
ЗА ДА ОТИДЕТЕ ПО-ДАЛЕЧ1,2

НЯКОИ ПЪТИЩА 
СА ЕДИНСТВЕНИ

56 филм. таблетки 60 мг и 90 мг

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕЖИВЯН ОКС 

НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКА ОТ СС СМЪРТ 

С BRILIQUE МОЖЕ ДА НАПРАВИ РАЗЛИКАТА1

В проучването PLATO Brilique 90mg* сигнификантно намалява честотата на първичната комбинирана крайна цел за ефикасност (СС смърт, МИ или инсулт) спрямо clopidogrel* при пациенти с ОКС за 12 месеца (RRR 16%, 
ARR 1,9%, p<0.001), както и на вторичната крайна цел СС смърт (RRR 21%, ARR 1.1%, p=0.001).1

1. Wallentin L et al. N Engl J Med 2009; 361(11): 1045-1057. doi:10.1056/ NEJMoa0904327; ; 2. Bonaca MP et al. N Engl J Med 2015; 372(19): 1791-1800.



Ефект върху смъртността с BRILIQUE 90mg* при 
различни популации ОКС пациенти1-9

В PLATO не се наблюдава сигнификатна разлика по отношение на общо значително, както и на фатално/животозастрашаващо кървене между рамото на BRILIQUE 90mg* и това на clopidogrel* (съотв. 
p=0.43 и p=0.70), но в групата на BRILIQUE 90mg* се наблюдава сигнификатно по-висока честотата на несвързано с CABG значително кървене (p=0.03).1 

*В комбинация с АСК; **Номинална стойност на сигнификантност. Всички останали са формално статистически сигнификантни по предефинирано йерархично тестване. 
n, брой; RRR редукция на относителния риск; АСК, ацетилсалицилова киселина; ОКС, остър коронарен синдром;  STE-ОКС, остър коронарен синдром с елевация на ST-сегмента; NSTE-ОКС, остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента; CABG, аорто-
коронарен байпас графт; СС, сърдечносъдов; ТИА-транзиторна исхемична атака.

1. Wallentin L et al. N Engl J Med 2009; 361: 1045-1057; 2. Steg PG et al. Circulation 2010; 122: 2131-2141; 3. Lindholm D et al. European Heart Journal 2014, April 11; 4. James S et al. Circulation 2010; 122: 1056-1067; 5. James SK et al. Circulation 2012; 125: 2914-2921;  
6. Cannon CP et al. The Lancet 2010; January 23, vol. 375, 283-293; 7. Storey RF et al. European Heart Journal 2011; 32: 2945-2953; 8. Held et al. J Am Coll Cardiol 2011; 57 (6): 672-684; 9. James SK et al. BMJ 2011; 342: d3527.

Данни за общата популация в PLATO и за подгрупи в проучването
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СС смърт Смърт по всякаква причина

Пациенти  
с ОКС1

Пациенти  
със STE-ОКС2

Пациенти  
с ClCr < 60ml/min4

Пациенти  
с планиран 

инвазивен подход6

Пациенти  
с CABG8

Пациенти  
с NSTE-ОКС3

Пациенти  
с анамнеза за 
инсулт/ТИА5

Пациенти  
с диспнея7

Пациенти с планирано 
консервативно  

лечение9



BRILIQUE 60mg* предоставя дългосрочна СС протекция  
за високорисковите пациенти, преживели МИ1,2 **

