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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 

VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 

Med glaukom avses en grupp ögonsjukdomar som leder till skador på synnerven, vilket kan orsaka förlust 

av synen. Skadan orsakas ofta, men inte alltid, av onormalt högt tryck inuti ögat (intraokulärt tryck).  

Glaukom är en av de främsta orsakerna till blindhet i världen. Glaukom kan skada synen så småningom 

och patienten kanske inte märker att synen försämrats förrän sjukdomen är långt framskriden. Den 

vanligaste formen av glaukom, primärt öppenvinkelglaukom, orsakar inga andra märkbara tecken eller 

symtom än gradvis synförlust. 

Tidig diagnos och behandling kan minimera eller förhindra skador på synnerven och begränsa synförlust 

som orsakas av glaukom. Det är viktigt att låta undersöka sina ögon regelbundet. 

Det uppskattas att en av 40 personer över 40 år har glaukom som är förknippad med synnedsättning. 

Detta motsvarar 60 miljoner personer runtom i världen varav 8,4 miljoner är blinda på båda ögonen. Till 

och med i utvecklade länder är hälften av patienterna med glaukom odiagnostiserade. 

Det finns flera riskfaktorer för utveckling av glaukom inklusive: 

- Förhöjt ögontryck 

- Ålder (över 60 år) 

- Etnisk bakgrund 

- Ärftlighet (förekomst i släkten) 

- Sjukdomar (t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck och brist på sköldkörtelhormon) 

- Andra ögonsjukdomar (svår ögonskada, tumörer i ögat, näthinneavlossning, ögoninflammation, 

förskjutning av linsen, viss slags ögonkirurgi) 

- Långvarig användning av kortikosteroider  

Glaukom anses inte påverka dödligheten bland patienterna. 

VI.2.2 Sammanfattning av behandlingsnyttan 

Det finns flera alternativ för inledande behandling av glaukom: kirurgisk behandling, laserbehandling eller 

läkemedelsbehandling. Hos patienter med öppenvinkelglaukom inleds behandlingen i allmänhet med 

läkemedelsbehandling.  

Det finns flera olika läkemedel som kan användas för behandling av glaukom. Behandlingspraxisen 

ändrades emellertid avsevärt då prostaglandinanaloger såsom tafluprost infördes på marknaden. Nyttan 

med sänkning av ögontrycket vid behandling av glaukom har bekräftats i omfattande kliniska studier och 

prostaglandinanaloger anses vara förstahandsalternativet för sänkning av ögontrycket. Även om 

prostaglandiner sänker ögontrycket på ett mycket effektivt sätt hos ett stort antal patienter kan det 

ibland krävas kombinationsbehandling med två eller flera läkemedel för att uppnå tillräcklig sänkning av 

ögontrycket. Andra användbara läkemedel är betablockerare (t.ex. timolol, betaxolol), kolinerga 

läkemedel (t.ex. pilokarpin), alfa-agonister (t.ex. brimonidin) eller karbanhydrashämmare (t.ex. 

dorzolamid, brinzolamid). 

Prostaglandiner kombineras oftast med en betablockerare som kallas timolol. Det finns flera olika 

kombinationspreparat som innehåller prostaglandin och timolol på marknaden. Fördelen med 



kombinationspreparat är att behandlingsschemat är lättare för patienten, vilket förbättrar följsamheten 

och ger förbättrad kontroll av ögontrycket. 

Kombinationen av tafluprost och timolol är avsedd för sänkning av ögontrycket hos vuxna patienter med 

öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension som inte svarar tillräckligt på topikala betablockerare eller 

prostaglandinanaloger. 

I Europa har man utfört två centrala fas III-studier i vilka sammanlagt 484 patienter fick kombinationen 

av tafluprost och timolol. Kombinationen av tafluprost och timolol jämfördes med tafluprost eller timolol 

som gavs ensamt och med tafluprost och timolol som gavs samtidigt. 

Kombinationen av tafluprost och timolol är ett mycket effektivt läkemedel för sänkning av ögontrycket. 

Kombinationen var mer effektiv än tafluprost eller timolol som gavs ensamt och minst lika effektivt som 

tafluprost och timolol som gavs samtidigt. Kombinationen av tafluprost och timolol var särskilt användbar 

hos patienter med högt ögontryck. Hos dessa patienter gav läkemedlet ofta en sänkning på mera än 

10 mmHg. 

VI.2.3 Okänt gällande behandlingsnyttan 

I de centrala studierna var praktiskt taget alla patienter vita och mellan 18 och >80 år gamla. De flesta 

patienter var dock över 60 år gamla. Stödjande studier på asiater har genomförts i Japan och dessa 

studier visade att kombinationen av tafluprost och timolol var effektiv i denna patientgrupp. Det finns 

inget som tyder på att resultaten skulle vara annorlunda i andra patientgrupper med öppenvinkelglaukom 

eller förhöjt ögontryck. 

VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

Viktiga kända risker 

Risk Vad är känt Förebyggbarhet 

Hyperpigmentering (huden runt 

ögonen blir mörkare eller 

regnbågshinnans färg förändras) 

Hyperpigmentering av 

regnbågshinnan och ögonlocken 

är vanlig vid användning av 

tafluprost och andra läkemedel i 

samma klass. Inga precancerösa 

händelser förknippade med 

hyperpigmentering har 

rapporterats vid behandling med 

tafluprost. 

Vissa patienter är mer benägna 

för hyperpigmentering än andra. 

Hos dessa patienter är det 

mycket svårt att minimera risken 

för hyperpigmentering. 

Problem med andningen som 

t.ex. astma/tidigare astma eller 

svår kronisk obstruktiv bronkit 

(inflammation i luftrören) 

Bronkospasm (kramp i luftrören) 

rapporterades huvudsakligen hos 

patienter med befintlig 

bronkospastisk sjukdom. 

