
Souhrn výsledků klinického hodnocení
Pro laickou veřejnost

Souhrnný přehled
• Výzkumní pracovníci hledají lepší způsob 

léčby glaukomu s otevřeným úhlem  
a nitrooční (oční) hypertenzí. 

• Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak bezpečné 
a účinné byly dvě různé dávky bimatoprostu s 
prodlouženým uvolňováním (SR) v porovnání 
s léčbou timololem, schváleným lékem ke 
snížení nitroočního tlaku, aby bylo možné zjistit, 
která léčba byla nejúčinnější při snižování 
nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem  
s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí. 

• Bimatoprost SR zajišťuje dlouhodobou kontrolu 
sníženého nitroočního tlaku a nevyžaduje, aby 
pacienti užívali každodenní léky.

• Toto klinické hodnocení probíhalo od prosince 
2014 do července 2020 v 15 zemích.

• Studie se zúčastnilo celkem 528 pacientů; 
472 jich studii dokončilo, zatímco 56 nikoli. 

• Tato studie byla rozdělena do 4 období: 
screeningové období, vymývací období, léčebné 
období a prodloužené následné sledování.

• Nežádoucí účinky během studie se vyskytly 
u přibližně 61,9 % pacientů (109 pacientů) 
ve skupině s vyšší dávkou bimatoprostu SR, 
u 48,0 % pacientů (84 pacientů) ve skupině 
s nižší dávkou bimatoprostu SR a u 20,8 % 
pacientů (36 pacientů) ve skupině s timololem.

• U pacientů, kteří dostávali bimatoprost SR (nižší 
nebo vyšší dávku), došlo ve srovnání s pacienty, 
kterým byl podáván timolol, přinejmenším ke 
stejnému zlepšení očního tlaku.

• Výsledky této studie mohou výzkumní pracovníci 
použít k dalšímu vývoji tohoto přípravku. 

• Pokud jste se této studie účastnil/a a máte 
nějaké otázky týkající se Vaší individuální 
péče, kontaktujte lékaře nebo personál 
výzkumného pracoviště.

Studie zkoumající účinnost a bezpečnost léku zvaného bimatoprost při léčbě 
dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí
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Výzkumní pracovníci hledají lepší způsob léčby 
glaukomu s otevřeným úhlem a nitrooční hypertenzí.

• Glaukom s otevřeným úhlem je nejčastější typ 
glaukomu, což je oční onemocnění, které způsobuje 
příliš vysoký nitrooční tlak. Zvýšený tlak je způsoben 
hromaděním tekutiny v oku, což může vést k 
poškození zrakového nervu a ztrátě zraku.

• Oční hypertenze je zvýšený tlak v oku způsobený 
hromaděním tekutiny, které může být způsobeno 
různými očními stavy. Pacienti s oční hypertenzí 
netrpí poškozením zrakového nervu ani ztrátou zraku; 
mohou však být vystaveni riziku vzniku glaukomu.

Výzkumní pracovníci v této studii používali přípravek 
zvaný bimatoprost SR. Bimatoprost SR zajišťuje 
dlouhodobou kontrolu sníženého nitroočního tlaku 
a nevyžaduje, aby pacienti užívali každodenní léky. 
Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak bezpečné a účinné 
byly dvě různé dávky bimatoprostu SR v porovnání 
s léčbou timololem, schváleným lékem ke snížení 
nitroočního tlaku, aby bylo možné zjistit, která léčba byla 
nejúčinnější při snižování nitroočního tlaku u pacientů 
s glaukomem s otevřeným úhlem nebo nitrooční 
hypertenzí. Výzkumní pracovníci naplánovali tuto studii 
jako randomizovanou, studii fáze 3.

• Klinická hodnocení fáze 3 zkoumají nové možnosti 
léčby u velkého počtu pacientů s určitou poruchou 
nebo onemocněním. V této studii fáze 3 zkoušející 
lékaři zkoumali přínosy bimatoprostu SR oproti 
timololu u pacientů s glaukomem s otevřeným 
úhlem nebo nitrooční hypertenzí. Zkoušející lékaři 
také hledali jakékoli nežádoucí účinky, které se u 
pacientů mohly vyskytnout po léčbě bimatoprostem 
SR nebo timololem. Vedlejší účinky jsou zdravotní 
události, o nichž se zkoušející lékaři domnívají, 
že přinejmenším možná souvisí s hodnoceným 
přípravkem / hodnocenou léčbou.

