
Ведение пациентов с острой тромбоэмболией легочной 
артерии: краткий обзор руководства ESC (2019)

Тактика ведения пациентов с сахарным диабетом/
преддиабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями или 
риском их развития: краткий обзор совместного руководства 
ESC и EASD (2019)

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.
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Незважаючи на вдосконалення фармакологічних ме-
тодів лікування та ендоваскулярних технологій, досяг-
нення інтервенційної кардіології, впровадження ранньої 
інвазивної тактики лікування та полегшення доступу 
до високотехнологічної допомоги, серцево-судинні (СС) 
захворювання (ССЗ) у цілому і гострий коронарний син-
дром (ГКС) зокрема залишаються основною причиною 
смертності і провідною проблемою охорони здоров'я в 
багатьох країнах світу [1]. Прагнучі вирішити або хоча б 
полегшити тягар цієї проблеми, міжнародні кардіологічні 
спільноти розробляють і регулярно оновлюють практич-
ні керівництва з ведення пацієнтів з ГКС, засновані на 
аналізі найбільш достовірних і актуальних даних, отри-
маних у ході відповідних інтервенційних та спостереж-
них досліджень, метааналізів, систематичних оглядів 
наукової літератури тощо. Діючі керівництва з ведення 
пацієнтів з ГКС рекомендують максимально швидке від-
новлення коронарного кровотоку за допомогою невід-
кладного інвазивного втручання протягом 2 годин після 
встановлення діагнозу інфаркт міокарда (ІМ) з підйомом 
сегмента ST (ІМпST) та у пацієнтів з ГКС без підйому 
сегмента ST (ГКСбпST) дуже високого ризику, а також 
ранню інвазивну стратегію (тобто виконання коронарної 
ангіографії протягом 24–72 год після діагностики ГКС) 
як основну стратегію для пацієнтів з ГКС без підйому 
сегмента ST (ГКСбпST) високого та проміжного ризику 
[2, 3, 21]. Однак, незважаючи на доведене в численних 
дослідженнях суттєве полегшення перебігу, поліпшен-
ня наслідків і зниження смертності в результаті засто-
сування ранньої інвазивної тактики і реваскуляризації 
міокарда при ГКС, до цього часу значна частина пацієн-
тів з указаним синдромом з тих чи інших причин отри-
мує лише консервативну терапію [4–7]. При цьому, якщо 
частота виконання процедур коронарної реваскуляризації 
при ІМпST за останні роки значно збільшилася, то часто-
та інвазивних втручань при першій госпіталізації з при-
воду ГКСбпST залишається на стабільно недостатньому 
рівні. Так, у дослідженні CURE консервативне лікуван-
ня отримали 62,5% пацієнтів з ГКСбпST, а в досліджен-
ні PLATO коронарна реваскуляризація не проводилася у 
26% пацієнтів з тим же типом ГКС [8, 9]. При цьому до-

ведено, що пацієнти з ГКСбпST, які не пройшли коронар-
ну реваскуляризацію, відрізняються підвищеним ризиком 
небажаних СС явищ і гіршими наслідками/прогнозом, 
включаючи короткострокову і довгострокову смертність, 
ніж хворі після реваскуляризації міокарда [10, 11].

Причини і передумови, що визначають вибір такти-
ки ведення пацієнта з ГКС, можна розділити на чотири ос-
новні групи: клінічні, демографічні, організаційні та еко-
номічні. При цьому клінічні фактори, що призводять до 
вибору консервативного методу лікування, часто одночас-
но пов'язані зі збільшенням як ішемічного ризику, так і ри-
зику геморагічних подій [1]. На підставі даних з реєстро-
вих досліджень, усереднений профіль пацієнта з ГКС, 
який не отримає інвазивне лікування, виглядає так: хворий 
віком понад 75 років з перенесеним гострим порушенням 
мозкового кровообігу, анамнезом ішемічної хвороби сер-
ця, гострої або хронічної серцевої недостатності, з су-
путнім цукровим діабетом, хронічною хворобою нирок, 
анемією, наявністю кровотечі в анамнезі, а також з про-
типоказаннями до застосування тромболітичної терапії 
та/або проведення черезшкірного коронарного втручання 
(ЧКВ) [1, 6, 7, 13]. За даними регістра MONICA/KORA, 
жорсткими предикторами вибору неінвазивної страте-
гії ведення пацієнтів з ГКС є: ІМ без підйому сегмен-
та ST (ІМбпST), зниження фракції викиду лівого шлуноч-
ка, наявність блокади ніжки пучка Гіса, низький пік рівня 
креатинфосфокінази, а також жіноча стать [6].