Allvarliga biverkningar på 

andningsvägarna är möjliga och 

kan i sällsynta fall vara 

livshotande. Samtidig 

användning av betablockerare 

eller andra läkemedel som 

blockerar det sympatiska 

nervsystemet (antiadrenergiska 

läkemedel) kan förstärka 

effekterna av timolol. Den totala 

risken förväntas vara lägre för 

betablockerare som appliceras 

lokalt än för betablockerare som 

Betablockerare ska inte användas 

vid dessa sjukdomar. 



Risk Vad är känt Förebyggbarhet 

används systemiskt (påverkar 

hela kroppen). 

Sjukdom i hjärtats kranskärl, 

störningar i hjärtrytmen, 

hjärtsvikt 

Användning av betablockerare 

kan förvärra dessa sjukdomar. 

Allvarliga hjärtbiverkningar är 

möjliga och kan i sällsynta fall 

vara livshotande. Risken ökar vid 

befintlig sjukdom eller 

användning av andra 

betablockerare eller andra 

läkemedel som blockerar det 

sympatiska nervsystemet 

(antiadrenergiska läkemedel). 

Den totala risken förväntas vara 

lägre för betablockerare som 

appliceras lokalt än för 

betablockerare som används 

systemiskt. 

Betablockerare ska inte användas 

vid dessa sjukdomar. 

Viktiga eventuella risker 

Risk Vad är känt 

Blodcirkulationsstörningar Betablockerare kan förvärra symtomen av vissa 

blodcirkulationsstörningar såsom claudicatio (fönstertittarsjuka), 

Raynauds fenomen eller kalla händer och fötter. De flesta 

biverkningar är emellertid lindriga och går över av sig själv. Befintlig 

sjukdom, samtidig användning av andra betablockerare eller 

läkemedel som blockerar det sympatiska nervsystemet 

(antiadrenergiska läkemedel) kan öka risken. Den totala risken 

förväntas vara lägre för betablockerare som appliceras lokalt än för 

betablockerare som används systemiskt. Produktinformationen 

innehåller en beskrivning av denna risk och dess eventuella inverkan 

förväntas vara låg.  

Symtom på lågt blodsocker blir 

dolda hos patienter med diabetes 

Betablockerare skall användas med försiktighet till patienter med lågt 
blodsocker och till patienter med instabil diabetes eftersom 

betablockerare kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker. 
Produktinformationen innehåller en beskrivning av denna risk och 
dess eventuella inverkan förväntas vara låg. 

Symtom på överaktiv sköldkörtel 

blir dolda 

Betablockerare kan också dölja tecken på överaktiv sköldkörtel. 

Plötsligt utsättande av betablockerare kan utlösa en försämring av 

symtomen. Produktinformationen innehåller en beskrivning av denna 

risk och dess eventuella inverkan förväntas vara låg.  

Anestesi vid kirurgi Den systemiska effekten av beta-agonister som t.ex. adrenalin kan 

blockeras av ögondroppar som innehåller betablockerare. 

Narkosläkaren ska därför informeras om att patienten behandlas 

med timolol. Tidigare förekomst av biverkningar i samband med 

anestesi vid kirurgi, befintlig sjukdom i andningsorganen eller hjärtat 

samt samtidig användning av andra betablockerare eller läkemedel 

som blockerar det sympatiska nervsystemet (antiadrenergiska 

läkemedel) kan öka risken. Den totala risken förväntas vara lägre för 

betablockerare som appliceras lokalt än för betablockerare som 

används systemiskt. 

Avlossning av åderhinnan Efter filtrationskirurgi har avlossning av åderhinnan 



Risk Vad är känt 

rapporterats i samband med behandling med 

kammarvattenproduktionshämmande behandling (t.ex. timolol, 

acetazolamid). Mekanismen antas vara överkänslighet mot lokalt 

applicerade trycksänkande läkemedel i samband med tidigare 

filtrationskirurgi, vilket leder till för lågt ögontryck.  

Anafylaktiska reaktioner Systemiskt och lokalt applicerade betablockerare kan blockera 

effekterna av adrenalin vid beta-adrenergiska receptorer. Hos 

patienter som behandlas med betablockerare kan anafylaxin vara 

svår eller förlängd och svarar eventuellt inte på vanliga doser som 

används för att behandla anafylaktiska reaktioner. 

 

Information som saknas 

Risk Vad är känt 

Begränsad information om 

användning av tafluprost och 

timolol (som kombination eller 

separat) hos patienter med 

nedsatt njur- eller leverfunktion 

Det är osannolikt att användning till patienter med nedsatt njur- eller 

leverfunktion skulle orsaka problem. Särskild försiktighet ska dock 

iakttas om patienten har svårt nedsatt njurfunktion. 

Användning till gravida eller 

ammande kvinnor 

Tafluprost har orsakat embryotoxiska effekter i djurstudier. Timolol 

utsöndras i bröstmjölk. Kombinationen av tafluprost och timolol ska 

därför inte användas till gravida eller ammande kvinnor. 

Användning till barn och 

ungdomar 

Användning till barn och ungdomar har inte undersökts i kliniska 

studier. Kombinationen av tafluprost och timolol rekommenderas 

därför inte till barn eller ungdomar under 18 år.  

 

VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 

För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och 

rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i form 

av bipackssedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipackssedeln är rutinmässiga 

riskminimeringsåtgärder.   

Produktresumén och bipackssedeln kan hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi.  

Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder. 

VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 

Santen planerar för tillfället inga studier efter godkännande för försäljning. 

VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 

Detta är den första versionen av riskhanteringsplanen för kombinationen av tafluprost och timolol. 