• Byl použit počítačový program k náhodnému 
zařazení pacientů do 1 ze 3 léčebných skupin. Tento 
proces se nazývá randomizace, což pomáhá zajistit 
podobnost skupin a snižovat rozdíly mezi nimi.

1. Obecné informace o studii

1.1. Jaký byl hlavní cíl této studie?

Optický nerv



49 % 
muži

51 % 
ženy
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1.2. Kdy a kde studie probíhala?

Toto klinické hodnocení probíhalo od prosince 2014 do července 2020 v následujících zemích: Argentina, 
Kanada, Kolumbie, Česká republika, Egypt, Německo, Itálie, Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Jižní Afrika, 
Jižní Korea, Turecko, Velká Británie a Spojené státy.

2. Jací pacienti byli zařazeni do této studie?
Studie se zúčastnilo celkem 528 dospělých pacientů s glaukomem  
s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzí. Z 528 pacientů studii 
dokončilo 472 a 56 jich studii nedokončilo. 

Klinického hodnocení se zúčastnil přibližně stejný počet  
mužů (49 %) a žen (51 %). Pacienti byli ve věku od 19 do  
90 let. Průměrný věk pacientů ve studii byl 62,6 let.

Aby se pacienti mohli zúčastnit této studie, museli mít glaukom 
s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzi v každém oku, 
která vyžadovala léčbu. Pokud požadavky pro vstup do studie 
splňovaly obě oči pacienta, bylo jako hodnocené oko přiřazeno 
oko s vyšším očním tlakem. Pacienti museli během účasti ve studii 
přestat užívat svůj obvyklý lék na snížení nitroočního tlaku.

Pacienti, kteří se v minulosti účastnili studie společnosti Allergan 
používající bimatoprost SR, se této studie nemohli zúčastnit. Pacienti se také 
nemohli zúčastnit, pokud měli jakékoli jiné onemocnění nebo abnormalitu oka,  
která by je mohla ohrozit nebo narušit dokončení studie.



Pacienti dostávali dávky bimatoprostu 
SR (nižší nebo vyšší dávka) nebo 
postoupili předstíraný zákrok 1. den, 
16. týden a 32. týden.

Pacienti byli po 
poslední dávce 
léku sledováni 
zkoušejícími 

lékaři.

Pacienti ukončili 
léčbu jakýmikoli 

jinými léky na 
snížení nitroočního 
tlaku, které užívali.

Screeningové 
období (28 dnů)

Vymývací období
(42 dnů)

Rozšířené sledování
(12 měsíců)

Léčebné období
(52 týdnů)

Nižší dávka bimatoprostu SR + 
placebo očních kapek do 
hodnoceného oka, předstíraný 
zákrok + timololové oční kapky 
do druhého oka.

Vyšší dávka bimatoprostu SR + 
placebo očních kapek do 
hodnoceného oka, předstíraný 
zákrok + timololové oční kapky 
do druhého oka.

Předstíraný zákrok + timololové 
oční kapky do obou očí.
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3. Jaké přípravky se zkoumaly?
Lék v této studii se nazývá bimatoprost SR. Bimatoprost SR je malý implantát, který se přirozeně rozpouští 
v oku. Tento implantát obsahuje léčivo bimatoprost. Bimatoprost SR se umístí do oblasti mezi rohovkou 
(průhledná část oka) a duhovkou (barevná část oka). Po zavedení bimatoprostu SR do oka se lék pomalu 
uvolňuje a implantát se postupně rozpustí. 

Tato studie byla rozdělena do 4 období: screeningové období, vymývací období, léčebné období  
a prodloužené následné sledování. Během screeningového období vybrali zkoušející lékaři pacienty,  
kteří splnili všechny požadavky plánované studie. Během vymývacího období pacienti ukončili léčbu 
jakýmikoli jinými léky na snížení nitroočního tlaku, které užívali.

V léčebném období byl použit počítačový program k náhodnému zařazení pacientů do 1 ze 3 skupin:

1. Pacienti v první skupině dostávali do hodnoceného oka nižší dávku bimatoprostu SR plus oční kapky 
s placebem a podstoupili předstíraný zákrok (bez podání implantátu) plus timololové oční kapky do 
druhého oka.

2. Pacientům ve druhé skupině byla podána do hodnoceného oka vyšší dávka bimatoprostu SR plus 
oční kapky s placebem a podstoupili předstíraný zákrok plus oční kapky s timololem do druhého oka.

3. Pacienti ve třetí skupině podstoupili předstíraný zákrok plus oční kapky timololu do každého oka.  
To znamená, že pacienti ve třetí skupině dostávali pouze timolol a žádnou jinou léčbu.

