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Lifitegrast til behandling av moderat til alvorlig tørt øyesyndrom  
Type metode: Legemiddel 
Område: Øye 
Virkestoffnavn: lifitegrast 
Handelsnavn: - 
ATC-kode: S01XA25 
MT søker/innehaver: Shire (1) 
Finansieringsansvar: Folketrygden; Blå resept 

Status for bruk og godkjenning 
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:  
 
 
 
 
 
 
 
Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge eller EU men er under vurdering hos det 
Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) (1). Metoden har MT i USA siden 2016 (2).  
Beskrivelse av den nye metoden  
Lifitegrast som er en LFA-1 (lymphocyte function-associated antigen-1) -antagonist til behandling av moderat til alvorlig tørt 
øyesyndrom hos voksne der kunstig tårevæske tidligere ikke har vært tilstrekkelig behandling. Lifitegrast blokkerer bindingen 
av to viktige overflateproteiner (LFA-1 og ICAM-1) og hindrer dermed den kroniske inflammatoriske prosessen forbundet med 
tørre øyne (1,2). 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag  
Tørt øyesyndrom, også kalt tørre øyne, er en tilstand med mange faktorer som påvirker tårene og øyets overflate. Nedsatt 
tåreproduksjon og/eller økt fordampning av tårefilmen fører til at tårefilmen blir hyperosmolar og gir inflammasjon på øyets 
overflate mediert av ulike signalveier og signalstoffer. Inflammasjonen fører til skade på øyets overflate med tap av epitelceller, 
begerceller og mucin, hvilket gjør tårefilmen ustabil og øker osmolariteten ytterligere. Dette skaper dermed en ond sirkel som 
fører til ubehag, synsforstyrrelser og potensielt skade på øyets overflate. Noen tilstander som fører til tørre øyne er Meibomsk 
kjerteldysfunksjon, aldersrelatert primær tårekjertelsvikt og Sjøgrens syndrom (3,4). Global forekomst er 5-35% (4). 
Dagens behandling  
I følge Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi skal tørre øyne behandles etter alvorlighetsgrad (4). Alvorlighetsgrad 
fastsettes ved tester for å avklare om det foreligger tørre øyne, for å avdekke nedsatt tåreproduksjon og for å avdekke 
meibomsk kjerteldysfunksjon. Milde symptomer av tørre øyne behandles generelt med kunstig tårevæske (øyedråper, øyegel). 
Ved moderate symptomer suppleres behandlingen med f.eks. topikal antiinflammatorisk behandling (f.eks. deksametason og 
cyclosporin) og/eller tårepunktsplugger. Ved alvorlige symptomer suppleres behandlingen med f.eks. autologt serum 
øyedråper, kontaktlinser og/eller permanent okklusjon. Ved invalidiserende symptomer suppleres behandlingen med f.eks. 
systemisk antiinflammatorisk behandling og/eller kirurgi (4).  
Status for dokumentasjon 
Metodevurderinger eller systematiske oversikter –norske 
Ingen relevante identifisert 
Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale 
 Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (5, 6, 7).  
Metodevarsler  
Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsel (1, 8, 9). 
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Klinisk forskning 
De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:  

Populasjon 
(N =antall deltagere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Utfallsmål Studienavn og 
nummer* (fase) 

Tidsperspektiv 
resultater  

Pasienter over 18 år 
med pasientrapportert 
tørrhet i begge øyne 
(N=588) 

Lifitegrast 
øyedråper 5,0%  
2 ganger daglig i  
12 uker 

Placebo 
øyedråper  
2 ganger daglig i 
12 uker 

Primære 
utfallsmål er:  
- endring i 
baseline i inferior 
corneal 
fluoresceinfarging
fra dag 0 til dag 
84 
- endring i  
baseline in Visual-
Related Subscale 
av Symptom 
Functional Scale 
Score brukt for 
vurdering av 
øyeoverflate-
sykdom, fra dag 0 
til dag 84 

OPUS-1 
NCT01421498 
(Fase III) 

Ferdig 2012 

Pasienter over 18 år 
med pasientrapportert 
tørrhet i begge øyne  
og brukt kunstig 
tårevæske de siste 30 
dagene. 
(N=720) 

Lifitegrast 
øyedråper 5,0% 

Placebo Primære 
utfallsmål er:  
- endring i 
baseline i inferior 
corneal 
fluoresceinfarging
frem  til dag 84 
- endring i Eye 
Dryness Score 
(på en visuell 
analog skala) 
frem til dag 84 

OPUS-2 
NCT01743729 
(Fase III) 

Ferdig 2013 

Pasienter over 18 år 
med pasientrapportert 
tørrhet i begge øyne 
og brukt OTC kunstig 
tårevæske de siste 30 
dagene 
(N=711) 

Lifitegrast 
øyedråper 5,0%  
2 ganger daglig i  
84 dager 

Placebo 
tilsvarende 
Lifitegrast 
øyedråper 5,0%  
2 ganger daglig i  
84 dager 

Primært utfallsmål 
er: endring i 
pasientrapportert  
Eye Dryness 
Score (på en 
visuell analog 
skala) frem til dag 
84 

OPUS-3 
NCT02284516 
(Fase III) 

Ferdig 2015 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov 
Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 

Klinisk effekt relativt til komparator ☒ Ny virkningsmekanisme/ nytt behandlingsprinsipp  

Sikkerhet relativt til komparator ☒ Ny bivirkningsprofil 

Kostnader/ressursbruk  ☒  

Kostnadseffektivitet  ☐  

Organisatoriske konsekvenser  ☐  

Etikk ☐  

Juridiske konsekvenser ☐  

Annet ☐  
 

Hva slags metodevurdering kan være aktuell 
Hurtig metodevurdering ☒  

Fullstendig metodevurdering ☐  

 

http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01421498
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01743729
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02284516
http://www.clinicaltrials.gov/
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