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Діючі керівництва з ведення пацієнтів з гострим ко-
ронарним синдромом (ГКС) вказують, що тікагрелор 
має перевагу перед клопідогрелем як компонент по-
двійної антитромбоцитарної терапії (ПАТ, ацетилсалі-
цилова кислота [АСК] плюс інгібітор P2Y12-рецепторів 
тромбоцитів), незалежно від стратегії (консервативна 
або інвазивна) ведення пацієнта [1, 2]. Ця рекоменда-
ція в основному базується на результатах досліджен-
ня Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) [3], 
у якому пацієнти з ГКС, які отримували тікагрелор, 
демонстрували 16% зниження відносного ризику ос-
новних несприятливих коронарних подій (major adverse 
coronary events, MACE) і 22% зниження відносного ри-
зику смерті від усіх причин порівняно з групою паці-
єнтів, які отримували клопідогрель. При цьому більш 
висока ефективність тікагрелора супроводжувалася 
19% збільшенням відносного ризику великих кровотеч, 
не пов'язаних з аортокоронарним шунтуванням (АКШ), 
і 84% збільшенням відносного ризику задишки, яка, 
як правило, була нетривалим явищем легкого ступеня 
тяжкості [3–6].

Водночас, не зважаючи на високу інформативність, 
проспективні інтервенційні клінічні дослідження не 
можуть повною мірою спрогнозувати результати засто-
сування того чи іншого препарату в реальній клінічній 
практиці, оскільки пацієнти, які отримують лікування в 
звичних умовах, часто мають значні відмінності від учас-
ників клінічних досліджень, у тому числі більш високі 
ризики MACE та кровотечі, більшу кількість супутніх 

захворювань, менші шанси на отримання науково-об-
грунтованої терапії та меншу прихильність до виконання 
призначень лікаря [7]. Так, за даними реєстрового дослі-
дження Turgeon et al., 32% послідовно реєстрованих паці-
єнтів з інфарктом міокарда (ІМ) не відповідали критеріям 
участі в сучасних дослідженнях антиагрегантної терапії, 
у тому числі PLATO [8]. У зв’язку з цим спостережні до-
слідження можуть доповнювати інформацію, отриману в 
проспективних клінічних дослідженнях, за рахунок оцін-
ки ефекту лікування в репрезентативних вибірках з ура-
хуванням перерахованих факторів і виявлення перешкод 
на шляху до повторення результатів, які спостерігаються 
в рандомізованих клінічних дослідженнях. Одним з та-
ких спостережних досліджень стала робота канадських 
вчених Turgeon et al., присвячена порівняльній оцінці 
впливу тікагрелору та клопідогрелю на ризик MACE на 
основі даних з популяційного регістру Alberta Provincial 
Project for Outcome Assessment in Coronary Heart Disease, 
що включає всіх пацієнтів, які пройшли черезшкірне ко-
ронарне втручання (ЧКВ) з приводу ГКС в географічному 
регіоні з універсальним доступом до медичної допомоги 
та ресурсів охорони здоров'я [9]. Автори припустили, що 
застосування тікагрелору буде пов'язано з меншим ризи-
ком МАСЕ, ніж використання клопідогрелю. Другорядні 
цілі дослідження включали оцінку безпеки тікагрелору 
порівняно з клопідогрелем, а також зв’язки між прихиль-
ністю до лікування, постійністю дотримання рекоменда-
цій і заміною антитромбоцитарного препарату з одного 
боку і подіями МАСЕ – з іншого. 
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Таблиця 1. Вихідні клінічні та ангіографічні характеристики і дані про використання інгібіторів P2Y12-рецепторів під час періоду 
спостереження [9]

Характеристики
N (%)

Клопідогрель (n=7109) Тікагрелор (n=4076) р

Вік, роки
   Медіана (МКР)
   ≥75 років

 
62 (54-72)
1434 (20,2)

 
60 (53-69)
554 (13,6)

 
<0,001
<0,001

Жінки 1831 (25,8) 929 (22,8) <0,001

Звітний рік
  2013
  2014
  2015
  2016

 
2593 (93,6)
2105 (72,8)
1311 (48,3)
1100 (39,2)

 
177 (6,4)

787 (27,2)
1406 (51,7)
1706 (60,8)

<0,001

Тип ГКС
  ІМпST
  ІМбпST
  СН
  Невідомий

 
3170 (44,6)
2829 (39,8)
1081 (15,2)

29 (0,4)

 
1783 (43,7)
1683 (41,3)
576 (14,1)

34 (0,8)

0,007

СС анамнез і фактори СС ризику
  ІМ в анамнезі
  АКШ в анамнезі
  ЧКВ в анамнезі
  ЦВЗ
  ЗПА
  СН
  ФП
  ЦД
  Гіперліпідемія
  АГ

