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Darbā izmantotie saīsinājumi 
 

AMK Vācijas farmaceitu zāļu komisija (abreviatūra  

no vācu valodas – Arzneimittelkommission  

der Deutschen Apotheker) 

APA Amerikas Psiholoģijas asociācija (abreviatūra  

no angļu valodas – American Psychological Association) 

APF Austrālijas ārstniecības formulārs (abreviatūra  

no angļu valodas – Australian Pharmaceutical Formulary) 

AS akciju sabiedrība 

ASV Amerikas Savienotās Valstis 

DAC/NRF Vācijas zāļu kodekss / Jaunais receptūras formulārs 

(abreviatūra no vācu valodas – Deutscher Arzneimittel- 

Codex / Neues Rezeptur-Formularium) 

ES Eiropas Savienība 

EUR Eiro 

FDA Pārtikas un zāļu pārvalde (abreviatūra no angļu valodas –  

Food and Drug Administration) 

FIP Starptautiskā Farmaceitu federācija (abreviatūra  

no franču valodas – Fédération Internationale 

Pharmaceutique) 

GMP laba ražošanas prakse (abreviatūra no angļu valodas –  

good manufacturing practice) 

GPP Guide labas prakses norādījumi zāļu izgatavošanai veselības aprūpes 

iestādēs (abreviatūra no angļu valodas – Guide to good 

practice for the preparation of medicinal products  

in health care establishments) 

ICMJE Starptautiskā medicīnas žurnālu redaktoru komiteja 

(abreviatūra no angļu valodas – International Committee  

of Medical Journal Editors) 

IK individuālais komersants 

MK noteikumi Ministru kabineta noteikumi 

OAIs orfānās aktīvās vielas (abreviatūra no angļu valodas –  

orphan active ingredients) 
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PIC/S Farmaceitiskās inspekcijas konvencija un Farmaceitiskās 

inspekcijas sadarbības shēma (abreviatūra no angļu valodas – 

Pharmaceutical inspection convention and Pharmaceutical 

inspection co-operation scheme) 

PSA Austrālijas Farmaceitu biedrība (abreviatūra no angļu valodas – 

Pharmaceutical Society of Australia) 

PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 

PVN pievienotās vērtības nodoklis 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

USP Amerikas Savienoto Valstu Farmakopeja (abreviatūra  

no angļu valodas – United States Pharmacopeia) 

v/v tilpums tilpumā (abreviatūra no angļu valodas –  

volume by volume) 

ZVA Zāļu valsts aģentūra 
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Ievads 
 

Saskaņā ar zinātniskajām publikācijām, kas publicētas pēdējos piecos 

gados, ekstemporālās zāles joprojām tiek izrakstītas un izgatavotās visā pasaulē – 

Eiropā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Austrālijā, Āzijā, kā arī Āfrikā.1,2,3,4,5,6,7 

Tas nozīmē, ka, neskatoties uz zāļu tirgū pieejamiem daudziem rūpnieciski 

ražotiem medikamentiem, ekstemporālajām zālēm joprojām ir sava niša aptieku 

piedāvāto pakalpojumu klāstā. Ārsti izraksta ekstemporālās zāles gadījumos,  

kad pacientam ir nepieciešama individuāla pieeja, jo rūpnieciski ražotie 

medikamenti nav pieejami piemērotā devā, zāļu formā, vēlamajā aktīvo vielu 

kombinācijā vai ja pacientam ir alerģija pret kādu no rūpnieciski ražoto 

medikamentu palīgvielām.5,8,9,10,11 Ekstemporālās zāles bieži tiek saistītas ar 

līdzīgām pieejamības problēmām, kā orfānzālēm un līdzjūtības zālēm.12,13 

Otolaringoloģija, dermatoloģija, pediatrija, oftalmoloģija un stomatoloģija ir tās 

medicīnas nozares, kurās visvairāk izmanto ekstemporālās zāles.12 

Tomēr ekstemporālās zāles ir paaugstināta riska produkts, jo vairāki 

faktori var ietekmēt to drošumu un efektivitāti.5,14,15 Atšķirībā no rūpnieciski 

ražotiem medikamentiem ekstemporālo zāļu drošums un efektivitāte netiek 

klīniski novērtēti.5,15 Bieži vien aptiekā ir ierobežotas kvalitātes kontroles 

metodes, lai pārbaudītu izgatavoto zāļu kvalitāti. Daudzos gadījumos vienīgā 

kvalitātes pārbaude ietver tikai farmaceita piezīmes, kurās ir uzskaitītas attiecīgo 

zāļu gatavošanā izmantotās sastāvdaļas un to daudzumi.16 Ir publicēti vairāki 

raksti un ziņojumi par kļūdām ekstemporālo zāļu izgatavošanā dažādās valstīs, 

kam bija nopietnas sekas.17,18,19,20 Visbiežākās un arī vienas no bīstamākajām 

kļūdām ir nepareizi aprēķini vai pārrēķini, kad tiek ievērojami pārsniegta aktīvās 

vielas vai kādas citas sastāvdaļas koncentrācija, kā arī paaugstināts 

mikrobioloģiskais piesārņojums.17,21 Gan Eiropā, gan ASV ir aprakstīti nāves 

gadījumi un nopietnas veselības problēmas, kas radušās šo kļūdu rezultātā.17,19 

Pat gadījumos, kad aptiekā izgatavotajām zālēm ir prasībām atbilstoši 
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mikrobioloģiskie rādītāji, visi aprēķini tikuši veikti korekti un izmantota 

atbilstoša gatavošanas tehnoloģija, pastāv risks, ka izrakstītais sastāvs nebūs 

drošs un / vai efektīvs.22 

Apzinoties ar ekstemporālo zāļu izrakstīšanu, izgatavošanu, izsniegšanu 

saistītos riskus un vienlaikus šo zāļu nepieciešamību, vairākas Eiropas valstis, 

ASV, Austrālija ir radījušas formulārus, kas satur ekstemporālo zāļu 

standartizētas monogrāfijas, kā arī vadlīnijas un rekomendācijas drošai 

ekstemporālo zāļu izrakstīšanai un izgatavošanai.11,16,23,24,25 Ir izstrādātas arī 

vietēja un starptautiska mēroga datubāzes, piemēram, CompoundingToday un 

Rezepturenfinder datubāzes.26,27 Katra standartizētā monogrāfija, kas iekļauta 

Vācijas galvenajā informācijas resursā par ekstemporālajām zālēm, turpmāk 

DAC/NRF, sniedz vismaz šādu informāciju: visas aktīvās vielas un palīgvielas, 

kas nepieciešamas zāļu izgatavošanai, gatavošanas tehnoloģija, sastāvam un zāļu 

formai atbilstošais iepakojums, nepieciešamais marķējums, stabilitātes prasības, 

derīguma termiņš, kvalitātes pārbaudes prasības, lietošanas indikācija, deva, 

lietošanas biežums.23 Savukārt ASV izveidotais resurss USP Compounding 

Compendium ir daļa no ASV Farmakopejas. Resursā iekļautās monogrāfijas arī 

satur visu nepieciešamo informāciju par sastāvdaļām, gatavošanas tehnoloģiju, 

sastāvam un zāļu formai atbilstošu iepakojumu, marķējumu, derīguma termiņu 

un analīzes metodēm.24 Kopš 1902. gada Austrālijas veselības aprūpes 

speciālistiem ir pieejams nacionālais formulārs, kurā ir atrodamas ne tikai 

Austrālijā izmantoto aktīvo vielu klīniskās monogrāfijas, bet arī ekstemporālo 

zāļu monogrāfijas. Formulāru publicē Austrālijas Farmaceitu biedrība (PSA), tā 

saturs tiek regulāri pārskatīts un atjaunots. Austrālijas ekstemporālo zāļu 

monogrāfijas sniedz informāciju ne tikai par visām sastāvdaļām, to daudzumiem, 

gatavošanas tehnoloģiju, iepakojumu un derīguma termiņu, bet arī par lietošanas 

indikāciju.25 Monogrāfijas rada priekšnosacījumus ārstam izvēlēties un 

farmaceitam izgatavot zāles ar tādām aktīvām vielām un aktīvo vielu 

kombinācijām, kuru lietošana attiecīgajās jomās ir pierādījumos balstīta, kā arī 
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pārliecību, ka izgatavotais sastāvs būs stabils norādītā derīguma termiņa laikā. 

Lai arī šādu resursu esamība ir nozīmīga, to pārrobežu izmantošana ir ierobežota, 

jo visā pasaulē ekstemporālo zāļu izgatavošana attīstījusies atšķirīgi, un vienoti 

standarti par šo zāļu izgatavošanu un kontroli neeksistē pat ES valstīs.28 Dažādās 

Eiropas valstīs ir atšķirīgs arī vispārēja tipa aptieku īpatsvars, kas gatavo zāles. 

Piemēram, Portugālē un Vācijā visas vispārēja tipa aptiekas piedāvā 

pakalpojumu “zāļu izgatavošana aptiekā”, savukārt Dānijā ekstemporālo zāļu 

gatavošana ir centralizēta trijās vispārēja tipa aptiekās.29,30,31 Eiropas valstīs nav 

harmonizēti arī normatīvie akti, kas reglamentē zāļu izgatavošanu aptiekā.32 

Eiropas Padome uzsver, ka visiem Eiropas pacientiem ir tiesības saņemt 

līdzvērtīgas kvalitātes zāles. Lai novērstu kvalitātes un drošuma atšķirības, 

2011. gadā Eiropas Padomes Ministru komiteja pirmo reizi pieņēma dokumentu 

“Rezolūcija par aptiekās pagatavoto zāļu kvalitātes un drošuma nodrošināšanas 

prasībām” (Resolution CM/ResAP(2011)1 on quality and safety assurance 

requirements for medicinal products prepared in pharmacies for the special 

needs of patients). Dalībvalstīm tika rekomendēts pielāgot savus normatīvos 

aktus rezolūcijā izklāstītajiem principiem.33 

Saistībā ar ekstemporālajām zālēm dokumenti tiek radīti ne tikai atsevišķu 

valstu vai Eiropas Savienības, bet arī pasaules līmenī. Ievērojot, ka ne vienmēr 

ir pieejami rūpnieciski ražotie preparāti lietošanai pediatrijā, Pasaules Veselības 

organizācija (PVO) sadarbībā ar Starptautisko Farmaceitu federāciju (FIP) 

2016. gadā izstrādāja vadlīnijas veselības aprūpes speciālistiem, kurās 

aprakstītas galvenās problēmas, kas saistītas ar ekstemporālajām zālēm, un ir doti 

padomi, kā tās risināt.34 

Eiropas Savienībā pēc rezolūcijas pirmreizējās pieņemšanas tika veikts 

pētījums, kur noskaidroja, vai un kā rezolūcija ietekmēja 12 Eiropas valstu 

(Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Polija, 

Portugāle, Serbija, Šveices Konfederācija, Apvienotā Karaliste) nacionālo 

likumdošanu. Pētnieki secināja, ka “kopējie rezultāti norāda, ka pētījumā 
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iesaistīto valstu vidū kopumā ir skaidra apņemšanās ieviest rezolūcijas 

rekomendācijas”.35 Dati par Latviju šajā pētījumā netika iekļauti. 2016. gadā 

rezolūcija tika atjaunota atkārtoti.33 Tā kā lielākā daļa Latvijas normatīvo aktu, 

kas regulē attiecīgo jomu, pieņemti pirms rezolūcijas ieviešanas, rodas 

jautājums, kādi regulas punkti tiek izpildīti pilnībā vai daļēji un kādi netiek 

izpildīti. 

Līdz 1991. gadam Latvija bija PSRS sastāvā un zāļu gatavošana Latvijā 

notika saskaņā ar PSRS pieņemto kārtību atbilstīgi PSRS Farmakopejai un 

standartizētajiem priekšrakstiem. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir pagājuši 

30 gadi, bet Latvijā joprojām nav savu standartizēto priekšrakstu un oficiālu 

informācijas resursu valsts valodā. Nav zināms, ne tikai kādi ekstemporālo zāļu 

sastāvi tiek izrakstīti, bet arī kuru specialitāšu ārsti izraksta ekstemporālās zāles 

un kāds ir šo zāļu realizācijas daudzums dažādos Latvijas reģionos. Situācijā, kad 

valstī nav izveidoti ne standartizētie priekšraksti, ne vadlīnijas vai 

rekomendācijas ekstemporālo zāļu izrakstīšanai un izgatavošanai, īpaši svarīgas 

kļūst ārsta zināšanas par ekstemporālajām zālēm un pieredze to izrakstīšanā. Līdz 

ar to būtiski zināt, kuru specialitāšu ārsti izraksta ekstemporālās zāles visvairāk. 

Savukārt ekstemporālo zāļu realizācijas daudzums dažādos Latvijas reģionos 

ļautu spriest par pakalpojuma “zāļu izgatavošana aptiekā” aktualitāti visā 

Latvijas teritorijā. Pašreiz Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā tiek publicēts 

saraksts ar aptiekām, kurām ir atļauja speciālās darbības nosacījumam “zāļu 

izgatavošana aptiekā”.36 Šis saraksts tomēr nesniedz informāciju par 

ekstemporālo zāļu realizācijas daudzumu Latvijas aptiekās, jo fakts, ka aptiekai 

ir atļauja izgatavot zāles, nenozīmē, ka attiecīgā aptieka izmanto šīs tiesības. 

Latvijā ir bijuši mēģinājumi pētīt tikai atsevišķu aptieku receptūru kursadarbu, 

bakalaura vai maģistra darbu ietvaros.37,38,39 Pētījumi, kas apkopotu datus par 

izrakstītajām ekstemporālajām receptēm, raksturotu pašreizējo situāciju dažādos 

Latvijas reģionos un salīdzinātu Latvijas aptieku receptūru ar Eiropas valstu, 

ASV un Austrālijas standartizētiem priekšrakstiem, līdz šim nav veikti. Tā kā 
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standartizētie priekšraksti, vadlīnijas un rekomendācijas rada priekšnosacījumus 

drošu un efektīvu zāļu izrakstīšanai un izgatavošanai, Latvijai ir svarīga attiecīgo 

dokumentu izveidošana. Pirms izlemt, vai Latvijas veselības aprūpes 

speciālistiem izstrādāt jaunus informācijas resursus vai izmantot citu valstu 

pieredzi, būtiski ir ne tikai identificēt Latvijā izrakstītos sastāvus un zāļu formas, 

bet arī saprast, vai attiecīgās aktīvās vielas, aktīvo vielu kombinācijas un 

palīgvielas tiek lietotas arī citu valstu standartizētajos priekšrakstos. 

Latvijai kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij būtu svarīgi tiekties uz 

vienotu pieeju attiecībā uz ekstemporālajām zālēm. Tā kā pieeja ir atkarīga no 

valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, būtiska ir Latvijas normatīvo aktu, 

kas regulē attiecīgo jomu, analīze un to salīdzinājums ar Eiropas Padomes 

Ministru komitejas rezolūciju.  

Pētījums par ekstemporālo zāļu pieejamību Latvijas aptiekās varētu ne 

tikai palīdzēt novērtēt situāciju un dot ieskatu par ekstemporālo zāļu 

perspektīvākajiem attīstības virzieniem, bet arī sniegt ieguldījumu ar 

ekstemporālajām zālēm saistīto procesu harmonizācijā Eiropā. 

 

Darba mērķis 
 

Novērtēt zāļu izgatavošanas normatīvo regulējumu un izplatību, apkopot 

un analizēt ekstemporālās receptūras klāstu Latvijas aptiekās, salīdzinot to ar 

Vācijas, ASV un Austrālijas standartizētajiem priekšrakstiem, un, izmantojot šo 

valstu pieredzi, izveidot praktiskas rekomendācijas Latvijas aptiekās izgatavoto 

zāļu kvalitātes uzlabošanai un nozares attīstībai. 

 

Darba uzdevumi 
 

1. Salīdzināt Latvijas normatīvos aktus, kas regulē zāļu izgatavošanu 

aptiekā, ar Eiropas Padomes Ministru komitejas rezolūciju.  
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2. Noskaidrot ekstemporālo zāļu realizācijas daudzumu Latvijas 

aptiekās, kurām 2017. gadā licences pielikumā bija norādīts speciālās 

darbības nosacījums “zāļu izgatavošana aptiekā”. 

3. Analizēt Latvijas aptiekās 2017. gada laikā izgatavotās ekstemporālās 

receptes, identificējot receptes izrakstījušos speciālistus, zāļu formas, 

aktīvās vielas, to skaitu zāļu formās, palīgvielas.   

4. Salīdzināt iegūtos datus par izrakstītajām zāļu formām, izmantotajām 

aktīvajām vielām, palīgvielām ar Vācijas, ASV un Austrālijas datiem, 

stabilitātes pētījumiem un vadlīnijām.  

5. Identificēt un aprakstīt ar ekstemporālo zāļu izrakstīšanu, 

izgatavošanu un izsniegšanu saistītās problēmas Latvijā, salīdzināt tās 

ar citu ES valstu, ASV un Austrālijas pieredzi.  

6. Sniegt praktiskas rekomendācijas, lai veicinātu drošu un efektīvu 

ekstemporālo zāļu izrakstīšanu, izgatavošanu un izsniegšanu. 

 

Darba hipotēzes 
 

• Latvijas aptiekās ekstemporālā receptūra ir atšķirīga no Vācijas, ASV 

un Austrālijā izmantotās receptūras aktīvo vielu un palīgvielu ziņā. 

• Ekstemporālajā receptūrā Latvijā plaši (> 50 %) izmanto divas un 

vairākas aktīvās vielas vienā zāļu formā, kam trūkst pētījumu par 

stabilitāti un sastāvdaļu saderību. 

 

Darba novitāte 
 

Ekstemporālo zāļu izgatavošana ir senākā aptiekas funkcija, kas 

saglabājusies līdz mūsdienām. Gan ES, gan ASV un Austrālijā šo zāļu sastāvi un 

gatavošanas tehnoloģijas turpina attīstīties, tiek radīti jauni standartizētie 

priekšraksti. Tomēr katrā valstī zāļu gatavošana veikusi savu attīstības ceļu, ir 

izveidota sava nacionāla veselības aprūpes sistēma, kurā zāļu izgatavošanai 
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paredzēta atšķirīga loma un normatīvais regulējums. Līdz šim veikti vairāki 

pētījumi, kas sniedz ieskatu par situāciju ekstemporālo zāļu jomā dažādās ES 

valstīs. Tomēr par Baltijas valstīm (Latvija, Lietuva un Igaunija) šādu pētījumu 

trūkst, piemēram, 2017. gadā publicētajā pētījumā par rezolūcijas ietekmi uz 

Eiropas valstu likumdošanu Baltijas valstis nav iekļautas.35 Baltijas valstu 

īpatnība salīdzinājumā ar pārējām ES dalībvalstīm ir tā, ka šīs valstis līdz 

1991. gadam ietilpa PSRS sastāvā un zāļu gatavošana notika saskaņā ar PSRS 

pieņemto kārtību atbilstīgi PSRS Farmakopejai un standartizētajiem 

priekšrakstiem. Pašreizējās situācijas izpēte Baltijas valstīs ir būtiska, lai veidotu 

vienotu skatījumu par ar ekstemporālajām zālēm saistītiem procesiem visā ES 

teritorijā. Šajā pētījumā pirmo reizi raksturota pašreizējā situācija ekstemporālo 

zāļu nozarē dažādos Latvijas reģionos. Latvijas aptieku receptūra salīdzināta ar 

Eiropas valstu, ASV un Austrālijas standartizētiem priekšrakstiem, lai spriestu 

par ekstemporālo zāļu drošumu Latvijas pacientiem. 

