
Klinik Çalışma Sonuçlarının Özeti
Uzman olmayan kişiler için

Genel Özet

• Ülseratif kolit (ÜK), kalın bağırsağın iltihaplanmasına 
neden olan uzun süreli bir bağırsak hastalığıdır. 

• Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve karın ağrısı, 
kramp, ishal ve diğer belirtileri içerebilir. Bu belirtilerin 
şiddeti zaman içinde değişebilir. Şiddetteki artışlara 
alevlenme denir.

• İnsanların neden ÜK'ye sahip oldukları bilinmemektedir, 
ancak araştırmacılar bunun, enfeksiyonla savaşmaya 
yardımcı olan genetik ve vücudun bağışıklık sistemini 
içeren bir dizi nedenden kaynaklandığını düşünmektedir. 

• Bu çalışmada, doktorlar (araştırmacılar) orta ila şiddetli 
ÜK hastalarında plaseboya (ilaç yok) kıyasla upadacitinib 
adı verilen bir ilacı test etmiştir.

• Çalışma Ekim 2018 ile Kasım 2020 arasında 40 
ülkede gerçekleştirilmiştir ve yaşları 17 ila 75 
arasında değişen 522 hastayı içermektedir.

• Bu çalışmada iki bölüm bulunmaktadır. 1. Bölümde, 
hastalar 8 hafta boyunca ya upadacitinib ya da plasebo 
almıştır. 2. Bölümde, 1. Bölümde tedaviye iyi yanıt 
vermeyen hastalar, 8 hafta daha upadacitinib veya 
plasebo ile ek tedavi almıştır.

• Çalışmanın ana amacı, orta ila şiddetli ÜK hastalarının 
8 haftalık tedaviden sonra (1. Bölüm) upadacitinib veya 
plaseboya nasıl yanıt verdiğini görmekti.

• Tedaviye yanıt (klinik remisyon), dışkı sıklığına, rektal 
kanamaya ve endoskopik değerlendirmeye (çalışma 
doktorunun vücudun içini görmesine olanak tanıyan 
küçük bir video kamera içeren uzun, esnek bir tüp 
rektuma yerleştirilir) dayalıdır.

• Çalışma, plasebo ile tedavi edilen hastalara kıyasla 
upadacitinib ile tedavi edilen hastaların tedaviye  
daha fazla yanıt verdiğini göstermiştir.

• En yaygın yan etkiler akne, artan kan kreatin fosfokinazı 
(öncelikle hasarlı vücut kasından salınan bir kimyasal) 
ve 1. Bölümde enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan 
bir beyaz kan hücresi tipinde (nötrofil) küçük bir azalma 
ve 2. Bölümde döküntü, akne ve artan kan kreatin 
fosfokinazı olmuştur. Yan etkiler, en azından tedaviyle 
ilişkili olduğu düşünülen istenmeyen tıbbi olaylardır.

• 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.

Upadacitinib adlı bir ilacın orta ila şiddetli ülseratif koliti olan hastaları tedavi 
etmede ne kadar etkili ve güvenli olduğunun öğrenildiği bir çalışma
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Araştırmacılar orta ila şiddetli ülseratif koliti (ÜK) olan 
insanları tedavi etmenin daha iyi bir yolunu arıyor. ÜK, 
iltihaplı bir bağırsak hastalığıdır. İltihap, vücudun kendini 
zarardan korumak için verdiği tepkinin bir parçasıdır.  
Bu durum, kalın bağırsakta meydana geldiğinde, acil 
veya sık bağırsak hareketleri (dışkı yapma), karın ağrısı, 
kramp ve ishal dahil olmak üzere birçok farklı belirtiye  
yol açabilir. Belirtiler her hastada farklıdır.

ÜK tedavisinde kullanılan ilaçlar tüm hastalar için aynı 
şekilde çalışmaz. Tedaviyi alan bazı hastalarda belirtiler 
düzelmez. Bu nedenle, çalışma doktorları hastalığı  
tedavi etmek için farklı ilaçlar aramaktadır.

Bu çalışmadaki ilaç upadacitinib olmuştur. Upadacitinib, 
iltihaplı hastalıkları olan hastalara yardımcı olmak için 
bağışıklık sisteminin yanıt verme şeklini değiştirmek 
üzere çalışır. Upadacitinib, farklı iltihaplı hastalıkların 
dahil edildiği birçok çalışmada test edilmiştir.

Araştırmacılar bu çalışmayı çift kör bölümü (1. Bölüm) ve açık etiket bölümü (2. Bölüm) ile Faz 3, randomize 
çalışma olarak planlamıştır.