 
858 (12,1)
294 (4,1)

951 (13,4)
326 (4,6)
696 (9,8)
434 (6,1)
662 (9,3)

1807 (25,4)
4163 (58,6)
4857 (68,3)

 
287 (7,0)
172 (4,2)

478 (11,7)
120 (2,9)
135 (3,3)
126 (3,1)
147 (3,6)

968 (23,7)
2091 (51,3)
2532 (62,1)

 
<0, 001

0,83
0,01

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,05
<0,001
<0,001

Куріння
  На даний час
  У минулому
  Ніколи не курив (немає інформації)  

 
2301 (32,4)
1580 (22,2)
3228 (45,4)

 
1060 (26,0)
715 (17,5)

2301 (56,5)

<0,001

Інші супутні захворювання
  ХЗЛ
  Хвороба нирок
  Діаліз
  Хвороба печінки
  Рак

 
714 (10,0)
295 (4,1)
62 (0,9)
51 (0,7)

239 (3,4)  

 
147 (3,6)
108 (2,6)
14 (0,3)
15 (0,4)
95 (2,3)

 
<0,001
<0,001
0,001
0,02

0,002

Коронарна анатомія
  1 судина
  2 судини
  2 судини, у тому числі прокс. ПНЛКА 
  3 судини
  3 судини, включаючи прокс. ПНЛКА 
  стовбур ЛКА
  Мінімально виражена ІХС

 
2395 (33,7)
1849 (26,0)

551 (7,8)
1159 (16,3)
908 (12,8)
228 (3,2)
19 (0,3)

1325(32,5)
1107 (27,2)

300 (7,4)
641 (15,7)
555 (13,6)
136 (3,3)
12 (0,3)

0,54

Фракція викиду, %
  >50
  35-50
  20-34
  <20
  НД

 
2638 (37,1)
1220 (17,2)

198 (2,8)
19 (0,3)

3034 (42,7)

 
1298 (31,8)
482 (11,8)

67 (1,6)
4 (0,1)

2225 (54,6)

<0,001

Відповідність критеріям участі у дослідженні PLATO 5639 (79,3) 3223 (79,1) 0,75

Оцінка за шкалою TIMI для вторинної профілактики
  Медіана (МКР)
  ≥3

 
2 (1-3)

2014 (28,3)

 
1 (1-2)

770 (18,9)

 
<0,001
<0,001

Установка стента
  СЛП

6747 (94,9)
3989 (56,1)

3827 (93,9)
3127 (76,7)

0,02
<0,001

Лабораторні показники, медіана (МКР)

  Гемоглобін, г/дл
  Креатинін, мг/дл
  рШКФ, мл/хв

 
 

13,7 (12,5-14,8)
0,95 (0,81-1,11)  

62 (61-85)

 
 

14,1 (13,0-15,1)
0,95 (0,81-1,09)

81 (65-93)

 
 

<0,001
0,41

<0,001

Інші препарати, ≤31 дня після ЧКВ
  ОАК
  ІПП

 
1060 (14,9)
2630 (37,0)

 
134 (3,3)

1270 (31,2)

 
<0,001
<0,001

Використання досліджуваного інгібитора P2Y12-рецепторів

MRA, медіана (МКР), %
     З 0 по 6 міс
     З 7 по 12 міс

  MRA ≥80%
     З 0 по 6 міс
     З 7 по 12 міс

98 (78-101)
100 (89-104)  
95 (67- 00)

 
5256 (73,9)
5732 (80,6)
4892 (68,8)

99 (88-102)
101 (96-107) 95 (81-100)

 

3328 (81,6)
3602 (88,4)
3048 (74,8)

<0,001
<0,001
<0,001

 
<0,001
<0,001
<0,001

Постійне дотримання рекомендацій 4186 (58,9) 2579 (63,3) <0,001

Заміна антиагреганта 162 (2,3) 571 (14,0) <0,001

АГ – артеріальна гіпертензія; ІПП – інгібітор протонної помпи; ЗПА – захворювання периферичних артерій; ІХС – ішемічна хвороба серця; ЛКА – ліва коронарна артерія;  
НД – немає даних; ОАК – пероральні антикоагулянти; ПНЛКА – передня низхідна гілка ЛКА; рШКФ – розрахункова швидкість клубочкової фільтрації; ЦД – цукровий діабет; 
СН – серцева недостатність; ФП – фібриляція передсердь; ХЗЛ – хронічне захворювання легенів; ЦВЗ – цереброваскулярні захворювання.
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 Методологія дослідження та досліджувана 
вибірка пацієнтів

