
Klinik Çalışma Sonuçlarının Özeti
Uzman olmayan kişiler için

Genel Özet
• Araştırmacılar, açık açılı glokom ve oküler 

(göz) hipertansiyonunu tedavi etmenin daha 
iyi bir yolunu aramaktadırlar. 

• Çalışmanın ana amacı, açık açılı glokom 
veya oküler hipertansiyon hastalarında göz 
basıncını düşürmede hangi tedavinin en etkili 
tedavi olduğunu belirlemek için bimatoprost 
sürekli salımının (SR) iki farklı dozda, göz 
basıncını düşürmeye yönelik onaylı bir ilaç 
olan timolol tedavisi ile karşılaştırıldığında ne 
kadar güvenli ve etkili olduğunu öğrenmektir. 

• Bimatoprost SR, daha düşük göz basıncının 
uzun süreli kontrolünü sağlamak üzere etki 
gösterir ve hastaların günlük olarak ilaç 
almasını gerektirmez.

• Bu çalışma, Aralık 2014'den Temmuz 2020'ye 
kadar 15 ülkede gerçekleştirilmiştir.

• Çalışmaya toplam 528 hasta katılmıştır; 
472'si çalışmayı tamamlamış ve 56'sı 
tamamlamamıştır. 

• Bu çalışma 4 döneme ayrılmıştır: Tarama 
Dönemi, Arınma Dönemi, Tedavi Dönemi  
ve Uzatılmış Takip.

• Bimatoprost SR yüksek doz grubundaki 
hastaların yaklaşık %61,9'u (109 hasta), 
bimatoprost SR düşük doz grubundaki 
hastaların %48,0'ı (84 hasta) ve timolol 
grubundaki hastaların %20,8'i (36 hasta) 
çalışma sırasında yan etkiler yaşamıştır.

• Bimatoprost SR (daha düşük veya yüksek  
doz) alan hastalar, azalmış göz basıncı 
seviyesinde en az timolol alan hastalar  
kadar iyileşme yaşamıştır.

• Bu araştırmanın sonuçları, bu ilacı  
daha da geliştirmek için araştırmacılar 
tarafından kullanılabilir. 

• Bu araştırmaya katıldıysanız ve kişisel 
bakımınızla ilgili sorularınız varsa, çalışma 
yerinizdeki doktor veya personel ile  
iletişime geçin.

Bimatoprost adı verilen ilacın açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu 
olan yetişkin hastaları tedavi etmek için ne kadar etkili ve güvenli olduğunu 
öğrenmek için bir çalışma
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Araştırmacılar, açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu 
tedavi etmenin daha iyi bir yolunu aramaktadırlar.

• Açık açılı glokom, göz basıncının çok yüksek 
olmasına neden olan bir göz hastalığı olan glokomun 
en yaygın görülen türüdür. Artan basınç, gözde optik 
sinir hasarına ve görme kaybına yol açabilecek sıvı 
birikmesinden kaynaklanır.

• Oküler hipertansiyon, çeşitli göz rahatsızlıklarının 
neden olabileceği sıvı birikmesi nedeniyle gözde 
basıncın artması durumudur. Oküler hipertansiyonu 
olan hastalarda optik sinir hasarı veya görme kaybı 
olmaz; ancak, glokom gelişme riskleri olabilir.

Bu çalışmadaki araştırmacılar bimatoprost SR adı verilen 
bir ilaç kullanmışlardır. Bimatoprost SR, daha düşük 
göz basıncının uzun süreli kontrolünü sağlamak üzere 
etki gösterir ve hastaların günlük olarak ilaç almasını 
gerektirmez. Çalışmanın ana amacı, açık açılı glokom 
veya oküler hipertansiyon hastalarında göz basıncını 
düşürmede hangi tedavinin en etkili tedavi olduğunu 
belirlemek için bimatoprost SR’nin iki farklı dozda, göz 
basıncını düşürmeye yönelik onaylı bir ilaç olan timolol 
tedavisi ile karşılaştırıldığında ne kadar güvenli ve etkili 
olduğunu öğrenmektir. Araştırmacılar bu çalışmayı Faz 
3, randomize bir çalışma olarak planladı.