Важливу роль у виборі тактики лікування відіграє і вік 
пацієнта з ГКС [6]. Так, згідно з регістром CRUSADE, ін-
вазивне лікування ГКСбпST отримали 40,1% хворих ві-
ком 75–89 років і 12,6% пацієнтів старших за 90 років 
[14]. У регістровому дослідженні MONICA/KORA час-
тота відмови від інвазивної тактики лікування станови-
ла 10,7% у пацієнтів з ГКС віком 28–65 років, 17,7% – 
віком 65–74 роки і 35,8% – віком 75–84 роки [6]. Більш 
того, за даними Orenes-Piñero et al. вік понад 75 років є 
самостійним предиктором вибору консервативної такти-
ки ведення ГКСбпST [4].

Відтак, з огляду на високу частоту реалізації консерва-
тивної тактики ведення ГКС, оптимізація фармакологічної 
терапії є одним із головних завдань сучасної кардіології.

Неінвазивне лікування ГКС: 
основні напрями оптимізації 

антитромботичної терапії
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Оптимізація антитромботичної терапії  
у пацієнтів з ГКС
Згідно з сучасними рекомендаціями з ведення па-

цієнтів з ГКС, особам, які не підлягають проведенню 
інвазивних втручань, слід перебувати під безперерв-
ним наглядом з метою виявлення змін клінічної кар-
тини і показників гемодинаміки, що вказують на не-
обхідність корекції вибраної тактики ведення, а також 
отримувати оптимальну антитромботичну терапію, що 
включає подвійну антитромбоцитарну терапію (ПАТ) 
і антикоагулянтну терапію, у тому числі з метою вто-
ринної профілактики повторних ішемічних подій 
[2, 3]. Рекомендації з ПАТ у разі консервативного ліку-
вання ГКС включають призначення ацетилсаліцилової 
кислоти (АСК) у поєднанні з тикагрелором (90 мг 2 рази 
на добу) або клопідогрелем (75 мг/доба; прасугрел у па-
цієнтів, які отримують консервативне лікування ГКС, 
не застосовується) у більшості пацієнтів як мінімум 
на 12 міс [2, 3, 16], при цьому дозволяється розглядати 

збільшення тривалості ПАТ (зі зниженням дози тикагре-
лора до 60 мг 2 рази на добу через 12 міс після індексної 
події) на термін до 36 міс у пацієнтів з високим ішеміч-
ним та низьким геморагічним ризиком або зменшення 
термінів ПАТ в осіб з дуже високим ризиком крово-
теч (наприклад, з оцінкою за шкалою PRECISE-DAPT 
≥25 балів) [2, 3, 15, 16] (рис. 1).

Мінімальна тривалість ПАТ, допустима для пацієн-
тів з ГКС і дуже високим геморагічним ризиком у рам-
ках консервативної тактики ведення, становить 1 міс [15, 
16]. При консервативному лікуванні осіб з ГКС велике 
значення має правильний вибір другого антитромбоци-
тарного препарату на додаток до АСК з метою застосу-
вання в рамках ПАТ. Згідно з діючими рекомендаціями, в 
подібній ситуації більшості пацієнтів слід застосовувати 
тикагрелор 90 мг 2 рази на добу, у той час як викори-
стання клопідогрелю має бути обмеженим хворими, які 
не можуть використовувати тикагрелор внаслідок про-
типоказань (таких як внутрішньочерепний крововилив в 
анамнезі або триваюча кровотеча) або отримують довго-
строкову пероральну антикоагулянтну терапію [16].