У регістр Alberta Provincial Project for Outcome Assess 
ment in Coronary Heart Disease проспективно заносяться 
докладні клінічні дані про всіх пацієнтів, які пройшли 
коронарну ангіографію в провінції Альберта, Канада 
(населення приблизно 4,3 млн осіб) [10]. На основі да-
них з цього регістру були визначені досліджувана ви-
бірка пацієнтів, вихідні характеристики учасників і па-
раметри процедури, а також отримані дані про смерть і 
виконання коронарних втручань. Для збору даних про 
застосування інгібіторів P2Y12-рецепторів та інших ре-
цептурних лікарських препаратів, а також відомостей 
про прихильність до прийому інгібіторів P2Y12-рецеп-
торів, постійне дотримання рекомендацій і заміну ан-
тиагреганта використовували базу даних Pharmaceutical 
Information Network, у якій міститься інформація про 
всі рецептурні препарати, які надали амбулаторним 
пацієнтам в аптеках провінції Альберта, у тому числі 
дати продажу і кількість лікарського препарату. Дже-
релом інформації про результати лабораторних аналі-
зів була база даних AlbertaHealth Services Laboratory 
Services, джерелом відомостей про досліджувані випад-
ки –  система Discharge AbstractDatabase and National 
Ambulatory CareReporting System (містить відомості про 
звернення до відділень невідкладної допомоги [ВНД] і 
госпіталізацію, у тому числі дати надходження в стаціо-
нар і виписки зі стаціонару, а також код діагнозу згідно 
з класифікацією МКХ-10) [9].  

У досліджувану когорту включали пацієнтів віком 
понад 18 років, що мали ЧКВ з приводу ГКС за період 
з 1 квітня 2012 р. по 31 березня 2016 р., які були випи-

сані живими після індексної госпіталізації і реалізували 
перший рецепт на клопідогрель або тікагрелор протягом 
31 дня після проходження ЧКВ. Особи, які одержували 
інгібітори P2Y12-рецепторів (клопідогрель, прасугрел 
або тікагрелор) протягом 120 днів до індексного ЧКВ, 
виключалися з досліджуваної вибірки, оскільки набір 
учасників у дослідження був обмежений пацієнтами 
після ЧКВ, яким препарати цієї групи призначалися 
вперше [9]. 

Прихильність до лікування оцінювали за допомо-
гою показника прихильності до поповнення запасів 
препарату (medication refill adherence, MRA) [11, 12], 
який розраховувався за формулою: MRA (%) = (загаль-
на кількість денних запасів препарату на інтервал часу/
загальна кількість днів у інтервалі часу) × 100%. Зна-
чення MRA ≥80% вказувало на прихильність пацієнта 
до лікування (аналогічний параметр використовувався 
в попередніх дослідженнях при ГКС) [3, 13]. Якщо ін-
тервал між реалізаціями рецептів на інгібітор P2Y12-ре-
цепторів не перевищував кількість денних запасів пре-
парату плюс 15 днів, то таку ситуацію розцінювали як 
постійне дотримання призначень лікаря. Під заміною 
антиагреганта розуміли реалізацію одного або декіль-
кох рецептів на інгібітор P2Y12-рецепторів, відмінний 
від першого призначеного препарату, протягом 365 днів 
після індексного явища (ЧКВ) [9]. 

Оскільки в періоді дослідження прийом АСК в дозі 
81 мг/добу був стандартом медичної допомоги для па-
цієнтів після ГКС без протипоказань до прийому АСК, 
малося на увазі, що всі учасники дослідження протягом 
періоду спостереження безперервно отримували цю 
дозу препарату.

Таблиця 2. Зв'язок клопідогрелю і тікагрелору з різними подіями протягом 1 року після ЧКВ з приводу ГКС [9]

Результат

N (%) ВР (95% ДІ)

Клопідогрель 
(n=7109)

Тікагрелор 
(n=4076) р Нескореговане Скореговане за віком  

та статтю
Повністю 
скореговане

МАСЕ 828 (11,6)  419 (10,3) 0,03 0,84 (0,74-0,95) 0,88 (0,78-0,995) 0,97 (0,85-1,10)

Загальна смертність 159 (2,2) 63 (1,5) 0,01 0,73 (0,54-0,98) 0,91 (0,67-1,23) 1,19 (0,87-1,62)

ГКС 505 (7,1)  259 (6,4) 0,13 0,85 (0,73-1,00) 0,88 (0,75-1,03) 0,93 (0,79-1,09)

КВ 338 (4,8) 178 (4,4) 0,35 0,83 (0,69-1,01) 0,85 (0,70-1,04) 0,90 (0,73-1,10)

ЧКВ 249 (3,5)  133 (3,3) 0,50 0,87 (0,70 -1,09) 0,88 (0,71-11) 0,87 (0,69-1, 09)