• Faz 3 çalışmaları bir durumu veya hastalığı olan 
çok sayıda hastada potansiyel yeni tedavileri test 
etmektedir. Bu Faz 3 çalışmada, çalışma doktorları 
açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olan 
hastalarda timolol ile karşılaştırıldığında bimatoprost 
SR'nin faydalarını incelemiştir. Çalışma doktorları 
ayrıca, bimatoprost SR veya timolol ile tedaviden 
sonra hastaların sahip olabileceği herhangi bir 
yan etkiyi araştırdı. Yan etkiler, çalışma doktorları 
tarafından en azından muhtemelen çalışma ilacı/
tedavisi ile ilişkili olduğu düşünülen tıbbi olaylardır.

• Hastaları rastgele (tesadüfen) 3 tedavi grubunun 
1'ine yerleştirmek için bir bilgisayar programı 
kullanıldı. Bu sürece, grupları benzer hale getirmeye 
yardımcı olan ve gruplar arasındaki farklılıkları 
azaltan randomizasyon denir.

1. Çalışma hakkında genel bilgiler

1.1. Bu çalışmanın temel amacı neydi?

Optik sinir



%49 
Erkek

%51 
Kadın
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1.2. Çalışma ne zaman ve nerede yapıldı?

Bu çalışma, Aralık 2014'den Temmuz 2020'ye kadar aşağıdaki ülkelerde gerçekleştirilmiştir: Arjantin, 
Kanada, Kolombiya, Çekya, Mısır, Almanya, İtalya, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika, Güney 
Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

2. Bu çalışmaya hangi hastalar dâhil edildi?
Çalışmaya, açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olan toplam 528 
yetişkin hasta katılmıştır. 528 hastadan 472'si çalışmayı tamamlamış 
ve 56'sı tamamlamamıştır. 

Çalışmaya yaklaşık olarak aynı sayıda erkek (%49) ve kadın (%51) 
katılmıştır. Hastalar 19 ilâ 90 yaş aralığındadır. Çalışmadaki 
hastaların ortalama yaşı 62,6 idi.

Bu çalışmaya katılmak için, hastaların tedavi gerektiren her 
gözde açık açılı glokom veya oküler hipertansiyon rahatsızlığı 
olması gerekiyordu. Bir hastanın her iki gözü de çalışmaya 
katılma gereksinimlerini karşılıyorsa, daha yüksek göz basıncı 
görülen göz çalışma gözü olarak atanmıştır. Hastaların çalışma 
sırasında normalde aldıkları göz basıncını düşürücü ilaçlarını 
bırakmaları gerekmiştir.

Bimatoprost SR kullanılarak yürütülen bir Allergan çalışmasına daha önce 
katılmış olan hastalar bu çalışmaya katılamaz. Hastalar, kendilerini riske atabilecek 
veya çalışmanın tamamlanmasını engelleyebilecek başka bir göz hastalıkları veya 
anormallikleri varsa da bu çalışmaya katılamazlar.



Hastalar 1. Gün, 16. Hafta ve 32. Haftada 
bimatoprost SR (daha düşük veya daha 
yüksek doz) dozları aldılar veya taklit 
prosedür gerçekleştirildi.

Hastalar, son ilaç 
dozunu aldıktan sonra 

çalışma doktorları 
tarafından izlendi.

Hastalar, almakta 
oldukları diğer 

herhangi bir göz 
basıncı düşürücü 
ilaçla yürütülen 

tedaviyi bıraktılar.

