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Незважаючи на значний прогрес у лікуванні 
пацієнтів з гострим коронарним синдромом 

(ГКС), досягнутий за останні кілька десятків років, 
серцево судинна (СС) патологія, як і раніше, лідирує 
серед причин смертності населення в усьому світі [1]. 
Одну з головних ролей у підвищенні ефективності лі-
кування пацієнтів з ГКС відіграє подвійна антитром-
боцитарна терапія (ПАТ). Міжнародні керівництва до-
сить чітко окреслюють основні підходи до терапії ГКС. 
Як відомо, ПАТ є основою терапії пацієнтів з ГКС [2] 
і використовується як у рамках консервативної терапії, 
так і за інвазивної стратегії ведення (черезшкірне коро-
нарне втручання [ЧКВ] або аортокоронарне шунтуван-
ня [АКШ]) [3, 4]. Цей підхід дозволяє знизити ризик 
розвитку повторних ішемічних подій (інфаркт міокар-
да [ІМ], СС смерть), а також ризик тромбозу стента в 
осіб, які пройшли ЧКВ, і має важливе значення для та-
ких пацієнтів [5–9].

Оскільки застосування пероральних антитромбо-
цитарних препаратів з метою профілактики ішемічних 
подій як у гострій і підгострій фазі, так і протягом пер-
шого року після перенесеного ГКС позитивно вплива-
ло на довгостроковий прогноз, більшість рекоменда-
цій у якості оптимальної тривалості ПАТ у пацієнтів 
з ІМ вказують 12 місяців [2, 10, 11]. Залишається від-
критим питання вибору між антиагрегантом з групи 
тієнопіридинів клопідогрелем і представником класу 
циклопентил-триазоло-піримідинів тикагрелором для 
застосування в рамках ПАТ разом з ацетилсаліциловою 
кислотою (АСК).

Первісна схема ПАТ включала застосування комбі-
нації АСК і тиклопідину, яка довела перевагу над моно-
терапією АСК або лікуванням комбінацією АСК + вар-
фарин у запобіганні ішемічних подій після ГКС [12, 13]. 
Однак через гематологічні побічні ефекти тиклопідину 
йому на зміну прийшов клопідогрель [14]. Наступним 
етапом еволюції антитромбоцитарних препаратів стала 
поява тикагрелору [15, 16].

Роль тикагрелору в разі його використання у складі 
ПАТ вивчалася у масштабному рандомізованому клініч-
ному дослідженні (РКД) PLATelet inhibition and patient 
Оutcomes (PLATO, n=18 624), до якого увійшли паці-
єнти з ГКС (з інвазивною та консервативною стратегі-
єю ведення). У дослідженні PLATO вивчалася гіпотеза 
про те, що застосування тикагрелору веде до зниження 
ризику повторних тромботичних ускладнень у великій 
популяції пацієнтів з ГКС порівняно з клопідогрелeм, 
і що цього вдасться досягти на тлі прийнятної з клініч-
ної точки зору частоти кровотеч і загального профілю 
безпеки [17]. У даному дослідженні терапія тикагрело-
ром протягом 12 міс була пов’язана зі зниженням ри-
зику комбінованої кінцевої точки, що включала смерть 
від СС причин, нефатальний ІМ та інсульт, порівняно з 
клопідогрелем (9,8 vs 11,7%, відношення ризиків [ВР] 
0,84; 95% довірчий інтервал [ДІ] 0,77–0,92; р<0,001), а 
також зі значним зниженням ризику визначеного тром-
бозу стента у пацієнтів після ЧКВ (ВР 0,67, 95% ДІ 

0,50–0,91, р=0,009). Ризик розвитку нефатального ІМ 
знизився на 16% (ВР 0,84, 95% ДІ 0,75–0,95, p=0,005), 
ризик смерті від СС причин – на 21% (ВР 0,79, 95% 
ДІ 0,69–0,91, p=0,001), загальна смертність – на 22% 
(ВР 0,78, 95% ДІ 0,69–0,89, p<0,001) без значного під-
вищення частоти великих кровотеч (ВР 1,04, 95% ДІ 
0,95–1,13, p=0,43) [17]. Показник net clinical benefit, що 
враховує і ефективність (смерть/ІМ/інсульт), і безпеку 
(великі кровотечі) терапії, вказував на перевагу тика-
грелору як через 30 днів лікування (зниження ризику 
смерті/ІМ/інсульту/великої кровотечі на 13%, p=0,026), 
так і протягом усього періоду дослідження [18]. Ана-
логічним чином, застосування тикагрелору порівняно 
з клопідогрелем продемонструвало достовірне знижен-
ня ризику розвитку подій первинної кінцевої точки до-
слідження як через 30 днів лікування, так і в решти до-
слідження: відносне зниження ризику в перші 30 днів 
становило 12%, зниження показника за період з 31-го 
по 361-й день досягло 20% [17].

