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Ïоширеність кардіовÀскулярного

Ðизику при вперше діагносÒованому

первиÍному остÅоартÐозі

В Україні 78% пацієнтів із вперше 

діагностованим первинним остеоартрозом 

(ОА) мають високий і дуже високий 

серцево-судинний (СС) ризик.

Найбільш розповсюдженими факторами 

ризику у цих хворих є серцево-судинні 

захворювання (ССЗ) атеросклеротичного 

ґенезу, артеріальна гіпертензія, цукровий 

діабет, гіперхолестеринемія1

Дослідження
ПАРТНЕР

Встановлений взаємозв’язок між 

наявністю ОА та підвищеним ризиком 

розвитку ССЗ, зокрема гострих 

коронарних подій та смерті2,3. 

Ключові засоби в лікуванні ОА – 

нестероїдні протизапальні препарати 

(НПЗП) – здатні підвищувати 

СС ризик4. 

1. Яременко О.Б. (2020) Кардіоваскулярний ризик у хворих на остеоартроз: 
результати всеукраїнського дослідження «ПАРТНЕР». Український ревматологічний 
журнал, 2(80): 3-11.
2. Veronese N., Trevisan C., De Rui M. et al. (2016) Association of Osteoarthritis With 
Increased Risk of Cardiovascular Diseases in the Elderly: Findings From the Progetto Veneto 
Anziano Study Cohort. Arthritis Rheumatol., 68: 1136–1144.
3. Chung W.S., Lin H.H., Ho F.M. et al. (2016) Risks of acute coronary syndrome in patients 
with osteoarthritis: a nationwide population-based cohort study. Clin. Rheumatol., 35: 
2807–2813.
4. Tsvetkova E. S., Denisov L. N., Otteva E. N. et al. (2016) An open label multicenter 
observational study of the efficacy, tolerability and safety of Amtolmetin Guacil–a non-steroi-
dal anti-inflammatory drug, in patients with knee osteoarthritis and dyspepsia. Res. Clin. 
Rheumatol., 54(6): 654–659. doi: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2016-654-659.
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Вивчення рівня СС ризику у хворих на ОА в Україні 
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DS: Вперше діагностований 

первинний ОА будь-якої локалізації, 

підтверджений рентгенологічно

 

ÌÅÒÎÄÈ

Анкетування, обстеження та оцінка СС ризику

Серпень 2019 р. — березень 2020 р.
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ССЗ 

атеросклеротичного 

ґенезу55%

Цукровий 

діабет 
21%

Хронічна 

хвороба нирок

• 78% пацієнтів з ОА мали високий та дуже високий ризик 

• Вибір  НПЗП для лікування ОА має бути індивідуальним

• У пацієнтів з ОА слід віддавати перевагу НПЗП зі сприятливим 

кардіоваскулярним профілем безпеки

5%

15%

Дуже високий 

рівень артеріального 

тиску (АТ)  

(>180/110 мм рт. ст.)

Значно 

підвищений (>7 ммоль/л) 

рівень загального 

холестерину 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÎÖ²ÍÊÈ ÑÑ ÐÈÇÈÊÓ ² ÂÈÑÍÎÂÊÈ1

області

України 22 лікаря54

97%

пацієнтів з ОА3936

хворих потребували  

призначення 

знеболювальних препаратів

7%



• Не поступається традиційним та селективним НПЗП 

щодо вираженості протизапального і знеболювального 

ефектів1,5

• Краще знеболювання в порівнянні з попередньою 

терапією НПЗП4 
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• Підвищує рівень NO у слизовій шлунку11

• На відміну від традиційних НПЗП забезпечує 

гастропротекторний ефект12
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• Виражені антиоксидантні властивості6,7

• Антитромбоцитарний ефект7

• Відсутність негативного впливу на рівень АТ8 

і функцію нирок9

• Збереження кардіоваскулярної безпеки 

при тривалому застосуванні10 
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5. Jajic Z., Malaise M., Nekam K. et al. (2005) Gastrointestinal safety of amtolmetin guacyl in 
comparison with celecoxib in patients with rheumatoid arthritis. Clin. Exp. Rheumatol., 23: 
809–818.
6. Kirkova M., Alexandova A., Kesiova M., Todorov S. (2007) In vivo effects of amtolmetin guacyl 
on lipid peroxidation and antioxidant defence systems. Comparison with non-selective and 
COX-2 selective NSAIDs. Autonomic & autacoid phar-macology, 27(2): 99–104 
(https://doi.org/10.1111/j.1474–8673.2007.00395.x).
7.  Tubaro E., Belogi L., Mezzadri C.M. (2001) Anti-inflammatory and antiplatelet effect of 
Amtolmetin Guacyl, a new gastroprotective nonsteroidal anti-inflammatory drug. Arzneim 
Forsch/Drug Res., 51: 737–742.
8. Гайдукова И.З., Ребров А.П., Апаркина А.В., Хондкарян Э.В. (2015) Эффективность и 
кардиоваскулярная безопасность амтолметин гуацила (Найзилата) у больных 
анкилозирующим спондилитом: промежуточные результаты исследования КОРОНА. 
Эффективная фармакотерапия, ревматология, травматология и ортопедия, 3: 4–10.
9. Niccoli L., Bellinо S., Cantini F. (2002) Renal tolerability of three commonly employed 
non-steroidal anti-inflammatory drugs in elderly patients with osteoarthritis. Clin. Exp. Rheuma-