Pacienti dostávali dávky bimatoprostu SR nebo podstoupili předstíraný zákrok 1. den, 16. týden a 32. týden.

Během prodlouženého následného sledování byli pacienti po poslední dávce léku sledováni zkoušejícími 
lékaři. Diagram níže zobrazuje, jak bylo klinické hodnocení organizováno.
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4. Jaké byly nežádoucích účinky?
Vedlejší účinky jsou nežádoucí zdravotní příhody, o nichž se zkoušející lékař domnívá, že přinejmenším 
možná souvisí s hodnoceným přípravkem.

Vedlejší účinek je závažný, pokud vede k úmrtí, je život ohrožující, má za následek hospitalizaci, vede  
k dlouhodobé hospitalizaci nebo způsobuje dlouhodobou invaliditu.

Závažné nežádoucí účinky během studie se vyskytly u přibližně 6,3 % pacientů (11 pacientů) ve skupině  
s vyšší dávkou bimatoprostu SR, u 2,9 % pacientů (5 pacientů) ve skupině s nižší dávkou bimatoprostu SR 
a u žádného pacienta ve skupině s timololem.

Přibližně 9,1 % pacientů (16 pacientů) ve skupině s vyšší dávkou bimatoprostu SR, 2,3 % pacientů  
(4 pacienti) ve skupině s nižší dávkou bimatoprostu SR a 1,2 % pacientů (2 pacienti) ve skupině  
s timololem přestalo hodnocený přípravek užívat kvůli vedlejším účinkům během studie.

Žádný pacient během studie nezemřel kvůli vedlejším účinkům.

V tabulce níže jsou uvedeny informace týkající se závažných vedlejších účinků, které se u pacientů 
během klinického hodnocení vyskytly, a také vedlejších účinků, které měly za následek ukončení léčby 
hodnoceným přípravkem.

Celková studie

Bimatoprost SR
Skupina s vyšší dávkou

(176 pacientů)

Bimatoprost SR
Skupina s nižší 

dávkou
(175 pacientů)

Skupina  
s timololem

(173 pacientů)

Počet pacientů se závažnými 
vedlejšími účinky

11 (6,3 %  
pacientů)

5 (2,9 %  
pacientů)

0 (0,0 % 
pacientů)

Závažné vedlejší účinky

• Ztráta buněk rohovky (ztráta 
buněk rohovkového endotelu)

8 (4,5 %) 3 (1,7 %) 0 (0,0 %)

• Otok rohovky (korneální otok) 2 (1,1 %) 1 (0,6 %) 0 (0,0 %)

• Rozpad rohovky 
(dekompenzace rohovky)

0 (0,0 %) 1 (0,6 %) 0 (0,0 %)

• Nahromadění tekutiny ve 
žluté skvrně (makulární edém)

1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Počet pacientů, kteří přestali 
užívat hodnocený přípravek  
kvůli vzniku nežádoucích účinků

16 (9,1 %) 4 (2,3 %) 2 (1,2 %)

Důvody ukončení Rozpad rohovky, poškození rohovky, ztráta 
buněk rohovky, dotyk rohovky (když se 
oční čočka dotkne rohovky), implantace 
pomůcky pro aplikaci hodnoceného 
přípravku, zvýšený nitrooční tlak, zánět 
duhovky (barevné části oka) a ciliární 
tělísko (kruhová struktura okolo oka) 
(iridocyklitida), zánět duhovky (irititida), 
přecitlivělost na světlo (fotofobie), pocit 
cizího tělesa v očích, otok rohovky

Rozpad rohovky, 
chronická 
obstrukční plicní 
nemoc, nevhodné 
podávání přípravku 
do oka, otok rohovky

Alergická 
reakce na lék 
(přecitlivělost na 
lék), zarudlé oči 
(zánět spojivek) 
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V celé studii se u pacientů ve skupině s vyšší dávkou bimatoprostu SR vyskytlo více nežádoucích účinků 
než u pacientů, kteří dostávali nižší dávku bimatoprostu SR nebo timolol.

5. Jaké byly celkové výsledky studie?
Studie byla dokončena podle plánu a prokázala, že bimotoprost SR dokáže u pacientů s glaukomem  
s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí účinně snížit nitrooční tlak. Výsledky studie ukázaly, že pacienti, 
kteří dostávali bimatoprost SR (nižší nebo vyšší dávku), vykazovali alespoň stejné zlepšení sníženého 
nitroočního tlaku jako pacienti, kteří dostávali timolol od začátku studie do týdne 2, týdne 6 a týdne 12 léčby.