АКШ 94 (1,3)  46 (1,1) 0,38 0,72 (0,49-1,06) 0,75 (0,51-1,11) 1,01 (0,68-1, 52)

ТС 25 (0,4) 19 (0,5) 0,35 1,30 (0,71 -2,38) 1,29 (0,70-2,36) 1,66 (0,88-3,12)

Смерть, ГКС і ІІ 676 (9,5)  328 (8,0) 0,009 0,82 (0,72-0,94) 0,87 (0,76-1,00) 0,93 (0,80-1,09)

ІІ 40 (0,6) 20 (0,5) 0,62 0,91 (0,52-1,57) 1,02 (0,59-1,78) 1,35 (0,75-2,40)

Велика кровотеча 449 (6,3) 277 (6,8) 0,32 1,09 (0,93-1,27) 1,23 (1,05-1,43) 1,51 (1,29-1,78) 

ЖК 135 (1,9)  99 (2,4) 0,06 1,33 (1,02-1,74) 1,55 (1,19-2,04) 2,02 (1,52-2,68) 

ВЧК 11 (0,2) 5 (0,1) 0,67 0,68 (0,22-2,15) 0,71 (0,22-2,24) 0,88 (0,26-2,90)

Легенева 175 (2,5) 111 (2,7) 0,40 1,12 (0,88 -1,43) 1,24 (0,97-1,58) 1,49 (1,15-1,93) 

Урологічна 74 (1,0) 38 (0,9) 0,58 0,86 (0,58-1, 30) 1,01 (0,67-1,52) 1,16 (0,76-1,78)

Інше 85 (1,2) 42 (1,0) 0,43 0,89 (0,61-1,30) 0,99 (0,68-1,44) 1,18 (0,79-1,75)

Задишка 116 (1,6) 119 (2,9) <0,001 1,80 (1,39-2,34) 2,01 (1,54- 2,61) 1,98 (1,47-2,65) 

ІІ - ішемічний інсульт; КВ - коронарна реваскуляризація; ТС - тромбоз стента.
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Первинною кінцевою точкою дослідження була ком-
бінація подій MACE, визначена як сукупність смерті від 
усіх причин, госпіталізації з приводу нефатального ГКС, 
коронарної реваскуляризаціі (не враховуючи планове ЧКВ) 
чи тромбозу стента, протягом 365 днів після індексної гос-
піталізації. Вторинні кінцеві точки включали сукупність 
смерті від усіх причин, госпіталізації з приводу ГКС та 
ішемічного інсульту; госпіталізацію з приводу великої кро-
вотечі; звернення до ВНД у зв'язку із задишкою [9]. 

Результати були представлені у вигляді часток (для 
категорійних змінних), медіан з міжквартильним розма-
хом (МКР, для безперервних змінних), відношень ризи-
ків (ВР) і 95% довірчих інтервалів (ДІ) [9].

Результати дослідження
Вихідні характеристики. З 1 квітня 2012 р. по 31 бе-

резня 2016 р. у цілому 13 897 пацієнтів пройшли ГКС з 
приводу ЧКВ в провінції Альберта, Канада. З них 11 185 
пацієнтів (80,5%) реалізували як мінімум 1 рецепт на ін-
гібітор P2Y12-рецептора протягом 31 дня після ЧКВ і 
відповідали всім критеріям участі в дослідженні. Клопі-
догрель був інгібітором P2Y12-рецепторів, що найчастіше 
призначався під час дослідження (7109 з 11 185 пацієнтів 
[63,6%]), проте використання тікагрелору неухильно росло 
і в другій половині дослідження препарат використовував-
ся у 3112 з 5523 пацієнтів (56,3 %) (табл. 1) [9].

Медіана віку (МКР) учасників становила 61 (54–71) 
рік; 2760 (24,7%) учасників були жінками, у 4953 (44,3%) 
при надходженні до стаціонару був діагностований ІМ з 
підйомом сегмента ST. Медіана (МКР) часу, через який 
пацієнти реалізували свій перший амбулаторний рецепт 
на інгібітор P2Y12-рецепторів, становив 3 (1–4) дні піс-
ля індексного ЧКВ і 1 (0–3) день після виписки з лікар-
ні. У таблиці 1 представлені вихідні характеристики 
пацієнтів, які отримували інгібітори P2Y12- рецепторів. 
Пацієнти, які отримували тікагрелор, були статистично 
значно молодшими, серед них було мало жінок, і крім 

того вони демонстрували меншу частоту попереднього 
ІМ, інших серцево-судинних (СС) захворювань, факто-
рів СС ризику і супутніх захворювань порівняно з па-
цієнтами, які отримували клопідогрель. Також пацієнти 
в групі тікагрелору частіше отримували стенти з лікар-
ським покриттям (СЛП) та рідше отримували рецепт на 
пероральний антикоагулянт протягом 31 дня після ЧКВ 
порівняно з групою клопідогрелю [9].    

