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Glaukom (grøn stær) er den hyppigste
irreversible øjensygdom, som ubehandlet
kan medføre blindhed.
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laukom er associeret med en
ubalance mellem den væske, der
produceres i øjet (kammervæske), og den væske, som dræneres væk
fra øjet via trabekelværket og det uveosklerale afløb. Om end forhøjet øjentryk
er den væsentligste kendte risikofaktor
for udvikling og forværring af glaukom,
kendes den egentlige årsag til sygdommen ikke. Således er tolerancen for højt
øjentryk meget forskellig fra person til
person, og nogle får ikke glaukom til
trods for et højt øjentryk, mens andre
diagnosticeres med glaukom skønt øjentrykket er inden for normalintervallet
(10-21 mmHg). Glaukom er derfor ikke
ensbetydende med højt tryk i øjet, men
karakteriseres ved en gradvis svækkelse
(atrofi) af synsnerven.

Nuværende behandlingsstrategier
Selv om trykket givetvis ikke er den
eneste afgørende faktor for udvikling af
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glaukom, er tryksænkning den eneste
anerkendte behandling af glaukom.
Denne består primært af tryksænkende
øjendråber, men i nogle tilfælde kan
behandling med tabletter, laserbehandling eller operation være nødvendig.
Om end lasertrabekuloplastik (selective
laser treatment, SLT) udføres i stigende
grad, er denne, i langt de fleste tilfælde,
et supplement til dråbebehandling.
Der findes fem overordnede medicinske stofklasser mod glaukom
(prostaglandiner, betablokkere, carbonanhydrasehæmmere, alfa-2 agonister
og miotika). Stofferne virker ved enten
at nedsætte kammervandsproduktionen eller ved at øge drænagen af
kammervæsken. Senest er der udviklet
kombinationspræparater, dvs. øjendråber med to forskellige indholdspræparater, for at effektivisere eller
forenkle behandlingen for den enkelte
patient, se oversigt over nuværende

præparater i Figur 1. Markedet for
tryksænkende øjendråber er gennem
de seneste fem år udvidet med diverse
generika (kopimedicin). Da generika
findes i mange forskellige dråbeflasker
og ikke nødvendigvis har samme navn,
viskositet, pH-værdi og dråbestørrelse,
er introduktionen af dem en udfordring
for mange patienter såvel som øjenlæger. Til trods for, at tryksænkende øjendråber anbefales til alle patienter med
glaukom, vil en stor del af dem ikke
respondere sufficient på de nuværende
behandlingsprincipper. Denne gruppe
patienter risikerer derfor forværring af
skade på synsnerven med en deraf affødt indskrænkning af synsfeltet, som i
sidste instans kan medføre blindhed.
Som følge af det stigende antal patienter med glaukom og den manglende
effekt af de eksisterende tryksænkende
øjendråber hos mange, forskes der
intenst i nye strategier til behandling
af sygdommen. Herunder forskes der
i nye metoder til såvel sænkning af
øjentrykket, neuroprotektive metoder
(hvor målet er at beskytte synsnervecellerne imod celledød) samt neuroregenerative behandlinger (hvor målet er at
regenerere synsnerveceller efter atrofi).
Figur 2 opsummerer nye potentielle
behandlingsstrategier, som evalueres i
prækliniske forsøgsopsætninger.
Aktuelt er nogle behandlingsstra-

Figur 1. Opdateret oversigt over tilgængelig glaukommedicin i Danmark. Oversigten kan frit downloades fra hjemmesiden Glaucomedics.com, via
QR-koden eller fra Dansk GlaukomSelskabs hjemmeside www.glaukomforum.dk. Infografikken er nonprofit og uden interessekonflikt fra producenter
af præparaterne (alfabetisk opstilling, ingen økonomisk støtte etc.) Optimale printstørrelser er A3 eller A2. Nordiske kolleger opfordres hermed til at
uploade en tilsvarende version for deres respective lande (skabelon og instruction findes på sitet). Dansk version opdateres halvårligt af overlæge Jan
Henrik Simonsen, Øjenafdelingen, Aalborg Universitets-hospital.
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Figur 1. Forskning inden
for nye behandlingsstrategier for glaukom.
Tabellen illustrerer nye
prækliniske strategier til
behandling af glaukom.
Overordnet kan disse
inddeles i nye strategier til
sænkning af øjentrykket,
neuroprotektive metoder
(hvor målet er at beskytte
synsnervecellerne imod
celledød) samt neuroregenerative behandlinger
(hvor målet er at regenerere synsnerveceller
efter atrofi). Forkortelser:
Rho-associated Kinase
(ROCK), Tumor Growth
Factor-ß (TGF-ß),
Connective Tissue Growth
Factor (CTGF), Tumor
Necrosis Factor-(TNF-),
Phospholipase A2 (PLA2),
Amyloid-ß (Aß), Ciliary Neurotrophic Factor
(CNTF), Platelet-derived
Growth Factor (PDGF),
Retinal Pigment Epithelial
Cells (RPE), Mesenchymal
Stem Cells (MSC).

tegier nået til kliniske afprøvninger,
og der er gode udsigter til frigivelse af
disse inden længe. Blandt de kliniske
afprøvninger er Rho-kinase inhibitoren,
Netarsudil, i fase 3 klinisk afprøvning.
Herudover er adenosin-receptor agonisten, Trabodenoson, i fase 3 klinisk
afprøvning og endeligt afventer kombinationspræparatet latanoprostene
bunod (en nitrogenafgivende prostaglandinanalog) FDA godkendelse. Da Rhokinase inhibitoren, Rispasudil, allerede
er godkendt og brugt til behandling
af glaukom i Japan, vil en lignende behandling efter al sandsynlighed snart
blive tilgængelig i Europa. Om end
Rho-kinase inhibitorer i første omgang
øger det trabekulære udløb, har studier
yderligere vist, at de er neuroprotektive.
Der er således store forventninger til
introduktionen af denne stofgruppe.
Adenosin-receptor agonister sænker
øjentrykket, men er også vist at nedsætte den vaskulære modstand og dermed
øge blodgennemstrømningen i nethinden og synsnerven. Herudover, har stu-
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dier vist, at adenosin-receptor agonister
øger overlevelsen af synsnervecellerne
og øger nethindefunktionen efter en
vaskulær katastrofe. Fremtiden vil vise,
om adenosin-receptorer i praksis vil få
en plads i glaukombehandlingen som et
neuroprotektivt stof. Nitrogenafgivende
prostaglandinanaloger er en ny gruppe
af stoffer, som er langt i den kliniske
afprøvning. Den primære effekt af disse
er tryksænkning, men da nitrogen oxid
er kardilaterende, kunne en sidegevinst ved denne behandling være øget
blodgennestrømning til nethinden og
synsnerven.

Konklusion
Antallet af patienter, som behandles
for glaukom i Danmark, er mere end
fordoblet i de seneste knap 20 år. Det stigende antal patienter med glaukom kan
tilskrives en stigning i antallet af ældre.
Om end tryksænkende øjendråber anbefales til alle patienter med glaukom, vil
en stor del af dem ikke respondere sufficient på de nuværende behandlings-

principper. Der forskes derfor intenst i
nye behandlingsstrategier, som overordnet kan inddeles i nye tryksænkende
behandlinger, neuroprotektive metoder
og endeligt neuroregenerative strategier.
Fremtidens udfordringer består til dels i
at overføre forskningsresultaterne til en
behandling med klinisk effekt og dels i
at designe kliniske afprøvninger, hvor en
sådan effekt kan påvises.
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