Tarama Dönemi
(28 Gün)

Arınma Dönemi
(42 Gün)

Uzatılmış Takip
(12 ay)

Tedavi Dönemi
(52 hafta)

Çalışılan gözde daha düşük 
dozlu bimatoprost SR + 
plasebo göz damlaları, diğer 
gözde taklit prosedür + timolol 
göz damlaları.

Çalışılan gözde daha yüksek 
dozlu bimatoprost SR + 
plasebo göz damlaları, diğer 
gözde taklit prosedür + timolol 
göz damlaları.

Her iki göze de taklit prosedür + 
timolol göz damlası.
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3. Hangi ilaçlar üzerinde çalışıldı?
Bu çalışmadaki ilaca bimatoprost SR adı verilir. Bimatoprost SR, göz içerisinde doğal olarak çözünen 
küçük bir implanttır. Bu implant bimatoprost ilacını içerir. Bimatoprost SR, kornea (gözün şeffaf kısmı) ile iris 
(gözün renkli kısmı) arasındaki alana yerleştirilir. Bimatoprost SR göze yerleştirildikten sonra, ilaç yavaşça 
serbest bırakılır ve implant kademeli olarak çözünür. 

Bu çalışma 4 döneme ayrılmıştır: Tarama Dönemi, Arınma Dönemi, Tedavi Dönemi ve Uzatılmış Takip. 
Tarama Dönemi sırasında, çalışma doktorları planlanan çalışmanın tüm gerekliliklerini karşılayan hastaları 
seçmiştir. Arınma Dönemi sırasında, hastalar, almakta oldukları diğer herhangi bir göz basıncı düşürücü 
ilaçla yürütülen tedaviyi bıraktılar.

Tedavi Dönemi sırasında, hastaları rastgele (tesadüfen) 3 grubun 1'ine yerleştirmek için bir bilgisayar 
programı kullanıldı:

1. İlk gruptaki hastalar, çalışma gözünde daha düşük dozda bimatoprost SR artı plasebo göz damlası  
ve diğer göz için ise taklit prosedür (implant uygulanmadan) artı timolol göz damlası almışlardır.

2. İkinci gruptaki hastalar, çalışma gözünde daha yüksek dozda bimatoprost SR artı plasebo göz damlası 
ve diğer göz için ise taklit prosedür artı timolol göz damlası almışlardır.

3. Üçüncü gruptaki hastalar, her gözde taklit prosedür artı timolol göz damlası almışlardır. Bu, üçüncü 
gruptaki hastaların sadece timolol aldığı ve başka hiçbir tedavi almadığı anlamına gelir.

Hastalar 1. Gün, 16. Hafta ve 32. Haftada bimatoprost SR dozlarını almışlar veya taklit prosedür 
gerçekleştirilmiştir.

Uzatılmış Takip sırasında, hastalar, son çalışma ilacı dozunu aldıktan sonra çalışma doktorları tarafından 
izlendi. Aşağıdaki diyagram, çalışmanın nasıl organize edildiğini göstermektedir.
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4. Yan etkiler nelerdi?
Yan etkiler, çalışma doktoru tarafından en azından muhtemelen çalışma ilacı ile ilişkili olduğu düşünülen 
istenmeyen tıbbi olaylardır.

Bir yan etki ölüme yol açıyorsa, hayati tehlike oluşturuyorsa, hastayı hastaneye yatırıyorsa, hastayı uzun 
süre hastanede tutuyorsa veya uzun süre sakatlığa neden oluyorsa ciddidir.

Bimatoprost SR yüksek doz grubundaki hastaların yaklaşık %6,3'ü (11 hasta), bimatoprost SR düşük 
doz grubundaki hastaların %2,9'u (5 hasta) çalışma sırasında yan etkiler yaşamış ve timolol grubundaki 
hastaların hiçbiri çalışma sırasında yan etki yaşamamıştır.