Основу представленої рекомендації становили ре-
зультати опорного дослідження тикагрелору PLATO 
і, зокрема, заздалегідь запланованого субаналізу да-
них учасників PLATO, яких дослідники початково (пе-
ред рандомізацією) віднесли до категорії осіб, які 
відповідають критеріям проведення неінвазивної тера-
пії ГКС [17]. Ця когорта включила 5216 пацієнтів (28% 
від загальної вибірки дослідження PLATO), з яких 2601 
і 2615 осіб були рандомізовані для прийому тикагрело-
ру (навантажувальна доза 180 мг, потім 90 мг 2 рази на 
добу) і клопідогрелю (навантажувальна доза 300 мг, по-
тім 75 мг/доба) відповідно. Згідно з дизайном PLATO, 
дослідження охопило пацієнтів з ІМпST, запланованих 
на проведення первинного ЧКВ, і осіб з ГКСбпST, у 
яких з моменту розвитку симптомів пройшло не біль-
ше 24 год. Для зарахування в дослідження від пацієн-
тів з ГКСбпST вимагалась наявність як мінімум двох з 
наданих трьох критеріїв: депресія або тимчасовий під-
йом сегмента ST як мінімум на 1 мм у двох або більше 
суміжних відведеннях, позитивний результат аналізу на 
біомаркери некрозу міокарда і наявність одного додат-
кового фактора ризику з даного переліку: вік понад 60 
років, перенесений ІМ або аорто-коронарне шунтування 
(АКШ), захворювання сонної артерії, наявність в анам-
незі ішемічного інсульту, транзиторної ішемічної атаки, 
стенозу сонної артерії, реваскуляризації головного моз-
ку, цукрового діабету, захворювання периферичних ар-
терій або хронічної хвороби нирок (кліренс креатиніну 
<60 мл/хв). Основними критеріями виключення були 
протипоказання до прийому тикагрелору/клопідогре-
лю, фібриноліз упродовж останніх 24 год, показання до 
пероральної антикоагулянтної терапії, потреба в діалізі, 
клінічно значуща анемія або тромбоцитопенія [17].

У більшості пацієнтів з когорти неінвазивної те-
рапії остаточний діагноз при виписці звучав як ІМб-
пST або нестабільна стенокардія, і 451 пацієнту (218 па-
цієнтів у групі тикагрелору і 233 – у групі клопідогрелю) 
був поставлений діагноз ІМпST. Медіанний вік учасни-
ків, які отримували консервативне лікування ГКС, ста-

Рис. 1.  Алгоритм ПАТ для пацієнтів з ГКС, які отримують 
медикаментозне лікування
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Час з 

початку 
лікування Ні      Так    

1 міс  

3 міс

6 міс 

12 міс 

30 міс

АБО 
А Т

А К

А К

*

12 міс ПАТ

Клас IA

≥1 міс ПАТ
Клас IIa, C

АБО 
А Т

А К *

Продовження ПАТ 
більше 12 міс 

у пацієнтів с ІМ 
в анамнезі

Клас IIb, B

К ТА   - АСК - клопідогрель - тикагрелор 

Високий геморагічний ризик – це високий ризик кровотечі під час ПАТ 
(наприклад, оцінка за шкалою PRECISE-DAPT ≥ 25 балів). 
Кольорове кодування відповідає класам рекомендацій за ESC (зелений – 
клас I, жовтий – клас IIa, помаранчевий – клас IIb). 
* Якщо пацієнт не відповідає критеріям терапії тикагрелором.
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Таблиця 1. Характеристики пацієнтів залежно від первинної стратегії лікування ГКС

Характеристики Неінвазивне лікування
(n=5216)

Інвазивне втручання
 (n=13 408)

Медіана (МКР) віку, роки 65 (57–73) 61 (53–69)

Вік ≥75 років 21,2 (1108) 13,2 (1770)

Жінки 36,5 (1906) 25,2 (3382)

Медіана (МКР) маси тіла, кг 78 (69–88) 80 (70–90)

Медіана (МКР) ІМТ, кг/м2 27,3 (24,6–30,4) 27,4 (24,8–30,4)

Фактори СС ризику

Куріння 25,5 (1329/5214) 39,9 (5349/13 396)

АГ 72,1 (3761/5215) 62,9 (8422/13 398)

Дисліпідемія 46,3 (2414/5215) 46,8 (6275/13 397)

ЦД 29,8 (1553/5215) 23,2 (3109/13 398)

Медичний анамнез

Нестабільна стенокардія 59,1 (3083/5215) 39,4 (5275/13 398)

ІМ 29,6 (1545/5215) 17,0 (2279/13 398)

Застійна СН 11,8 (614/5215) 3,3 (436/13 398)

ЧКВ 12,7 (660/5215) 13,7 (1832/13 397)

АКШ 7,1 (369/5215) 5,5 (737/13 398)

ТІА 4,0 (211/5215) 2,1 (288/13 398)