Події МАСЕ. У нескорегованих аналізах амбулаторне 
використання тікагрелору було пов'язане з більш низь-
ким ризиком MACE, ніж застосування клопідогрелю (ВР 
0,84; 95% ДІ 0,74– 0,95) (табл. 2). Нескореговані показ-
ники смертності також були нижчі в групі тікагрелору, у 
той час як міжгрупові відмінності з частоти госпіталізації 
з приводу ГКС, коронарної реваскуляризації чи комбіна-
ціі смерті, ГКС та ішемічного інсульту не виявлені. Після 
багатофакторного коригування, що включає показники 
вихідного рівня, перераховані в таблиці 1, і дані про при-
хильність до лікування, відмінності між тікагрелором і 
клопідогрелем по частоті подій MACE (скореговане ВР 
[сВР] 0,97; 95% ДІ 0,85–1,10) та іншим СС результатам 
втратили статистичну значущість (табл. 2) [9]. 

Безпека. У нескорегованих аналізах тікагрелор не 
був пов'язаний із статистично значимо більшим ризиком 
великої кровотечі порівняно з клопідогрелем (ВР 1,09; 
95% ДІ 0,93–1,27). Однак оцінка за допомогою повністю 
скоригованої моделі показала, що застосування тікагре-
лору було пов'язане з більш високим ризиком великої 
кровотечі  порівняно з клопідогрелем (сВР 1,51, 95% 
ДІ 1,29–1,78) (табл. 2), що в основному було зумовле-
но збільшенням частоти шлунково-кишкових (сВР 2,02; 
95% ДІ 1,52–2,68) і легеневих кровотеч (сВР 1,49; 95% 
ДІ 1,15–1,93) у групі тікагрелору. Крім того, тікагрелор 
був пов'язаний із статистично значимо більшим ризиком 
звернення у ВНД з приводу задишки як до, так і після 
коригування з урахуванням наявних чинників (сВР 1,98; 
95% ДІ 1,47–2,65) (табл. 2) [9]. 

Таблиця 3. Події МАСЕ протягом 1 року після ЧКВ з приводу ГКС з урахуванням прихильності до лікування, постійного 
дотримання рекомендацій та заміни антиагреганта [9]

Характеристика

МАСЕ, n/N (%) ВР (95% ДІ)

Вся когорта (N=11 185)  Клопідогрель (N=7109 ) Тікагрелор (N=4076 ) Тікагрелор vs 
клопідогрель

Прихильність

  MRA ≥80% 881/8584 (10,3) 550/5256 (10,5) 311/3328 (9,9) 1,00 (0,86-1,16)

  MRA <80% 366/2601 (14,1) 278/1853 (15,0) 88/748 (11,8) 0,88 (0,68-1,14)

  MRA ≥80% vs <80%, ВР (95% ДІ) 0,79 (0,69-0,90) 0,77 (0,66-0,89) 0,86 (0,67-1,11) НЗ

Постійне дотримання рекомендацій

  Так 697/6765 (10,3) 433/4186 (10,3) 264/2579 (10,2) 1,02 (0,87-1,20)

  Ні 550/4420 (12,4) 395/2923 (13,5) 155/1497 (10,4) 0,89 (0,73-1,09)

  Так vs ні, ВР (95% ДІ) 0,90 (0,80-1,01) 0,85 (0,74-0,98) 1,01 (0,81-1,24) НЗ

Заміна антиагреганта

  Так НЗ 6/92 (6,5) 47/521 (9,0) 1,49 (0,62-3,61)

  Ні НЗ 752/6947 (10,8) 322/3505 (9,2) 0,98 (0,86-1,12)

Так vs ні, ВР (95% ДІ) НЗ 0,56 (0,25-1,25) 0,88 (0,65-1,20) НЗ

НЗ - не застосовується.
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Зв'язок МАСЕ з прихильністю до лікування, по-
стійним дотриманням рекомендацій і заміною ан-
тиагреганта. Пацієнти, які отримували тікагрелор, 
демонстрували більш високу прихильність до терапії ін-
гібітором P2Y12-рецептора протягом цього досліджен-
ня, порівняно з групою клопідогрелю (3328 [81,6%] vs 
5256 [73,9%]; р<0,001 ). У другому півріччі лікування 
відзначалося зниження медіани MRA в обох групах; 
постійне дотримання рекомендацій щодо приймання 
інгібітора P2Y12-рецепторів протягом року лікування 
продемонстрували 2579 пацієнтів у групі тікагрелору 
(63,3%) і 4186 – у групі клопідогрелю (58,9%) (р<0,001) 
(табл. 3). При цьому показники частоти подій МАСЕ 
на тлі прийому тікагрелору і клопідогрелю істотно не 
розрізнялися, незалежно від прихильності до лікування, 
постійності дотримання рекомендацій та заміни антиа-
греганта (табл. 3). У повній когорті частота MACE була 
очікувано нижчою у пацієнтів з рівнем прихильності до 
терапії інгібітором P2Y12-рецептора ≥80% порівняно з 
прихильністю < 80% (сВР 0,79; 95% ДІ 0,69–0,90) [9]. 