Результати дослідження PLATO стали підставою 
для перегляду міжнародних рекомендацій щодо веден-
ня пацієнтів з ГКС.

Рандомізовані клінічні дослідження є основою 
доказової бази і стандартом доведення ефективності 
та профілю безпеки терапії, однак характеризуються 
низкою неминучих обмежень, що накладаються вимо-
гами протоколу дослідження. Отже, післяреєстраційні 
спостереження дослідження в умовах реальної клініч-
ної практики дають змогу отримати дані про застосу-
вання терапії, доповнюючи результати рандомізованих 
контро льованих клінічних досліджень.

Однією з таких робіт стало наглядове дослідження, 
проведене Sahlen et al., у якому були вивчені результати 
терапії тикагрелором або клопідогрелем у поєднанні з 
АСК в умовах реальної клінічної практики у пацієнтів з 
ГКС, включених в регістр SWEDEHEART [19].

Регістр SWEDEHEART [19]
Регістр SWEDEHEART є базою даних пацієнтів, 

що надходять до лікарень Швеції, які надають невід-
кладну кардіологічну допомогу, з підозрою на ГКС (71 
лікарня). Цей регістр відрізняється високою якістю і ве-
ликою точністю перенесення даних – відповідно до зві-
ту незалежного експерта збіг відомостей, занесених до 
реєстру, з інформацією в вихідній документації стано-
вить 96%. Для свого аналізу Sahlen et al. використову-
вали відомості про всіх пацієнтів віком 18 років і стар-
ших з діагнозом гострого ІМ, підтвердженого аналізом 
на кардіомаркери, яким при виписці призначалася ПАТ 
у вигляді комбінації АСК з тикагрелором або клопідо-
грелем, за період з 1 січня 2010 по 31 грудня 2013 року. 
Критеріями виключення були: госпіталізація з приводу 
ІМ в анамнезі, лікування пероральними антикоагулян-
тами або АКШ під час індексної госпіталізації. 

Первинною кінцевою точкою дослідження була 
комбінація подій, що включала смерть, повторну гос-
піталізацію з приводу ІМ або інсульт. Вторинними 



кінцевими точками були окремі компоненти первинної 
кінцевої точки. При аналізі випадків ІМ використову-
вався 28-денний період без реєстрації інфарктів, який 
починався в момент виписки і пояснювався дослідника-
ми як спроба виключити з аналізу ранні явища, пов’я-
зані з транспортуванням пацієнта зі стаціонару, і тим 
самим знизити ризик дворазового обліку індексного 
ІМ, а також впливу стандартної ситуації з повторним 
використанням початкового діагнозу (ІМ) при ранній 
повторній госпіталізації постінфарктного пацієнта, не-
залежно від реальної причини госпіталізації. Кінцевою 
точкою безпеки була кровотеча, що призводила до пов-
торної госпіталізації, або пов’язані з ЧКВ кровотечі на 
стаціонарному етапі лікування.

У цілому, в аналіз увійшли дані 45 073 пацієнтів, з 
котрих 11 954 отримували тикагрелор і 33 119 – клопі-
догрель. Відмінності між групами тикагрелору і клопі-
догрелю стосувалися віку (67 vs 71 рік), статі (71,5 vs 
65,2% чоловіків), типу ГКС (46,7 vs 31,4% випадків ІМ 
з підйомом сегмента ST [ІМпST]) і передбачуваної три-
валості ПАТ (табл.) [19]. 

Для аналізу всіх кінцевих точок використовували 
модель пропорційного ризику Кокса зі змішаними ефек-
тами. Один з аналізів чутливості був заснований на оцін-
ці результатів через рік спостереження; враховуючи ре-
комендації до застосування тикагрелору в Україні (ПАТ 
упродовж року після ГКС), ці результати представляють 
особливий інтерес. Через рік спостереження події пер-
винної кінцевої точки були зареєстровані у 5,6 пацієнтів 
на 100 людино-років у групі тикагрелору і у 16,8 пацієнтів 
на 100 людино-років на рік у групі клопідогрелю (скори-
гований ВР 0,85, 95% ДІ 0,77–0,94) (рис. 1) [20].

