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RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

  

VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 

Glaukoomaksi kutsutaan erilaisia silmäsairauksia, jotka johtavat näköhermovaurioon, joka voi aiheuttaa 

näönmenetyksen. Tämän vaurion aiheuttaa usein, muttei aina, normaalia suurempi silmän sisäinen paine 

(silmänpaine). 

Glaukooma on yksi merkittävimmistä sokeuden aiheuttajista maailmassa. Glaukooma voi vahingoittaa 

näköä vähitellen, ja potilas saattaa havaita näön heikkenemisen vasta, kun sairaus on edennyt pitkälle. 

Primäärinen avokulmaglaukooma, joka on yleisin glaukoomatyyppi, ei aiheuta mitään muita havaittavia 

oireita tai merkkejä, kuin vähittäisen näönmenetyksen. 

Varhainen diagnoosi ja hoito voivat minimoida tai estää näköhermon vaurioitumista ja rajoittaa 

glaukoomaan liittyvää näönmenetystä. On tärkeää tutkituttaa silmät säännöllisesti. 

On arvioitu, että yhdellä 40:stä yli 40-vuotiaasta aikuisesta on glaukooma, johon liittyy näkökyvyn 

heikkenemistä. Tämä vastaa maailmanlaajuisesti 60 miljoonaa ihmistä, joista 8,4 miljoonalla molemmat 

silmät ovat sokeat. Jopa kehittyneissä maissa puolet glaukoomatapaukista ovat diagnosoimattomia. 

Glaukoomaan kehittymiseen liittyy monia riskitekijöitä kuten: 

- Kohonnut silmänpaine 

- Ikä (yli 60 vuotta) 

- Etninen tausta 

- Perinnölliset tekijät (sairauden esiintyminen suvussa) 

- Sairaudet (esim. diabetes, sydänsairaudet, korkea verenpaine ja kilpirauhasen vajaatoiminta) 

- Muut silmäsairaudet (vaikea silmävamma, silmäkasvaimet, verkkokalvon irtauma, silmätulehdus, 

mykiön siirtymä, tietyntyyppiset silmäleikkaukset) 

- Pitkäaikainen kortikosteroidien käyttö 

Glaukooman ei katsota vaikuttavan potilaiden kuolleisuuteen. 

VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 

Glaukooman aloitushoidoksi on useita vaihtoehtoja: kirurginen, laser- tai lääkkeellinen hoito. Yleinen 

aloitushoitotoimenpide avokulmaglaukoomassa on lääkkeellinen hoito. 

Glaukooman hoidossa voidaan käyttää useita eri lääkevalmisteita. Glaukooman hoito kuitenkin muuttui 

huomattavasti, kun prostaglandiinianalogit, kuten tafluprosti, otettiin käyttöön. Silmänpaineen 

alentamisesta aiheutuva hyöty glaukooman hoidossa on vahvistettu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa ja 

prostaglandiinianalogeja pidetään ensisijaisena hoitona silmänpaineen alentamiseksi. Vaikka 

prostaglandiinit alentavat silmänpainetta erittäin tehokkaasti monilla potilailla, toisinaan tarvitaan kahden 

tai useamman lääkeaineen yhdistelmähoitoa, jotta kohonnut silmänpaine saadaan laskemaan riittävälle 

tasolle. Muita hyödyllisiä lääkkeitä ovat beetasalpaajat (esim. timololi, betaksololi), kolinergiset 

lääkeaineet (esim. pilokarpiini), alfa-agonistit (esim. brimonidiini) tai hiilihappoanhydraasin estäjät (esim. 

dortsoliamidi, brintsoliamidi).  



Yleisimmin prostaglandiinien kanssa käytetään beetasalpaaja timololia. Markkinoilla on useita 

prostaglandiinin ja timololin yhdistelmävalmisteita. Yhdistelmävalmisteiden hyöty on, että hoito-ohjelma 

on potilaalle yksinkertaisempi ja siten hoitomyöntyvyys ja silmänpaineen hallinta paranevat. 

Tafluprosti-timololi-yhdistelmä on tarkoitettu kohonnen silmänpaineen alentamiseen aikuisille, joilla on 

avokulmaglaukooma tai okulaarinen hypertensio, kun paikallinen beetasalpaaja- tai 

prostaglandiinianalogihoito ei tuota riittävää tulosta. 

Euroopassa on suoritettu kaksi keskeistä faasi III –tutkimusta, joissa yhteensä 484 potilasta saivat 

tafluprostin ja timololin yhdistelmää. Tafluprosti-timololi-yhdistelmää verrattiin tafluprostiin ja timololiin 

yksin annosteltuina sekä tafluprostiin ja timololiin samanaikaisesti annosteltuina. 