Негеморагічний інсульт 5,7 (295/5214) 3,2 (427/13 398)

ХПА 7,7 (401/5215) 5,5 (743/13 398)

ХХН 5,3 (274/5215) 3,8 (511/13 398)

Фізикальне обстеження

Медіана (МКР) ЧСС 72 (64–82) 74 (64–84)

Медіана (МКР) САТ 130 (120–150) 133 (120–150)

Медіана (МКР) ДАТ 80 (70–87) 80 (70–90)

Індикатори ризику

Позитивный результат аналізу на тропонін 75,0 (3760/5015) 86,9 (11 329/13 042)

Депресія сегмента ST (≥1 мм) 62,9 (3275/5210) 46,4 (6211/13 380)

Оцінка ризику за шкалою TIMI NSTE-ACS > 2 балів 88,9 (4520/5087) 68,8 (8954/13 006)

TIMI NSTE-ACS — Thrombolysis In Myocardial Infarction non-ST elevation acute coronary syndrome; ХПА — хвороба периферичних артерій;  
ДАТ — діастолічний артеріальний тиск; ІМ — індекс маси тіла; МКР — міжквартильний розмах; САТ — систолічний артеріальний тиск; ЦД — цукровий діабет;  
СН — серцева недостатність; ТІА — транзиторна ішемічна атака; ХХН — хронічна хвороба нирок; ЧСС — частота серцевих скорочень.
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новив 65 років, 36,5% пацієнтів були представницями 
жіночої статі. Медіанний час від розвитку симптомів до 
рандомізації становив 16,6 год (міжквартильний роз-
мах 9,1–22,0 год), тривалість призначеного при рандо-
мізації лікування – 276 діб (175–365 днів). Незважаючи 
на початковий намір використовувати неінвазивну так-
тику лікування, під час індексної госпіталізації 2183 
(41,9%) пацієнти пройшли коронарну ангіографію, 1065 
(20,4%) – ЧКВ і 208 (4,0%) – АКШ з медіаною часу до 
інвазивного втручання 51 год, 70 год і 12 діб відповід-
но. До кінця періоду спостереження процедури коро-
нарної реваскуляризації пройшли 2040 (40%) пацієнтів, 
з них 1514 (72,6%) пройшли тільки ЧКВ, 559 (25,8%) – 
тільки АКШ і 33 (1,6%) – і ЧКВ, і АКШ. Порівняння 
пацієнтів, спочатку запланованих на проведення інва-
зивного і неінвазивного лікування, показало, що останні 
були старші за віком, серед них було більше жінок й осіб 
з факторами СС ризику, включаючи цукровий діабет, пе-
ренесений ІМ, серцеву недостатність, інсульт, захворю-
вання нирок і периферичних артерій. Крім того, у когорті  
неінвазивної терапії рідше реєструвався позитивний ре-
зультат аналізу тесту на тропоніни, пацієнти рідше от-
римували лікування із застосуванням нефракціоновано-
го гепарину, інгібіторів глікопротеїнових рецепторів IIb/
IIIa і бівалірудину й частіше – із застосуванням фондапа-
ринуксу й низькомолекулярних гепаринів [17] (табл. 1).

Як і в основному дослідженні, первинною кінцевою 
точкою в субаналізі PLATO була комбінація ІМ, інсуль-
ту і смерті від СС причин. За даними аналізу, в когорті 
неінвазивної терапії частота подій первинної комбінова-
ної кінцевої точки була значно нижчою на тлі прийому 
ПАТ з тикагрелором, ніж при використанні ПАТ з клопі-
догрелем (12,0 v s 14,3%, відношення ризиків [ВР] 0,85, 
95% довірчий інтервал [ДІ] 0,73–1,00; р=0,04). Крім 
того, застосування тикагрелору асоціювалося зі знижен-
ням загальної смертності (з 8,2 до 6,1%, ВР 0,75, 95% 
ДІ 0,61–0,93; р=0,01) і СС смертності (з 7,2 до 5,5%, 
ВР 0,76, 95% ДІ 0,61–0,96; р=0,02) порівняно з викорис-
танням клопідогрелю (рис. 2, табл. 2) [17]. Міжгрупові 
відмінності за частотою ІМ, а також загальною частотою 
інсультів не були виявлені, хоча кількість геморагічних 
інсультів була чисельно вищою серед пацієнтів, які от-
римували тикагрелор [17]. 