Зниження відносного ризику загальної смерті, ІМ 
та інсульту в даному дослідженні становило 15%, що 
відповідає результатам, отриманим в РКД PLATO, у 
якому зниження відносного ризику СС смерті, ІМ та 
інсульту на тлі лікування тикагрелором (порівняно 
з клопідогрелем) досягло 16% (ВР 0,84, 95% ДІ 0,77–
0,92; р<0,001) [17,19].

Таким чином, результати першої з моменту публі-
кації дослідження PLATO великомасштабної оцінки 
клінічних результатів у пацієнтів з ГКС, які отриму-
вали клопідогрель або тикагрелор в умовах реальної 
клінічної практики, підтвердили, що застосування 
тикагрелору разом з АСК після виписки зі стаціонару 
супроводжується зниженням ризику подій первинної 
кінцевої точки порівняно з лікуванням клопідогрелем.

Регістр SHEFFIELD [11]
Другим важливим реєстровим дослідженням 

ефектів антиагрегантів у пацієнтів з ГКС став аналіз 
даних регістру SHEFFIELD, проведений для оцінки 
і порівняння результатів застосування тикагрелору, 
прасугрелю і клопідогрелю. Цей регістр включав дані 
послідовних пацієнтів, що надходили на лікування до 
катетеризаційної лабораторії кардіоторакального цен-
тру в Південному Йоркширі і пройшли процедуру коро-

нарної ангіографії з приводу ГКС в інтервалі між січнем 
2009 і червнем 2015 року. Медикаментозна терапія, що 
призначалася учасникам, залишалася на розсуд дослід-
ника, але мала відповідати рекомендаціям локальних, 
національних і міжнародних керівництв. Усім пацієн-
там з ГКС, як зазвичай, призначалася ПАТ у вигляді 
комбінації АСК + клопідогрель/прасугрель/тикагрелор 
тривалістю 12 міс. Залежно від другого компонента 
ПАТ, призначеного при вступі до катетеризаційної ла-
бораторії, пацієнтів розподіляли в групи клопідогрелю, 
прасугрелю і тикагрелору. Під час ЧКВ усім пацієнтам 
імплантували стенти з лікарським покриттям другого 
покоління або металеві стенти (на розсуд лікаря). У 
дослідження включалися всі пацієнти, які надходили, 
критеріїв виключення не було. Основною метою дослі-
дження був аналіз загальної смертності і частоти роз-
витку тромбозу стента. Результати лікування клопідо-
грелем і тикагрелором порівнювали у всіх пацієнтів з 
ГКС; усі три антиагреганти порівнювали у пацієнтів у 
підгрупі ІМпST.

У цілому було проаналізовано дані 10 793 пацієн-
тів з ГКС, які пройшли коронарографію (середній вік 
63,6±12,7 року; 70% пацієнтів – чоловіки). Близько 
2/3 (64%) процедур були виконані з приводу ГКС без 
підйому сегмента ST (ГКСбпST), решта – 1/3 (36%) – 
з приводу ІМпST. У загальній когорті пацієнтів з ГКС 
43% (n=4653) отримували клопідогрель, 46% (n=4917) 
– тикагрелор і 11% (n=1223) –прасугрель. У групі пра-
сугреля у 93% пацієнтів (n=1136) був ІМпST і лише у 
7% (n=87) – ГКСбпST, тому ефекти препарату аналізу-
валися тільки у підгрупі хворих з ІМпST. 

Загальна смертність упродовж року. За даними 
регістру SHEFFIELD, використання тикагрелору асо-
ціювалося з достовірним зниженням відносного ризи-
ку смерті від усіх причин на 18% порівняно з клопі-
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Рисунок 1. Первинна кінцева точка (регістр SWEDEHEART)
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догрелем у загальній популяції пацієнтів з ІМпST та 
ГКСбпST (скоригований ВР 0,82, 95% ДІ 0,71–0,96, 
р=0,01) (рис. 2) [11]. За даними численного множинно-
го аналізу, застосування клопідогрелю було незалежним 
фактором ризику смерті в досліджуваній популяції хво-
рих (ВР 1,188, 95% ДІ 1,020–1,382, р=0,03).