 

Promocijas darba struktūra 
 

Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no 5 nodaļām: 

“Literatūras apskats”, “Materiāli un metodes”, ”Rezultāti”, “Diskusija” un 

“Secinājumi”. Promocijas darbā ir 115 lappuses, 15 tabulas, 2 attēli un 

3 pielikumi. Literatūras saraksts sastāv no 183 avotiem. Kopsavilkumā ir 

93 lappuses, t. sk. 1 tabula, 1 attēls un literatūras saraksts, kas sastāv no 

119 avotiem. 
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1. Materiāli un metodes 
 

1.1. Latvijas normatīvo aktu, kas regulē zaļu izgatavošanu  

aptiekā, salīdzinājums ar Eiropas Padomes Ministru  

komitejas rezolūciju 
 

Lai salīdzinātu Latvijas normatīvo regulējumu ar Eiropas Padomes 

Ministru komitejas rezolūcijas prasībām, tika analizēts Latvijas Farmācijas 

likums un Ministru kabineta noteikumi (MK noteikumi), kas reglamentē 

ekstemporālo zāļu izrakstīšanas, izgatavošanas un kontroles procesus vispārēja 

tipa aptiekās. 

 

1.2. Ekstemporālo zāļu realizācijas daudzums Latvijas aptiekās, 

kurām 2017. gadā licences pielikumā bija norādīts speciālās 

darbības nosacījums “zāļu izgatavošana aptiekā” 
 

2017. gadā 50,07 % vispārēja tipa Latvijas aptiekām bija atļauja speciālās 

darbības nosacījumam “zāļu izgatavošana aptiekā”.40 Fakts, ka aptiekai bija 

atļauja izgatavot zāles, nenozīmē, ka attiecīgā aptieka izmantoja šīs tiesības. 

Informācija par ekstemporāli izgatavoto zāļu realizācijas daudzumu šajās 

aptiekās nav publiski pieejama. Šā iemesla dēļ, lai raksturotu ekstemporālo zāļu 

realizācijas daudzumu Latvijas aptiekās 2017. gadā, ieguvu piekļuvi Zāļu valsts 

aģentūras (ZVA) nepublicētiem datiem par ekstemporālo zāļu apgrozījumu 

2017. gadā visos Latvijas statistiskajos reģionos.41 Saskaņā ar Ministru kabineta 

rīkojumu Nr. 271 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos 

ietilpstošajām administratīvajām vienībām” Latvija ir iedalīta sešos statistiskajos 

reģionos: Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes 

statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Zemgales statistiskais 

reģions, Latgales statistiskais reģions. Savukārt reģioni sastāv no republikas 

pilsētām un novadiem.42 Lai apkopotu ZVA nepublicētu informāciju par 

ekstemporāli izgatavojamo zāļu apgrozījumu 2017. gadā visos Latvijas 
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statistiskajos reģionos, katram statistiskajam reģionam tika izveidota sava 

atsevišķa Microsoft Excel izklājlapa. Katrā Microsoft Excel izklājlapā tika 

apkopoti šādi dati par katru attiecīgā reģionā ekstemporālās zāles izgatavojošu 

aptieku: 

• Aptiekas nosaukums; 

• Uzņēmējsabiedrības nosaukums, kurai pieder attiecīga aptieka; 

• Novads vai republikas pilsēta, kurā aptieka atrodas;  

• Naudas summa (EUR, bez PVN), kuru aptieka ieguvusi no 

ekstemporālo zāļu realizācijas fiziskām un juridiskām personām; 

• Procentos izteikta daļa no kopējās naudas summas (EUR, bez PVN), 

kuru aptieka ieguva no ekstemporālo zāļu realizācijas fiziskām un 

juridiskām personām. Tā kā ir zināms kopējais visu Latvijas vispārēja 

tipa aptieku realizācijas daudzums par ekstemporālajām zālēm (EUR, 

bez PVN), procentos izteikta katras aptiekas daļa no kopējās 

realizācijas.  

Dati tika anonimizēti, lai nevarētu identificēt atsevišķu pakalpojuma “zāļu 

izgatavošana aptiekā” sniedzēju. 

Pētījumā netika iekļautas slēgta tipa aptiekas, jo nav pieejami dati par 

šajās aptiekās pagatavoto ekstemporālo zāļu apgrozījumu. 

 

1.3. Pētījumā iekļauto Latvijas vispārējā tipa aptieku atlase 
 

2017. gadā 384 Latvijas vispārēja tipa aptiekām bija atļauja speciālās 

darbības nosacījumam “zāļu izgatavošana aptiekā”.40 Kā jau rakstīts 

1.2. apakšnodaļā, atļaujas esamība nenozīmē, ka attiecīgā aptieka izgatavoja 

ekstemporālās zāles. Lai noskaidrotu, kurās vispārējā tipa aptiekās un kuros 

statistiskajos reģionos 2017. gadā tika izgatavotas ekstemporālās zāles, 

izmantoju ZVA datus par ekstemporālo zāļu apgrozījumu. Tā kā, analizējot ZVA 

datus, noskaidroju, ka ekstemporālās zāles tika realizētas visos Latvijas 
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statistiskajos reģionos, vispārēja tipa aptiekas tika atlasītas pēc ģeogrāfiskā 

sadalījuma. Sākotnēji, izvērtējot un apzinoties recepšu ievadei nepieciešamo 

laika patēriņu promocijas darba tapšanas ietvaros, tika uzrunātas 165 aptiekas, 

līdzdalībai pētījumā piekrita 17 aptiekas. Pētījumā iekļautās aptiekas pārstāvēja 

visus sešus statistiskos reģionus, četras republikas pilsētas un septiņus novadus:  

• Rīgas statistiskais reģions – pētījumā iekļautas septiņas aptiekas; 

• Pierīgas statistiskais reģions – pētījumā iekļautas piecas aptiekas, kas 

pārstāvēja Ādažu novadu, Salacgrīvas novadu, Carnikavas novadu, 

Salaspils novadu, Inčukalna novadu; 

• Vidzemes statistiskais reģions – pētījumā iekļauta viena aptieka, kas 

pārstāvēja Alūksnes novadu; 

• Kurzemes statistiskais reģions – pētījumā iekļautas divas aptiekas, kas 

pārstāvēja republikas pilsētu Ventspili un Kuldīgas novadu; 

• Zemgales statistiskais reģions – pētījumā iekļauta viena aptieka, kas 

pārstāvēja republikas pilsētu Jelgavu; 

• Latgales statistiskais reģions – pētījumā iekļauta viena aptieka, kas 

pārstāvēja republikas pilsētu Daugavpili. 

Pētījumā iekļautās aptiekas pārstāvēja dažādus komersantus – trīs  

dažādas SIA. 

Pētījumā netika iekļautas aptiekas, kuras izgatavo homeopātiskās zāles. 

 

1.4. Pētījumā iekļautajās Latvijas vispārēja tipa aptiekās 

2017. gada laikā izgatavoto ekstemporālo recepšu analīze 
 

Promocijas darbā tika izmantoti primārie dati – ekstemporālās receptes. 

Lai apkopotu informāciju par ekstemporālām receptēm, tika izveidota datubāze, 

kurā ievadīti dati par visām receptēm, kas izgatavotas atlasītajās aptiekās 

2017. gadā. Dati tika iegūti, klātienē apmeklējot aptiekas vai aptieku tīklu 
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birojus, un uz vietas ievadīti datubāzē. Dati iegūti laika periodā no 2017. gada 

25. decembra līdz 2019. gada 12. janvārim. 

Par katru recepti apkopoti šādi dati:  

• Aptieka, kurā zāles izgatavotas;  

• Statistiskais reģions un republikas pilsēta vai novads, kurā aptieka 

atrodas;  

• Mēnesis, kurā recepte izgatavota;  

• Ārstniecības personas, kura izrakstīja recepti, specialitāte atbilstoši 

ārstniecības personu profesiju klasifikatoram;43  

• Zāļu forma;  

• Visas aktīvās vielas;  

• Aktīvo vielu skaits zāļu formā;  

• Visas palīgvielas. 

Promocijas darbā kā aktīvās vielas tika klasificētas gan aktīvo vielu 

substances, gan aktīvās vielas saturošas rūpnieciski ražotās gatavās zāļu formas – 

tabletes, šķīdumi, ziedes un krēmi, kurus izmantoja aktīvo vielu substanču vietā.  

 

1.5. Latvijas ekstemporālās receptūras salīdzinājums  

ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Lai salīdzinātu Latvijas veselības aprūpes speciālistu izrakstīto 

ekstemporālo receptūru ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru, tika analizēti 

informācijas avoti, kas satur ekstemporālo zāļu monogrāfijas, kuras kalpo kā 

kvalitātes standarti šajās valstīs: 

• Vācijas zāļu kodekss / Jaunais receptūras formulārs (DAC/NRF);23 

• Amerikas Savienoto Valstu Farmakopejas ekstemporālo 

pagatavojumu apkopojums (USP Compounding Compendium);24 

• Austrālijas ārstniecības formulārs (APF).25 
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Vācijas DAC/NRF tika izvēlēts, jo satur lielāko standartizēto 

ekstemporālo recepšu kolekciju visā Eiropā.8 Formulāra saturs tiek regulāri 

pārskatīts un atjaunots, aktualitāti zaudējušie sastāvi tiek izslēgti no formulāra.12  

Ja DAC/NRF nebija atrodama kāda no Latvijas receptēs izrakstītajām 

aktīvajām vielām, tās tika meklētas Vācijas profesionālajā literatūrā par 

ekstemporālajām zālēm, kā arī DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu 

priekšrakstu datubāzē, kurā ir iekļauti vairāk nekā 2,5 tūkstoši priekšrakstu. Šie 

priekšraksti tiek klasificēti trijās grupās: 

• Standartizētie un / vai pārbaudītie priekšraksti; 

• Priekšraksti, kuru izrakstīšana un izgatavošana ir pieļaujama ar 

nosacījumu, datubāzes lietotājam pašam izvērtējot DAC/NRF 

komandas sniegtos komentārus;  

• Nesaderīgi un / vai apšaubāmi priekšraksti. 

ASV USP Compounding Compendium tika izvēlēts, jo šis avots satur 

ekstemporālo zāļu monogrāfijas, kuras ir daļa no ASV Farmakopejas. Resursā ir 

pieejama informācija ne tikai par sastāvdaļām un gatavošanas tehnoloģiju, bet 

arī par sastāvam un zāļu formai atbilstošu iepakojumu, marķējumu, derīguma 

termiņu un analīzes metodēm.24,44 

Savukārt Austrālijas ārstniecības formulārs (APF) tika izvēlēts, jo to 

publicē Austrālijas Farmaceitu biedrība (PSA). PSA ir vienīgā Austrālijas 

valdības atzītā nacionālā profesionālā organizācija, kas pārstāv visus Austrālijas 

farmaceitus.45 Ekstemporālo zāļu izgatavošanas nacionālajās vadlīnijās 

farmaceiti tiek aicināti izmantot APF, lai izgatavotu drošas ekstemporālās 

zāles.11  

Latvijas veselības aprūpes speciālistu izrakstītās aktīvās vielas, aktīvo 

vielu kombinācijas un palīgvielas tika meklētas šajos avotos atbilstoši zāļu 

formai. 
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1.6. Datu apstrādes statistiskās metodes 
 

Dati tika analizēti, izmantojot aprakstošās statistikas metodes. Tika 

noteikts ekstemporālo zāļu realizācijas procentuālais sadalījums pēc reģioniem 

un ekstemporālo zāļu formu procentuālais sadalījums pēc ārstniecības personu 

specialitātēm. Tika noteikts aktīvo vielu un palīgvielu procentuālais īpatsvars 

ekstemporālo zāļu receptēs, raksturojot biežākās zāļu formas. Rezultāti tika 

atspoguļoti atbilstoši starptautiski atzītajam APA standartam un ICMJE 

unificētām prasībām.46,47 

 

1.7. Ētiskie aspekti 
 

Pētījuma “Ekstemporālo zāļu pieejamība Latvijas aptiekās: situācijas 

kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums un nākotnes perspektīva” veikšanai ir 

saņemta RSU Ētikas komitejas atļauja (lēmums Nr. 14, 2017. gada 5. oktobris). 
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2. Rezultāti 
 

2.1. Latvijas normatīvo aktu, kas regulē zāļu izgatavošanu 

aptiekā, atbilstība Eiropas Padomes Ministru  

komitejas rezolūcijas prasībām 
 

Rezolūcija sastāv no 13 punktiem, 1. punktā ir noteikta rezolūcijas 

piemērošanas joma, 2. punktā paskaidroti rezolūcijā lietotie termini, bet  

3.–13. punktā ir aprakstītas prasības aptiekās izgatavoto zāļu drošuma un 

kvalitātes nodrošināšanai.33 

Saskaņā ar rezolūcijas 3. punktu “Aptiekās izgatavoto zāļu pievienotā 

vērtība un veselības aprūpes speciālistu pienākumi” farmaceitam jāpārbauda, vai 

receptē izrakstītajām ekstemporālajām zālēm ir pieejams rūpnieciski ražots 

ekvivalents nacionālajā tirgū. Tas ir daļēji aprakstīts MK noteikumos Nr. 288, 

kur minēts: “Ja izrakstītās zāles nav pieejamas gatavo zāļu formā, farmaceits 

nodrošina to izgatavošanu”.48 Ekstemporālo zāļu aizvietošana ar rūpnieciskiem 

preparātiem Latvijas normatīvajā regulējumā nav skaidri raksturota, un ne 

Farmācijas likumā, ne MK noteikumos nav ierobežojumu, ka farmaceits drīkst 

gatavot tikai tās zāles, kam nav rūpnieciska analoga. Pacientam ir tiesības 

iesniegt ekstemporālo zāļu recepti jebkurā vispārēja tipa aptiekā Latvijā. Visām 

vispārēja tipa aptiekām, kuru licences pielikumā nav speciālas darbības 

nosacījuma “zāļu izgatavošana aptiekā”, jāslēdz līgums par zāļu izgatavošanu ar 

aptieku, kura piedāvā šo pakalpojumu. Izgatavotās zāles tiek piegādātas aptiekai, 

kurā pacients ir nodevis recepti.48 MK noteikumos Nr. 304 ir rakstīts: “Aptiekas 

vadītājs ir atbildīgs par aptiekā izgatavoto zāļu kvalitāti.”49 Šis teikums norāda, 

ka par izgatavo zāļu kvalitāti atbild tā aptieka, kurā šīs zāles tika izgatavotas. 

Attiecībā uz rezolūcijas 4. punktu “Izgatavošanas process” Latvijas 

normatīvajos aktos šobrīd nav prasības attiecināt labas ražošanas prakses (GMP) 

principus un Farmaceitiskās inspekcijas konvencijas un Farmaceitiskās 

inspekcijas sadarbības shēmas (PIC/S) labas prakses norādījumus zāļu 
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izgatavošanai veselības aprūpes iestādēs (GPP Guide) uz vispārēja tipa aptiekās 

izgatavotajām zālēm, bet tiek plānota PIC/S GPP Guide ieviešana 

MK noteikumos Nr. 288. Valsts valodas centrs 2017. gadā ir iztulkojis PIC/S 

GPP Guide latviešu valodā.50 Aptiekā izgatavoto zāļu kvalitātes uzraudzību veic 

Zāļu valsts aģentūra (ZVA), un tās darbības stratēģijā 2017.–2019. gadam sadaļā 

par ZVA darbinieku kompetenču pilnveidi uzsvērta nepieciešamība paaugstināt 

kompetenci saistībā ar PIC/S standartu.51 2020. gadā Eiropas Savienības fonda 

projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla 

kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros tika organizēts tālākizglītības kurss 

farmaceitiem, kurā viena no tēmām bija “PIC/S labas prakses norādījumu 

prasības”.52 Kaut arī Latvijā iepriekš minēto principu ieviešana tiek tikai plānota, 

esošajos normatīvajos aktos ir paredzēti punkti,48,49 kas daļēji sasaucas ar 

rezolūcijas 4. punkta prasībām – farmaceitiem, pieņemot recepti un arī 

izgatavojot zāles, jāveic zāļu sastāva novērtēšana, lai nodrošinātu zāļu 

efektivitāti un drošību. Farmaceitam jāievēro vielu saderība un fizikāli ķīmiskās 

īpašības, kā arī farmaceitiskās tehnoloģijas principi. Prasības zāļu izgatavošanas 

telpu iekārtojumam un izvietojumam nosaka MK noteikumi Nr. 288. Šajās telpās 

atkarībā no aptiekas receptūras specifikas jābūt iekārtotām un aprīkotām darba 

vietām, lai izgatavotu un analizētu šķidrās, mīkstās un cietās zāļu formas. Sterilu 

zāļu formu izgatavošanai jānodrošina aseptiski apstākļi.48 Izglītības prasības 

aptieku darbiniekiem, kas nodarbojas ar zāļu izgatavošanu un kontroli, nosaka 

Farmācijas likums, kur tiesības veikt šīs darbības piešķirtas tikai speciālistiem ar 

farmaceitisko izglītību – farmaceitiem un farmaceita asistentiem.53 

MK noteikumi Nr. 288 nosaka, ka aptiekas vadītāja pienākums ir nodrošināt 

aptieku ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem.48 

Latvijas normatīvais regulējums šobrīd neietver prasību par 5. punktā 

minētā produkta portfolio izveidošanu ekstemporālajām zālēm. Tajā arī nav 

iekļauts rezolūcijas 5.2. apakšpunktā rekomendētais ekstemporālo zāļu riska 

novērtējums, kas sastāv no diviem līmeņiem (“augsta riska zāles” un “zema riska 
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zāles”). Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 304 un Nr. 377 farmaceits, pieņemot 

recepti izgatavošanai, veic izrakstītā sastāva izpēti, kas ietver sastāvdaļu 

saderību, stipras iedarbības vielu devu pārbaudi, kā arī pārliecinās, vai nav 

pārsniegti etilspirta, narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimāli 

pieļaujamie daudzumi, ko drīkst izrakstīt uz vienas receptes.49,54 Saskaņā ar 

Farmācijas likumu Zāļu valsts aģentūra (ZVA) novērtē un pārbauda aktīvo vielu 

ražotāju un importētāju atbilstību labas ražošanas prakses prasībām un izsniedz 

labas ražošanas prakses sertifikātus.53 Savukārt MK noteikumi Nr. 344 nosaka, 

ka zāļu gatavošanā drīkst izmantot tikai tās aktīvās vielas, kuras ir iepirktas no 

ražotājiem un izplatītājiem, kas ir reģistrēti ZVA.55  

Rezolūcijas 5.3. apakšpunkts apraksta datu pieejamību kontrolējošajām 

iestādēm. MK noteikumi Nr. 304 nosaka, ka Veselības inspekcija ne retāk kā 

reizi gadā veic pārbaudes aptiekās, kuras gatavo zāles. Veselības inspekcija ir 

tiesīga nosūtīt aptiekā izgatavoto zāļu, iegūtā attīrītā ūdens, zāļu izgatavošanai 

izmantojamo koncentrātu un pusfabrikātu paraugus laboratoriskai izmeklēšanai, 

kā arī mikrobioloģiskai testēšanai, ja tai radušās šaubas par kvalitāti. Aptiekās 

tiek dokumentēts zāļu gatavošanas un analīzes process, veicot ierakstus 

attiecīgajos MK noteikumos norādītajos žurnālos.49 

Rezolūcijas 6. punktā minētā tirdzniecības atļauja Latvijā nav ieviesta. 

Saskaņā ar Farmācijas likumu un MK noteikumiem Nr. 376 zālēm, kas tiek 

izgatavotas individuālam pacientam, nav nepieciešama reģistrācija Zāļu valsts 

aģentūrā (ZVA).53,56 

Ekstemporālo zāļu marķējums kopumā atbilst rezolūcijas 7. punktā 

“Marķējums” minētajām prasībām. MK noteikumos Nr. 57 tas ir detalizēti 

aprakstīts. Atšķirībā no rūpnieciski ražoto medikamentu marķējuma ir uzskaitīti 

brīdinājumi, kurus pievieno marķējumam nepieciešamības gadījumā, piemēram, 

“Pirms lietošanas saskalot”. Latvijas normatīvajā regulējumā atšķirībā no 

rezolūcijas nav iekļauts punkts, ka marķējumā ne tikai jāpievieno informācija par 

aptieku, kurā zāles tika izgatavotas, bet arī jānorāda tās aptiekas nosaukums, 
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adrese un telefona numurs, kurā zāles tika pasūtītas un izsniegtas, ja tās ir divas 

dažādas aptiekas.57 

Rezolūcijas 8. punkts veltīts tēmai “Atbilstība farmakopejas prasībām”. 