Заміна інгібітора P2Y12-рецептора сталася у 571 па-
цієнта у групі тікагрелору (14,0%) і 162 пацієнтів, які 
отримували клопідогрель (2,3%) (табл. 1), і не була 
пов'язана з підвищеним ризиком MACE (сВР 0,56; 95% 
ДІ 0,25–1,25 – при первинному використанні клопидо-
грелю; сВР 0,88; 95% ДІ 0,65–1,20 – при первинному 
використанні тікагрелору) (табл. 3). Протягом 30 днів 
після відвідування ВНД у зв’язку з задишкою, 28 з 112 
пацієнтів, які приймали тікагрелор (25,0%), змінили 
антиагрегант; у групі клопідогрелю аналогічна заміна 
сталася в 1 випадку (1 з 115 пацієнтів, 0,9%, р<0,001). 
Аналогічним чином, більшість пацієнтів, які отриму-
вали тікагрелор, змінили антикоагулянт протягом 30 
днів після епізоду великої кровотечі (18 з 255 пацієнтів 
[7,1%] vs 2 з 439 [0,5%] відповідно; р<0,001) [9]. 

Аналіз чутливості (з використанням даних пацієнтів 
з таким самим вихідним рівнем ризику, propensity score–
matched analysis) також не виявив статистично значущої 
різниці між тікагрелором і клопідогрелем по частоті по-
дій МАСЕ (ВР 1,00; 95% ДІ 0,86–1,17), але підтвердив ви-
щий ризик великої кровотечі (ВР 1,52; 95% ДІ 1,24–1,87) 
і задишки (ВР 2, 42; 95% ДІ 1,70–3,45) при використанні 
тікагрелору. Відмінності за частотою МАСЕ та її компо-
нентів також були відсутні після коригування з урахуван-
ням індексу кардіоспецифічної коморбідності [9]. 

Результати аналізів частоти МАСЕ, великої кровоте-
чі і задишки у підгрупах, виділених з урахуванням віку 
пацієнтів, наявності/відсутності цукрового діабету, ве-
личини розрахункової швидкості клубочкової фільтра-
ції, групи ризику, показали результати, зіставні з резуль-
татами, отриманими в загальній вибірці пацієнтів.

 
Обговорення і висновки
У цьому великому, сучасному популяційному ко-

гортному дослідженні за участю пацієнтів, які перенес-
ли ЧКВ з приводу ГКС, амбулаторне застосування ті-
кагрелору не було пов'язане з більш низьким ризиком 
MACE порівняно з клопідогрелем, але асоціювалося з 
підвищеним ризиком великої кровотечі і задишки. Вод-
ночас, прихильність до лікування будь-яким інгібітором 
P2Y12-рецепторів була пов'язана з 21% зниженням від-
носного ризику MACE порівняно з відсутністю подібної 
прихильності [9]. 

Відмінність результатів роботи Turgeon et al. від резуль-
татів попередніх досліджень клопідогрелю і тікагрелору 
обумовлена різною методологією, різними вибірками па-
цієнтів, а також останніми досягненнями інтервенційної 
кардіології. Рандомізоване клінічне дослідження PLATO 
– основне дослідження тікагрелору при ГКС, було між-
народним дослідженням, у яке увійшли пацієнти з усіма 
можливими підтипами ГКС, з різними стратегіями ліку-
вання, при цьому ЧКВ виконувалися в основному з вико-
ристанням металевих стентів та СЛП першого поколін-
ня, до того ж результати дослідження PLATO включали 
і внутрішньолікарняні результати [3]. Велике наглядове 
реєстрове дослідження SWEDEHEART [14], чиї результа-
ти також розходяться з результатами дослідження Turgeon 
et al., не було обмежене пацієнтами з ГКС, які пройшли 
ЧКВ, у звіті про нього не вказаний відсоток пацієнтів, 
які отримали СЛП другого покоління, а інформація про 
тривалість застосування препаратів не підтверджувалася 
аналізом прихильності до лікування на основі відомостей 
про реалізацію рецептів і результатів опитування пацієн-
тів. Як і в дослідженні Turgeon et al., у SWEDEHEART 
[14] не враховувалися внутрішньолікарняні результати і 
враховувалися лише ті пацієнти, які дожили до виписки зі 
стаціонару. Дослідження Turgeon et al., у свою чергу, було 
обмежено хворими з ГКС, які перенесли ЧКВ, дожили до 
виписки зі стаціонару, вперше почали прийом інгібітора 
P2Y12-рецепторів і при цьому в більшості своїй отримали 
СЛП другого покоління, які мають покращений профіль 
безпеки, включаючи більш низький ризик тромбозу стен-
та [15]. Важливість останнього фактора підтверджується 
тим, що в когортному дослідженні Dutch CHANGE DAPТ 
за участю пацієнтів з ГКС, які пройшли ЧКВ з імпланта-
цією виключно СЛП другого покоління, статистично зна-
чущі відмінності за частотою MACE між тікагрелором і 
клопідогрелем також були відсутні [16]. У сукупності, ці 
дослідження показують, що в епоху СЛП другого поколін-
ня підвищена антитромбоцитарна активність тікагрелору 
може не призводити до підвищення ефективності ПАТ, 
особливо після виписки пацієнтів зі стаціонару. 