При вивченні даних 3920 пацієнтів з ІМпST ви-
користання прасугреля або тикагрелора порівняно з 
клопідогрелем також було пов’язано з достовірно мен-
шим рівнем загальної смертності протягом року ліку-

вання (рис. 3) [11]: у цій групі пацієнтів терапія тика-
грелором або прасугрелем порівняно з клопідогрелем 
знижувала ризик смерті від усіх причин на 30 і 35% 
відповідно (скоригований ВР 0,70 [95% ДІ 0,61–0,99; 
р=0,05] і 0,65 [95% ДІ 0,48–0,89; р=0,007] для тикагре-
лору і прасугрелю відповідно).

Тромбоз стента. З усіх пацієнтів з ГКС 7595 (70%) 
пройшли ЧКВ; з них 2880 (38%) пацієнтів отримували 
клопідогрель, 3493 (46%) – тикагрелор, інші 1222 (16%) 
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АК – антагоністи кальцію; БАБ – β-адреноблокатори; ХПС – хвороба периферичних судин; БРА – блокатори рецепторів ангіотензину II; ІАПФ – інгібітори 
ангіотензинперетворюючого ферменту; МКД – міжквартильний діапазон; ГКСпST – ГКС з підйомом сегмента ST; рСКФ – розрахункова швидкість клубочкової 
фільтрації; ЦД – цукровий діабет; СН – серцева недостатність; ФП – фібриляція передсердь; ХОЗЛ – хронічне обструктивне захворювання легень.
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73,6 83,8 50,9

5,8 3,7 10,3

5,8 4,3 9,2

90,5 91,1 90,2

16,2 14,0 17,0

1,1 0,5 1,3

80,3 84,4 78,8

24,4 16,8 27,1

Вік (років), середнє значення (МКД) 

Демографічні дані і фактори ризику 

Чоловіки, %

ГКСпST, %

Клас по Killip >1 під час надходження, %

ЦД, %

рШКФ, мл/хв/1,73 м2, середнє значення (МКД) 

АГ, %

Анамнез

ІМ, %

ЧКВ, %

АКШ, %

СН, %

ХПС, %

Ішемічний інсульт, %

Госпіталізація з приводу кровотеч, % 

ХОЗЛ, % 

Стаціонарне лікування

Інотропна підтримка, % 

Діуретики, % 

Коронарографія, % 

ЧКВ, %

ФП, яка вперше виникла, % 

Препарати при виписці 

АСК, %  

Передбачувана тривалість ПАТ

 3 міс, % 

 6 міс, % 

 12 міс, % 

 Постійно, % 

 Не визначена при виписці, % 

БАБ, %

АК, %

Дигоксин, %

ІАПФ/БРА, % 

Діуретики, % 

Статини, % 92,1 96,2 90,6

Таблиця. Вихідні характеристики пацієнтів з регістру SWEDEHEART [19]
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Рисунок 3. Загальна смертність серед пацієнтів з ІМпST 
(тикагрелор/прасугрель vs клопідогрель) [11]

Рисунок 2. Загальна смертність серед пацієнтів з ГКС 

(тикагрелор vs клопідогрель) [11]
ВЗР – відносне зниження ризику

Рисунок 4. Частота тромбозу стента серед пацієнтів з ГКС 
(тикагрелор vs клопідогрель) [11]

ВЗР – відносне зниження ризику
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Час (дні)

отримували прасугрель. Серед пацієнтів з ГКС і ЧКВ 
у 78 (1,0%) був зареєстрований визначений тромбоз 
стента протягом 12 місяців після ЧКВ, у тому числі у 24 
(31%) – гострий (<24 год), у 32 (41%) – підгострий (1–30 
днів) і у 22 (28%) – пізній (31–365 днів) тромбоз стента. 
Використання тикагрелору було пов’язано з достовірно 
більш низькою частотою визначеного тромбозу стента 
протягом року порівняно з клопідогрелем (рис. 4).

Зниження відносного ризику розвитку тромбо-
зу стента (скоригований ВР 0,51) становило 49% у 
групі тикагрелору порівняно з групою клопідогре-
лю [11]. За даними множинного регресійного аналі-
зу, клопідогрель був незалежним чинником ризику 
розвитку визначеного тромбозу стента.