Latvijai nav nacionālās farmakopejas aktuālās versijas, nav arī oficiāli 

apstiprinātu priekšrakstu un kvalitātes standartu zāļu izgatavošanai aptiekā. 

MK noteikumi Nr. 344 nosaka, ka zāļu izgatavošanā drīkst izmantot tikai tās 

aktīvās vielas, kuras ir iepirktas no ražotājiem un izplatītājiem, kas ir reģistrēti 

Zāļu valsts aģentūrā (ZVA). Aktīvajām vielām jābūt ražotām saskaņā ar labas 

ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm.55 MK noteikumos Nr. 288 

rakstīts, ka zāļu izgatavošanas un kontroles priekšrakstu izstrādāšana ir aptiekas 

vadītāja pienākums, savukārt farmaceita uzdevums ir izgatavot zāles saskaņā ar 

vadītāja apstiprinātiem priekšrakstiem.48 Pēc izgatavoto zāļu kvalitātes 

novērtēšanas farmaceits, kas izsniedz zāles, pārbauda zāļu iepakojuma atbilstību 

zāļu sastāvā ietilpstošo sastāvdaļu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.49  

Latvijas normatīvajos aktos nav raksturota rezolūcijas 9. punktā minētā 

zāļu sagatavošana lietošanai veselības aprūpes iestādēs.  

Latvijas normatīvais regulējums atbilst rezolūcijas 10. punktā minētajam 

par speciālu atļauju nepieciešamību aptiekām vai uzņēmumiem, kuri izgatavo 

zāles. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800, lai atvērtu vispārēja tipa aptieku, 

jāsaņem licence. Licenci aptieku atvēršanai (darbībai) izsniedz Zāļu valsts 

aģentūra (ZVA), tai ir tiesības arī apturēt un atjaunot licences darbību.58 Latvijā 

ekstemporālo zāļu izgatavošana ir tikai aptieku kompetence. Farmācijas likumā 

zāļu izgatavošana ir definēta kā farmaceitiskās aprūpes sastāvdaļa.53 Lai aptieka 

gatavotu zāles, aptiekai jāsaņem atļauja no ZVA, kura aptiekas licences 

pielikumā norāda speciālās darbības nosacījumu – zāļu izgatavošana aptiekā.58 

Vispārēja tipa aptiekā drīkst izgatavot zāles individuālam pacientam pēc 

ārstniecības personas receptes un pēc ārstniecības iestādes rakstveida 

pieprasījuma.53 Tā kā zāļu gatavošana ir aptiekas papildpakalpojums un ne visas 

Latvijas aptiekas šo pakalpojumu piedāvā, Latvijas likumdošana atbalsta 
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aptiekas, kurās izgatavo zāles. Lai aizsargātu šīs aptiekas, MK noteikumos 

Nr. 610 noteikts, ka, aptieku pārvietojot, tā nedrīkst atrasties 500 metru rādiusā 

no citas vispārēja tipa aptiekas, kurā izgatavo zāles.59 Pirmo reizi šis 

ierobežojums aptieku pārvietošanai tika noteikts 2002. gadā.60 Kopš tā laika 

aptieku skaits, kuru licences pielikumā ir norādīts speciālās darbības nosacījums 

“zāļu izgatavošana aptiekā” pieaudzis vairāk nekā trīs reizes – 2003. gadā tādas 

bija 120 aptiekas, bet 2019. gadā – jau 422 aptiekas.61,62 Aptiekām, kuras 

neizgatavo zāles, jāslēdz līgums par zāļu izgatavošanu ar aptieku, kurai licences 

pielikumā ir šīs speciālās darbības nosacījums.48  

Rezolūcijas 11. punkts veltīts tēmai “Caurskatāmība un drošums”. Kā 

iepriekš minēts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 304, aptiekās tiek dokumentēts 

zāļu izgatavošanas un analīzes process. Veselības inspekcija pārbauda aptiekas, 

kas izgatavo zāles, ne retāk kā reizi gadā.49 Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) ir 

informācija par visām aptiekām, kas gatavo zāles, saraksti ar šīm aptiekām tiek 

regulāri publicēti.36 Šobrīd ZVA nav precīzu datu par Latvijas aptiekās 

izgatavoto ekstemporālo zāļu sastāviem un katras atsevišķas aptiekas, kurā tiek 

gatavotas zāles, izgatavoto zāļu klāstu. Taču ZVA ir veikusi pasākumus, lai 

iegūtu šo informāciju, lūdzot aptiekām atsūtīt biežāk gatavojamo recepšu 

sastāvus. Ārstu izrakstītie un aptiekās izgatavotie zāļu sastāvi netiek pakļauti 

klīniskajai ekspertīzei. Saskaņā ar Farmācijas likumu Veselības inspekcijai ir 

tiesības aizliegt jebkuru zāļu, aktīvo vielu un palīgvielu izplatīšanu, ja konstatēts, 

ka tās ir nekvalitatīvas vai viltotas, bet gadījumā, ja rodas šaubas par to kvalitāti, 

apturēt attiecīgo zāļu, aktīvo vielu vai palīgvielu izplatīšanu līdz to kvalitātes 

galīgai noskaidrošanai.53 

Rezolūcijas 12. punktā “Komunikācija un informācija pacientiem” 

minētās prasības parādās MK noteikumos Nr. 304 un Nr. 57. Personas, kas 

izsniedz zāles, pienākums ir pārbaudīt izgatavoto zāļu marķējumu.49 Izsniedzot 

zāles, farmaceits paskaidro, kā lietot un uzglabāt izgatavotās zāles, kā arī uzsver, 

ka šīs zāles drīkst lietot tikai ārsta norādītajā laika periodā līdz to derīguma 
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termiņa beigām. Gan zāļu lietošanas nosacījumi (deva, lietošanas veids un 

biežums), gan īpašie uzglabāšanas nosacījumi, gan derīguma termiņš vienmēr 

tiek norādīti izgatavoto zāļu marķējumā,57 līdz ar to pacients saņem informāciju 

gan mutiski, gan rakstiski. 

Rezolūcijas 13. punkts “Aptiekā izgatavoto zāļu izplatīšana” daļēji 

pieminēts Farmācijas likumā un MK noteikumos Nr. 416. Zāļu valsts aģentūras 

(ZVA) pienākumos ietilpst zāļu un aktīvo vielu izplatītāju atbilstības novērtēšana 

labas izplatīšanas prakses prasībām un labas izplatīšanas prakses sertifikātu 

izsniegšana.53 Savukārt MK noteikumos Nr. 416 ir rakstīts: “Lai uzraudzītu labas 

izplatīšanas principu ieviešanu un atbilstību, aptiekas vadītājs nodrošina 

paškontroli un protokolē paškontroles pasākumus”.63 Latvijas likumdošanā nav 

aprakstītas prasības ekstemporālo zāļu eksportam un importam. 

 

2.2. Pārskats par ekstemporālo zāļu realizācijas daudzumu 

Latvijas aptiekās, kurām 2017. gadā licences pielikumā  

bija norādīts speciālās darbības nosacījums  

“zāļu izgatavošana aptiekā” 
 

Precīzs ekstemporālo zāļu formu skaits, kas izgatavots Latvijas aptiekās 

pēc ārstniecības personu izrakstītām receptēm 2017. gadā, nav zināms, bet ir 

pieejami dati par ekstemporālo pagatavojumu tirgus daļu. Saskaņā ar Zāļu valsts 

aģentūras (ZVA) datiem ekstemporālie pagatavojumi veidoja nelielu tirgus daļu 

salīdzinājumā ar rūpnieciski ražotiem medikamentiem, tikai 0,65 %, taču 

sadalījums starp Latvijas aptiekām bija nevienmērīgs. 2017. gadā 384 aptiekām 

jeb 50,07 % no visām vispārējā tipa aptiekām licences pielikumā bija norādīts 

speciālās darbības nosacījums “zāļu izgatavošana aptiekā”. Kaut arī tik daudzām 

aptiekām bija tiesības izgatavot zāles, no minētajiem datiem redzams, ka ne visas 

aptiekas sniedza šo pakalpojumu. Katru gadu aptiekām, kurās izgatavo zāles, ir 

jāiesniedz ZVA atskaites, kurās norāda, kādu naudas summu (EUR, bez PVN) 
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aptieka ieguvusi no ekstemporālo zāļu realizācijas fiziskām un juridiskām 

personām.  

Tikai 280 no 384 aptiekām iesniedza ZVA atskaites par ekstemporāli 

izgatavojamo zāļu realizāciju 2017. gadā. Šīs aptiekas pārstāvēja visus Latvijas 

statistiskos reģionus: Rīgas statistisko reģionu (108 aptiekas), Pierīgas statistisko 

reģionu (39 aptiekas), Vidzemes statistisko reģionu (32 aptiekas), Kurzemes 

statistisko reģionu (35 aptiekas), Zemgales statistisko reģionu (27 aptiekas), 

Latgales statistisko reģionu (39 aptiekas). Ekstemporālo zāļu realizācija 

galvenokārt notika Rīgā, turklāt Rīgā tika izgatavotas ne tikai alopātiskās 

ekstemporālās zāles, bet arī homeopātiskās zāles (2.1. attēls). 

 

2.1. attēls. Ekstemporālo zāļu realizācija 2017. gadā  

Latvijas statistiskajos reģionos (%) 
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Rīgas aptiekas pārstāvēja 12 dažādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

(SIA) un vienu akciju sabiedrību (AS). Ekstemporālo zāļu sadalījums šajās 

aptiekās bija nevienmērīgs. 27 aptiekās ekstemporālo zāļu realizācijas 

procentuālā daļa no kopējās realizācijas fiziskajām un juridiskajām personām 

bija mazāka par 0,01 %. 73 aptiekās tā bija intervālā no 0,01 % līdz 0,44 %. Tikai 

astoņas aptiekas pārvarēja 1 % barjeru, tajās realizācija bija intervālā no 1,22 % 

līdz 23,11 %. 

Pierīgas statistiskā reģiona aptiekas atradās vienā republikas pilsētā 

(Jūrmala) un 16 novados. Pierīgas aptiekas pārstāvēja astoņas dažādas SIA un 

vienu AS. Neviena aptieka nepārvarēja 1 % barjeru. Septiņās aptiekās 

ekstemporālo zāļu procentuālā daļa no kopējās realizācijas bija mazāka par 

0,01 %, pārējās 32 aptiekās tā bija robežās no 0,01 % līdz 0,72 %. 

Vidzemes statistiskā reģiona aptiekas arī atradās vienā republikas pilsētā 

(Valmiera) un 16 novados. Aptiekas pārstāvēja 14 dažādas SIA un vienu AS. 

Četrās aptiekās ekstemporālo zāļu procentuālā daļa no kopējās realizācijas bija 

mazāka par 0,01 %. Viena aptieka pārvarēja 1 % barjeru, tajā realizācija veidoja 

1,78 %. Pārējās aptiekās tā bija intervālā no 0,01 % līdz 0,78 %. 

Kurzemes statistiskā reģiona aptiekas atradās divās republikas pilsētās 

(Liepāja un Ventspils) un 6 novados. Aptiekas pārstāvēja septiņas dažādas SIA 

un vienu AS. Deviņās aptiekās ekstemporālo zāļu procentuālā daļa no kopējās 

realizācijas bija mazāka par 0,01 %. Tāpat kā Vidzemes statistiskajā reģionā tikai 

viena aptieka pārvarēja 1 % barjeru, tajā realizācija veidoja 1,57 %. Pārējās 

aptiekās tā bija intervālā no 0,01 % līdz 0,82 %. 

Zemgales statistiskā reģiona aptiekas atradās divās republikas pilsētās 

(Jelgava un Jēkabpils) un deviņos novados. Aptiekas pārstāvēja 11 dažādas SIA 

un vienu AS. Neviena aptieka nepārvarēja pat 0,5 % barjeru. Četrās aptiekās 

ekstemporālo zāļu procentuālā daļa no kopējās realizācijas bija mazāka par 

0,01 %. Pārējās aptiekās tā bija intervālā no 0,01 % līdz 0,48 %. 
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Latgales statistiskā reģiona aptiekas atradās divās republikas pilsētās 

(Daugavpils un Rēzekne) un 9 novados. Aptiekas pārstāvēja 10 dažādas SIA, 

vienu AS un vienu individuālo komersantu (IK). Deviņās aptiekās ekstemporālo 

zāļu procentuālā daļa no kopējās realizācijas bija mazāka par 0,01 %. Divas 

Daugavpils aptiekas pārvarēja 1 % barjeru, tajās realizācija veidoja 1,09 % un 

1,08 %. Pārējās aptiekās tā bija intervālā no 0,01 % līdz 0,65 %. 

Dati parāda, ka, izņemot Rīgu, galvenā ekstemporālo zāļu realizācija 

norisinājās divās republikas pilsētās un vienā novadā, tomēr salīdzinoši daudz 

mazākā mērā nekā Rīgā.  

 

2.3. Latvijas aptiekās 2017. gada laikā izgatavotās  

ekstemporālās receptes 
 

Tika savākti dati no 17 Latvijas aptiekām. 2017. gada laikā šajās aptiekās 

pēc ārstniecības personu izrakstītām receptēm tika izgatavotas  

6227 ekstemporālās receptes. 

 

2.3.1. Ekstemporālās receptes izrakstījušās ārstniecības  

personas 
 

Ekstemporālās receptes izrakstīja 31 specialitātes ārsti, kā arī zobārsti, 

ārsta palīgi. Visvairāk ekstemporālo recepšu aptiekas saņēma no trīs specialitāšu 

ārstiem – dermatovenerologiem, ģimenes ārstiem un otolaringologiem. Šos datus 

var uzskatīt par Latvijai raksturīgiem, jo rezultāti pēc sešu aptieku recepšu 

analīzes saskan ar pašreizējiem datiem.64 Apskatītajā periodā pēc 

dermatovenerologu, ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstītajām receptēm 

izgatavoja 5162 ekstemporālās zāles. 
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2.3.2. Ārstniecības personu izrakstītās zāļu formas  

un aktīvo vielu skaits katrā zāļu formā 
 

Tā kā dermatovenerologi, ģimenes ārsti un otolaringologi bija 82,89 % no 

visām ārstniecības personām, kas izrakstīja ekstemporālās receptes, tad tieši šo 

speciālistu receptes tika analizētas padziļināti, apskatot izrakstītās zāļu formas 

un aktīvo vielu skaitu katrā zāļu formā.  

 

Dermatovenerologu izrakstītās zāļu formas un aktīvo vielu skaits 

katrā zāļu formā 
 

Dermatovenerologi galvenokārt izrakstīja mīkstās zāļu formas, 

suspensijas un šķīdumus ārīgai lietošanai. Šīs zāļu formas bija 92,58 % no 

dermatovenerologu izrakstītajām ekstemporālajām receptēm. Pulveri, šķīdumi 

iekšķīgai lietošanai un deguna pilieni tika izrakstīti daudz retāk – šīs zāļu formas 

bija tikai 7,42 %.  

Divas un vairāk aktīvās vielas saturēja vairāk nekā puse 

dermatovenerologu izrakstīto mīksto zāļu formu (77,71 %), suspensiju 

(98,54 %), šķīdumu ārīgai lietošanai (51,24 %) un pulveru ārīgai lietošanai 

(97,92 %). Mīkstajās zāļu formās visbiežāk bija divas aktīvās vielas (32,56 %), 

suspensijās – četras aktīvās vielas (46,34 %), šķīdumos ārīgai lietošanai – viena 

aktīvā viela (45,85 %), pulveros ārīgai lietošanai – divas aktīvās vielas 

(94,80 %). Savukārt šķīdumi iekšķīgai lietošanai visbiežāk saturēja vienu aktīvo 

vielu (62,92 %). Pulveris iekšķīgai lietošanai un deguna pilieni tika izrakstīti 

tikai vienu reizi, tāpēc netika analizēti šajā promocijas darbā. 

No iepriekš minētā redzams, ka biežāk izrakstītais aktīvo vielu skaits 

atšķīrās atkarībā no zāļu formas. Vairākās analizētajās receptēs ārsti bija 

izrakstījuši tikai pamatmasu bez aktīvajām vielām, piemēram, ziedi, kas sastāv 

no augu eļļas, attīrīta ūdens un lanolīna. 
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Ģimenes ārstu izrakstītās zāļu formas un aktīvo vielu skaits  

katrā zāļu formā 
 

Ģimenes ārsti visbiežāk izrakstīja deguna pilienus, šķīdumus ārīgai 

lietošanai un mīkstās zāļu formas. Šīs zāļu formas veidoja 77,31 % no ģimenes 

ārstu izrakstītajām ekstemporālajām receptēm. Suspensijas, pulverus, šķīdumus 

iekšķīgai lietošanai un supozitorijus izrakstīja retāk.  

Divas un vairākas aktīvās vielas bija vairāk nekā pusē ģimenes ārstu 

izrakstīto deguna pilienu (64,02 %), mīksto zāļu formu (76,99 %), suspensiju 

(97,30 %), šķīdumu iekšķīgai lietošanai (68,18 %) un supozitoriju (94,44 %). 

Deguna pilienos visbiežāk bija trīs aktīvās vielas (36,75 %), mīkstajās zāļu 

formās – divas aktīvās vielas (21,37 %), suspensijās – četras aktīvās vielas 

(41,89 %), šķīdumos iekšķīgai lietošanai – divas aktīvās vielas (31,82 %), 

supozitorijos – septiņas aktīvās vielas (83,33 %). Savukārt lielākajā daļā 

šķīdumu ārīgai lietošanai (91,87 %), pulveru ārīgai lietošanai (72,92 %) un 

pulveru iekšķīgai lietošanai (83,33 %) bija viena aktīvā viela vai pamats bez 

aktīvajām vielām. Šķīdumos ārīgai lietošanai visbiezāk nebija aktīvo vielu 

(71,95 %). Pulveros ārīgai lietošanai (70,84 %) un pulveros iekšķīgai lietošanai 

(83,33 %) visbiežāk bija viena aktīva viela.  

Tāpat kā dermatovenerologu izrakstītajās receptēs, arī ģimenes ārstu 

biežāk izrakstītais aktīvo vielu skaits atšķīrās atkarībā no zāļu formas. Vairāk 

nekā 500 receptēs nebija izrakstītas aktīvās vielas, piemēram, bieži receptēs tika 

izrakstīti tikai dažādas koncentrācijas etilspirta šķīdumi. 
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Otolaringologu izrakstītās zāļu formas un aktīvo vielu skaits  

katrā zāļu formā 
 

Pēc otolaringologu izrakstītajām receptēm aptiekās pārsvarā izgatavoja 

deguna pilienus un mīkstās zāļu formas. Šīs zāļu formas veidoja 90,14 % no 

otolaringologu izrakstītajām ekstemporālajām receptēm. Šķīdumi ārīgai un 

iekšķīgai lietošanai, suspensijas un pulveri ārīgai lietošanai tika izrakstīti maz.  

Divas un vairāk aktīvo vielu saturēja lielākā daļa otolaringologu izrakstīto 

deguna pilienu (81,73 %), mīksto zāļu formu (99,55 %), suspensiju (100,00 %) 

un pulveru ārīgai lietošanai (80,00%). Deguna pilienos visbiežāk bija trīs aktīvās 

vielas (39,54 %), mīkstajās zāļu formās – sešas aktīvās vielas (79,09 %), 

suspensijās – trīs aktīvās vielas (88,24 %), pulveros ārīgai lietošanai – četras 

aktīvās vielas (80,00 %). Savukārt šķīdumi ārīgai lietošanai visbiežāk saturēja 

vienu aktīvo vielu (67,65 %). Šķīdums iekšķīgai lietošanai tika izrakstīts tikai 

vienu reizi, tāpēc netika analizēts šajā pētījumā.  

Arī šo speciālistu izrakstītajās receptēs biežāk izrakstītais aktīvo vielu 

skaits atšķīrās atkarībā no zāļu formas. Atšķirībā no dermatovenerologiem un 

ģimenes ārstiem otolaringologi neizrakstīja receptes bez aktīvām vielām. 