tol., 20: 201–7. Мається на увазі переважна відсутність зазначеного впливу. Побічним 
ефектом при прийомі Найзилат з боку нирок можуть бути (дуже рідко поширені): гостра 
ниркова недостатність, гематурія, протеїнурія, нефротичний синдром, інтерстиціальний 
нефрит, нирковий папілярний некроз, підвищення вмісту азоту сечовини в крові, інфекції 
сечовивідних шляхів.
10. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Глухова С.И. и соавт. (2019) Оценка эффективности и 
безопасности длительного использования амтолметин гуацила при ревматических 
заболеваниях: результаты 9-месячного наблюдательного ис-следования АВРОРА. 
Науч.-практ. ревматол., 57(1): 66–74. Мається на увазі переважна відсутність 
зазначеного впливу. Побічним ефектом при прийомі Найзилат з боку судин може бути 
(дуже рідко поширено) артеріальна гіпертензія.
11. Tubaro E., Belogi L., Mezzadri C.M. (2000) The mechanism of action of amtolmetin guacyl, 
a new gastroprotective nonsteroidal antiinflammatory drug. Eur. J. Pharmacol., 387: 233–244.
12. Tubaro E., Belogi L., Mezzadri C.M., Bettelli E. (2003) Impact on the bowel of amtolmetin 
guacyl, a new gastroprotec-tive nonsteroidal antiinflammatory drug. Eur. J. Pharmacol. Safety 
and efficacy of amtolmetin guacyl and celecoxib., 467: 173–183.
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А М Т О Л М Е Т И Н  Г У А Ц И Л  6 0 0  М Г

НАЙЗИЛАТ

Склад: діюча речовина: 1 таблетка містить амтолметину гуацилу 600 мг;
Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.  Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні лікарські засоби. Код АТС М01А.  Фармакологічні 
властивості. Фармакодинаміка. Амтолметин гуацил – нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП) із протизапальним, знеболювальним та жарознижувальним ефектом, що зумовлено 
пригніченням синтезу простагландинів за рахунок неселективного інгібування ензимів циклооксигенази (ЦОГ), але, на відміну від традиційних НПЗП, за рахунок своєї структури забезпечує 
гастропротекторний, антисекреторний, антиоксидантний ефекти.  Показання.  Больовий та запальний синдром при захворюваннях опорно-рухового апарату: при остеоартриті, ревматоїдному 
артриті; при посттравматичному болю.  Протипоказання.  Підвищена чутливість до амтолметину, толметину; повне або неповне поєднання бронхіальної астми, рецидивуючого поліпозу носа або 
навколоносових пазух і непереносимості ацетилсаліцилової кислоти та інших нестероїдних протизапальних препаратів та ін.  Побічні реакції. З боку травної системи: завдяки гастропротекторним 
властивостям амтолметину гуацилу застосування препарату забезпечує мінімальний ризик проявів побічних реакцій у шлунково- кишковому тракті; рідко поширені - нудота, блювання, діарея, диспепсія, 
імунної системи; психічні розлади; нервової системи; органів зору; органів слуху та вестибулярні порушення; з боку серця; судинні розлади; з боку дихальної системи, гепатобіліарної системи; з боку 
шкіри та її похідних; з боку сечовидільної системи, та інші.  Передозування. Невідомі випадки передозування амтолметину, як і метод лікування в таких випадках. Спеціального антидоту не встановлено. У 
випадку передозування слід промити шлунок та провести симптоматичне лікування.  Упаковка. По 10 таблеток у блістері. По 1 блістеру в картонній коробці.  Категорія відпуску.  За рецептом.  Реєстраційне 
посвідчення лікарського засобу: UA/12159/01/01; Наказ МОЗ №763 від 02.04.2020

Витяг з інструкції до медичного застосування препарату Найзилат:

НПЗП з гастропротекцією 
 

для тривалої терапії 
остеоартриту і ревматоїдного 
артриту

ротиревматичні лікарські засоби. Код АТАА С М01А. Фарма аколкк огічні 
, знеболювальним та жарознижувальним ефектом, що зумовлено 
міну від традиційних НПЗП, за рахунок своєї структури забезпечує
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Індивідуальна інформація для медпрацівника. Перед призначенням ознайомтесь з повним текстом інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Якщо ви не є спеціалістом в області 
охорони здоров’я, і даний матеріал потрапив до Вас помилково, будь ласка, знищіть його.
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: ТОВ «Др. Редді’с Лабораторіз» Столичне шосе, 103, оф. 11-А, м. Київ, Україна, 03131, тел. +3804449231. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027007000720065005F006C006F00770027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041D04300438043C0435043D044C0448043804390020044004300437043C043504400020044404300439043B0430005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020044D043A04400430043D043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002C0020043F0435044004350441044B043B043A04380020043F043E0020044D043B0435043A04420440043E043D043D043E04390020043F043E044704420435002004380020044004300437043C043504490435043D0438044F0020043200200418043D044204350440043D043504420435002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