Таким чином, аналіз регістру SHEFFIELD, що 
включив дані 10 793 пацієнтів з ГКС з реальної клініч-
ної практики, показав таке [11]:

- терапія тикагрелором пов’язана із зниженням ри-
зику смерті від усіх причин порівняно із застосуванням 
клопідогрелю у разі використання інвазивної стратегії 
ведення пацієнтів з ГКС;

- терапія тикагрелором і прасугрелем пов’язана із 
зниженням ризику смерті від усіх причин порівняно з 
клопідогрелем у когорті пацієнтів з ІМпST; 

- у всіх пацієнтів з ГКС терапія тикагрелором та-
кож пов’язана з меншим ризиком розвитку тромбозу 
стента порівняно з клопідогрелем.

Крім даних про результати застосування різних 
антиагрегантів при ГКС в умовах реальної клінічної 
практики, реєстрові дослідження SWEDEHEART і 
SHEFFIELD простежили динаміку лікарських переваг 
при виборі другого компонента ПАТ протягом досліджу-
ваного періоду часу. Так, згідно з даними Gosling et al.  
(реєстр SHEFFIELD), у ході дослідження спостеріга-
лася поступова еволюція використовуваних схем ліку-
вання від застосування клопідогрелю як єдиного пред-
ставника класу інгібіторів P2Y12-рецепторів у 2009 р., 
через впровадження прасугрелю у 2010 р. (переважно 
для пацієнтів з ІМпST) і, нарешті, до все більш широ-
кого використання тикагрелору як препарату першої 
лінії, починаючи з лютого 2012 року [11]. Аналогічна 
динаміка відзначалася під час аналізу даних регістру 
SWEDEHEART: до 2016–2017 рр. частки пацієнтів з ІМ 
без підйому і з підйомом сегмента ST віком до 80 років, 
які отримували тикагрелор, досягли 75 і 90% відповід-
но (рис. 5, 6) [21]. Таким чином, реальні дані узгоджу-
ються з рекомендаціями наукових посібників з вибору 
антиагрегантів для лікування ГКС. 

На цей час необхідність проведення ПАТ протя-
гом 12 міс після перенесеного ГКС підтримується ре-
комендаціями всіх діючих кардіологічних посібників  
[2, 4, 22]. Для цього, відповідно до керівництва Євро-
пейської кардіологічної спільноти (ESC) з реваскуля-
ризації міокарда (2014), усім пацієнтам (за відсутності 
протипоказань), які отримують інвазивне лікування 



ГКС, на додаток до АСК слід призначати один з інгі-
біторів P2Y12-рецепторів тромбоцитів [4]. Згідно з ке-
рівництвом ESC з ведення ІМпST (2017), пацієнтам, які 
проходять первинне ЧКВ, тикагрелор рекомендується 
як препарат, що має переваги перед клопідогрелем [22]. 
Згідно з керівництвом ESC з ведення ГКСбпST (2015), у 
разі призначення ПАТ пацієнтам з ГКСбпST помірного 
і високого ішемічного ризику, які отримують будь-яке 
(інвазивне або консервативне) лікування, у разі вибору 
між клопідогрелем і тикагрелором перевагу слід відда-
вати тикагрелору, у тому числі пацієнтам, які спочатку 
отримували клопідогрель [2].

Висновок
Результати реєстрових досліджень SWEDEHEART 

і SHEFFIELD демонструють перевагу тикагрелору 
над клопідогрелем у зниженні ризику серцево-судин-
них ускладнень у хворих з ГКС, підтверджують дані, 
отримані у великому РКД PLATO і підтримують ре-
комендації діючих посібників ESC із застосування ти-
кагрелору як препарату першого вибору у разі про-
ведення ПАТ протягом року (12 місяців) у пацієнтів 
після ГКС.
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Рисунок 5. Тенденція у призначенні інгібіторів P2Y12-рецепторів у разі 
виписки у пацієнтів з ІМбпST віком до 80 років (2011–2016 рр.) [21]

Рисунок 6. Тенденція у призначенні інгібіторів P2Y12-рецепторів у разі 
виписки у пацієнтів з ІМпST віком до 80 років (2011–2016 рр.) [21]
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ПАЦІЄНТІВ
з ГКС
ПЕРЕВАГА*
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НАД КЛОПІДОГРЕЛЕМ