 

2.4. Latvijas dermatovenerologu izrakstītās aktīvās vielas,  

aktīvo vielu kombinācijas, palīgvielas un to salīdzinājums  

ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Katrai no Latvijas dermatovenerologu izrakstītajām zāļu formām tika 

identificētas aktīvās vielas, aktīvo vielu kombinācijas un palīgvielas. 

Identificētās aktīvās vielas, aktīvo vielu kombinācijas un palīgvielas tika 

meklētas Vācijas, ASV un Austrālijas receptūrā atbilstoši zāļu formai. 
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2.4.1. Mīkstās zāļu formas 
 

Pēc dermatovenerologu izrakstītām receptēm tika izgatavotas 

1032 mīkstās zāļu formas. 

 

Mīksto zāļu formu gatavošanā izmantotās aktīvās vielas,  

to biežākās kombinācijas un salīdzinājums ar Vācijas,  

ASV un Austrālijas receptūru 
 

Mīksto zāļu formu izgatavošanā tika izmantotas 25 aktīvo vielu 

substances un 37 rūpnieciski ražotie medikamenti. Galvenokārt tika lietotas 

šādas rūpnieciski ražotās zāļu formas: tabletes, krēmi un ziedes. 

Kopsavilkumā tika raksturotas 10 biežāk izrakstītās aktīvās vielas.  

Vispopulārākā aktīvā viela bija salicilskābe. Salicilskābe DAC/NRF ir 

pieminēta vairāku ziežu, krēmu un pastu sastāvā. Šajos priekšrakstos salicilskābe 

tiek izmantota kā vienīgā aktīvā viela vai kombinācijā ar ditranolu vai akmeņogļu 

darvas šķīdumu 96 % etilspirtā (v/v) un polisorbātā 80.23 Savukārt USP 

Compounding Compendium ir aprakstīta salicilskābes–cinka oksīda pastas 

izgatavošana.24 Salicilskābe APF ir pieminēta krēma, kā arī vairāku ziežu un 

pastu sastāvā. Vairākas aktīvo vielu kombinācijas ir līdzīgas DAC/NRF un USP 

Compounding Compendium iekļautajām kombinācijām. APF tāpat kā DAC/NRF 

ir iekļauts ziedes priekšraksts, kur salicilskābe tiek izmantota kā vienīgā aktīvā 

viela, kā arī priekšraksti, kur salicilskābe tiek kombinēta ar akmeņogļu darvas 

šķīdumu 90 % etilspirtā (v/v ) un polisorbātā 80 vai ditranolu. APF tāpat kā USP 

Compounding Compendium ir aprakstīta salicilskābes–cinka oksīda pastas 

izgatavošana. APF priekšrakstos ir aprakstītas vēl trīs atsevišķas salicilskābes 

kombinācijas – ar sēru, benzoskābi un trihloretiķskābi.25  

Latvijā kā vienīgā aktīvā viela salicilskābe bija izrakstīta 72 receptēs.  

Salicilskābes–cinka oksīda pasta bija sastopama 56 no analizētajām Latvijas 

receptēm, bet salicilskābes kombinācija ar sēru – 424 receptēs. Latvijas 
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dermatovenerologu izrakstītajās receptēs salicilskābi visbiežāk kombinēja ar 

sēru (424 receptes), izokonazola nitrāta un diflukortolona valerāta krēmu 

(72 receptes), prednizolona tabletēm (66 receptes), bērzu darvu (60 receptes). 

Šādas kombinācijas nav atrodamas ne DAC/NRF, ne USP Compounding 

Compendium.23,24 APF ir atrodama salicilskābes kombinācija ar sēru,25 kas bija 

arī visbiežākā salicilskābes kombinācija Latvijā. 

Otra visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija sērs. DAC/NRF nav sēru 

saturošu priekšrakstu. 1996. gadā ziede, kas to saturēja, tika izslēgta no 

DAC/NRF negatīvu sēra lietošanas ieguvumu un risku novērtējuma dēļ.23 Sēra 

izrakstīšana dermatoloģiskajās receptēs ir pieļaujama, izvērtējot riskus un 

ieguvumus, un receptes ar sēru ir atrodamas Vācijas dermatoloģiskajā 

receptūrā,65,66 kā arī DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu priekšrakstu 

datubāzē.27 USP Compounding Compendium ir iekļauta sēra ziede, kur sērs ir 

vienīgā aktīvā viela.24 Savukārt APF ir aprakstīta salicilskābi un sēru saturoša 

krēma izgatavošana.25 Latvijā kā vienīgā aktīvā viela sērs bija izrakstīts tikai 

trijās receptēs. Pārējās analizētajās Latvijas dermatovenerologu receptēs sēru 

visbiežāk kombinēja ar tām pašām aktīvajām vielām, ar kurām kombinēja 

salicilskābi. Sērs kopā ar salicilskābi tika izrakstīts 424 receptēs, ar izokonazola 

nitrāta un diflukortolona valerāta krēmu – 73 receptēs, ar prednizolona 

tabletēm – 50 receptēs, ar bērzu darvu – 47 receptēs, ar cinka oksīdu – 

43 receptēs.  

Trešā dermatovenerologu biežāk izrakstītā aktīvā viela mīkstajās zāļu 

formās bija prednizolons. DAC/NRF ir iekļauti krēmi, kas satur prednizolona 

prozāles prednikarbātu un prednizolona acetātu. Šajos priekšrakstos 

prednizolona acetāts tiek izmantots kā vienīgā aktīvā viela, bet prednikarbāts tiek 

izmantots gan viens pats, gan kombinācijā ar oktenidīna hidrohlorīdu.23 Savukārt 

prednizolona krēma recepte ir atrodama Vācijas dermatoloģiskajā receptūrā kā 

lētākā alternatīva rūpnieciski ražotiem prednizolona krēmiem.67 USP 

Compounding Compendium un APF nav prednizolonu saturošu mīksto zāļu 



34 

formu.24,25 Atšķirībā no Vācijas analizētajās Latvijas receptēs mīksto zāļu formu 

gatavošanai izmantoja prednizolona tabletes, nevis tīro substanci. Latvijā kā 

vienīgā aktīvā viela prednizolons bija izrakstīts astoņās receptēs. Latvijas aptieku 

analizētajās receptēs prednizolonu visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām 

vielām: salicilskābe (66 receptes), ampicilīna trihidrāts no kapsulām 

(55 receptes), sērs (50 receptes), cinka oksīds (41 recepte), borskābe 

(39 receptes). Vienīgajā no apskatītajiem avotiem, kuros prednizolons bija 

iekļauts – DAC/NRF, nebija atrodama neviena no šādām kombinācijām.23 

Ceturtā visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija cinka oksīds. Cinka oksīds 

DAC/NRF ir pieminēts vairāku pastu, kā arī krēma sastāvā. Šajos priekšrakstos 

cinka oksīds tiek izmantots kā vienīgā aktīvā viela vai kombinācijā ar aktīvajām 

vielām ditranolu, ihtiolu, bismuta bāzisko gallātu.23 USP Compounding 

Compendium ir iekļautas cinka oksīdu saturošas ziedes un pastas, kur cinka 

oksīds ir vienīgā aktīvā viela vai kombinācijās: cinka oksīds–salicilskābe; cinka 

oksīds–akmeņogļu darva; cinka oksīds–rezorcīns–bismuta bāziskais nitrāts–

kadiķa darva.24 Cinka oksīds APF ir pieminēts vairāku krēmu, ziežu un pastu 

sastāvā. APF priekšrakstos cinka oksīds tiek izmantots kā vienīgā aktīvā viela 

vai kombinācijās. Vairākas aktīvo vielu kombinācijas ir līdzīgas DAC/NRF un 

USP Compounding Compendium iekļautajām kombinācijām. APF tāpat kā 

DAC/NRF ir iekļauti priekšraksti, kur cinka oksīds tiek kombinēts ar ditranolu 

vai ihtiolu. APF tāpat kā USP Compounding Compendium ir atrodamas mīkstās 

zāļu formas, kur cinka oksīds ir kombinācijā ar salicilskābi vai akmeņogļu darvu. 

APF priekšrakstos ir aprakstītas arī cinka oksīda kombinācijas ar citām vielām – 

alumīnija acetāta šķīdumu, kalamīnu.25  

Latvijā kā vienīgā aktīvā viela cinka oksīds bija izrakstīts divās receptēs. 

Latvijas aptieku analizētajās receptēs cinka oksīdu visbiežāk kombinēja ar šādām 

aktīvajām vielām: salicilskābe (56 receptes), ihtiols (47 receptes), sērs 

(43 receptes), prednizolona tabletes (41 recepte), bērzu darva (32 receptes), 

rezorcīns (32 receptes), bismuta bāziskais gallāts (30 receptes). No šīm 
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kombinācijām ne DAC/NRF, ne USP Compounding Compendium, ne APF nav 

atrodamas cinka oksīda kombinācijas ar sēru, prednizolonu un bērzu darvu.23,24,25 

Dermatovenerologi bieži izrakstīja arī metronidazolu. DAC/NRF ir 

atrodami krēmi un gels, kas satur metronidazolu kā vienīgo aktīvo vielu un 

kombinācijā ar eritromicīnu.23 Šāda kombinācija bija atrodama arī Latvijas 

analizētajās receptēs. Kā vienīgā aktīvā viela metronidazols bija izrakstīts 

65 analizētajās Latvijas receptēs. USP Compounding Compendium un APF nav 

iekļautas mīkstās zāļu formas ar metronidazolu.24,25 Analizētajās Latvijas 

receptēs mīksto zāļu formu gatavošanai pārsvarā izmantoja metronidazola 

tabletes, nevis substanci. Latvijas dermatovenerologi metronidazolu visbiežāk 

kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: sērs (31 recepte), salicilskābe 

(27 receptes), klotrimazola krēms (20 receptes), izokonazola nitrāta un 

diflukortolona valerāta krēms (13 receptes), eritromicīna tabletes (13 receptes). 

Kā jau minēts, no šīm kombinācijām tikai metronidazola kombinācija ar 

eritromicīnu ir atrodama DAC/NRF.23 

Nākamā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija deksametazons. DAC/NRF 

ir aprakstīta tikai deksametazona 1 % un 10 % triturāciju izgatavošana, bet 

deksametazonu saturošie priekšraksti nav iekļauti šajā formulārā.23 

Deksametazonu saturošas ziedes, krēmi un hidrogeli ir atrodami Vācijas 

dermatoloģiskajā receptūrā,65,66 kā arī DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu 

priekšrakstu datubāzē.27 USP Compounding Compendium un APF nav iekļautas 

mīkstās zāļu formas ar deksametazonu.24,25 Analizētajās Latvijas aptieku 

receptēs mīksto zāļu formu gatavošanai izmantoja deksametazona tabletes, nevis 

substanci. Kā vienīgā aktīvā viela deksametazons bija izrakstīts sešās receptēs. 

Analizētajās Latvijas aptieku receptēs deksametazonu visbiežāk kombinēja ar 

šādām aktīvajām vielām: salicilskābe (43 receptes), fluocinolona acetonīda ziede 

(22 receptes), benzokaīns (21 recepte), bērzu darva (21 recepte), sērs 

(17 receptes).  



36 

Bērzu darva bija septītā dermatovenerologu biežāk izrakstītā aktīvā viela. 

Nevienā no ārvalstu avotiem bērzu darva nav iekļauta.23,24,25,65,66,67 DAC/NRF ir 

iekļauta akmeņogļu darva, kas tiek izmantota ziežu un krēmu izgatavošanā. 

DAC/NRF formulārā akmeņogļu darva netiek kombinēta ar citām aktīvām 

vielām, bet tiek izmantota kā vienīgā aktīvā viela.23 USP Compounding 

Compendium arī tiek izmantota akmeņogļu darva, attiecīgajā ziedē tā ir 

kombinācijā ar cinka oksīdu.24 APF tāpat kā DAC/NRF un USP Compounding 

Compendium ir iekļauta akmeņogļu darva, tā tiek izmantota ziežu, kā arī krēma 

un pastas izgatavošanā. Šajos priekšrakstos akmeņogļu darva tiek kombinēta ar 

cinka oksīdu vai salicilskābi.25 Latvijas aptieku analizētajās receptēs bērzu darvu 

visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: salicilskābe (60 receptes), sērs 

(47 receptes), cinka oksīds (32 receptes), terpentīneļļa (30 receptes), 

deksametazona tabletes (21 recepte). Kā vienīgā aktīva viela bērzu darva bija 

izrakstīta tikai trijās receptēs.  

Nākamā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija borskābe. Vācijā borskābes 

un tās sāļu izmantošana mīksto zāļu formu izgatavošanai ir aizliegta zemās 

efektivitātes un resorbtīvas saindēšanās riska dēļ. Borskābi drīkst izmantot tikai 

homeopātisko preparātu izgatavošanā, kā arī acu pilienu pagatavošanā, kur to 

izmanto kā buferi nepieciešamā pH nodrošināšanai.23 USP Compounding 

Compendium un APF arī nav atrodamas mīkstās zāļu formas ar borskābi.24,25 

Analizētajās Latvijas aptieku receptēs biežākās kombinācijas bija ar 

prednizolona tabletēm (39 receptes), ampicilīna trihidrātu no kapsulām 

(36 receptes), cinka oksīdu (13 receptes). 

Devītā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija dzīvsudraba oksīds. 

1999. gadā dzīvsudraba oksīds tika izņemts no DAC/NRF.23 Tas nav iekļauts arī 

USP Compounding Compendium un APF.24,25 Latvijā dzīvsudraba oksīds 

joprojām tiek izrakstīts gan kā vienīgā aktīvā viela (38 receptes), gan 

kombinācijās. Biežākās kombinācijas bija ar šādām aktīvajām vielām: 

salicilskābe (16 receptes) un prednizolona tabletes (9 receptes).  
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Desmitā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija ampicilīns. Priekšraksti ar 

ampicilīnu nav iekļauti ne DAC/NRF un tās uzturētajā datubāzē, ne USP 

Compounding Compendium, ne APF.23,24,25,27 Vācijas literatūrā par 

dermatoloģijā lietojamo receptūru ir teikts, ka, nozīmējot antibakteriālos 

līdzekļus lokāli, jāņem vērā sensibilizācijas risks. Sensibilizācijas ātrums, lietojot 

šos līdzekļus uz ādas, ir daudzkārt lielāks, nekā lietojot tos iekšķīgi. Šī iemesla 

dēļ penicilīna un penicilīna atvasinājumu lokāla lietošana ir kontrindicēta.67 

Latvijas receptūrā tika izmantots ampicilīna trihidrāts no kapsulām iekšķīgai 

lietošanai, nevis aktīvās vielas substance. Biežākās kombinācijas bija ar 

prednizolona tabletēm (55 receptes), borskābi (36 receptes), ihtiolu 

(17 receptes), cinka oksīdu (16 receptes). Ampicilīns netika izmantots kā vienīgā 

aktīvā viela mīkstajās zāļu formās.  

 

Mīksto zāļu formu gatavošanā izmantotās palīgvielas  

un salīdzinājums ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Analizētajās Latvijas dermatovenerologu izrakstītajās receptēs tika 

izmantotas 14 palīgvielas: vazelīns, lanolīns, attīrītais ūdens, saulespuķu eļļa, 

kartupeļu ciete, Wolff Basis Creme vai Basiscreme DAC, olīveļļa, vazelīneļļa, 

rīcineļļa, glicerīns, persiku eļļa, Essex Hydrogel, etilspirts, talks. Recepšu sastāvā 

nonāca arī palīgvielas no izmantotajām rūpnieciski ražotajām gatavajām zāļu 

formām.  

DAC/NRF dermatoloģisko mīksto zāļu formu priekšrakstos ir atrodamas 

tādas Latvijā lietotas palīgvielas kā vazelīns, lanolīns, attīrītais ūdens, ciete, 

Basiscreme DAC, vazelīneļļa, glicerīns, etilspirts un talks. Kaut arī Wolff Basis 

Creme nav iekļauts DAC/NRF, tomēr Vācijā eksistē ražotāja izveidoti 

standartizēti priekšraksti ar šo krēmu.23,27 DAC/NRF iekļautajos priekšrakstos 

līdztekus Latvijā tradicionālajiem pamatiem tiek izmantotas arī citas 

pamatmasas, piemēram, kā hidrofilie pamati tiek lietoti makrogoli.23 
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USP Compounding Compendium tāpat kā DAC/NRF mīksto zāļu formu 

priekšrakstos ir atrodams vazelīns, lanolīns, attīrītais ūdens, ciete, vazelīneļļa, 

glicerīns. Tāpat kā Vācijā USP Compounding Compendium ir iekļauti arī citi 

pamati, piemēram, kā hidrofilos pamatus lieto Hydrophilic Ointment USP, 

Polyethylene Glycol Ointment NF.24 

APF priekšrakstos tāpat kā DAC/NRF un USP Compounding 

Compendium ir atrodams vazelīns, lanolīns, attīrītais ūdens, ciete, vazelīneļļa un 

glicerīns. Saulespuķu eļļa, olīveļļa un persiku eļļa nav iekļautas APF esošo 

mīksto zāļu formu sastāvos, toties ir aprakstīti mīksto zāļu formu priekšraksti, 

kur tiek izmantotas citas augu eļļas – zemesriekstu eļļa un rīcineļļa. Rīcineļļa ir 

atrodama arī Latvijas aptieku receptēs. Wolff Basis Creme, Basiscreme DAC, 

etilspirts un talks nav iekļauti APF esošo mīksto zāļu formu sastāvos, bet to vietā 

ir piedāvāti citi pamati, kas veido krēma konsistenci. Kā piemēru var minēt 

emulsijveida krēmu, kas sastāv no vazelīna, vazelīneļļas, cetostearilspirta, nātrija 

laurilsulfāta, glicerīna, fenoksietanola un attīrīta ūdens.25 

 

2.4.2. Suspensijas 
 

Pēc dermatovenerologu izrakstītām receptēm tika izgatavotas 

820 suspensijas. 

 

Suspensiju gatavošanā izmantotās aktīvās vielas, to biežākās 

kombinācijas un salīdzinājums ar Vācijas, ASV  

un Austrālijas receptūru 
 

Suspensiju gatavošanā tika izmantotas 25 aktīvo vielu substances un 

10 rūpnieciski ražotie medikamenti.  

Kopsavilkumā tika raksturotas 10 biežāk izrakstītās aktīvās vielas.  
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Visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bijusi borskābe. Kā jau rakstīts iepriekš, 

Vācijā ir aizliegts izrakstīt borskābi un tās sāļus dermatoloģijā lietojamās zāļu 

formās.23 USP Compounding Compendium borskābe arī nav iekļauta suspensiju 

sastāvā, tā ir pieminēta tikai kā iespējamais stabilizators šādiem šķīdumiem 

ārīgai lietošanaim – Aluminum Subacetate Topical Solution un Aluminum 

Acetate Topical Solution.24 APF ir aprakstīta buferšķīduma, kura sastāvā ir 

borskābe, izgatavošana.25 Latvijas aptieku analizētajās receptēs borskābi 

visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: salicilskābe (561 recepte), sērs 

(459 receptes), kampars (385 receptes), sulfatiazols (119 receptes), 

hloramfenikols (74 receptes), rezorcīns (64 receptes). 

Otra visvairāk izrakstīta aktīvā viela bija salicilskābe. DAC/NRF, USP 

Compounding Compendium un APF nav suspensiju ar šo aktīvo vielu.23,24,25 

Latvijā kā vienīgā aktīvā viela salicilskābe bija izrakstīta tikai divās no 

analizētajām receptēm. Šajās receptēs tās šķīdības robeža olīveļļā tika pārsniegta, 

tāpēc tika izgatavotas suspensijas, nevis šķīdumi. Latvijas dermatovenerologu 

izrakstītajās suspensiju receptēs salicilskābes visbiežākās kombinācijas bija 

identiskas iepriekš aprakstītām borskābes kombinācijām: borskābe 

(561 recepte), sērs (450 receptes), kampars (356 receptes), sulfatiazols 

(111 receptes), rezorcīns (62 receptes), hloramfenikols (48 receptes). 