*В комбинация с АСК; **В проучването PEGASUS-TIMI 54 пациентите са на възраст ≥50 години с анамнеза за МИ в рамките на 1-3 години и ≥1 допълнителен атеротромботичен рисков фактор (възраст ≥65 години, >1 предходен МИ, многоклонова коронарна артериална болест, 
диабет, изискващ медикаментозно лечение, хронична бъбречна дисфункция в нетерминална фаза).1 #Пациенти, които са рандомизирани ≤2 години след индексния МИ или ≤1 година след спиране на предходно лечение с АДФ-рецепторен инхибитор. 3 години се отнася за времето 
от рандомизация. Включените пациенти са с анамнеза за предходен МИ 1-3 години преди рандомизацията в проучването.1,2. †В основното проучване PEGASUS-TIMI 54 няма статистически значима разлика между рамото с Brilique 60mg* и  това с плацебо* по отношение 
на СС смърт и смърт по всякаква причина.1  
АСК, ацетилсалицилова киселина; АДФ, аденозин дифосфат; ARR, намаляване на абсолютния риск;  СС, сърдечносъдов; HR, коефициент на риска; МИ, миокарден инфаркт; NNT, number needed to treat; RRR, намаляване на относителния риск; ЕС, Европейски съюз. 
1. Bonaca MP et al. N Engl J Med 2015; 372(19): 1791-1800; 2. Dellborg M et al. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019; 5(4): 200-206.

Подгруповият анализ въз основа на 
одобрената индикация в ЕС показва, че 
на 3-та година BRILIQUE 60mg* спрямо 
плацебо* води до:

20% намаляване на относителния 
риск за СС смърт, МИ или инфаркт 
(ARR 1.7%; NNT 58)2

29% намаляване на 
относителния риск за СС смърт 
(ARR 1.0%; NNT 100)2†

17% намаляване на относителния 
риск за миокарден инфаркт2

20% намаляване на относителния 
риск за смърт по всякаква причина 
(ARR 0.95%)2†

Post-hoc подгрупов анализ на PEGASUS-TIMI 54 въз основа на одобрената индикация в ЕС2#

Резултати

BRILIQUE 60mg*  
2 пъти дн.  
(n=5388)

Плацебо*  
(n=5391)

HR  
(95% CI)

р- 
стойност

Брой 
събития

KM  
честота  

(%)

Брой 
събития

KM  
честота  

(%)

СС смърт/МИ/инсулт 373 7.85 463 9.56 0.80 (0.70–0.91) 0.0011

СС смърт 119 2.58 167 3.58 0.71 (0.56–0.90) 0.0041

Смърт по всякаква 
причина 206 4.44 256 5.39 0.80 (0.67–0.96) 0.0183

Миокарден 
инфаркт 230 4.85 274 5.59 0.83 (0.70-0.99) 0.0406

Адаптирано по Dellborg M et al. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother 2019; 5(4): 200-206. 



BRILIQUE 90mg* значително намалява СС смърт  
спрямо клопидогрел при пациенти с ОКС1  

CС: сърдечносъдов; HR: коефициент на риск; CI: доверителен интервал; NMA: мрежов мета-анализ; ОКС: Остър коронарен синдром.
1. Navarese EP et al. Circulation 2020; doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046786. 2. Wallentin L et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. 

Резултатите от мрежов мета-анализ на 12 рандомизирани контролирани проучвания с 52 816 пациенти 
потвърждават резултатите от PLATO, че лечението с BRILIQUE 90mg* е свързано със значително 
намаляване на риска от СС смърт спрямо клопидогрел при пациенти с ОКС.1,2

Адаптирано по Navarese EP et al. Circulation 2020. 
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Clopidogrel

Prasugrel

Ticagrelor



Brilique kan bij een brede groep ACS-patlenten gebruikt worden1
Op basis van de registratieteksten van de verschillende produkten Prasugrel Clopidogrel

PCI (BMS of DES)
Behandelstrategie CABG

Niet-invasief
Gebruik in HRPMI-patiénten

Status na TIA/beroerte
Gewicht < 60 kg

Leeftijd 75 jaar
Patiéntkarakteristieken Diabetes

Clopidogrel non—responders

Voorgeschiedenis van
intracraniéle bloedingen

Doseringsvorm beschikbaar Niet beschikbaar

Goedgekeurd Goedgekeurd met voorwaarden Gecontra—indiceerd

Ticagrelor behoudt de Klasse I aanbeveling in de 2020 E80 NSTE ACS-richtlijn, ongeacht de geplande behandeI—strategie (invasief of
De brede ACS indicatie en bewezen effectiviteit van Brilique geeft de mogelijkheid tot een eenvoudig ACS