МОЖЕ МАТИ

ЗНАЧЕННЯ

Розширює межі можливостей антитромбоцитарної терапії при ГКС

Розширює межі можливостей 
антитромбоцитарної терапії при ГКС

Коротка інформація щодо медичного застосування препарату БРИЛІНТА (тикагрелор), 90 мг.
Фармакотерапевтична група: Антитромботичний засіб. Інгібітори агрегації тромбоцитів, окрім гепарину Показання для застосування: Застосування препарату Брилінта одночасно з 
ацетилсаліциловою кислотою (АСК) показано для попередження атеротромботичних подій у дорослих пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС). Протипоказання. Гіперчутливість до діючої 
речовини або будь-якої з допоміжних речовин. Активна патологічна кровотеча. Внутрішньочерепний крововилив в анамнезі. Порушення функції печінки помірного та тяжкого ступеня. Одночасне 
застосування тикагрелору з потужними інгібіторами CYP3А4 (наприклад кетоконазолом, кларитроміцином, нефазодоном, ритонавіром та атазанавіром) протипоказане, оскільки їх одночасне 
застосування може призвести до значного збільшення експозиції тикагрелору. Вагітність та період годування груддю. Дитячий вік. Спосіб застосування та дози. Дозування. Пацієнтам, які 
приймають препарат Брилінта, слід також щодня приймати АСК у підтримуючій дозі 75 – 150 мг, якщо для цього немає особливих протипоказань. Лікування препаратом Брилінта потрібно 
розпочинати із разової навантажувальної дози 180 мг (дві таблетки по 90 мг) та надалі  приймати по 90 мг двічі на добу. Рекомендована тривалість лікування препаратом Брилінта у дозі 90 мг для 
пацієнтів з ГКС становить 12 місяців за відсутності клінічних показань для передчасного припинення лікування. Спосіб застосування. Для перорального застосування. Препарат Брилінта можна 
застосовувати незалежно від прийому їжі. Для пацієнтів, які не можуть проковтнути таблетку цілою, таблетку можна подрібнити в порошок, змішати з половиною склянки води, і відразу випити. 
Склянку необхідно промити, використавши ще півсклянки води і випити вміст склянки. Суміш також можна вводити через назогастральний зонд (СН8 або більше). Важливо промити 
назогастральний зонд водою після введення суміші. Побічні реакції. Повна інформація щодо можливих небажаних явищ при застосуванні препарату Брилінта див. в Інструкції для медичного 
застосування. Найбільш частими побічними реакціями, про які повідомляли у пацієнтів, які отримували лікування тикагрелором, були кровотеча і задишка. Умови відпуску. За рецептом. 
Упаковка. По 14 таблеток у блістері. По 1 блістеру або 4 блістери у картонній коробці разом з інструкцією до застосування. Термін придатності 3 роки. Реєстраційне посвідчення  
№ UA/12164/01/01. Текст складено відповідно до Інструкції для медичного застосування препарату Брилінта, затвердженої Наказом МОЗ України  №2283 від 14.11.2019, термін 
необмежений з 06.04.2017.  Для отримання більш детальної інформації щодо призначення препарату Брилінта слід ознайомитися з Інструкцією для медичного застосування лікарського 
засобу.  Ця інформація для лікарів. Призначена виключно для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики, а також для розміщення у спеціалізованих виданнях, 
рекомендованих для медичних установ та спеціалістів охорони здоров’я. 
Якщо у Вас, у Вашого пацієнта, родича трапився випадок виникнення побічної реакції або випадок відсутності ефекту на будь-який з продуктів компанії АстраЗенека, будь ласка, повідомте про це в 
ТОВ «АстраЗенека Україна» по телефону: +38 (044) 391 52 82 (запросити відповідального за фармаконагляд) або ел. поштою: PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com.
А також, ви можете повідомити нам цю інформацію скориставшись вебрепортингом: https://aereporting.astrazeneca.com/content/WebsiteServices/Global/286-globalaereporting-com/ua/ua/home.html?Ukraine
Пройдіть за посиланням та дотримуйтесь інструкції.

Брилінта – торгова марка компанії АстраЗенека.

© AstraZeneca 2017–2020
За повною інформацією звертатися до ТОВ «АстраЗенека Україна»:
01033, м. Київ, вул. Сім’ї Прахових, 54, тел. +38 (044) 391 52 82, факс +38 (044) 391 52 81.

ГКС – гострий коронарний синдром.
*  У дослідженні PLATO аналіз вторинної кінцевої точки продемонстрував, що Брилінта знижує відносний ризик серцево-судинної смерті на 21% (абсолютне зниження 

ризику на 1,1%) у порівнянні з клопідогрелем через 12 місяців терапії (р=0,001) (Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.)
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