• Faz 3 çalışmaları bir durumu veya hastalığı olan çok sayıda hastada potansiyel yeni tedavileri test etmektedir. 
Bu Faz 3 çalışmada, çalışma doktorları plaseboya kıyasla upadacitinibin faydalarını incelemiştir. Bir plasebo, 
tedaviye benzer ancak içinde ilaç yoktur. Çalışma doktorları ayrıca, çalışma ilacı ile tedaviden sonra hastaların 
sahip olabileceği herhangi bir yan etkiyi araştırdı.

• Yan etkiler, çalışma doktorları tarafından en azından muhtemelen tedavi ile ilişkili olduğu düşünülen 
tıbbi olaylardır.

• Bu çalışmada çift kör bölüm vardı, yani ne hastalar ne de çalışma doktorları kime upadacitinib veya 
plasebo verildiğini bilmiyordu. Bu, hiçbir çalışma sonucunun etkilenmemesini sağlar. Bu çalışmada 
ayrıca açık etiketli bir kısım vardı, yani hastalar, bakıcılar ve çalışma doktorları hastalara upadacitinib 
verildiğini biliyordu.

• Bu çalışma randomize edilmiştir, yani çalışmanın başlangıcında hastaları rastgele (şans eseri) 2 gruptan 
1'ine yerleştirmek için bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Bu sürece, grupları benzer hale getirmeye 
yardımcı olan ve gruplar arasındaki farklılıkları azaltan “randomizasyon” denir. Randomizasyon, her 
tedavinin sonuçlarının mümkün olduğunca doğru bir şekilde karşılaştırılmasına izin verir.

1. Çalışma hakkında genel bilgiler

1.1. Bu çalışmanın temel amacı neydi?



3

1.2. Çalışma ne zaman ve nerede yapıldı?

Bu çalışma, Ekim 2018'den Kasım 2020'ye kadar şu ülkelerde gerçekleştirildi: Arjantin, Avustralya, 
Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Letonya, Litvanya, Malezya, 
Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, 
Tayvan, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri (Porto Riko dahil).

2. Bu çalışmaya hangi hastalar dâhil edildi?
Çalışmaya toplam 522 hasta katıldı. Bir hasta herhangi bir tedavi 
almadan önce çalışmadan erken ayrıldı.

Çalışmaya katılmadan önce en az 3 ay boyunca tüm hastalarda  
orta ila şiddetli ÜK vardı ve yanıt zayıftı, yanıt kaybı vardı veya  
ÜK için diğer tedaviler tolere edilememişti.

Çalışmada kadınlardan (%38) daha fazla erkek (%62) vardı  
ve yaşlar 17 ila 75 arasında değişmekteydi.

%62
Erkek

%38
Kadın



Hafta 0
Çalışmanın Başlangıcı

8. Hafta
Tedaviye Yanıtın 
Değerlendirilmesi

16. Hafta
Çalışmanın Sonu

Hastalar, 
upadasitinib 
ve plasebonun 
farklı çalışmalarına 
katıldı

Plasebo

Upadasitinib Upadasitinib

Klinik yanıt elde 
edilen hastalar

Klinik yanıt elde 
edilemeyen 
hastalar

Klinik yanıt
elde edilen 
hastalar

Klinik yanıt elde 
edilemeyen 
hastalar

Tedaviye son 
verildi
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3. Hangi ilaçlar üzerinde çalışıldı?
Bu çalışmadaki ilacın adı upadacitinibdi ve plasebo (ilaç içermeyen) ile karşılaştırıldı. Hem upadacitinib 
hem de plasebo ağız yoluyla tablet olarak verildi.

Çalışmanın başlangıcında, hastalar 2 gruptan 1'ine randomize edildi. 1. Bölümde, hastalar 8 hafta 
boyunca plasebo veya upadacitinib aldı. 1. Bölümün sonunda, tedaviye klinik yanıt vermeyen hastalar, 
tüm hastaların 8 hafta daha upadacitinib aldığı 2. Bölüme devam edebilirdi. Bir kişinin ÜK belirtileri 
kaybolduğunda veya çoğunlukla kaybolduğunda klinik yanıt elde edildi.

1. Bölümün sonunda veya 2. Bölümün sonunda klinik yanıt elde eden hastalar, daha uzun bir tedavi süresinde 
upadacitinibin ne kadar etkili ve güvenli olduğunu değerlendirmek amacıyla, ek upadacitinib tedavisi için 
plaseboya kıyasla upadacitinib ile ilgili farklı bir çalışmaya katılabilirlerdi.