Bimatoprost SR yüksek doz grubundaki hastaların yaklaşık %9,1’i (16 hasta), bimatoprost SR düşük doz 
grubundaki hastaların %2,3’ü (4 hasta) ve timolol grubundaki hastaların %1,2’si (2 hasta) çalışma sırasında 
yaşadıkları yan etkiler nedeniyle çalışma ilacını almayı bırakmışlardır.

Çalışma sırasında hiçbir hasta yan etkiler nedeniyle ölmemiştir.

Aşağıdaki tablo, hastaların çalışmada yaşadıkları ciddi yan etkilerin yanı sıra, hastaların çalışma ilacını 
durdurmalarına yol açan yan etkiler hakkında bilgileri göstermektedir.

Genel Çalışma

Bimatoprost SR
Yüksek Doz Grubu

(176 Hasta)

Bimatoprost SR
Düşük Doz Grubu

(175 Hasta)

Timolol Grubu
(173 Hasta)

Ciddi yan etkileri olan hasta 
sayısı

11 (hastaların %6,3'ü) 5 (hastaların 
%2,9'u)

0 (hastaların 
%0,0'ı)

Ciddi Yan Etkiler

• Korneada hücre  
kaybı (korneal  
endotel hücre kaybı)

8 (%4,5) 3 (%1,7) 0 (%0,0)

• Korneada şişme  
(kornea ödemi)

2 (%1,1) 1 (%0,6) 0 (%0,0)

• Korneanın bozulması 
(dekompanse kornea)

0 (%0,0) 1 (%0,6) 0 (%0,0)

• Makülada sıvı birikmesi 
(maküler ödem)

1 (%0,6) 0 (%0,0) 0 (%0,0)

Yan etkiler nedeniyle  
çalışma ilacını almayı  
bırakan hasta sayısı

16 (%9,1) 4 (%2,3) 2 (%1,2)

Durdurma nedenleri Korneanın bozulması, kornea 
rahatsızlığı, korneada hücre kaybı, 
korneal temas (göz merceğinin 
korneaya temas etmesi), çalışma ilacı 
iletim cihazının implantasyonu, göz 
basıncının artması, iris iltihabı (gözün 
renkli kısmı) ve siliyer cisim (göz 
çevresindeki dairesel yapı) (iridosiklit), 
iris iltihabı (iritis), ışığa karşı duyarlılık 
(fotofobi), gözlerde yabancı cisim hissi, 
korneada şişme

Korneanın 
bozulması, kronik 
obstrüktif pulmoner 
rahatsızlık, ürünün 
göze uygun 
olmayan şekilde 
uygulanması, 
korneada şişme

Bir ilaca karşı 
alerjik reaksiyon 
(ilaca aşırı 
duyarlılık), pink 
eye (konjunktivit) 



6

Tüm çalışma boyunca, yüksek dozda bimatoprost SR grubundaki hastalar, daha düşük dozda bimatoprost 
SR veya timolol alan hastalara kıyasla daha fazla yan etki yaşamıştır.

5. Çalışmanın genel sonuçları nelerdi?
Çalışma planlandığı gibi tamamlandı ve bimotoprost SR'nin açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu 
olan hastalarda göz basıncını etkili bir şekilde azaltabildiğini göstermiştir. Çalışma sonuçları, bimatoprost 
SR (daha düşük veya yüksek doz) alan hastalarda, çalışmanın başlangıcından tedavinin 2. Haftası, 
6. Haftası ve 12. Haftasına kadar azalan göz basıncında en az timolol alan hastalar kadar iyileşme 
gözlemlendiğini göstermiştir.

Yüksek dozda bimatoprost SR grubundaki hastalar, daha düşük dozda bimatoprost SR veya timolol alan 
hastalara kıyasla daha fazla yan etki yaşamıştır.