Trešā dermatovenerologu biežāk izrakstītā aktīvā viela suspensijās bija 

sērs. Kā jau rakstīts iepriekš, DAC/NRF nav sēru saturošu priekšrakstu.23 Bet 

Vācijas dermatoloģiskajā receptūrā ir atrodamas suspensijas ar sēru. Piemēram, 

suspensija lietošanai uz ādas, kur sēru kombinē ar cinka oksīdu.27 Latvijā šāda 

kombinācija sastopama 21 no analizētajām receptēm. No šīm receptēm divas 

receptes saturēja tikai minētās divas aktīvās vielas, bet pārējās 19 receptēs sēra 

un cinka oksīda kombinācijai bija pievienotas vēl 1–4 aktīvās vielas. 

USP Compoundig Compendium un APF līdzīgi DAC/NRF nav sēru saturošu 

suspensiju priekšrakstu,24,25 bet ASV ekstemporālajā literatūrā ir atrodama sēru 

saturoša suspensija lietošanai uz ādas.68 Analizētajās Latvijas aptieku receptēs 
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sēru visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: borskābe (459 receptes), 

salicilskābe (450 receptes), kampars (355 receptes), sulfanilamīds (52 receptes), 

hloramfenikols (48 receptes). 

Nākamā biežāk izrakstītā aktīvā viela bija kampars. DAC/NRF nav 

kamparu saturošas šķidrās zāļu formas.23 Savukārt Vācijas Farmakopejā ir 

pieejams kampara spirta šķīduma standartizēts priekšraksts.27 USP 

Compounding Compendium un APF nav iekļautas suspensijas ar kamparu, bet 

šajos avotos ir atrodami kamparu saturoši šķīdumi.24,25 USP Compounding 

Compendium ir aprakstīta kampara spirta šķīduma pagatavošana.24 APF ir 

iekļauts salikta spirta šķīduma priekšraksts, kurš sastāv no kampara, 

benzoskābes, anīsa ēteriskās eļļas un etilspirta.25 Analizētajās Latvijas aptieku 

receptēs kampars tika izmantots etilspirta šķīduma veidā. Kampara spirta 

šķīdumu visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: borskābe 

(385 receptes), salicilskābe (356 receptes), sērs (355 receptes), hloramfenikols 

(34 receptes), sulfanilamīds (30 receptes).  

Nākamā biežāk izrakstītā aktīvā viela bija sulfatiazols. Kopš 1991. gada 

sulfatiazola monogrāfija ir izņemta no DAC/NRF.23 Iemesls tam ir sulfanilamīdu 

grupas preparātu zemā antimikrobā aktivitāte un paaugstināts sensibilizācijas 

risks.69 USP Compounding Compendium un APF arī nav iekļauti priekšraksti ar 

šo vielu.24,25 Analizētajās Latvijas aptieku receptēs sulfatiazolu visbiežāk 

kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: borskābe (119 receptes), salicilskābe 

(111 receptes), sērs (15 receptes), kampars (9 receptes), kliņģerītes tinktūra 

(8 receptes). 

Cinka oksīds bija sestā dermatovenerologu biežāk izrakstītā aktīvā viela. 

Cinka oksīds ir iekļauts vairāku DAC/NRF suspensiju sastāvā. Tajās cinka oksīds 

tika izmantots kā vienīgā aktīvā viela vai kombinācijā ar otru aktīvo vielu ihtiolu 

vai akmeņogļu darvas šķīdumu kvilaja koka mizas tinktūrā un 70 % etilspirtā, 

vai laurilmakrogolu 400, vai nistatīnu.23 USP Compounding Compendium ir 

aprakstīta cinka oksīdu saturošas suspensijas izgatavošana, kur cinka oksīds tiek 
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kombinēts ar kalamīnu.24 APF ir iekļauts losjons, kurā tāpat kā USP 

Compounding Compendium cinka oksīdu kombinē ar kalamīnu.25 Latvijā cinka 

oksīds kā vienīgā aktīvā viela tika izrakstīts deviņās receptēs, bet cinka oksīda 

kombinācija ar ihtiolu ir sastopama tikai vienā no analizētajām receptēm. 

Latvijas dermatovenerologu izrakstītajās receptēs cinka oksīdu visbiežāk 

kombinēja ar mentolu (47 receptes), difenhidramīna hidrohlorīdu (45 receptes), 

borskābi (39 receptes), sēru (21 recepte), benzokaīnu (16 receptes).  

Dermatovenerologi bieži izrakstīja arī hloramfenikolu. DAC/NRF augsta 

sensibilizācijas riska dēļ nav iekļautas suspensijas ar hloramfenikolu lietošanai 

dermatoloģijā.23 DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu priekšrakstu datubāzē 

ir atrodama suspensija lietošanai uz ādas, kur hloramfenikols ir kopā ar cinka 

oksīdu, bet tā lietošana ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.27 USP 

Compounding Compendium un APF nav priekšrakstu ar šo aktīvo vielu 

lietošanai dermatoloģijā.24,25 Latvijā hloramfenikola kombinācija ar cinka oksīdu 

bija sastopama tikai divās no analizētajām suspensiju receptēm. Latvijas aptieku 

analizētajās receptēs hloramfenikolu visbiežāk kombinēja ar borskābi 

(74 receptes), salicilskābi (48 receptes), sēru (48 receptes), kamparu 

(34 receptes). 

Latvijas dermatovenerologu izrakstīto aktīvo vielu sarakstā ir sastopams 

rezorcīns. Visi priekšraksti ar rezorcīnu tika izņemti no DAC/NRF 1996. gadā.23 

Tiek piedāvātas alternatīvas ar labvēlīgāku riska un ieguvuma attiecību.70 Tomēr 

DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu priekšrakstu datubāzē tiek pieminēts 

suspensijas priekšraksts lietošanai dermatoloģijā, kur rezorcīnu kombinē ar 

salicilskābi un sēru.27 USP Compounding Compendium un APF nav suspensiju 

lietošanai dermatoloģijā ar rezorcīnu.24,25 Latvijā rezorcīna kombinācija ar 

salicilskābi un sēru bija sastopama 26 no analizētajām suspensiju receptēm. 

Latvijas dermatologu izrakstītajās receptēs rezorcīnu visbiežāk kombinēja ar 

borskābi (64 receptes), salicilskābi (62 receptes), sēru (31 recepte), kamparu 

(25 receptes). 
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Nākamā biežāk izrakstītā aktīvā viela bija mentols. Lai gan DAC/NRF nav 

iekļautas suspensijas ar mentolu,23 Vācijas literatūrā par dermatoloģiju ir 

apsvērta iespēja pievienot mentolu pie DAC/NRF esošām cinka oksīdu saturošām 

suspensijām.70 Līdzīgi ir arī ASV, kur USP Compounding Compendium nav 

iekļautas suspensijas ar mentolu,24 bet ASV dermatoloģijas literatūrā ir atrodami 

mentolu saturoši suspensiju priekšraksti.68 APF nav suspensiju ar mentolu 

lietošanai dermatoloģijā.25 Analizētajās Latvijas aptieku receptēs mentolu 

visbiežāk kombinēja ar cinka oksīdu (47 receptes), borskābi (26 receptes), 

difenhidramīna hidrohlorīdu (17 receptes), benzokaīnu (15 receptes). 

Desmitā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija sulfanilamīds. DAC/NRF 

sulfanilamīds tiek minēts tikai kā reaģents kontroles šķīduma pagatavošanā.23 

USP Compounding Compendium un APF arī nav priekšrakstu ar 

sulfanilamīdu.24,25 Latvijā sulfanilamīds joprojām tiek izrakstīts. Latvijas aptieku 

analizētajās receptēs sulfanilamīdu neizrakstīja kā vienīgo aktīvo vielu, visās 

receptēs tas tika lietots kombinācijās ar borskābi. Šai kombinācijai tika 

pievienotas vēl 1–5 citas aktīvās vielas, visbiežāk sērs (52 receptes) un 

salicilskābe (44 receptes). 

 

Suspensiju gatavošanā izmantotās palīgvielas un salīdzinājums  

ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Latvijas dermatovenerologu izrakstītajās receptēs suspensiju gatavošanā 

tika izmantotas 12 palīgvielas: attīrītais ūdens, etilspirts, glicerīns, talks, ēteris, 

kartupeļu ciete, saulespuķu eļļa, rīcineļļa, olīveļļa, piparmētras ūdens, citrāls un 

lavandas ēteriskā eļļa. Receptēs nonāca arī palīgvielas no zāļu gatavošanā 

izmantotajām rūpnieciski ražotajām zāļu formām. 
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DAC/NRF dermatoloģijā lietojamo suspensiju priekšrakstos ir atrodamas 

šādas palīgvielas: attīrītais ūdens, etilspirts, glicerīns un talks, kā arī olīveļļa. 

Vācijā atšķirībā no Latvijas pie vairākām cinka oksīdu saturošām suspensijām 

tiek pievienoti dzelzs oksīdi, kurus izmanto kā krāsu pigmentus.23 

Latvijā suspensiju gatavošanā izmantotās palīgvielas ASV avotos nebija 

tik plaši pārstāvētas kā DAC/NRF, iespējams tāpēc, ka USP Compounding 

Compendium suspensiju kā zāļu formu ārīgai lietošanai ir ļoti maz. USP 

Compounding Compendium ir iekļauts priekšraksts Calamine Topical 

Suspension, kur palīgvielu vidū ir arī Latvijā lietotās palīgvielas – ūdens un 

glicerīns. Savukārt etilspirts ietilpst benzoīna saliktās tinktūras sastāvā.24  

APF ir iekļauts kalamīna losjons, kura sastāvs ir ļoti līdzīgs USP 

Compounding Compendium kalamīna suspensijai. Šī losjona palīgvielas ir 

attīrītais ūdens un glicerīns.25  

 

2.4.3. Šķīdumi ārīgai lietošanai 
 

Pēc dermatovenerologu izrakstītām receptēm tika izgatavoti 482 šķīdumi 

ārīgai lietošanai. 

 

Šķīdumu ārīgai lietošanai gatavošanā izmantotās aktīvās vielas,  

to biežākās kombinācijas un salīdzinājums ar Vācijas,  

ASV un Austrālijas receptūru 
 

Šķīdumu ārīgai lietošanai gatavošanā tika izmantotas 23 aktīvo vielu 

substances, kā arī divi rūpnieciski pagatavotie šķīdumi – kliņģerītes tinktūra un 

5 % joda šķīdums etilspirtā. 

Kopsavilkumā tika raksturotas 10 biežāk izrakstītās aktīvās vielas.  

Visbiežāk izrakstītā aktīvā viela šķīdumos ārīgai lietošanai Latvijas 

receptēs bija etiķskābe. DAC/NRF nav dermatoloģijā lietojamu priekšrakstu ar 

etiķskābi, ir tikai viens ausu pilienu priekšraksts, kas satur kā vienīgo aktīvo vielu 

etiķskābi.23 Tomēr Vācijas dermatoloģiskajā literatūrā ir iespējams atrast vairāku 
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koncentrāciju etiķskābes šķīdumus.70 USP Compounding Compendium ir 

atrodama atšķaidītas (5,7 %–6,3 %) etiķskābes monogrāfija, ir aprakstīta tās 

izgatavošana.24 ASV ekstemporālajā literatūrā arī ir atrodams etiķskābi saturošs 

šķīdums, kur etiķskābe ir izmantota kombinācijā ar pienskābi un salicilskābi, bet 

kā vidi izmanto elastīgo kolodiju.68 APF arī ir atrodami priekšraksti ar etiķskābi. 

Etiķskābe tiek minēta kā viena no Burova šķīduma sastāvdaļām. Līdzīgi 

DAC/NRF arī APF satur ausu pilienu priekšrakstu ar etiķskābi.25 Latvijā 

etiķskābi izrakstīja gan kā vienīgo aktīvo vielu (86 receptes), gan kombinācijās 

(116 receptes). Analizētajās receptēs etiķskābi visbiežāk izrakstīja šādās trijās 

galvenajās kombinācijās: etiķskābe–salicilskābe (43 receptes), etiķskābe–jods 

(39 receptes) un etiķskābe–salicilskābe–jods (25 receptes).  

Otra visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija borskābe. Borskābes un tās sāļu 

izmantošana Vācijā, ASV un Austrālijā šķidrajās zāļu formās jau ir aprakstīta 

nodaļā par suspensijām. Pretstatā Vācijai, ASV un Austrālijai, kur borskābe 

netiek lietota kā aktīvā viela šķidrajās zāļu formās,23,24,25 Latvijas 

dermatovenerologi joprojām izraksta borskābi saturošus šķīdumus ārīgai 

lietošanai. Kā vienīgā aktīvā viela borskābe tika izrakstīta 59 ārīgo šķīdumu 

receptēs, savukārt galvenās kombinācijas bija šādas: borskābe–sašķidrinātais 

fenols–rezorcīns (14 receptes) un borskābe–sašķidrinātais fenols–rezorcīns–

fuksīns (15 receptes). Pārējās sastāvdaļas, kuras tika pievienotas šīm 

kombinācijām, bija acetons, etilspirts un ūdens. Latvijā šos sastāvus apzīmē ar 

nosaukumiem “Kastelāna šķīdums” un “Kastelāna šķīdums, bezkrāsainais”. 

Vācijā pagājušajā gadsimtā arī tika gatavots “Kastelāna šķīdums” un “Kastelāna 

šķīdums, bezkrāsainais”. Pētījumu rezultātā Vācijā šo šķīdumu sastāvi tika 

uzlaboti un daļēji mainīti, bet nosaukumi palika nemainīgi. Piemēram, līdz 

1983. gadam Vācijā tika izgatavoti Latvijā šobrīd lietotie sastāvi, bet no 

1983. līdz 1996. gadam šie sastāvi tika gatavoti bez borskābes, kā arī fenols tika 

aizstāts ar hlorkrezolu. Mūsdienās Vācijā kā terapeitisko alternatīvu Kastelāna 

šķīdumam tiek piedāvāts lietot hlorheksidīna spirta šķīdumu.70,71 
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DAC/NRF salicilskābe ir vairāku šķīdumu ārīgai lietošanā sastāvā. Šajos 

priekšrakstos tā ir kā vienīgā aktīvā viela un kombinācijā ar pienskābi vai 

triamcinolona acetonīdu.23 USP Compounding Compendium ir iekļauts 

salicilskābes šķīdums elastīgajā kolodijā.24 APF ir iekļauti vairāki šķīdumi ar 

salicilskābi, tajos salicilskābe tiek izmantota kā vienīgā aktīvā viela vai 

kombinācijā ar pienskābi vai formaldehīda šķīdumu.25 Latvijā kā vienīgā aktīvā 

viela salicilskābe tika izrakstīta 11 ārīgo šķīdumu receptēs. Latvijas aptieku 

analizētajās receptēs salicilskābi visbiežāk kombinēja ar etiķskābi (69 receptes) 

un jodu (31 recepte).  

Nākamā biežāk izrakstītā aktīvā viela bija jods. DAC/NRF ir aprakstīta 

dažādu koncentrāciju joda ūdens un glicerīna šķīdumu izgatavošana, taču tie 

netiek paredzēti dermatoloģiskām indikācijām.23 USP Compounding 

Compendium arī ir pieejami vairāki joda šķīdumu priekšraksti dažādos 

šķīdinātājos, piemēram, šķīdums, kas sastāv no joda, kālija jodīda un attīrīta 

ūdens.24 Šis priekšraksts ir paredzēts dažādām indikācijām, lietojot gan iekšķīgi, 

gan ārīgi.72 APF tāpat kā USP Compounding Compendium ir iekļauts šķīduma 

priekšraksts, kas sastāv no joda, kālija jodīda un attīrīta ūdens, bet lietošana 

dermatoloģijā nav norādīta.25 Latvijā jods kā vienīgā aktīvā viela tika izrakstīts 

16 receptēs, parējās receptēs tas tika kombinēts ar vēl vienu vai divām aktīvajām 

vielām: jods–etiķskābe (39 receptes), jods–salicilskābe (6 receptes), jods–

etiķskābe–salicilskābe (25 receptes), jods–rezorcīns–benzoskābe (30 receptes). 

Četrās receptēs tika izrakstīts rūpnieciski ražotais 5 % joda šķīdums etilspirtā 

kombinācijā ar etiķskābi.  

Piektā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija rezorcīns. Kā jau rakstīts 

iepriekš, sastāvi ar rezorcīnu tika izslēgti no DAC/NRF. Pirms tam formulārā bija 

priekšraksts šķīdumam ārīgai lietošanai, kur rezorcīns bija kombinācijā ar 

salicilskābi, kā arī Kastelāna šķīdumu priekšraksti.70 APF nav priekšrakstu ar 

rezorcīnu.25 USP Compounding Compendium ir aprakstīta šķīduma 

Carbol-Fuchsin Topical Solution izgatavošana, kur rezorcīns ir kombinēts ar 
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fuksīnu un fenolu.24 Latvijas aptieku analizētajās receptēs arī tika izrakstīti šādu 

kombināciju saturoši šķīdumi (15 receptes), bet atšķirībā no USP Compounding 

Compendium šai kombinācijai tika pievienota borskābe. Kā vienīgā aktīvā viela 

rezorcīns Latvijā tika izrakstīts 14 receptēs.  

Nākamā biežāk izrakstītā aktīvā viela Latvijā bijusi benzoskābe. 

DAC/NRF un USP Compounding Compendium nav šķīdumu lietošanai 

dermatoloģijā ar aktīvo vielu benzoskābi.23,24 Bet Vācijas literatūrā ir pieminēts 

priekšraksts, kur benzoskābi kombinēja ar salicilskābi.70 APF ir aprakstīta 

benzoskābes šķīduma izgatavošana, attiecīgo šķīdumu ir paredzēts izmantot kā 

konservantu koncentrācijā 0,2 % citās šķidrajās zāļu formās.25 Latvijā 

benzoskābes kombinācija ar salicilskābi ir sastopama 21 no analizētajām ārīgo 

šķīdumu receptēm. Šajās receptēs minētajai kombinācijai tika pievienotas vēl  

1–2 aktīvās vielas, visbiežāk borskābe (19 receptes). Biežākā kombinācija bija 

benzoskābe–rezorcīns–jods (30 receptes).  

Nākamā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija fenols. DAC/NRF nav fenolu 

saturošu zāļu formu lietošanai dermatoloģijā. Vācijā fenolu kā aktīvo vielu 

nelieto uz ādas un gļotādām, izņemot atsevišķus gadījumus, kad to izmanto tikai 

vienreizēji vai nelielos daudzumos.23 USP Compounding Compendium ir 

iekļauts jau iepriekš minētais šķīdums Carbol-Fuchsin Topical Solution, kā arī 

suspensija Phenolated Calamine Topical Suspension, kur sašķidrinātais fenols 

tiek kombinēts ar kalamīnu un cinka oksīdu.24 APF ir iekļauts losjons ar 

sašķidrināto fenolu, tajā fenols līdzīgi USP Compounding Compendium 

priekšrakstam tiek kombinēts ar kalamīnu un cinka oksīdu.25 Latvijas aptieku 

analizētajās receptēs fenolu izrakstīja tikai Kastelāna šķīdumu sastāvā. 

DAC/NRF ar hloramfenikolu ir tikai viens acu pilienu priekšraksts.23 

Savukārt DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu priekšrakstu datubāzē tiek 

aprakstīti hloramfenikolu saturoši šķīdumi ārīgai lietošanai, bet ar norādi, ka 

hloramfenikola lietošana uz ādas tiek uzskatīta par novecojušu un izmantojama 

tikai izņēmuma gadījumos.27 USP Compounding Compendium un APF arī nav 
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iekļauti šķīdumi ar šo aktīvo vielu.24,25 Latvijā hloramfenikols netika izmantots 

kā vienīgā aktīvā viela ārīgo šķīdumu izgatavošanā, to izrakstīja šādās 

kombinācijās: hloramfenikols–borskābe (11 receptes) un hloramfenikols–

benzokaīns (5 receptes). 

Fuksīns ir devītā dermatovenerologu biežāk izrakstītā aktīvā viela. Šobrīd 

DAC/NRF un APF nav priekšrakstu ar fuksīnu.23,25 USP Compounding 

Compendium, kā jau rakstīts iepriekš, ir iekļauts šķīdums ārīgai lietošanai ar 

fuksīnu.24 Latvijas aptieku analizētajās receptēs fuksīnu izrakstīja tikai Kastelāna 

šķīdumu sastāvā (15 receptes). 