Другим важливим результатом дослідження Turgeon 
et al. було підвищення ризику великої кровотечі на тлі 
прийому тікагрелору. З огляду на те, що пацієнти, які 
перенесли АКШ під час індексної госпіталізації, виклю-
чалися з дослідження Turgeon et al., отриманий резуль-
тат узгоджується з підвищеним ризиком не пов'язаних з 
АКШ кровотеч у групі тікагрелору дослідження PLATO 
[3]. Крім того, вибірка пацієнтів у дослідженні Turgeon et 
al. складалася з осіб з більш високим ризиком кровотеч 
порівняно з учасниками клінічних досліджень, що під-
тверджується більш високою частотою великих кровотеч 
у групі тікагрелору порівняно з показником з PLATO (6,8 
vs 4,5%), незважаючи на більш суворе визначення кро-
вотечі, що використовується Turgeon et al., і виключення 
кровотеч (у тому числі перипроцедурні кровотечі), які 
сталися під час індексної госпіталізації [3]. Аналогіч-
ним чином, пацієнти у групі тікагрелору в 2 рази частіше 
зверталися у ВНД з приводу задишки порівняно з хвори-
ми з групи клопідогрелю. Хоча задишка, викликана ті-
кагрелором, зазвичай є тимчасовим і легким явищем, у 
багатьох пацієнтів вона персистує і знижує якість життя, 
що збільшує навантаження на систему охорони здоров'я, 
знижує прихильність до лікування і нерідко призводить 
до передчасного скасування препарату [3–6, 17]. 
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І, нарешті, дослідження Turgeon et al. показало, що при-
хильність до прийому інгібітору P2Y12-рецепторів була більш 
тісно пов'язана з ризиком MACE, ніж вибір конкретного анти-
агреганта. Цей висновок підтримує попередні спостереження, 
згідно з якими передчасне скасування інгібітору P2Y12-рецеп-
торів асоціюється з підвищеним ризиком смерті, повторної 
госпіталізації і тромбозу стента [18, 19]. Деякі фактори, пов'я-
зані з більш низькою прихильністю до прийому інгібіторів 
P2Y12-рецепторів, включаючи більш виражену коморбідність 
і використання пероральних антикоагулянтів, були більш по-
ширені у групі пацієнтів, які отримували клопідогрель у до-
слідженні Turgeon et al. Це частково могло пояснити менший 
рівень прихильності і постійності дотримання рекомендацій 
з лікування серед пацієнтів, які отримували клопідогрель, 
порівняно з хворими у групі тікагрелору. Отримані результа-
ти підкреслюють, як важливо регулярно питати пацієнтів, чи 
приймають вони призначені препарати відповідно до рекомен-
дацій лікаря, а також виявляти і усувати фактори, що вплива-
ють на прихильність, у тому числі високу вартість препаратів, 
побічні ефекти, а також незручності, пов'язані з кількістю та-
блеток або частотою прийому препарату. 

При інтерпретації результатів дослідження Turgeon et 
al. слід враховувати низку обмежень, включаючи наглядо-
вий характер дослідження; виключення випадків, які роз-
винулися під час індексної госпіталізації; а також спосіб 
оцінки тривалості лікування, прихильності і постійності 
дотримання рекомендацій (заснованій на припущенні, 
що пацієнти приймають усю отриману за рецептом кіль-
кість лікарського препарату), який може призвести до за-
вищення показника прихильності до лікування.

