.glad@skane.se), Region Skåne. 

 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03706079
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf
https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2018/04/wms-GINA-2018-report-V1.3-002.pdf
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/update-on-source-phase-iii-trial-for-tezepelumab-in-patients-with-severe-oral-corticosteroid-dependent-asthma.html
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/update-on-source-phase-iii-trial-for-tezepelumab-in-patients-with-severe-oral-corticosteroid-dependent-asthma.html
https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2020/update-on-source-phase-iii-trial-for-tezepelumab-in-patients-with-severe-oral-corticosteroid-dependent-asthma.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04048343
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03968978?term=tezepelumab&recrs=e&phase=2&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03968978?term=tezepelumab&recrs=e&phase=2&draw=2&rank=2