Desmitā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija nātrija tetraborāts. Tā kā 

Vācijā ir aizliegts izrakstīt borskābes sāļus dermatoloģijā lietojamās zāļu formās, 

DAC/NRF nav atrodami nātrija tetraborātu saturošie šķīdumi lietošanai uz ādas.23 

USP Compounding Compendium un APF arī nav šķīdumu lietošanai 

dermatoloģijā ar aktīvo vielu nātrija tetraborātu.24,25 Latvijā tikai vienā receptē 

nātrija tetraborāts tika kombinēts ar nātrija hidrogēnkarbonātu, pārējās receptēs 

nātrija tetraborāts tika izmantots kā vienīgā aktīvā viela. 

 

Šķīdumu ārīgai lietošanai gatavošanā izmantotās palīgvielas  

un salīdzinājums ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Latvijas dermatovenerologu analizētajās receptēs šķīdumu ārīgai 

lietošanai gatavošanā tika izmantotas 11 palīgvielas: attīrītais ūdens, etilspirts, 

glicerīns, kālija jodīds, rīcineļļa, acetons, sālsskābe, saulespuķu eļļa, citrāls, 

piparmētras ūdens, ēteris.  

DAC/NRF dermatoloģijā lietojamo ārīgo šķīdumu priekšrakstos ir 

atrodamas šādas Latvijas aptieku analizētajās receptēs izrakstītās palīgvielas: 

attīrītais ūdens, etilspirts, rīcineļļa un ēteris kolodija sastāvā.23  
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USP Compounding Compendium ārīgo šķīdumu priekšrakstos ir 

atrodamas šādas Latvijas aptieku analizētajās receptēs izrakstītās palīgvielas: 

attīrītais ūdens, etilspirts, kālija jodīds, rīcineļļa, acetons, ēteris kolodija 

sastāvā.24  

APF ārīgo šķīdumu priekšrakstos ir atrodamas šādas no Latvijā lietotajām 

palīgvielām: attīrītais ūdens, etilspirts, rīcineļļa, acetons, ēteris kolodija 

sastāvā.25  

Latvijā netiek lietoti vairāki tādi šķīdinātāji, kas bieži parādās DAC/NRF 

vai APF iekļautajos priekšrakstos, piemēram, izopropilspirts, oktildodekanols un 

propilēnglikols.23,25 

 

2.4.4. Pulveri ārīgai lietošanai 
 

Pēc dermatovenerologu izrakstītām receptēm tika izgatavoti 96 pulveri 

ārīgai lietošanai. 

 

Pulveru ārīgai lietošanai gatavošanā izmantotās aktīvās vielas  

un salīdzinājums ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Analizētajās pulveru ārīgai lietošanai receptēs tika izrakstītas deviņas 

aktīvās vielas. Visbiežāk tika izrakstīta kombinācija, kas saturēja divas 

sulfanilamīdu grupas aktīvās vielas – sulfanilamīdu un sulfatiazolu vienādās 

daļās (85 pulveru ārīgai lietošanai receptes jeb 88,54 %). DAC/NRF, USP 

Compounding Compendium un APF nav priekšrakstu ar šīm aktīvajām 

vielām.23,24,25 

 

2.4.5. Šķīdumi iekšķīgai lietošanai 
 

Pēc dermatovenerologu izrakstītām receptēm tika izgatavoti 89 šķīdumi 

iekšķīgai lietošanai. 
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Šķīdumu iekšķīgai lietošanai gatavošanā izmantotās aktīvās vielas  

un salīdzinājums ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Analizētajās receptēs iekšķīgo šķīdumu gatavošanai izmantoja piecas 

aktīvās vielas. Visbiežāk tika izrakstīts nātrija tiosulfāta šķīdums (43 receptes), 

kalcija hlorīda šķīdums (11 receptes) un to kombinācijas (27 receptes). No 

minēto aktīvo vielu kombinācijām lielākā daļa recepšu saturēja tikai abas biežāk 

izrakstītās aktīvās vielas (21 recepte), bet sešās receptēs tika izrakstīta vēl trešā 

aktīvā viela – nātrija bromīds. Visās receptēs kā šķīdinātājs tika izmantots 

attīrītais ūdens, bet nevienā receptē netika izrakstīti un pievienoti konservanti.  

DAC/NRF nav iekļauti šķīdumi ar nātrija tiosulfātu kā aktīvo vielu 

iekšķīgai lietošanai. Resursā ir atrodams tikai viens priekšraksts ar kālija jodīda 

pilieniem iekšķīgai lietošanai, kur nātrija tiosulfāts pievienots kā palīgviela.23 

USP Compounding Compendium arī nav nātrija tiosulfāta iekšķīgi lietojama 

šķīduma.24 Tomēr ASV ekstemporālajā literatūrā šī viela tiek pieminēta 

palīgvielas statusā.68 Savukārt APF nātrija tiosulfāts tiek pieminēts tikai sadaļā 

par izotoniskiem šķīdumiem.25 

Kalcija hlorīda šķīdums iekšķīgai lietošanai līdzīgi nātrija tiosulfāta 

šķīdumam nav iekļauts ne DAC/NRF, ne USP Compounding Compendium, ne 

APF.23,24,25 

 

2.5. Latvijas ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstītās  

aktīvās vielas, aktīvo vielu kombinācijas, palīgvielas  

un to salīdzinājums ar Vācijas, ASV  

un Austrālijas receptūru 
 

Katrai no Latvijas ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstītajām zāļu 

formām tika identificētas aktīvās vielas, aktīvo vielu kombinācijas un 

palīgvielas. Analizējot ģimenes ārstu izrakstītās receptes, tika konstatēts, ka 

mīksto zāļu formu, kas paredzētas dermatoloģiskām indikācijām, suspensiju un 

šķīdumu ārīgai lietošanai sastāvi bija līdzīgi dermatovenerologu izrakstītajiem 
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sastāviem. Abu specialitāšu ārstiem populārākās aktīvās vielas un palīgvielas 

šajās zāļu formās bija identiskas, atšķirības tika novērotas tikai vielu 

izrakstīšanas biežumā. Atšķirībā no dermatovenerologiem ģimenes ārsti vairāk 

izrakstīja šķīdumus ārīgai lietošanai bez aktīvām vielām, piemēram, 512 receptēs 

tika izrakstīti dažādas koncentrācijas etilspirta šķīdumi. Ģimenes ārsti biežāk 

nekā dermatovenerologi izrakstīja ekstemporālās zāles intranazālai lietošanai – 

deguna pilienus un mīkstās zāļu formas. Otolaringologiem populārākās zāļu 

formas bija deguna pilieni un mīkstās zāļu formas lietošanai deguna dobumā, 

šādas receptes veidoja 90,14 % no visām otolaringologu izrakstītajām receptēm. 

Sākotnēji ģimenes ārstu un otolaringologu receptes intranazālai lietošanai tika 

analizētas atsevišķi. Tā kā izrakstītie sastāvi bija līdzīgi, rezultāti tika apvienoti. 

Pēc ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstītām receptēm tika izgatavotas 

1094 ekstemporālās zāles lietošanai deguna dobumā – 818 deguna pilieni un 

276 mīkstās zāļu formas. 

 

2.5.1. Deguna pilieni 
 

Pēc ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstītām receptēm tika izgatavoti 

818 deguna pilieni. 

 

Deguna pilienu gatavošanā izmantotās aktīvās vielas,  

to biežākās kombinācijas 
 

Deguna pilienu gatavošanā tika izmantotas 15 aktīvo vielu substances un 

10 rūpnieciski ražotie medikamenti.  

Kopsavilkumā tika aprakstītas 10 biežāk izrakstītās aktīvās vielas. 

Vispopulārākā aktīvā viela bija efedrīna hidrohlorīds. Latvijā kā vienīgā 

aktīvā viela efedrīna hidrohlorīds bija izrakstīts 10 receptēs. Analizētajās 

receptēs efedrīna hidrohlorīdu visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: 

prednizolona tabletes (180 receptes), hidrokortizona acetāta un lidokaīna 
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hidrohlorīda suspensija injekcijām (129 receptes), deksametazona nātrija fosfāta 

šķīdums injekcijām (125 receptes), adrenalīna šķīdums injekcijām (93 receptes) 

un nitrofurāls (75 receptes).  

Otra biežāk izrakstītā aktīvā viela bija sudraba proteināts (protargols). 

Gandrīz visās receptēs sudraba proteināts tika izmantots kā vienīgā aktīvā viela 

deguna pilienu izgatavošanā. Trijās analizētajās receptēs sudraba proteināts bija 

izrakstīts kombinācijā ar adrenalīna šķīdumu injekcijām.  

Nākamā biežāk izrakstītā aktīvā viela bija prednizolons. Latvijā zāļu 

gatavošanai izmantoja prednizolona tabletes. Analizētajās receptēs prednizolonu 

visbiežāk izrakstīja trijās galvenajās kombinācijās: prednizolona tabletes–

efedrīna hidrohlorīds (110 receptes), prednizolona tabletes–efedrīna 

hidrohlorīds–adrenalīna šķīdums injekcijām (68 receptes) un prednizolona 

tabletes–adrenalīna šķīdums injekcijām–hloramfenikols (18 receptes).  

Ģimenes ārsti un otolaringologi bieži izrakstīja arī adrenalīnu. Latvijā 

zāļu gatavošanai izmantoja adrenalīna šķīdumu injekcijām. Analizētajās receptēs 

adrenalīnu visbiežāk kombinēja ar tām pašām aktīvajām vielām, ar kurām 

kombinēja prednizolonu. Adrenalīnu visbiežāk kombinēja ar efedrīna 

hidrohlorīdu (93 receptes), prednizolona tabletēm (86 receptes), hloramfenikolu 

(28 receptes), rezorcīnu (20 receptes), hidrokortizona acetāta un lidokaīna 

hidrohlorīda suspensiju injekcijām (18 receptes). 

Ģimenes ārsti un otolaringologi izrakstīja arī rūpnieciski ražotu 

hidrokortizona acetāta un lidokaīna hidrohlorīda suspensiju. Analizētajās 

receptēs attiecīgo suspensiju visbiežāk kombinēja ar efedrīna hidrohlorīdu 

(129 receptes). 113 recepšu sastāvā bija tikai trīs minētās aktīvās vielas, bet 

16 receptēs šai kombinācijai vēl tika pievienota viena līdz trīs aktīvās vielas.  

Deksametazons bija sestā biežāk izrakstītā aktīvā viela. Analizētajās 

receptēs izmantoja deksametazona nātrija fosfāta šķīdumu injekcijām un 

deksametazona tabletes. Gan deksametazona nātrija fosfāta šķīdums injekcijām, 

gan deksametazona tabletes visbiežāk tika izrakstīti kombinācijā ar efedrīna 
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hidrohlorīdu (125 receptes un 26 receptes). 74 recepšu sastāvā bija tikai šīs divas 

aktīvās vielas, bet 77 receptēs pie minētās kombinācijas bija izrakstītas vēl viena 

līdz divas aktīvās vielas, visbiežāk nitrofurāls (44 receptes). 

Septītā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija nitrofurāls. Analizētajās 

receptēs nitrofurālu visbiežāk kombinēja ar efedrīna hidrohlorīdu (75 receptes), 

deksametazona nātrija fosfāta šķīdumu injekcijām vai deksametazona tabletēm 

(44 receptes), hidrokortizona acetāta un lidokaīna hidrohlorīda suspensiju 

injekcijām (15 receptes), adrenalīna šķīdumu injekcijām (12 receptes) un 

sulfanilamīdu (9 receptes). 

Nākamā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija hloramfenikols. Analizētajās 

deguna pilienu receptēs hloramfenikolu visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām 

vielām: adrenalīna šķīdums injekcijām (28 receptes), prednizolona tabletes 

(18 receptes), efedrīna hidrohlorīds (11 receptes), deksametazona nātrija fosfāta 

šķīdums injekcijām (9 receptes) un rezorcīns (9 receptes). 

Latvijas ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstīto aktīvo vielu sarakstā 

bija sastopams rezorcīns. Visās analizētajās rezorcīnu saturošajās deguna pilienu 

receptēs tas tika kombinēts ar adrenalīna šķīdumu injekcijām (20 receptes). 

Septiņu recepšu sastāvā bija tikai šīs divas aktīvās vielas, bet 13 receptēs bija 

izrakstīta vēl trešā aktīvā viela, visbiežāk hloramfenikols (9 receptes). 

Desmitā visvairāk izrakstītā aktīvā viela bija triamcinolons. Latvijā zāļu 

gatavošanai izmantoja triamcinolona tabletes. Visās analizētajās deguna pilienu 

receptēs triamcinolons tika kombinēts ar efedrīna hidrohlorīdu (15 receptes), 

14 receptēs minētajai kombinācijai vēl tika pievienots adrenalīna šķīdums 

injekcijām. 
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Deguna pilienu gatavošanā biežāk izmantoto aktīvo vielu  

un to kombināciju salīdzinājums ar Vācijas, ASV  

un Austrālijas receptūru 
 

Promocijas darba tapšanas gaitā noskaidroju, ka USP Compounding 

Compendium nav iekļauti deguna pilienu priekšraksti,24 tāpēc Latvijā izrakstītās 

aktīvās vielas un to kombinācijas bija iespējams salīdzināt tikai ar Vācijas un 

Austrālijas receptūru.  

DAC/NRF ir iekļauti šādi standartizēti deguna pilienu priekšraksti 

lietošanai rinoloģijā: nātrija hlorīda izotoniskais (0,9 %) un hipertoniskais 

(1,5 %) šķīdums, kā arī sudraba proteināta (protargola) 2 % un 5 % šķīdumi.23 

Kā jau rakstīts iepriekš, arī Latvijā deguna pilieni ar sudraba proteinātu 

tiek plaši izrakstīti. Atšķirībā no Vācijas analizētajās Latvijas aptieku receptēs 

netika izrakstīts 5 % šķīdums. Latvijas otolaringologi un ģimenes ārsti izrakstīja 

zemākas koncentrācijas sudraba proteināta šķīdumus – 1 % un 2 %.  

Analizētajās Latvijas receptēs nebija atrodami šķīdumu sastāvi ar nātrija 

hlorīdu kā vienīgo aktīvo vielu, bet Latvijas tirgū ir pieejami rūpnieciski ražoti 

izotoniskie un hipertoniskie jūras ūdens šķīdumi. Latvijas otolaringologu un 

ģimenes ārstu izrakstītajās receptēs nātrija hlorīds pārsvarā tika izrakstīts 

receptēs ar nitrofurālu (86 receptes). Nātrija hlorīds ir nepieciešams, lai uzlabotu 

nitrofurāla šķīdību ūdenī. Atlikušajās 11 receptēs nātrija hlorīds visticamāk tika 

izmantots nepieciešamā osmotiskā spiediena nodrošināšanai. Abu minēto 

iemeslu dēļ nātrija hlorīds tika iekļauts nākamajā promocijas darba nodaļā par 

deguna pilienu pagatavošanā izmantotajām palīgvielām. 

DAC/NRF uzturētajā ekstemporālo zāļu priekšrakstu datubāzē ir atrodami 

vairāki standartizēti un pārbaudīti deguna pilienu priekšraksti. Šajos 

priekšrakstos ir iekļautas arī Latvijā izrakstītās aktīvās vielas, bet to kombinācijas 

ir atšķirīgas.27 
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DAC/NRF uzturētajā datubāzē ir iekļauti arī deguna pilienu un deguna 

aerosolu priekšraksti, kuri nav standartizēti, bet, kuru lietošana ir pieļaujama, 

izvērtējot datubāzē sniegtos komentārus. Vairākos sastāvos ir izmantotas Latvijā 

izrakstītās aktīvās vielas, piemēram, deksametazons, adrenalīns, efedrīna 

hidrohlorīds.27 Datubāzē ir iekļauta deksametazona un adrenalīna injekciju 

šķīduma kombinācija, kura ir atrodama arī septiņās Latvijas aptieku analizētajās 

receptēs, kā arī deksametazona un efedrīna hidrohlorīda kombinācija, kura ir 

atrodama 151 Latvijas aptieku analizētajā receptē. 

Tāpat kā Vācijā arī Austrālijā priekšrakstu lietošanai degunā nav daudz – 

APF ir iekļauti tikai divi deguna pilienu priekšraksti un viens šķīdums deguna 

dobuma skalošanai. Deguna pilienos kā aktīvo vielu izmanto efedrīna 

hidrohlorīdu vai fenilefrīna hidrohlorīdu. Šķīdums deguna dobuma skalošanai 

satur nātrija hidrogēnkarbonātu un nātrija hlorīdu.25 

Kā jau rakstīts iepriekš, efedrīna hidrohlorīds bija vispopulārākā aktīvā 

viela Latvijas otolaringologu un ģimenes ārstu izrakstītajos deguna pilienos. 

Atšķirībā no Austrālijas Latvijas aptieku analizētajās receptēs efedrīna 

hidrohlorīdu pārsvarā izrakstīja kombinācijā ar citām aktīvajām vielām nevis kā 

vienīgo aktīvo vielu. Savukārt fenilefrīna hidrohlorīds nebija atrodams Latvijas 

aptieku analizētajās receptēs. Latvijā ir pieejami rūpnieciski ražoti deguna 

pilieni, kur fenilefrīns tiek kombinēts ar dimetindēna maleātu.73 Nātrija 

hidrogēnkarbonāta kombinācija ar nātrija hlorīdu nebija sastopama Latvijas 

aptieku analizētajās receptēs, bet bija divi deguna pilienu priekšraksti, kur nātrija 

hidrogēnkarbonāts tika izmantots kā vienīgā aktīvā viela. 
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Deguna pilienu gatavošanā izmantotās palīgvielas,  

to salīdzinājums ar Vācijas, ASV un Austrālijas receptūru 
 

Analizētajās Latvijas otolaringologu un ģimenes ārstu izrakstītajās 

receptēs tika izmantotas deviņas palīgvielas: attīrītais ūdens, etilspirts, nātrija 

hlorīds, piparmētras ūdens, borskābe, olīveļļa, glicerīns, vazelīneļļa, saulespuķu 

eļļa. Pagatavojumu sastāvā nonāca arī palīgvielas no izmantotajām rūpnieciski 

ražotajām gatavajām zāļu formām.  

USP Compounding Compendium nav iekļauti deguna pilienu 

priekšraksti,24 tāpēc Latvijā izrakstītās palīgvielas tika salīdzinātas tikai ar 

Vācijas un Austrālijas receptūru.  

DAC/NRF un tās uzturētajā datubāzē iekļautajos deguna pilienu un 

deguna aerosolu priekšrakstos ir atrodamas vairākas Latvijā lietotas palīgvielas: 

attīrītais ūdens, izotoniskais nātrija hlorīda šķīdums, glicerīns, vazelīneļļa.23,27 

Apskatot Latvijā lietotās palīgvielas un salīdzinot tās ar Vācijā izmantotajām, 

jāpiemin kāda nianse. Neskaitot palīgvielas no izmantotajām rūpnieciski 

ražotajām gatavajām zāļu formām, lielākā daļa analizēto Latvijas aptieku recepšu 

saturēja tikai vienu palīgvielu – attīrīto ūdeni. Atšķirībā no Vācijas palīgvielas, 

kuras ir nepieciešamas deguna pilienu izotonizēšanai, tika pievienotas reti. 

Vācijā deguna pilienu izotonizēšanai izmanto nātrija hlorīdu, glicerīnu, 

propilēnglikolu, sorbitolu un glikozi.74 Arī Austrālijā APF iekļautajos deguna 

pilienu priekšrakstos ir tikai viena aktīvā viela (efedrīna hidrohlorīds vai 

fenilefrīna hidrohlorīds), bet līdzīgi Vācijai tiek pievienotas vairākas palīgvielas, 

lai izvairītos no nelabvēlīgas ietekmes uz deguna gļotādu. Šim nolūkam tiek 

izmantotas šādas palīgvielas: attīrītais ūdens, nātrija hlorīds, propilēnglikols un 

konservants hlorbutanols.25 Latvijā, gatavojot efedrīna hidrohlorīda ūdens 

šķīdumus, konservanti netika pievienoti. 
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Latvijas aptieku deguna pilienu receptēs tika izrakstīts etilspirts, kurš 

neparādās Vācijas priekšrakstos. Analizētajās receptēs etilspirts tika izrakstīts 

recepšu sastāvos esošo tablešu saberšanai. Visbiežāk etilspirts tika pievienots, lai 

saberztu prednizolona tabletes (101 recepte). 