Tafluprostin ja timololin yhdistelmä on hyvin tehokas silmänpainetta alentava lääke. Tafluprosti-timololi-

yhdistelmä oli tehokkaampi kuin tafluprosti tai timololi yksin annosteltuina ja vähintään yhtä tehokas kuin 

tafluprosti ja timololi samanaikaisesti annosteltuina. Tafluprosti-timololi-yhdistelmä oli erityisen 

hyödyllinen potilailla, joilla oli korkea silmänpaine. Näillä potilailla silmänpaine laski yleensä yli 10 mmHg.  

VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 

Keskeisimmissä tutkimuksissa käytännöllisesti katsoen kaikki potilaat olivat valkoihoisia ja iältään 18 

vuoden ja >80 vuoden välillä, joskin suurin osa oli yli 60-vuotiaita. Lisätutkimukset aasialaisilla potilailla 

on suoritettu Japanissa ja ne osoittavat tafluprosti-timololi-yhdistelmän olevan tehokas tällä 

potilasryhmällä. Ei ole näyttöä, että tulokset olisivat erilaisia muilla väestöillä avokulmaglaukooman tai 

okulaarisen hypertension hoidossa. 

VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 

Tärkeät tunnistetut riskit 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Hyperpigmentaatio 

(silmää ympäröivän ihon 

tummuminen tai värikalvon värin 

muuttuminen) 

Värikalvon ja silmäluomien 

hyperpigmentaatiota havaitaan 

yleisesti tafluprostin sekä muiden 

saman ryhmän lääkeaineiden 

käytön yhteydessä. 

Hyperpigmentaatioon liittyviä 

syöpää edeltäviä tapahtumia ei 

ole raportoitu tafluprostihoidon 

yhteydessä.  

Jotkut potilaat ovat toisia 

alttiimpia hyperpigmentaatiolle. 

Näillä potilailla tätä riskiä on 

hyvin vaikea minimoida.  

Hengitysongelmat kuten astma / 

aikaisempi astma tai vaikea 

krooninen ahtauttava 

keuhkoputkitulehdus 

(obstruktiivinen bronkiitti) 

Keuhkoputkien supistumista 

raportoitiin pääasiassa potilailla, 

joilla oli aikaisempia sairauksia, 

joihin liittyy keuhkoputkien 

supistumista. Vakavat 

hengitysteihin kohdistuvat 

haittavaikutukset ovat 

mahdollisia ja harvoissa 

tapauksissa hengenvaarallisia. 

Samanaikaisesti käytetyt 

beetasalpaajat tai muut 

sympaattista hermostoa 

salpaavat (antiadrenergiset) 

lääkeaineet voivat vahvistaa 

timololin vaikutuksia. 

Kokonaisriskin oletetaan olevan 

pienempi paikallisesti 

Beetasalpaajia ei pidä käyttää 

näiden sairauksien yhteydessä. 



Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

annostelluilla beetasalpaajilla 

verrattuna systeemisesti (koko 

elimistöön vaikuttava) 

annosteltuihin beetasalpaajiin. 

Sepelvaltimotauti, sykehäiriöt, 

sydämen vajaatoiminta 

Beetasalpaajat voivat pahentaa 

näitä sairauksia. Vakavat 

sydämeen kohdistuvat 

haittavaikutukset ovat 

mahdollisia ja harvoissa 

tapauksissa hengenvaarallisia. 

Olemassa oleva sairaus, muut 

beetasalpaajat tai sympaattista 

hermostoa salpaavat 

(antiadrenergiset) lääkeaineet 

lisäävät riskiä. Kokonaisriskin 

oletetaan olevan pienempi 

paikallisesti annostelluilla 

beetasalpaajilla verrattuna 

systeemisesti annosteltuihin 

beetasalpaajiin.  

Beetasalpaajia ei pidä käyttää 

näiden sairauksien yhteydessä. 

Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski Mitä tiedetään 

Verenkiertohäiriöt Beetasalpaajat voivat pahentaa joidenkin verenkiertohäiriöiden, 

kuten katkokävely, Raynaud’n oireyhtymä tai kylmät jalat ja kädet, 

oireita. Suurin osa haitoista on kuitenkin lieviä, ja ne häviävät ilman 

hoitoa. Olemassa oleva sairaus, muut beetasalpaajat tai sympaattista 

hermostoa salpaavat (antiadrenergiset) lääkeaineet voivat lisätä 

riskiä. Kokonaisriskin oletetaan olevan pienempi paikallisesti 

annostelluilla beetasalpaajilla verrattuna systeemisesti annosteltuihin 

beetasalpaajiin. Riski on kuvattu tuoteinformaatiossa ja riskin 

mahdollinen vaikutus oletetaan pieneksi. 