Порівняння результатів лікування в когортах інвазив-
ної та неінвазивної терапії показало, що  перевага тика-
грелору над клопідогрелем у зниженні подій первинної 
комбінованої кінцевої точки не залежала від стратегії 
лікування і ВР становило відповідно 0,85 (95% ДІ 0,85–
1,00) і 0,84 (95% ДІ 0,75–0,94) у когортах неінвазивної 
та інвазивної терапії  (р

для взаємодії
=0,89) (рис. 2) [17]. За-

гальна смертність була вищою в неінвазивній, ніж в інва-
зивній когорті упродовж усього дослідження, однак від-

Таблиця 2. Результати оцінки безпеки та ефективності тикагрелору і клопідогрелю в субаналізі PLATO [17]

Результати Тикагрелор Клопідогрель ВР (95% ДІ) р

Первинна кінцева точка

СС смерть + ІМ + інсульт 12,0 (295) 14,3 (346) 0,85 (0,73–1,00) 0,045

Вторинні кінцеві точки

ІМ 7,2 (176) 7,8 (187) 0,94 (0,77–1,15) 0,555

Смерть від СС причин 5,5 (132) 7,2 (173) 0,76 (0,61–0,96) 0,019

Смерть від усіх причин 6,1 (147) 8,2 (195) 0,75 (0,61–0,93) 0,010

Інсульти (всі) 2,1 (50) 1,7 (37) 1,35 (0,89–2,07) 0,162

  ішемічні 1,5 (37) 1,4 (32) 0,530

  геморагічні 0,5 (11) 0,2 (4) 0,069

  невідомий тип 0,2 (5) 0,06 (1) 0,124

Первинні кінцеві точки безпеки

Всі великі кровотечі 11,9 (272) 10,3 (238) 1,17 (0,98–1,39) 0,079

Фатальні кровотечі, або кровотеча, що загрожує 
життю 5,5 (125) 5,6 (129) 0,99 (0,77–1,26) 0,911

Внутрішньочерепні крововиливи 0,5 (11) 0,2 (4) 2,83 (0,90–8,90) 0,075

Інші великі кровотечі 6,8 (154) 4,9 (114) 1,38 (1,09–1,76) 0,009
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носна перевага тикагрелору була порівнянна і для цього 
показника (ВР 0,75 [95% ДІ 0,61–0,93] і 0,80 [95% ДІ  
0,61–0,93] відповідно, р

для взаємодії
=0,64) [17].

Аналіз частоти геморагічних подій не виявив статис-
тично значимих міжгрупових розбіжностей із загальної 
частоти великих кровотеч за критеріями PLATO, що ста-
новила 11,9% у групі тикагрелору і 10,3% у групі клопі-
догрелю (ВР 1,17, 95% ДІ 0,98–1,39; р=0,08) (рис. 3) 
[17]. Також не виявлено міжгрупових розбіжностей у 
частоті фатальних кровотеч або кровотеч, що загрожу-
ють життю. Частота внутрішньочерепних крововиливів 
була чисельно вищою в групі тикагрелору, однак відмін-
ність від групи, що одержувала клопідогрель, не була ста-
тистично значущою. Водночас у групі тикагрелору було 
виявлено значне підвищення ризику інших великих кро-
вотеч за критеріями PLATO і ризику комбінації великих і 
незначних кровотеч, зумовлене більш високою частотою 
кровотеч, не пов'язаних з АКШ, у ході довгострокового 
лікування [17].

Результати аналізу ефектів тикагрелору в підгру-
пі, що охоплювала лише пацієнтів з ГКСбпST, які не от-
римували інвазивне лікування, були аналогічні таким у 
загальній когорті неінвазивної терапії [17].

Подальший ретроспективний аналіз даних учас-
ників PLATO з діагнозом ГКСбпST (n=11 080) [18] 
показав перевагу тикагрелору над клопідогрелем у 
зниженні ризику ішемічних явищ і загальної смертно-
сті, що подібна до такої у загальній вибірці досліджен-
ня PLATO, при цьому ефективність тикагрелору не 
залежала від тактики лікування (інвазивна, неінвазив-
на), яка фактично використовувалась протягом 10 днів 
після надходження в стаціонар у зв'язку з ГКС. Крім 
того, ефект тикагрелору не залежав від ступеня ура-
ження коронарних артерій за результатами коронарної 
ангіографії, виконаної протягом перших 10 днів гос-
піталізації, і спостерігався як у пацієнтів зі значним 
ураженням, так і у хворих без значного ураження ко-
ронарного русла [18]. 