Vācijā tiek izmantotas arī citas palīgvielas, piemēram, vidējo ķēžu 

triglicerīdi tiek lietoti kā sintētiskie pamati, hidroksietilceluloze tiek lietota 

organisku želeju veidošanai, benzalkonija hlorīds tiek lietots kā konservants, bet 

emulsiju veidošanai izmanto polisorbātu 80.27,75 

 

2.5.2. Mīkstās zāļu formas intranazālai lietošanai 
 

Pēc ģimenes ārstu un otolaringologu izrakstītām receptēm tika 

izgatavotas 276 mīkstās zāļu formas intranazālai lietošanai. 

 

Mīksto zāļu formu intranazālai lietošanai gatavošanā izmantotās 

aktīvās vielas, to biežākās kombinācijas 
 

Deguna ziežu izgatavošanā tika izmantotas 14 aktīvo vielu substances un 

15 rūpnieciski ražotās zāļu formas. 

175 deguna ziežu receptes jeb 63,41 % recepšu saturēja vienādu aktīvo 

vielu kombināciju: sulfanilamīds–kampars–adrenalīna šķīdums injekcijām–

deksametazona nātrija fosfāta šķīdums injekcijām–ampicilīna trihidrāts no 

kapsulām–piparmētras ēteriskā eļļa. Šo aktīvo vielu kombināciju saturošas 

deguna ziedes tika izgatavotas septiņās analizētajās aptiekās, kuras pārstāvēja 

četrus statistiskos reģionus, līdz ar to var izslēgt, ka receptes izrakstījis tikai viens 

speciālists. 

Kopsavilkumā tika raksturotas 10 biežāk izrakstītās aktīvās vielas. 

Vispopulārākā aktīvā viela mīkstajās zāļu formās intranazālai lietošanai 

bija sulfanilamīds. Analizētajās Latvijas aptieku receptēs sulfanilamīdu 

visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: kampars (206 receptes), 
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adrenalīna šķīdums injekcijām (193 receptes), ampicilīna trihidrāts no kapsulām 

(184 receptes), deksametazona nātrija fosfāta šķīdums injekcijām (181 recepte), 

piparmētras ēteriskā eļļa (176 receptes), efedrīna hidrohlorīds (38 receptes), 

sulfatiazols (22 receptes), eikalipta ēteriskā eļļa (22 receptes). 

Otra visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija kampars. Analizētajās receptēs 

kamparu visbiežāk kombinēja ar tām pašām aktīvajām vielām, ar kurām 

kombinēja sulfanilamīdu. Kampars kopā ar sulfanilamīdu tika izrakstīts 

206 receptēs, ar adrenalīna šķīdumu injekcijām – 193 receptēs, ar ampicilīna 

trihidrātu no kapsulām – 181 receptē, ar deksametazona nātrija fosfāta šķīdumu 

injekcijām – 177 receptēs, ar piparmētras ēterisko eļļu – 175 receptēs, ar efedrīna 

hidrohlorīdu – 35 receptēs, ar sulfatiazolu – 23 receptēs, ar eikalipta ēterisko 

eļļu – 22 receptēs. 

Trešā visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija adrenalīns. Latvijā zāļu 

gatavošanai izmantoja adrenalīna šķīdumu injekcijām. Adrenalīns visbiežāk tika 

izrakstīts iepriekš minētajā vispopulārākajā kombinācijā, kā arī ar efedrīna 

hidrohlorīdu (21 recepte), mentolu (15 receptes) un prednizolona tabletēm 

(13 receptes). 

Deksametazona nātrija fosfāta šķīdums injekcijām tāpat kā adrenalīns 

visbiežāk tika izrakstīts iepriekš minētajā kombinācijā. Izņemot šīs aktīvās 

vielas, deksametazona nātrija fosfāta šķīdums tika izrakstīts vēl kopā ar 11 citām 

aktīvajām vielām, bet ļoti reti – ar katru no tām četrās un mazāk receptēs. 

Nākamā visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija ampicilīns. Latvijā zāļu 

gatavošanai izmantoja ampicilīna trihidrātu no kapsulām. Ampicilīns visbiežāk 

tika izrakstīts tajā pašā populārajā kombinācijā, kā arī ar prednizolona tabletēm 

(9 receptes). Ar pārējām aktīvajām vielām tas tika izrakstīts tikai pāris receptēs. 

Sestā visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija piparmētras ēteriskā eļļa. Tikai 

vienā receptē tā tika izrakstīta kombinācijā ar amoksicilīna trihidrātu no 

kapsulām, pārējās receptēs tā parādījās jau minētajā biežāk izrakstītajā 

kombinācijā. 
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Nākamā visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija efedrīna hidrohlorīds. 

Analizētajās Latvijas aptieku receptēs efedrīna hidrohlorīdu visbiežāk kombinēja 

ar šādām aktīvajām vielām: sulfanilamīds (38 receptes), kampars (35 receptes), 

mentols (29 receptes), triamcinolona acetonīda ziede vai triamcinolona tabletes 

(24 receptes), sulfatiazols (23 receptes), eikalipta ēteriskā eļļa (22 receptes), 

adrenalīna šķīdums injekcijām (21 recepte).  

Astotā visbiežāk izrakstītā aktīvā viela bija mentols. Analizētajās receptēs 

mentolu visbiežāk kombinēja ar šādām aktīvajām vielām: efedrīna hidrohlorīds 

(29 receptes), adrenalīna šķīdums injekcijām (15 receptes), kampars 

(12 receptes), triamcinolona acetonīda ziede vai triamcinolona tabletes 

(11 receptes), prednizolona ziede vai tabletes (11 receptes). 

Nākamā viela bija triamcinolons. Analizētajās receptēs izmantoja 

triamcinolona tabletes un triamcinolona acetonīda ziedi. Visās analizētajās 

receptēs gan triamcinolona tabletes, gan triamcinolona acetonīda ziede bija 

izrakstītas kombinācijā ar efedrīna hidrohlorīdu (24 receptes). Astoņu recepšu 

sastāvā bija tikai divas minētās aktīvās vielas, bet 16 receptēs šai kombinācijai 

klāt vēl tika pievienotas viena līdz četras aktīvās vielas, visbiežāk adrenalīna 

šķīdums injekcijām (11 receptes), mentols (11 receptes) un sulfanilamīds 

(10 receptes). 

Sulfatiazols tika izrakstīts 23 receptēs. 22 receptes saturēja šādu aktīvo 

vielu kombināciju: kampars–efedrīna hidrohlorīds–sulfanilamīds–sulfatiazols–

eikalipta ēteriskā eļļa.  

 

Mīksto zāļu formu intranazālai lietošanai gatavošanā biežāk 

izmantoto aktīvo vielu un to kombināciju salīdzinājums ar Vācijas, 

ASV un Austrālijas receptūru 
 

USP Compounding Compendium nav iekļauti mīksto zāļu formu 

priekšraksti intranazālai lietošanai,24 tāpēc Latvijā izrakstītās aktīvās vielas un to 

kombinācijas tika salīdzinātas ar Vācijas un Austrālijas receptūru.  
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DAC/NRF ir iekļauta ziede ar mentolu, kuru izmanto rinīta gadījumā.23 

Latvijā arī izraksta mentolu saturošas deguna ziedes, bet atšķirībā no Vācijas 

analizētajās Latvijas aptieku receptēs mentols netika izmantots kā vienīgā aktīvā 

viela, visās receptēs mentols tika izrakstīts kombinācijā ar vismaz vienu citu 

aktīvo vielu. 

DAC/NRF uzturētajā datubāzē ir iekļauti mīksto zāļu formu priekšraksti 

intranazālai lietošanai, kuru lietošana ir pieļaujama, izvērtējot datubāzē sniegtos 

komentārus. Šajos priekšrakstos ir atrodamas vairākas Latvijā lietotas aktīvās 

vielas, piemēram, adrenalīns, deksametazons, hidrokortizons, kā arī mentols. 

Līdzīgi kā Latvijā zāļu gatavošanā izmanto rūpnieciski ražotu adrenalīna 

šķīdumu injekcijām. Vairākās datubāzē esošajās intranazālo krēmu receptēs ir 

atrodama šāda trīs aktīvo vielu kombinācija: mentols–adrenalīna šķīdums 

injekcijām–alumīnija acetāta-tartrāta šķīdums.27 Kā jau rakstīts iepriekš, mentola 

un adrenalīna injekciju šķīduma kombinācija ir atrodama arī analizētajās Latvijas 

aptieku receptēs.  

APF ir iekļauts viens deguna pastas priekšraksts. Pasta satur divas aktīvās 

vielas – kokaīnu un adrenalīnu. Attiecīgā pasta tiek lietota kā lokālais anestēzijas 

līdzeklis.25 Latvijas aptieku analizētajās receptēs bija atrodams tikai adrenalīns. 

Atšķirībā no Latvijas APF izmanto aktīvās vielas substanci, nevis rūpnieciski 

ražotas ampulas.25 

 

Mīksto zāļu formu intranazālai lietošanai gatavošanā izmantotās 

palīgvielas, to salīdzinājums ar Vācijas, ASV un Austrālijas 

receptūru 
 

Analizētajās receptēs tika izmantotas 11 palīgvielas: vazelīns, lanolīns, 

citrāls, olīveļļa, etilspirts, vazelīneļļa, saulespuķu eļļa, attīrītais ūdens, glicerīns, 

borskābe, cietais parafīns. Recepšu sastāvā nonāca arī palīgvielas no 

izmantotajām rūpnieciski ražotajām gatavajām zāļu formām.  
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USP Compounding Compendium nav iekļauti mīksto zāļu formu 

intranazālai lietošanai priekšraksti,24 tāpēc Latvijā izrakstītās palīgvielas tika 

salīdzinātas ar Vācijas un Austrālijas receptūru.  

DAC/NRF un tās uzturētajā datubāzē iekļautajos priekšrakstos ir 

atrodamas vairākas Latvijā lietotas palīgvielas – vazelīns, lanolīns, olīveļļa, 

vazelīneļļa, attīrītais ūdens.23,27 Vienā no datubāzē iekļautajiem priekšrakstiem ir 

izmantota citronu eļļa, kuras galvenā sastāvdaļa ir citrāls.27 Saulespuķu eļļa nav 

atrodama Vācijas priekšrakstos, toties datubāzē ir iekļauts priekšraksts ar citu 

augu eļļu – zemesriekstu eļļu.27  

Vācijā deguna mīksto zāļu formu gatavošanā līdztekus tikko 

pieminētajiem pamatiem tiek izmantotas arī citas palīgvielas, piemēram, kā 

konservants tiek lietots propilēnglikols,70 kā sintētiskās eļļas – vidējo ķēžu 

triglicerīdi.75 

Kā jau rakstīts iepriekš, APF ir iekļauta viena deguna pasta. Pastas 

gatavošanā tiek izmantotas šādas palīgvielas – hlorbutanols, vazelīneļļa un 

vazelīns.25 

 

2.6. Latvijā izmantotās aktīvās vielas, kuru lietošanu aptiekas 

pagatavojumos Vācijā klasificē kā nedrošu 
 

Analizējot dermatoloģijā un rinoloģijā izrakstītos sastāvus, tika 

identificētas vairākas vielas, kuru lietošana Vācijā tiek uzskatīta par diskutablu 

vai pat nepieļaujamu noteiktās zāļu formās. DAC/NRF ir pieejama informācija 

par vielām, kuru lietošanu aptiekas pagatavojumos Vācijas farmaceitu zāļu 

komisija (AMK) klasificē kā nedrošu. Informācija pieejama DAC/NRF iekļautā 

tabulā “Tab. I.5.-2: Vielas un receptūra, kuru izsniegšana ir aizliegta” (Tab. 

I.5.- 2: Bedenkliche Stoffe / Rezepturen, deren Abgabe verboten ist).23 Vācijas 

farmaceiti un ārsti tiek aicināti ņemt vērā pieejamo informāciju par sarakstā 

minētajām vielām, veicot individuāla pacienta ieguvumu un risku novērtējumu. 
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Tā kā šādu vielu esamība Latvijas receptēs rada risku pacienta drošībai, bet 

iepriekš tika analizētas tikai Latvijas dermatovenerologu, ģimenes ārstu un 

otolaringologu biežāk izrakstītās aktīvās vielas, to kombinācijas un palīgvielas, 

attiecīgās vielas tika meklētas visās iegūtajās Latvijas aptieku receptēs 

(6227 receptes). Tika identificētas septiņas vielas, kuru lietošana Vācijā tiek 

klasificēta kā nedroša un ir pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos 

(2.1. tabula). 

 

2.1. tabula 

Vielas, kuras ir atrodamas Latvijas ārstniecības personu izrakstītajās 

receptēs, bet kuru izmantošana zāļu izgatavošanā Vācijā ir ierobežota 

Nr. Viela Ekstemporālo recepšu skaits, n (%) 

1. Borskābe 1190 (19,11) 

2. Dzīvsudraba oksīds 116 (1,86) 

3. Nātrija bromīds 114 (1,83) 

4. Nātrija tetraborāts  58 (0,93) 

5. Fenols, sašķidrināts 36 (0,58) 

6. Kālija bromīds 11 (0,18) 

7. Formaldehīda šķīdums (35 %) 7 (0,11) 

 

2.7. Ar ekstemporālo zāļu izrakstīšanu, izgatavošanu un 

izsniegšanu saistītās problēmas Latvijā  

un rekomendācijas to novēršanai 
 

2.7.1. Izvēle par labu ekstemporālajām zālēm vai rūpnieciski 

ražotajiem medikamentiem 
 

Šobrīd Latvijas normatīvais regulējums nenosaka, ka farmaceits drīkst 

izgatavot ekstemporālās zāles tikai gadījumā, ja tām nav rūpnieciski ražota 

analoga. Neskatoties uz to, analizējot Latvijas aptiekās izgatavotās receptes, 

konstatēju, ka Latvijas ārsti izrakstīja tikai tādus sastāvus, kuriem saskaņā ar 

Latvijas Zāļu reģistrā sniegto informāciju izrakstīšanas brīdī nebija pieejamas 

rūpnieciski ražotas analoģiskas zāles. 
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Pirms izrakstīt un izgatavot ekstemporālās zāles, ārstam un farmaceitam 

būtu ieteicams pārliecināties, vai tirgū nav pieejams piemērots reģistrēts 

ekvivalents.11,16,33,34,76,77,78 Rūpnieciski ražotie medikamenti ir pirmā izvēle, jo 

pirms nonākšanas tirgū kompetentā institūcija novērtē to kvalitāti, drošumu un 

efektivitāti.16,76 Ja farmaceits ir konstatējis, ka tirgū ir pieejamas atbilstošas 

reģistrētas zāles, pirms aizvietot ar tām izrakstīto ekstemporālo sastāvu, būtu 

jāsazinās ar ārstu un jāinformē viņš par tādu iespēju.76 Konsultācija ar ārstu ir 

būtiska, jo, iespējams, ārsts ir izrakstījis ekstemporālo zāļu recepti tāpēc, ka 

pacientam ir alerģija pret kādu no palīgvielām rūpnieciski ražotajās zālēs.11  

 

2.7.2. Ekstemporālo zāļu derīguma termiņš un faktori,  

kas to ietekmē 
 

Tā kā Latvijā nav izveidoti standartizētie priekšraksti valsts valodā, tad 

tās aptiekas, kurā attiecīgās ekstemporālās zāles tika izgatavotas, pienākums ir 

novērtēt zāļu sastāvu un piešķirt atbilstošu derīguma termiņu.48,57 Parasti Latvijas 

aptiekās izgatavotajām zālēm tiek piešķirts derīguma termiņš viens vai divi 

mēneši.79 

Sastāviem, kuru izmantošana ir pierādījumos balstīta, derīguma termiņi 

un uzglabāšanas nosacījumi parasti ir atrodami attiecīgajos informācijas 

resursos, piemēram, DAC/NRF, USP Compounding Compendium, APF, 

Handbook of Extemporaneous Preparation.19,23,24,25 Šādu resursu esamība ļauj 

ārstam izrakstīt un farmaceitam izgatavot pagatavojumu tādā daudzumā, kādu 

pacients paspēs izlietot līdz derīguma termiņa beigām. Tomēr veselības aprūpes 

speciālistiem jāapzinās, ka uzglabāšanas apstākļi lietošanas laikā var ievērojami 

atšķirties no literatūrā ieteicamajiem uzglabāšanas nosacījumiem. Šajā gadījumā 

jāapsver derīguma termiņa saīsināšana.34  

Jāatceras arī, ka iepakojums var ievērojami ietekmēt derīguma termiņu 

pēc pirmās atvēršanas.23 Apkopojot un ievadot Latvijas recepšu datus datubāzē, 

informācija par iepakojumu netika ievadīta. Analizējot rinoloģijā lietotos 
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sastāvus, tika noskaidrots, ka Latvijas aptieku receptēs netika izrakstīti deguna 

aerosoli, tikai deguna pilieni, kas norāda uz to, ka atbilstoša iepakojuma izvēle 

Latvijai arī ir aktuāla. Tika arī konstatēts, ka palīgvielas osmotiskā spiediena 

korekcijai tika pievienotas reti. 

DAC/NRF ir iekļauti vairāku koncentrāciju nātrija hlorīda šķīdumi 

lietošanai degunā. Ir norādīts, ka higiēnas apsvērumu dēļ deguna pilienu 

lietošanas laiks ir ļoti ierobežots. Izmantojot deguna aerosolus, mikrobioloģiskā 

piesārņojuma risks ir daudz mazāks, kas ļauj piešķirt ilgāku lietošanas periodu. 

Līdzīgi ir arī ar mīkstajām zāļu formām. Tās var būt iepakotas tūbā, traukā ar 

skrūvējamu vāciņu vai arī var tikt izmantoti trauki ar virzuļa sistēmu, kuru 

izstumj no apakšas. Identiska sastāva mīksto zāļu formu lietošanas periods var 

ievērojami atšķirties atkarībā no izvēlētā iepakojuma.23 Izvēloties iepakojumu, 

jāatceras, ka virkne aktīvo vielu ir gaismjutīgas,66 līdz ar to drošāk ir izmantot 

gaismas necaurlaidīgu iepakojumu.34 

Ja tiek izrakstīts sastāvs, kurš nav atrodams pierādījumos balstītā 

literatūrā, tad farmaceitam jāapsver pasākumi, kas palīdzētu mazināt ar šāda 

pagatavojuma uzglabāšanu saistītos riskus. Piemēram, ierobežota derīguma 

termiņa piešķiršana un uzglabāšana aukstā vai vēsā vietā.76 DAC/NRF ir rakstīts, 

ka lietošanas periods jāierobežo līdz vienam mēnesim, ja ir šaubas par 

pagatavojuma stabilitāti. Nepieciešamības gadījumā pagatavojumam var noteikt 

vēl īsāku pieļaujamo lietošanas periodu.23 

Nosakot derīguma termiņus, jāievēro, ka pagatavojuma stabilitāte ir 

atkarīga no daudziem faktoriem, tai skaitā no mikrobioloģiskā piesārņojuma 

riska.34 Ja tāds risks pastāv, parasti tiek pievienoti konservanti.76 Izvēloties 

konservantu, jāņem vērā pH diapazons, kas ir nepieciešams tā darbībai. 34 Ja ārsts 

nevēlas, ka pagatavojumam tiek pievienoti konservanti, tas būtu jānorāda 

receptē. Vācijā farmaceits nedrīkst mainīt vai pievienot aktīvās vielas 

ekstemporālajam pagatavojumam bez saskaņošanas ar attiecīgo recepti 

izrakstījušo ārstu, bet šis ierobežojums neattiecas uz palīgvielām. Ja tiek 
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izrakstīts nestandartizēts pagatavojums, farmaceitiem tiek rekomendēts novērtēt 

izrakstīto sastāvu un nepieciešamības gadījumā to uzlabot, piemēram, 

pievienojot buferšķīdumu vai izvēloties piemērotāku pamatu.76 

 

2.7.3. Aktīvo vielu skaits ekstemporālajās zālēs 
 

Analizējot Latvijas ārstu izrakstītās ekstemporālo zāļu receptes, tika 

noskaidrots, ka vairāk nekā pusei no dermatoloģijā un rinoloģijā izrakstītajiem 

sastāviem bija divas un vairākas aktīvās vielas.  