Genel Çalışma

Bimatoprost SR
Yüksek Doz Grubu

(176 Hasta)

Bimatoprost SR
Düşük Doz Grubu

(175 Hasta)

Timolol Grubu
(173 Hasta)

En az bir yan etkiye sahip 
hasta sayısı

109 (hastaların %61,9'u) 84 (hastaların %48,0'i) 36 (hastaların %20,8'i)

Yaygın Yan Etkiler

Göze kan akışında artış 
(konjunktival hiperemi)

48 (%27,3) 37 (%21,1) 10 (%5,8)

Korneada hücre kaybı 40 (%22,7) 11 (%6,3) 0 (%0,0)

Göz ağrısı 18 (%10,2) 10 (%5,7) 6 (%3,5)

Korneada şişme 17 (%9,7) 4 (%2,3) 0 (%0,0)

Gözdeki kan 
damarlarından kan sızması 
(konjunktival kanama)

12 (%6,8) 12 (%6,9) 11 (%6,4)

Gözlerde yabancı  
madde hissi

12 (%6,8) 10 (%5,7) 2 (%1,2)

Işığa karşı duyarlılık 11 (%6,3) 8 (%4,6) 0 (%0,0)

Bimatoprost SR yüksek doz grubundaki hastaların yaklaşık %61,9'u (109 hasta), bimatoprost SR düşük 
doz grubundaki hastaların %48,0'ı (84 hasta) ve timolol grubundaki hastaların %20,8'i (36 hasta) çalışma 
sırasında yan etkiler yaşamıştır. Aşağıdaki tablo, bu çalışmadaki herhangi bir tedavide oluşan yaygın yan 
etkiler (en az 11 veya daha fazla hastada) hakkındaki bilgileri göstermektedir. En yaygın yan etkiler, göze 
giden kan akışının artması ve korneada hücre kaybıydı.
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Çalışma Adı Açık Açılı Glokom veya Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Bimatoprost SR'nin 
Etkinliği ve Güvenliliği (The Efficacy and Safety of Bimatoprost SR in Patients 
With Open-angle Glaucoma or Ocular Hypertension)

Protokol Numarası 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

Çalışma Sponsoru AbbVie Inc.
Telefon: +1 800-633-9110
Eposta: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Teşekkür Ederiz

AbbVie, bu çalışmayı mümkün kılmak için tüm katılımcılara 
harcadıkları zaman ve emekten dolayı teşekkür etmek istemektedir.

Klinik çalışma katılımcıları bilimin ilerlemesine yardımcı olur!

25 Mart 2021. Bu belge, belgenin sonuçlandırıldığı tarih itibarıyla bilinen gerçekleri içerir.

6. Çalışma hastalara ve araştırmacılara nasıl yardımcı oldu?
Çalışma, araştırmacıların açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastaların tedavisi için 
bimatoprost SR'nin güvenliliği ve etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmuştur. 
Bimatoprost SR'nin her iki dozunun (daha yüksek ve daha düşük) tedavinin 2. Haftası, 6. Haftası ve 12. 
Haftasında göz basıncını düşürmede timolol ile benzer düzeyde etkililiğe sahip olduğunu göstermiştir. 
Bimatoprost SR, açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalar için sürekli, uzun süreli tedavi 
sağlayabilir ve hastaların günlük olarak ilaç almasını gerektirmez.

Bu özet, yalnızca bu çalışmadan elde edilen sonuçları gösterir ve diğer çalışmaların sonuçlarından 
farklı olabilir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, bimatoprost SR’nin hastalara yardım edip etmediğini 
öğrenmek için başka çalışmalarda da kullanılabilir.

7. Gelecekteki çalışmalar için herhangi bir plan var mı?
Çoklu bimatoprost SR çalışmaları devam etmektedir. 

8. Bu araştırmaya kim sponsor oldu?
Bu çalışma AbbVie tarafından desteklenmiştir. Bu özet, bir hasta savunuculuk grubu tarafından 
anlaşılabilirlik açısından gözden geçirildi.

9. Bu çalışma hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

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=