2. Bölümün sonuna kadar klinik yanıt elde etmeyen hastalar tedaviyi bıraktı.

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.

Bölüm 1'de:
• Plasebo ile tedavi edilen hastaların %1,1’i (2 hasta) ve upadacitinib ile tedavi edilen hastaların  

%0,3’ü (1 hasta) çalışma sırasında ciddi yan etkiler yaşamıştır. 
• Plasebo ile tedavi edilen hastaların %1,1’i (2 hasta) ve upadacitinib ile tedavi edilen hastaların  

%0,9’u (3 hasta) çalışma sırasında yan etkiler nedeniyle çalışma ilacı almayı bırakmıştır.

2. Bölümde:
• 1. Bölümde plasebo ile tedavi edilen ve 2. Bölümde upadacitinibe geçen hastaların %1,5 (1 hasta) ve 1. 

Bölümde upadacitinib ile tedavi edilen ve 2. Bölümde upadacitinibe devam eden hastaların %1,7’si  
(2 hasta) çalışma sırasında yan etkiler nedeniyle çalışma ilacı almayı bırakmıştır.

• Hiçbir hastada ciddi yan etkiler görülmedi.

Çalışma sırasında hiçbir hasta ölmedi.

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

1. Bölüm 2. Bölüm
Plasebo

(177 Hasta)
Upadacitinib
(344 Hasta)

Upadacitinib 
Plasebosu

(116 Hasta)

Upadacitinib'den 
Upadacitinib'e

(68 Hasta)
Ciddi yan etkileri olan 
hasta sayısı

2 (hastaların  
%1,1'i)

1 (hastaların  
%0,3'ü)

0 (hastaların  
%0,0'ı)

0 (hastaların  
%0,0'ı)

Ciddi Yan Etkiler

• Düşük düzeyde kırmızı 
kan hücresi (anemi)

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

• Pelviste vende kan 
pıhtısı (pelvik venöz 
tromboz)

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

• Vücutta başka bir 
yerden akciğerinize 
giden kan pıhtısı 
(pulmoner emboli)

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

• Ülseratif kolitte 
kötüleşme

0 (%0,0) 1 (%0,3) 0 (%0,0) 0 (%0,0)

Yan etkiler nedeniyle 
çalışma ilacını almayı 
bırakan hasta sayısı

2 (%1,1) 3 (%0,9) 2 (%1,7) 1 (%1,5)

Durdurma nedenleri Pelviste vende kan 
pıhtısı (pelvik venöz 
tromboz), vücudun 
başka bir yerinden 
akciğerinize 
giden kan pıhtısı 
(pulmoner emboli), 
yorgunluk, zayıflık 
(asteni)

Bulanık görme, 
yanma hissi, eklem 
ağrısı (artralji), lenfosit 
adı verilen beyaz kan 
hücresi tipinin düşük 
düzeyde olması 
(lenfopeni), kulaklarda 
çınlama (tinitus), 
ülseratif kolitte 
kötüleşme

Ateş, döküntü, 
ülseratif kolitte 
kötüleşme

Ülseratif kolitte 
kötüleşme
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1. Bölüm 2. Bölüm

Plasebo
(177 Hasta)

Upadacitinib
(344 Hasta)

Upadacitinib 
Plasebosu

(116 Hasta)

Upadacitinib'den 
Upadacitinib'e

(68 Hasta)

En az bir yan etkiye sahip  
hasta sayısı

12 (hastaların 
%6,8'i)

81 (hastaların 
%23,5'i)

17 (hastaların 
%14,7'si)

11 (hastaların 
%16,2'si)

Yaygın Yan Etkiler
Herhangi bir grupta 3 veya daha fazla hastada oluşan yan etkiler

Döküntü 1 (%0,6) 4 (%1,2) 4 (%3,4) 0 (%0,0)

Akne 1 (%0,6) 14 (%4,1) 3 (%2,6) 0 (%0,0)

Kan kreatin fosfokinazında 
artış (hasarlı vücut kaslarından 
salınan bir kimyasal)

0 (%0,0) 12 (%3,5) 2 (%1,7) 3 (%4,4)

Enfeksiyonla savaşmaya 
yardımcı olan bir tür beyaz  
kan hücresinde (nötrofil) 
küçük bir azalma

0 (%0,0) 9 (%2,6) 0 (%0,0) 1 (%1,5)

Akyuvar sayısında azalma 0 (%0,0) 7 (%2,0) 0 (%0,0) 0 (%0,0)