Кращим антикоагулянтом у пацієнтів з ГКСбпST і 
консервативною тактикою лікування є інгібітор факто-
ра Ха синтетичний пентасахарид фондапаринукс (2,5 
мг/добу, підшкірно), який вважається сучасним парен-
теральним антикоагулянтом з оптимальним профілем 
безпеки та ефективності, незалежно від обраної так-
тики ведення ГКС [3]. За результатами дослідження 
OASIS-5 (20 078 пацієнтів з ГКСбпST), фондапари-
нукс не поступався еноксапарину за частотою ішемічних 
явищ (комбінація смерті, ІМ або рефрактерної ішемії 
через 9 днів; ВР 1,01 95% ДІ 0,90–1,13, р=0,007) і при 
цьому був пов’язаний майже з дворазовим зниженням 
ризику внутрішньолікарняних великих кровотеч (ВР 
0,52, 95% ДІ 0,44–0,61, р<0,001) та значним знижен-
ням 30-денної (ВР 0,83, 95% ДІ 0,71–0,97, р<0,02) і 
6-місячної (ВР 0,89, 95% ДІ 0,80–1,00, р<0,05) смерт-
ності порівняно з еноксапарином [19]. Еноксапарин  
(1 мг/кг 2 рази на добу, підшкірно) або нефракціонова-
ний гепарин слід призначати в разі недоступності або 
неможливості застосування фондапаринуксу [3]. Анало-
гічний алгоритм вибору парентерального антикоагулян-
ту рекомендується і в разі, якщо консервативна тактика з 
якихось причин застосовується для лікування ІМпST [2].  

Висновок
Отже, певна частина пацієнтів з ГКС з різних при-

чин не отримує інвазивне лікування, і ця група різно-
рідна як за клінічними характеристиками, включаючи 
тип ГКС, так і з причин відмови від проведення реваску-
ляризації. Для оптимізації наслідків і поліпшення про-
гнозу в цій групі осіб необхідне проведення рекомендо-
ваної антитромботичної терапії з доказовим позитивним 
впливом на прогноз пацієнтів з ГКС з урахуванням наяв-
них атеротромботичних та геморагічних ризиків. Скла-
дові частини цієї терапії – антиагреганти та антикоагу-
лянти – слід використовувати в рекомендованих дозах на 
певний термін для ефективного запобігання повторних 
серцево-судинних подій. 

Рис. 2. Частота подій первинної кінцевої точки на тлі 
прийому тикагрелору й клопідогрелю в когортах інвазивної  
і неінвазивної терапії (субаналіз дослідження PLATO) [17]
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Рис. 3. Частота великих кровотеч на тлі прийому 
тикагрелору і клопідогрелю в когортах інвазивної та 
неінвазивної терапії (субаналіз дослідження PLATO) [17]

Дні після рандомізації

20 –

16 –

12 –

8 –

4 –

0 –
0 0060 120 180 240 300 360

Ве
ли

кі
 к

ро
во

те
чі

, %

       

Тикагрелор

Неінвазивна   
терапія

Інвазивна   
терапія

Клопідогрель 



КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Medicine Review
45

Література
1. Menozzi A., De Luca L., Olivari Z. et al. Patients with non-ST-el-

evation acute coronary syndrome managed without coronary re-
vascularization: an undertreated population. G Ital Cardiol 2016 
року; 17 (10): 816–826.

2. Ibanez B., James S., Agewall S. et al. 2017 ESC Guidelines 
for the management of acute myocardial infarction in patients 
presenting with ST-segment elevation. European Heart Journal 
(2017) 00, 1–66. 

3. Roffi M., Patrono C., Collet J. et al. 2015 ESC Guidelines for 
the management of acute coronary syndromes in patients present-
ing without persistent ST-segment elevation: . Eur Heart J. 2016 
року; 37 (3): 267–315.

4. Orenes-Piñero E., Ruiz-Nodar J., Esteve-Pastor M . et al. Ther-
apeutic management and one-year outcomes in elderly patients 
with acute coronary syndrome. Oncotarget. 2017; 8(46): 80182-
80191. .