Referenties: 1. SmPC ticagrelor. 2. Collet et al. 2020 E80 Guidelines NSTEMI Guidelines; Eur Heart Journal (2020) 3. Wallentin L. et al. New Eng J Med. 4. MP. et
al. Am Heart J 5. Bonaca MP. et al. New Eng J 6. SmPC prasugrel. 7. SmPC clopidogrel.

voor HRPMI is 60 mg tweemaal daags. Er beperkte data over de effectiviteit en veiligheid van ticagrelor na meer Ianger behandelen.
BMS : bare-metal stent: DES : stent; PCI : percutaneous coronary CABG : coronary artery bypass grafting: TIA : transient ischemic attack; I I U
ODT : orally dissolving tablet; ACS : acute syndrome; HRPMI : high-risk post-myocardial infarction

Brilique може да се използва при широк спектър пациенти с ОКС1

Според КХП на различните P2Y12 инхибитори при ОКС/МИ

Стратегия за лечение 

PCI (BMS или DES)

Стратегия за лечение с CABG

Неинвазивна

Удължена >1 година

Показан Показан с условия ПротивопоказанНе е показан

Характеристики на 
пациента 

BRILIQUE 90mg* е с препоръка клас I в насоките за NSTE-ОКС от 2020 на ESC, независимо от планираната стратегия за лечение 
(инвазивна или медикаментозна).1 
BRILIQUE 90mg* предоставя възможност за опростен протокол на лечение при пациенти с ОКС.2

BRILIQUE 60mg* е единственият P2Y12 инхибитор с одобрена индикация за удължена ДААТ при пациенти с анамнеза за МИ и висок риск от развитие 
на атеротромботично събитие‡4,5

BRILIQUE Prasugrel4 Clopidogrel5

N/A

Анамнеза за ТИА/исхемичен инсулт

Тегло <60 кг

Възраст ≥75 години

Диабет

Клинично значимо влияние на CYP2C19 
генотипа върху тромбоцитната инхибиция 

Анамнеза за вътречерепен кръвоизлив 
или активно патологично кървене

НЕ НЕ ДА

**

#

BRILIQUE може да се използва при широк спектър 
пациенти с ОКС и МИ1,2

*В комбинация с АСК. **Само за Brilique 60mg* при индикация анамнеза за МИ.3 Има ограничени данни за ефикасността и безопасността на удължено лечение с Brilique 60mg* над 3 години. #Само за 
BRILIQUE 90mg*.2 В PEGASUS-TIMI 54 не са проучени пациенти с ТИА/анамнеза за инсулт.3 ‡Дефиницията за висок риск от развитие на атеротромботично събитие включва наличието на поне един от 
следните рискови фактори: възраст на или над 65 год., повече от 1 МИ, многоклонова коронарна болест, диабет изискващ медикаментозно лечение, нетерминална бъбречна дисфункция.3

ОКС, остър коронарен синдром; PCI, перкутанна коронарна интервенция; BMS, метален стент; DES, медикамент излъчващ стент; CABG, аотрокоронарен байпас графт; TИA, транзиторна исхемична атака; 
NSTE-ОКС, остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента; ESC, Европейско дружество по кардиология; МИ, миокарден инфаркт; АСК, ацетилсалицилова киселина; ДААТ, двойна антиагрегантна 
терапия; КХП, кратка характеристика на продукта.

1. Collet et al. 2020 E80 Guidelines NSTEMI Guidelines; Eur Heart Journal (2020) 00,1-79; 2. Wallentin L et al. N Engl J Med 2009; 361(11): 1045-1057; 3. Bonaca MP et al. N Engl J Med 2015; 372(19): 1791-1800;  
4. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201214150123/anx_150123_bg.pdf; 5. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210521151832/anx_151832_bg.pdf.



*В комбинация с ацетилсалицилова киселина.
МИ, миокарден инфаркт; МКБ, международен код на болестта, НЗОК, национална здравна каса.