U pacientů ve skupině s vyšší dávkou bimatoprostu SR se vyskytlo více nežádoucích účinků než  
u pacientů, kteří dostávali nižší dávku bimatoprostu SR nebo timolol.

Celková studie

Bimatoprost SR
Skupina s vyšší dávkou

(176 pacientů)

Bimatoprost SR
Skupina s nižší dávkou

(175 pacientů)

Skupina s timololem
(173 pacientů)

Počet pacientů s nejméně 
jedním nežádoucím účinkem

109 (61,9 % pacientů) 84 (48,0 % pacientů) 36 (20,8 % pacientů)

Časté vedlejší účinky

Zvýšený průtok krve do 
oka (hyperémie spojivky)

48 (27,3 %) 37 (21,1 %) 10 (5,8 %)

Ztráta buněk rohovky 40 (22,7 %) 11 (6,3 %) 0 (0,0 %)

Bolest očí 18 (10,2 %) 10 (5,7 %) 6 (3,5 %)

Otok rohovky 17 (9,7 %) 4 (2,3 %) 0 (0,0 %)

Poškození cév v oku 
(krvácení do spojivek)

12 (6,8 %) 12 (6,9 %) 11 (6,4 %)

Pocit cizího materiálu  
v očích

12 (6,8 %) 10 (5,7 %) 2 (1,2 %)

Nesnášenlivost světla 11 (6,3 %) 8 (4,6 %) 0 (0,0 %)

Nežádoucí účinky během studie se vyskytly u přibližně 61,9 % pacientů (109 pacientů) ve skupině s vyšší 
dávkou bimatoprostu SR, u 48,0 % pacientů (84 pacientů) ve skupině s nižší dávkou bimatoprostu SR  
a u 20,8 % pacientů (36 pacientů) ve skupině s timololem. V tabulce níže jsou uvedeny informace týkající 
se častých nežádoucích účinků (vyskytující se nejméně u 11 či více pacientů v kterékoli léčebné skupině)  
v této studii. Nejčastějšími vedlejšími účinky byly zvýšený průtok krve do oka a ztráta buněk rohovky.
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Název studie Účinnost a bezpečnost bimatoprostu SR u pacientů s glaukomem s otevřeným 
úhlem nebo oční hypertenzí (The Efficacy and Safety of Bimatoprost
SR in Patients With Open-angle Glaucoma or Ocular Hypertension)

Číslo protokolu 192024-092

Clinicaltrials.gov NCT02250651
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250651?term=NCT02250651&draw= 
2&rank=1

EudraCT 2014-003186-24
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-003186-24

Zadavatel studie AbbVie, Inc.
Telefon: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Děkujeme Vám!

Společnost AbbVie by všem účastníkům ráda poděkovala za jejich 
čas a úsilí, které věnovali této studii.

Účastníci studie přispívají k vědeckému pokroku!

25. března 2021. Tento dokument obsahuje informace známé v době vypracování tohoto dokumentu.

6. Jakým způsobem studie pomohla pacientům  
a výzkumným pracovníkům?

Studie pomohla výzkumným pracovníkům dozvědět se více o bezpečnosti a účinnosti bimatoprostu SR 
při léčbě pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a oční hypertenzí. Bylo prokázáno, že obě dávky (vyšší 
i nižší) bimatoprostu SR vykazují podobnou účinnost jako timolol při snižování nitroočního tlaku v týdnu 
2, týdnu 6 a týdnu 12 léčby. Bimatoprost SR může pacientům s glaukomem s otevřeným úhlem a oční 
hypertenzí poskytnout trvalou dlouhodobou léčbu a nevyžaduje, aby pacienti užívali léky denně.

Tento přehled uvádí výsledky pouze této studie, které se mohou lišit od výsledků jiných studií. Nálezy z tohoto 
klinického hodnocení mohou být použity v jiných studiích, aby se zjistilo, zda bimatoprost SR pacientům pomáhá.

7. Plánují se v budoucnu nějaké další studie?
Probíhá několik studií bimatoprostu SR. 

8. Kdo tuto studii sponzoroval?
Zadavatelem této studie byla společnost AbbVie. Text v tomto přehledu posoudila z hlediska 
srozumitelnosti pro pacienty skupina hájící zájmy pacientů.

9. Kde mohu získat více informací o této studii?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250651?term=NCT02250651&draw= 2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250651?term=NCT02250651&draw= 2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-003186-24
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