Matalan verensokerin 

aiheuttamien oireiden 

peittyminen potilailla, joilla on 

diabetes 

Beetasalpaajia pitää käyttää varoen potilaille, joilla on matala 

verensokeri tai epävakaa diabetes, sillä beetasalpaajat voivat peittää 

matalan verensokerin aiheuttamia oireita ja merkkejä. Riski on 

kuvattu tuoteinformaatiossa ja riskin mahdollinen vaikutus oletetaan 

pieneksi. 

Kilpirauhasen liikatoiminnan 

aiheuttamien oireiden 

peittyminen 

Beetasalpaajat voivat peittää myös kilpirauhasen liikatoiminnan 

aiheuttamia merkkejä. Beetasalpaajahoidon äkillinen lopettaminen 

voi jouduttaa oireiden pahenemista. Riski on kuvattu 

tuoteinformaatiossa ja riskin mahdollinen vaikutus oletetaan 

pieneksi. 

Leikkausanestesia Silmään annosteltavat beetasalpaajavalmisteet voivat estää beeta-

agonistien, kuten adrenaliinin, systeemisiä vaikutuksia. 

Anestesiologille pitää kertoa, jos potilas käyttää timololia. 

Aikaisemmat haittatapahtumat leikkausanestesian yhteydessä, 

samanaikaiset hengitys- tai sydämen sairaudet sekä muiden 

beetasalpaajien tai sympaattista hermostoa salpaavien 

(antiadrenergiset) lääkeaineiden samanaikainen käyttö voivat lisätä 

riskiä. Kokonaisriskin oletetaan olevan pienempi paikallisesti 

annostelluilla beetasalpaajilla verrattuna systeemisesti annosteltuihin 

beetasalpaajiin. 



Riski Mitä tiedetään 

Suonikalvon irtauma Suonikalvon irtaumia on raportoitu filtroivien silmäleikkausten 

jälkeisten kammioveden muodostumista estävien hoitojen (esim. 

timololi, asetatsoliamidi) yhteydessä. Mekanismin arvellaan olevan 

yliherkkyys aikaisemmin filtraatioleikkauksen jälkeen paikallisesti 

annostelluille silmänpainetta alentaville lääkeaineille, mikä johtaa 

alipaineeseen. 

Anafylaktiset reaktiot Systeemisesti ja paikallisesti annostellut beetasalpaajat voivat 

vastustaa (antagonisoida) adrenaliinin vaikutuksia beeta-

adrenergisissä reseptoreissa. Beetasalpaajia saavilla potilailla 

anafylaksi voi olla vakava, pitkittynyt tai vastustuskykyinen 

annoksille, joilla yleensä hoidetaan anafylaktisia reaktioita. 

 

Puuttuvat tiedot 

Riski Mitä tiedetään 

Rajalliset tiedot tafluprosti-

timololi-yhdistelmän tai 

jommankumman lääkeaineen 

yksittäisestä käytöstä potilailla, 

joilla on heikentynyt munuaisten 

tai maksan toiminta 

On epätodennäköistä, että munuaisten tai maksan vajaatoiminta 

aiheuttaa ongelmia. Potilaita, joilla on vaikea munuaisten 

vajaatoiminta, tulisi kuitenkin hoitaa erityisen varovaisesti. 

Käyttö raskaana oleville tai 

imettäville naisille 

Tafluprosti on osoittautunut alkiotoksiseksi eläintutkimuksissa. 

Timololi erittyy rintamaitoon. Siksi tafluprosti-timololi-yhdistelmää ei 

saa käyttää raskaana oleville tai imettäville naisille. 

Käyttö lapsille ja nuorille Lapset ja nuoret eivät ole olleet mukana kliinisissä tutkimuksissa. 

Siksi tafluprosti-timololi-yhdistelmää ei suositella käytettäväksi 

lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille. 

 

VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi  

Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, apteekkihenkilökunnalle 

ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä 

ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa kerrotaan valmisteyhteenvedon tiedot 

lyhyesti maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa mainitut toimet ovat 

tavanomaisia riskienminimointitoimia.  

Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Fimean verkkosivujen kautta 

www.fimea.fi.  

Tällä lääkkeellä ei ole lisätoimia riskien minimoimiseksi. 

VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 

Santenilla ei tällä hetkellä ole suunnitteilla myyntiluvan jälkeisiä tutkimuksia. 

VI.2.7 Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 

Tämä on ensimmäinen versio riskienhallintasuunnitelmasta tafluprosti-timololi-yhdistelmälle. 

 