1. https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=C96BEE61487C27DFE05302098C0A59EF 

BRILIQUE, приложен едновременно с ацетилсалицилова киселина (АСК), е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с остър 
коронарен синдром (ОКС) или анамнеза за миокарден инфаркт (МИ) и висок риск от развитие на атеротромботично събитие.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете BRILIQUE 90mg или BRILIQUE 60mg, моля, консултирайте се с Кратките 
характеристики на продуктите. Пълна информация за тези лекарстата е предоставена в кратките характеристики на продуктите на уебсайта на AstraZeneca България 
https://az.box.com/shared/static/0k53w2lqrpttx98u45dotc14jw2ga37p.pdf и https://az.box.com/shared/static/j622tlf49yfe0su3pqkuybqluaoc066b.pdf 

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно 
е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24 или 
съобщете директно през платформата contactazmedical.astrazeneca.com. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции 
към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон или през 
платформата https://contactazmedical.astrazeneca.com/. 

AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24. 
Дата на създаване на материала 09.2021. BG-4422

1. 2017 ESC Focused Update on DAPT Coronary Artery Disease - ESC Clinical Practice Guidelines (European Heart Journal 2017 – doi:10.1093/eurheartj/ehx419); 2 - 2017 ESC Guidelines for the Management of AMI-STEMI 
(European Heart Journal 2017 – doi:10.1093/eurheartj/ehx095); 3. Решение № 10CP-15212 от 09.03.2018 на НСЦРЛП гр.София; 4. BRILIQUE - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, 15 ноември 2018г. 5. Clopidogrel 
– КХП http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000174/WC500042189.pdf последен достъп 20.01.2019г.; 6. Prasugrel – КХП http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/
document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000984/WC500021971.pdf последен достъп 20.01.2019 г.

*В комбинация с АСК; **Дефиницията за висок риск от развитие на атеротромботично събитие включва наличието на поне един от следните рискови фактори: възраст на или над 65 год., повече от 1 МИ, 
многоклонова болест, диабет изискващ медикаментозно лечение, нетерминална бъбречна дисфункция.
Съкращения: МИ – миокарден инфаркт; ДААТ – двойна антиагрегантна терапия; АСК – ацетилсалицилова киселина, ESC – Европейско Кардиологично Дружество; ОКС - остър коронарен синдром

BRILIQUE 90mg* и BRILIQUE 60mg* се препоръчват в ръководствата на ESC1,2

и могат да се предписват по НЗОК в България3

BRILIQUE 60 mg* е единственият P2Y12 инхибитор с одобрена индикация за удължена ДААТ при 
пациенти с анамнеза за МИ и висок риск от развитие на атеротромботично събитие**4,5,6

Критерии за предписване на BRILIQUE 90mg* и BRILIQUE 60mg* по НЗОК1

Код по НЗОК

BF316 Ticagrelor BRILIQUE 60 mg I25.5
За лечение на пациенти с висок риск от 
атеротромботично събитие приемали 

Brilique 90 mg до 12 месеца 

BF241 Ticagrelor BRILIQUE 90 mg I20.0 I20.1 
I20.8

Продължителност на лечението - до 12 
месеца след всяко поставяне на стент, 

след остър МИ със или без ST елевация

МКБ
Международно 

непатентно 
наименование /INN/

Наименование на 
лекарствения продукт 

Количество на 
активното лекарствено 

вещество
Ограничения в начина на предписване при 

различни индикации 

B

B

I

IIb

Клас

Клас

Ниво

Ниво

При пациенти с ОКС се препоръчва тикагрелор (180 mg насищаща доза, 90 mg два пъти дневно) на фона на АСК,  
независимо от началната лечебна стратегия, включително и при пациенти с предшестващо лечение с клопидогрел 
(което трябва да бъде прекъснато при започване на тикагрелор), освен когато има противопоказания.

При пациенти с МИ и висок исхемичен риск, които са понесли ДААТ без хеморагично усложнения, може 
да бъде предпочетен тикагрелор 60 mg два пъти дневно за повече от 12 месеца на фона на АСК пред 
клопидогрел или прасугрел

Препоръки за избор на P2Y12 инхибитори и подходящ момент за прилагането им1

Продължителност на двойната антитромбоцитна терапия при пациенти с ОКС, лекувани с PCI1