5. Jia H., Dai J., Hou J. et al. Effective anti-thrombotic therapy with-
out stenting: intravascular optical coherence tomography-based 
management in plaque erosion (the EROSION study). Eur Heart 
J. 2017; 38 (11): 792–800.

6. Amann U., Kirchberger I., Heier M. et al. Predictors of non-in-
vasive therapy and 28-day-case fatality in elderly compared to 
younger patients with acute myocardial infarction: an observa-
tional study from the MONICA/KORA Myocardial Infarction 
Registry. BMC Cardiovasc Disord. 2016 року; 16: 151.

7. Janzon M., James S., Cannon C. et al. Health economic analysis 
of ticagrelor in patients with acute coronary syndromes intended 
for non-invasive therapy. Heart. 2015; 101 (2): 119–25.

8. Yusuf S., Zhao F., Mehta S. et al., Effects of clopidogrel in addi-
tion to aspirin in patients with acute coronary syndromes without 
ST-segment elevation, N. Engl. J. Med. 2001; 345: 494–502.

9. Wallentin L., Becker R., Budaj A. et al., Ticagrelor versus clopi-
dogrel in patients with acute coronary syndromes, N. Engl. J. 
Med. 2009 року; 361: 1045–1057.

10. Cohen M., Filby S., Roe M. et al. The paradoxical use of cardiac 
catheterization in patients with non-ST-elevation acute coronary 
syndromes: lessons from the can rapid stratification of unstable 
angina patients suppress adverse outcomes with early imple-
mentation of the ACC/AHA guidelines (CRUSADE) quality im-
provement initiative, Am. Heart J. 2009 року; 158: 263–270.

11.  Lopes D., Leonardi S., Neely B. et al. Spontaneous MI after non-
ST-segment elevation acute coronary syndrome managed without 
revascularization: the TRILOGY ACS trial, J. Am. Coll. Cardiol. 
2016 року; 67: 1289–1297.

12. Olivari Z., Steffenino G., Savonitto S. et al. The management 
of acute myocardial infarction in the cardiological intensive care 
units in Italy: the ‹BLITZ 4 Qualitа ‹ campaign for performance 
measurement and quality improvement. Eur Heart J Acute Car-
diovasc Care 2012; 1: 143–52.

13. Marcovic D., Radanovic A., Milovilovic A. et al. Effects of a per-
cutaneous coronary intervention or conservative treatment strat-
egy on treatment outcomes in elderly female patients with acute 
coronary syndrome. Signa Vitae. 2016 року; 12 (1): 96–100.

14. Skolnick A., Alexander K., Chen A.et al. Characteristics, Man-
agement, and Outcomes of 5,557 Patients Age >90 Years With 
Acute Coronary Syndromes Results From the CRUSADE Initia-
tive. J Am Coll Cardiol 2007; 49: 1790–7.

15. Levine G., Bates E., Bittl J. et al. 2016 ACC/AHA guideline fo-
cused update on duration of antiplatelet therapy in patient with 
coronary heart disease. A Report or the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical 
Practice Guidelints. Circulation. 2016 року; 134 (10): e 123–55.

16. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coro-
nary artery disease developed in collaboration with EACTS. Eu-
ropean Heart Journal 2017; 0: 1–48.

17. James S., Roe M., Cannon C. et al. Ticagrelor versus clopidogrel 
in patients with acute coronary syndromes intended for non-in-
vasive management: substudy from prospective randomised 
PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. BMJ 
2011 Jun 17;342:d3527. doi: 10.1136/bmj.d3527.

18. Lindholm D., Varenhorst C., Cannon C. et al., Ticagrelor vs. 
clopidogrel in patients with non-ST-elevation acute coronary syn-
drome with or without revascularization: results from the PLATO 
trial, Eur. Heart J. 2014; 35: 2083–2093.

19. Yusuf S., Mehta S., Chrolavicius S. et al. Comparison of 
fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes. N 
Engl J Med 2006; 354: 1464–1476.

20. Mega J., Braunwald E., Wiviott S. et al. Rivaroxaban in patients 
with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med 2012; 366: 
9–19.

21. Neumann F.-J., Sousa-Uva M., Ahlsson A. et al. 2018 ESC/
EACTS Guidelines on myocardial revascularization. European 
Heart Journal (2018) 00, 1–96.

 
 
 

Автор огляду Галина Мілюхіна