Vücudun enfeksiyonla 
savaşma yeteneğini 
etkileyebilecek nötrofil  
adı verilen bir beyaz kan 
hücresi türünde büyük  
azalma (nötropeni)

0 (%0,0) 6 (%1,7) 0 (%0,0) 0 (%0,0)

Üst solunum yolu enfeksiyonu 
(burun, boğaz ve hava 
yollarında yaygın viral 
enfeksiyon)

0 (%0,0) 3 (%0,9) 0 (%0,0) 1 (%1,5)

Baş ağrısı 1 (%0,6) 3 (%0,9) 0 (%0,0) 0 (%0,0)

Yorgunluk 1 (%0,6) 3 (%0,9) 0 (%0,0) 0 (%0,0)

1. Bölümde plasebo ile tedavi edilen hastaların %6,8’i (12 hasta) ve upadacitinib ile tedavi edilen hastaların 
%23,5’i (81 hasta) çalışma sırasında yan etkiler yaşamıştır.

2. Bölümde plasebo ile tedavi edilen ve 2. Bölümde upadacitinibe geçen hastaların %14,7’si (17 hasta)  
ve 1. Bölümde upadacitinib ile tedavi edilen ve 2. Bölümde upadacitinibe devam eden hastaların %16,2’si 
(11 hasta) çalışma sırasında yan etkiler yaşamıştır

Aşağıdaki tablo, yaygın yan etkiler (herhangi bir grupta 3 veya daha fazla hastada) hakkındaki bilgileri 
göstermektedir. En yaygın yan etkiler akne, artan kan kreatin fosfokinazı (öncelikle hasarlı vücut kasından 
salınan bir kimyasal) ve 1. Bölümde enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan bir beyaz kan hücresi tipinde 
(nötrofil) küçük bir azalma ve 2. Bölümde döküntü, akne ve artan kan kreatin fosfokinazı olmuştur.
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5. Çalışmanın genel sonuçları nelerdi?
Bu çalışmanın ana amacı, orta ila şiddetli ÜK hastalarının 8 haftalık tedaviden sonra (1. Bölüm) plasebo ile 
karşılaştırıldığında upadacitinibe nasıl yanıt verdiğini görmekti.

Tedaviye yanıt (klinik remisyon); dışkı sıklığı, rektal kanama ve endoskopik değerlendirmeyi içeren kategorilere 
bakan Uyarlanmış Mayo skoru adı verilen bir puanlama sistemine dayanmaktadır (rektuma esnek bir tüp 
yerleştirilir ve küçük bir kamera, incelenmek üzere video ve görüntülerin alınmasına olanak tanır). 

Bu çalışma, 8 haftalık tedaviden sonra plasebo ile tedavi edilen hastaların %4,1'ine kıyasla, Uyarlanmış Mayo 
skoruna göre, upadacitinib ile tedavi edilen hastaların %33,5'inin klinik remisyona ulaştığını göstermiştir. 

6. Çalışma hastalara ve araştırmacılara nasıl yardımcı oldu?
Bu çalışma, upadacitinibin orta ila şiddetli ÜK hastaları için güvenli ve etkili olduğunu göstermiştir.

Bu özet, yalnızca bu çalışmadan elde edilen sonuçları gösterir ve diğer çalışmalardan elde edilen 
sonuçlardan farklı olabilir.

7. Gelecekteki çalışmalar için herhangi bir plan var mı?
Ek upadacitinib çalışmaları devam etmektedir ve gelecekte çalışmalar planlanabilir.

8. Bu araştırmaya kim sponsor oldu?
Bu çalışma AbbVie tarafından desteklenmiştir. Bu özet, bir hasta savunuculuk grubu tarafından 
anlaşılabilirlik açısından gözden geçirildi.
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Çalışma Adı Orta ila Şiddetli Aktif Ülseratif Koliti Olan Hastalarda Upadacitinibin (ABT-494) 
Etkililiğini ve Güvenliğini Değerlendirmek için Çok Merkezli, Randomize,  
Çift Kör, Plasebo Kontrollü bir İndüksiyon Çalışması (A Multicenter, Randomized, 
Double-Blind, Placebo-Controlled Induction Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Upadacitinib (ABT-494) in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis)

Protokol Numarası M14-675

Clinicaltrials.gov NCT03653026
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-000642-62
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675

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

30 Haziran 2021. Bu belge, belgenin sonuçlandırıldığı tarih itibarıyla bilinen gerçekleri içerir.

9. Bu çalışma hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

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!

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

