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Tikagrelor (Brilique) forebyggende mot kardiovaskulære 
hendelser hos pasienter med koronar arteriesykdom og 
samtidig diabetes type 2 
Type metode: Legemiddel 
Område:  Hjerte og kar 
Virkestoffnavn:  Tikagrelor 
Handelsnavn: Brilique (EU), Brilinta (US) (1) 
ATC-kode:  B01AC24 (Hemmere av blodplateaggresjon, ekskl. heparin) 
MT søker/innehaver:   AstraZeneca AB 
Finansieringsansvar: Folketrygden; Blåresept 

Status for bruk og godkjenning 
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:  
 
 
 
 
 
 
 
Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er under vurdering hos 
det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA) (2). 
Beskrivelse av den nye metoden  
Koronar arteriesykdom (CAD) øker risikoen for kardiovaskulære hendelser og død. Ved etablert CAD ses helt eller delvis 
tilstopping av blodårene som forsyner hjertet med blod, bl.a. som en følge av opphoping av koagulert blod, deriblant 
blodplater, på innsiden av blodårene. Tikagrelor er en såkalt ADP-reseptorhemmer, som virker blodfortynnende ved å hemme 
blodplatenes evne til å klebe seg sammen (aggregere), og motvirker slik opphopning av blodplater og dannelse av 
blodpropper.  
 
Tikagrelor, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er fra tidligere indisert som forebyggende behandling mot 
aterotrombotiske hendelser hos voksne etter akutte hjertehendelser som f.eks. hjerteinfarkt og for lengre tids behandling etter 
et tidligere hjerteinfarkt hos pasienter med høy risiko for nye hendelser. Den antatte indikasjonsutvidelsen gjelder 
forebyggende behandling av pasienter med samtidig CAD og diabetes type-2 som har gjennomgått perkutan koronar 
intervensjon (PCI), en prosedyre for å åpne opp trange eller tette kransarterier (koronar revaskularisering). 
 
Tikagrelor gis som tabletter to ganger daglig. 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag  
CAD forårsakes hovedsakelig av fremskreden åreforkalkning (aterosklerose) i blodårene som forsyner hjertet med blod, der 
fettavleiringer på innsiden av kroppens blodårer fører til plakkoppbygging og etter hvert «sår» på innsiden av blodårene, hvor 
blodet koagulerer og hoper seg opp. Helt eller delvis tilstopping av en av blodårene som leder til hjertet gir økt risiko for hjerte- 
og karsykdommer som angina eller hjerteinfarkt som følge av svekket oksygentilførsel til hjertemuskelen (3). Over tid kan også 
deler av disse avleiringene frigjøres ut i blodbanen og danne en blodpropp som tilstopper en blodåre et annet sted i kroppen, 
eksempelvis i hjernen (hjerneslag).  
 
Det er stor variasjon i klinisk presentasjon og alvorlighet av CAD, og tilstedeværelse av visse andre sykdommer, som for 
eksempel diabetes, gir økt risiko for kardiovaskulære hendelser og død (4). I perioden 2012-2018 har om lag 11 000 pasienter 
årlig gjennomgått PCI i Norge (5), men hvor mange av disse som har samtidig diabetes type-2 og dermed kan være aktuelle 
for metoden vites ikke. 
 

Nå Om 6 mnd Om 1 år Om 2årUklart

?

http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt


 
Metodevarsel LM nr 076 2019 
Oppdatert versjon 25.10.2019 

 

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling. Metodevarsling skal sikre at nye og 
viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Statens legemiddelverk har ansvar for innholdet i metodevarsler om 
legemidler som fremstiller et overordnet bilde av det kommende legemidlet på et tidlig tidspunkt. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform for 
metodevarsler. For mer informasjon om metodevarsler, se Om MedNytt. 

Dagens behandling  
Legemidler for sekundærforebygging etter påvist hjertesykdom og aterosklerose er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for 
forebygging av hjerte- og karsykdom (oppdatert i 2018) (6). I henhold til retningslinjene bør alle pasienter med kjent 
aterosklerotisk hjerte- og karsykdom tilbys behandling med lavdose ASA eller eventuelt en annen blodplatehemmer 
(klopidogrel, tikagrelor, dipyramidol). Livsstilsråd og tilstrekkelig behandling av andre tilstander som øker risikoen for alvorlige 
hjertehendelser er viktig, slik som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og diabetes. Sekundærforebyggende behandling gis over 
lang tid, gjerne livet ut. 
 
Etter en akutt koronar hendelse (hjerteinfarkt eller ustabil angina) er det vanlig å gi mer intensiv behandling med dobbel 
platehemming (DAPT) i 12 måneder, hvor ASA benyttes i kombinasjon med ADP-reseptorhemmere (tikagrelor, 
klopidogrel eller prasugrel).   
Status for dokumentasjon 
Metodevurderinger eller systematiske oversikter –norske 
Vi har identifisert to norske metodevurderinger om virkestoffet, men med andre indikasjoner (7,8). 
 
Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale 
Det er registrert minst en pågående relevant internasjonal metodevurdering (9). 
Det foreligger minst en relevant internasjonal systematisk oversikt (10). 
 
Metodevarsler  
Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsel (11). 
 
Klinisk forskning 
Den antatt viktigste studien for vurdering av metoden er vist i tabellen under:  

Populasjon 
(N =antall deltagere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Utfallsmål Studienavn og 
nummer* (fase) 

Tidsperspektiv 
resultater  

Pasienter ≥50 år med 
diabetes type 2 og 
dokumentert CAD eller 
tidligere gjennomgått 
koronar 
revaskularisering 
(N=19 271) 

Tikagrelor  
60 mg tabletter 
2 ganger daglig 

Placebo tabletter 
2 ganger daglig 

Primært: Tid til 
første hendelse 
av kardiovaskulær 
død, hjerteinfarkt 
eller slag 

THEMIS 
NCT01991795 
 
(Fase 3) 

Avsluttet 
januar 2019 

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov 
Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 

Klinisk effekt relativt til komparator ☒  

Sikkerhet relativt til komparator ☒  

Kostnader/ressursbruk  ☒  

Kostnadseffektivitet  ☒  

Organisatoriske konsekvenser  ☐  

Etikk ☐  

Juridiske konsekvenser ☐  

Annet ☐  
 

Hva slags metodevurdering kan være aktuell 
Hurtig metodevurdering ☒  

Fullstendig metodevurdering ☐  
 

http://www.helsebiblioteket.no/mednytt/om-mednytt
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01991795
http://www.clinicaltrials.gov/
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