 
Висновок
Таким чином, Turgeon et al. встановили, що у великій 

репрезентативній популяційній когорті пацієнтів, які 
пройшли ЧКВ з приводу ГКС (як правило з використан-
ням СЛП другого покоління), застосування тікагрелору 
не було пов'язане зі зниженням ризику МАСЕ порівняно 
з клопідогрелем, але сприяло підвищенню ризику вели-
ких кровотеч і частоти звернення до ВНД з приводу за-
дишки. Також було показано, що для зниження ризику 
МАСЕ у зазначеній вибірці пацієнтів прихильність до 
лікування інгібітором P2Y12-рецепторів була важливі-
ша ніж вибір конкретного антиагреганта. 
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ЗРУЧНІСТЬ ЛІКУВАННЯ:
зменшення кількості та кратності 
прийому таблеток2, 4

ПІДВИЩЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ 
пацієнтів до лікування2, 4
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Тривала прихильність до подвійної антитромбоцитарної терапії —
ключовий фактор зниження ризику атеротромботичних подій2, 3

Інформація про препарат КОПЛАВІКС® таблетки, вкриті оболонкою. Склад. Діючі речовини клопідогрель, кислота ацетилсаліцилова; 
1 таблетка містить клопідогрелю гідросульфату у вигляді основи 75 мг та кислоти ацетилсаліцилової 75 мг. Лікарська форма. Таблетки, вкриті 
оболонкою. Фармакотерапевтична група. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину.  Код АТХ В01А С30. Показання. Профілактика 
атеротромботичних ускладнень у дорослих, які  вже приймають клопідогрель та ацетилсаліцилову кислоту (АСК). Для продовження терапії у разі: 
гострого коронарного синдрому без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без патологічного зубця Q на ЕКГ), у тому 
числі у хворих, яким було проведено стентування під час черезшкірного коронарного втручання; гострого інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST 
у хворих, які отримують медикаментозне лікування, та за можливості проведення тромболізису. Протипоказання: підвищена чутливість до діючих 
речовин або будь-якої допоміжної речовини; тяжка печінкова недостатність; гостра патологічна кровотеча, така як кровотеча з пептичної виразки 
або внутрішньочерепний крововилив; підвищена чутливість до нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ), бронхіальна астма, риніт, назальні 
поліпи; пацієнти з існуючим мастоцитозом, у яких застосування ацетилсаліцилової кислоти може викликати тяжкі реакції гіперчутливості 
(включаючи циркуляторний шок з припливами крові, артеріальну гіпотензію, тахікардію і блювання); тяжка ниркова недостатність; гострі пептичні 
виразки; геморагічний діатез; серцева недостатність тяжкого ступеня; одночасне застосування ацетилсаліцилової кислоти та метотрексату в дозах 
15 мг/тиждень і більше (у зв’язку з підвищенням гематологічної токсичності метотрексату – відбувається зниження ниркового кліренсу метотрексату 
протизапальними агентами і витіснення саліцилатами метотрексату зі зв’язку з протеїнами плазми); ІІІ триместр вагітності. Спосіб застосування та 
дози. Для перорального застосування. Препарат можна приймати незалежно від прийому їжі. Дорослим та людям літнього віку препарат Коплавік® 
призначають 1 раз на добу. Препарат Коплавікс® застосовують після того, як розпочато лікування клопідогрелем та АСК як окремими препаратами. 
Побічні реакції. Часті побічні реакції, що виникали під час монотерапії клопідогрелем, монотерапії АСК або при застосуванні клопідогрелю
у комбінації з АСК під час клінічних досліджень або повідомлення щодо яких надходили спонтанно: гематоми, носова кровотеча, шлунково-кишкові 

кровотечі, діарея, біль у животі, диспепсія, поява синців, кровотеча в місці проколювання. Застосування у період вагітності або годування 
груддю. Дані щодо клінічного застосування препарату Коплавікс® під час вагітності відсутні. Препарат Коплавікс® не слід застосовувати протягом 
І та ІІ триместрів вагітності, крім випадків, коли клінічний стан жінки вимагає лікування клопідогрелем/АСК. Через наявність у складі препарату 
Коплавікс® АСК його застосування протягом ІІІ триместру вагітності протипоказане. Під час застосування препарату Коплавік® слід припинити 
годування груддю. Діти. Безпека та ефективність застосування препарату Коплавікс® дітям (віком до 18 років) не встановлені. Не рекомендується 
призначати препарат Коплавікс® цій групі пацієнтів. Категорія відпуску. За рецептом.
Інформація подана скорочено. Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. 
Перед призначенням препарату обов’язково ознайомтесь з повною інструкцією для медичного застосування препарату.
Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ, лікарів та фармацевтичних працівників, а також для 
розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Матеріал призначений виключно для спеціалістів охорони здоров’я. 
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