Izrakstot ekstemporālo zāļu recepti, jāapzinās, ka vairākas aktīvās vielas 

vienā pagatavojumā palielina to mijiedarbības riskus.22,78,80 Jo vairāk aktīvo vielu 

satur pagatavojums, jo sarežģītāk ir to novērtēt un nodrošināt zāļu formas 

kvalitāti. Šā iemesla dēļ divas un vairāk aktīvo vielu iesaka iekļaut vienā 

pagatavojumā tikai pamatotos izņēmuma gadījumos.80 

 

2.7.4. Ekstemporālo zāļu recepšu noformējums 
 

Visās analizētajās Latvijas aptieku receptēs bija norādīta zāļu forma, 

sastāvdaļu nosaukumi, to daudzumi vai koncentrācijas. Abreviatūras tika 

izmantotas reti, tomēr dažreiz substances nosaukums bija uzrakstīts ar formulu, 

nevis vārdiem. Piemēram, 16 receptēs tika rakstīts “NaCl”, nevis “nātrija 

hlorīds”, četrās receptēs tika izmantota formula “H2O2”, nevis “ūdeņraža 

peroksīds”.  

Abreviatūras receptē var kļūt par iemeslu kļūdām gan zāļu gatavošanas 

procesā, gan zāļu lietošanā.68 Literatūrā ir apkopota informācija par potenciāli 

bīstamām un ar kļūdām saistītām abreviatūrām un simboliem. Substanču 

formulas neiesaka rakstīt, tā vietā drošāk ir rakstīt nosaukumus pilniem 

vārdiem.68,81 
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MK noteikumi Nr. 175 par recepšu veidlapu izgatavošanu, uzglabāšanu 

un izrakstīšanu nosaka, ka norādījumos pacientam jāraksta, kādās devās, kad, cik 

bieži un kā zāles lietojamas.82 Analizējot Latvijas ārstu izrakstītās receptes, tika 

konstatēts, ka lielākajai daļai recepšu, kas paredzētas dermatoloģiskām 

indikācijām, lietošanas norādījumi bija vispārīgi. Visbiežāk sadaļā par lietošanu 

tika rakstīts “Ārīgi” vai “Ārīgai lietošanai”. 

Izrakstot recepti, ir būtiski uzrakstīt precīzus lietošanas norādījumus 

pacienta līdzestības uzlabošanai.68,78 Literatūrā ir piedāvāta standartforma, kas 

varētu būt noderīga ārstiem, rakstot lietošanas norādījumus: darbības vārds – 

daudzums – zāļu forma – ievadīšanas veids – biežums.68 Nozīmējot zāles 

lietošanai uz ādas, ieteicams norādīt ne tikai ķermeņa daļu, uz kuras pacientam 

jāuzklāj attiecīgais pagatavojums, bet arī norādīt, cik biezā slānī tas jāuzklāj.76 

Tādi neprecīzi lietošanas norādījumi kā, piemēram, “Lietot, kā teikts” nav 

ieteicami.68 Šī informācija ir nepieciešama arī farmaceitam vairāku iemeslu dēļ. 

Pirmkārt, saņemot recepti, farmaceitam ir jānovērtē recepte – jāanalizē 

izrakstītais zāļu sastāvs, kā arī jāpārbauda, vai devas nav pārsniegtas.68,48 Otrkārt, 

komunikācija starp farmaceitiem un pacientiem, kuri saņem ekstemporālās zāles, 

ir ārkārtīgi svarīga.11,33 Lai nodrošinātu pacientiem vai to aprūpētājiem pienācīgu 

konsultāciju par pagatavoto zāļu lietošanu, farmaceitam ir jābūt pieejamām 

precīzām ārsta instrukcijām.68  

Līdz 2018. gadam Latvijā pārsvarā izmantoja papīra receptes. Šobrīd, 

pateicoties e-veselības sistēmai, papīra recepšu skaits ir būtiski samazinājies un 

lielākā daļa ārstu izraksta elektroniskās receptes. Receptes veidlapai papīra 

formātā nav atsevišķas sadaļas, kurā norādīt, cik reižu ekstemporālo sastāvu 

iespējams izgatavot atkārtoti pēc attiecīgās receptes.82 Analizētajās Latvijas 

aptieku receptēs ārsti piezīmi par atkārtoto izgatavošanu rakstīja uzreiz aiz 

lietošanas norādījumiem vai receptes augšējā labajā stūrī blakus receptes 

numuram. Izrakstot recepti elektroniski, ārstam ir iespēja norādīt pagatavojumu 
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skaitu. Izsniedzot pagatavojumu, farmaceits var norādīt, ka recepte ir izsniegta 

daļēji.  

 

2.7.5. Aktīvo vielu substances un rūpnieciski ražotas zāļu formas 

ekstemporālajās zālēs 
 

Analizējot Latvijas veselības aprūpes speciālistu izrakstītās receptes, 

konstatēju, ka Latvijas ārsti plaši izraksta rūpnieciski ražotas zāļu formas 

ekstemporālo zāļu sastāvā, arī tabletes un kapsulas. Piemēram, iekšķīgi lietojamu 

pulveru izgatavošanai tika izrakstītas omeprazola kapsulas. Attiecīgo kapsulu 

granulām ir zarnās šķīstošs apvalks, kas nozīmē, ka tās nedrīkst sasmalcināt.83 Ir 

bijuši arī gadījumi, kad ārsts ir izrakstījis aktīvās vielas substanci, bet aptieka to 

aizvietojusi ar rūpnieciski ražoto zāļu formu. Analizētajās receptēs bija 

atrodamas triamcinolona tabletes. Šīs tabletes tika izmantotas, gatavojot mīkstās 

zāļu formas lietošanai dermatoloģijā, bet šai triamcinolona ķīmiskajai formai nav 

efekta, lietojot uz ādas.76  

Gan izrakstot recepti, gan izgatavojot zāles, jāapzinās, ka zāļu stabilitāte 

un efektivitāte var būt atkarīga no tā, vai tiek izmantota aktīvās vielas substance 

vai attiecīgo aktīvo vielu saturošas rūpnieciski ražotas zāļu formas. Izmantojot 

zāļu izgatavošanā tabletes un kapsulas, jāapzinās iespējamie riski. Pirmkārt, 

jāatceras, ka tablešu un kapsulu palīgvielas var palielināt vai samazināt 

pagatavojumu stabilitāti. Otrkārt, jāpārliecinās, vai tabletes un kapsulas drīkst 

sasmalcināt vai atvērt. Piemēram, ilgstošās darbības tablešu un kapsulu 

sasmalcināšana vai atvēršana ietekmē aktīvo vielu biopieejamību un stabilitāti.34 

Savukārt zarnās šķīstošu tablešu sasmalcināšana noved pie tablešu apvalka 

bojāšanas, kā rezultātā var samazināties aktīvās vielas efektivitāte.84,85 Treškārt, 

ja tableti nepieciešams sadalīt, jāapzinās, ka tas var novest pie lielām novirzēm 

devā. Lai mazinātu devu izkliedi, rekomendē izmantot tablešu griezējus, nevis 

veikt dalīšanu manuāli vai ar nepiemērotu instrumentu, piemēram, virtuves 

nazi.86 



67 

Svarīgi pievērst uzmanību arī aktīvās vielas ķīmiskajai formai. No aktīvās 

vielas ķīmiskās formas var būt atkarīga izgatavoto zāļu efektivitāte, piemēram, 

triamcinolona bāzei nav efekta, lietojot uz ādas, bet esterim – ir.76 

 

2.7.6. Ekstemporālās zāles bērniem 
 

Apkopojot datus par Latvijas receptēm, pacientu dati, tai skaitā vecums, 

netika ievadīti datubāzē, līdz ar to man nav informācijas par pacientu vecumu. 

Tomēr pediatri izrakstīja 163 receptes jeb 2,62 % no visām analizētajām Latvijas 

aptieku receptēm. Arī daļa ģimenes ārstu, dermatovenerologu, otolaringologu 

pacientu ir bērni.  

Izrakstot un izgatavojot zāles bērniem, aktīvās vielas un palīgvielas 

jāizvēlas ar lielu piesardzību. Piemēram, salicilskābi saturošus pagatavojumus 

neiesaka lietot uz ādas bērniem, kuri ir jaunāki par diviem gadiem.76 Savukārt 

mentolu un kamparu neiesaka izmantot pagatavojumos lietošanai deguna 

dobumā, kas paredzēti zīdaiņiem.23,70,87 Salicilskābe, mentols un kampars ir 

identificēti Latvijas pediatru izrakstītajās mīksto zāļu formu receptēs. 

Salicilskābi saturošas ziedes pediatri izrakstīja astoņās receptēs, savukārt 

mentols tika izrakstīts divās receptēs un kampars 15 receptēs.  

Gatavojot zāles bērniem, jāievēro – ja kāda palīgviela tiek lietota 

pieaugušajiem domātā zāļu formā, tas nenozīmē, ka attiecīgā palīgviela ir droša 

arī bērniem.34 Nepareizi izvēlētas palīgvielas var veicināt tādu blakusparādību 

attīstību, kuras pieaugušajiem netika novērotas vai tika novērotas daudz vieglākā 

pakāpē.77  

Bērniem devas aprēķina, pamatojoties uz ķermeņa svaru vai ķermeņa 

virsmas laukumu.34 Nosakot zāles ar aktīvajām vielām, kurām ir šaurs 

terapeitiskais indekss, ieteicams pielāgot devas uz ķermeņa virsmas laukumu.76 

Lai uzlabotu pediatriskās populācijas līdzestību, svarīgi pievērst 

uzmanību pagatavojuma garšai.88 Lai maskētu nepatīkamo garšu, ir radīti un 
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tirgū arī pieejami aromatizēti sīrupi iekšķīgi lietojamu šķīdumu un suspensiju 

izgatavošanai.89  

 

2.7.7. Pareiza dozēšana, lietojot ekstemporālās zāles 
 

Analizējot Latvijas ārstu izrakstītās receptes, tika noskaidrots, ka visiem 

ārstniecisko augu tinktūras un nātrija un kālija bromīdus saturošiem šķīdumiem, 

kā arī kalcija hlorīda un nātrija tiosulfāta šķīdumiem lietošana tika norādīta 

karotēs (tējkarotēs, desertkarotēs un ēdamkarotēs), nevis mililitros. Tas liek 

domāt, ka paredzēts lietot kādu no virtuves karotēm, nevis precīzu mērīšanas 

ierīci. 

Izsniedzot šķīdumu iekšķīgai lietošanai, farmaceitam jāpārliecinās, ka 

pacients vai tā aprūpētājs prot darboties ar mērīšanas ierīci un katru reizi tiks 

lietota pareiza deva.34 Vienā no informācijas resursiem, kas paredzēts, lai 

izglītotu vecākus par viņu bērnu zālēm, ir uzsvērts, ka virtuves karotes nedrīkst 

lietot šķidro zāļu formu mērīšanai. Vecākiem tiek piedāvāts vērsties pie 

farmaceita, lai saņemtu šļirci perorālai ievadīšanai vai mērkaroti.90 Jāievēro, ka 

ne visas dozēšanas ierīces sniedz iespēju nomērīt nepieciešamo tilpumu. Īpaša 

uzmanība jāpievērš mazu tilpumu mērīšanai, jāpārliecinās, ka to ir iespējams 

izdarīt precīzi.34 
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3. Diskusija 
 

Šajā pētījumā pirmo reizi tika pētīta un aprakstīta pašreizējā situācija 

ekstemporālo zāļu nozarē dažādos Latvijas reģionos. Analizējot Zāļu valsts 

aģentūras (ZVA) iepriekš nepublicētus datus, tika sniegts pirmais visaptverošais 

pārskats par ekstemporālo zāļu realizāciju visos Latvijas reģionos. Analizējot 

Latvijas normatīvos aktus, kas regulē zāļu izgatavošanu aptiekā, pirmo reizi tika 

novērtēta to atbilstība Eiropas Padomes Ministru komitejas rezolūcijas prasībām. 

No 17 vispārējā tipa aptiekām, kuras pārstāv visus sešus Latvijas statistiskos 

reģionus, tika ievākti ekstemporālo zāļu recepšu dati. Pētījumā noskaidrots, kuru 

specialitāšu ārsti izraksta ekstemporālās receptes visbiežāk, kādas zāļu formas ir 

vispopulārākās un cik aktīvo vielu visbiežāk tiek kombinēts dažādās zāļu formās. 

Lai spriestu par Latvijā esošo ekstemporālo zāļu atbilstību mūsdienu Eiropas un 

pasaules praksei, receptēs identificētās aktīvās vielas, to kombinācijas un 

palīgvielas pirmo reizi tika salīdzinātas ar Vācijas, ASV un Austrālijas 

profesionālo literatūru – DAC/NRF, USP Compounding Compendium, APF. Lai 

veicinātu drošu un efektīvu ekstemporālo zāļu izrakstīšanu, izgatavošanu un 

izsniegšanu, tika sniegtas praktiskās rekomendācijas Latvijas veselības aprūpes 

speciālistiem. 

 

3.1. Atšķirības Latvijas normatīvajos aktos, kas regulē zāļu 

izgatavošanu aptiekā, un Eiropas Padomes Ministru 

komitejas rezolūcijas rekomendācijās 
 

Latvijas normatīvajā regulējumā nav pieminēti visi 2016. gadā atkārtoti 

pieņemtās rezolūcijas punkti. Lielākā daļa rezolūcijas punktu Latvijas 

normatīvajos aktos ir aprakstīti tikai daļēji. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka 

vairumā gadījumu Ministru kabineta noteikumi (MK noteikumi), kas regulē zāļu 

gatavošanu aptiekā, ir pieņemti pirms rezolūcijas pieņemšanas. Lai ieviestu 

izmaiņas esošajos noteikumos, ir nepieciešams laiks. Līdzīgi dati tika iegūti 
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pētījumā par 2011. gadā pieņemtās rezolūcijas ietekmi uz 12 Eiropas valstu 

likumdošanu. Lai arī liela daļa valstu neizpildīja visus rezolūcijas punktus, 

pētnieki konstatēja, ka nacionālo tiesību aktu pielāgošana rezolūcijas prasībām ir 

ilgtermiņa process, un secināja, ka aptaujas kopējie rezultāti norāda uz pētījumā 

iekļauto valstu skaidro apņemšanos ieviest rezolūcijas rekomendācijas 

nacionālajā likumdošanā. Punkti, kas tiek pilnībā aprakstīti Latvijas 

normatīvajos aktos, lielākoties ir aprakstīti arī pārējās Eiropas valstīs. Piemēram, 

Beļģija, Čehija, Dānija, Somija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, 

Serbija, Šveice un Apvienotā Karaliste tāpat kā Latvija ievēroja rekomendācijas, 

kuras ir minētas rezolūcijas sadaļā “Marķējums”. Savukārt rezolūcijas punkts par 

tirdzniecības atļauju nav raksturots Latvijas normatīvajos aktos, un līdzīga 

situācija ir arī citās Eiropas valstīs. Iepriekš minētajā pētījumā tika noskaidrots, 

ka tikai 1 no 12 pētījumā iekļautām valstīm daļēji ieviesa rezolūcijas 

rekomendācijas par tirdzniecības atļauju.35 Nīderlandē ekstemporālo 

pagatavojumu priekšrakstiem jābūt reģistrētiem Nīderlandes Zāļu aģentūrā.91 

Saskaņā ar Nīderlandes Zāļu likumu (Geneesmiddelenwet) visiem 

medikamentiem, kuri ir pieejami Nīderlandes tirgū, jābūt novērtētai efektivitātei, 

drošumam un kvalitātei. Novērtēšanu veic Nīderlandes Zāļu padome. Tomēr 

eksistē arī izņēmumi, reģistrācija nav obligāta, ja farmaceits aptiekā gatavo zāles 

mazā daudzumā.35  

 

3.2. Zāļu gatavošanas izplatība Latvijā un Eiropā 
 

Latvijā vairāk nekā pusei (50,07 %) vispārējā tipa aptieku ir atļauja 

speciālās darbības nosacījumam “zāļu izgatavošana aptiekā”.40 Vispārējā tipa 

aptieku īpatsvars, kas piedāvā šo pakalpojumu, dažādās Eiropas valstīs ir 

atšķirīgs. Vācijā atšķirībā no Latvijas zāles izgatavo visas vispārējā tipa 

aptiekas.30 Somijā un Portugālē tāpat kā Vācijā visām vispārējā tipa aptiekām 

jābūt aprīkotām ar zāļu izgatavošanas laboratoriju.29,92 Spānijā arī lielākā daļa 
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vispārēja tipa aptieku izgatavo nesterilas ekstemporālās zāles.92 Savukārt Dānijā 

ekstemporālo zāļu izgatavošana ir centralizēta trijās vispārējā tipa aptiekās.31  

Ekstemporāli pagatavoto zāļu realizācijas daudzums Latvijas vispārējā 

tipa aptiekās ir neliels (0,65 %) salīdzinājumā ar rūpnieciski ražotiem 

medikamentiem. Diemžēl dati par ekstemporālo zāļu daudzumu citās valstīs nav 

plaši pieejami un nav arī tieši salīdzināmi. Ekstemporālo zāļu daudzums tiek 

izteikts gan kā daļa no aptiekās saņemtajām receptēm, gan kā daļa no visiem 

realizētajiem rūpnieciski ražotajiem medikamentiem. Iespējams secināt tikai to, 

ka arī citās Eiropas valstīs ekstemporālās zāles ieņem nelielu tirgus daļu, 

neņemot vērā, cik daudzas aptiekas šo pakalpojumu piedāvā. Piemēram, Somijā 

izsniegtie ekstemporālie pagatavojumi veido 0,5 % no visiem realizētajiem 

medikamentiem.93 Arī Spānijā nesterilie ekstemporālie pagatavojumi veido tikai 

apmēram 2 % no visām zālēm, kas izsniegtas pēc receptēm. Līdzīga situācija ir 

Nīderlandē, kur, analizējot 79 vispārējā tipa aptieku receptes, ekstemporālo zāļu 

receptes veidoja apmēram 3,4 %.92 

Ekstemporālo zāļu realizācija galvenokārt notika Latvijas galvaspilsētā 

Rīgā. To var skaidrot ar kopējām tendencēm. Arī ES valstīs pēdējos 50 gados ir 

novērojams iedzīvotāju skaita pieaugums pilsētās. Pēc Eiropas Savienības (ES) 

statistikas biroja “Eurostat” datiem, 72 % ES iedzīvotāju dzīvo pilsētās, no tiem 

41 % iedzīvotāju dzīvo lielajās pilsētās.94 Latvijā situācija neatšķiras no ES: 

2017. gada sākumā Rīgas reģionā dzīvoja visvairāk Latvijas iedzīvotāju – 

32,9 %.95 Rīgā arī strādā visvairāk ārsti – 62 % no kopējā ārstu skaita, pārējos 

reģionos ievērojami mazāk (6–9 %).96 
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3.3. Ekstemporālās zāles izrakstījušās ārstniecības personas 

Latvijā, Eiropā, ASV 
 

Kopējais aptieku (17 aptiekas) un ekstemporālo recepšu (6227 receptes) 

skaits parāda ekstemporālo zāļu izrakstīšanas tendences Latvijā. Visvairāk 

ekstemporālo recepšu aptiekas saņēma no dermatovenerologiem, ģimenes 

ārstiem un otolaringologiem. Līdzīgi dati iegūti Slovākijā, kur visvairāk 

ekstemporālās zāles izrakstīja to pašu specialitāšu ārsti kā Latvijā – ģimenes ārsti, 

dermatologi un otolaringologi.97 Arī Vācijā, analizējot 1,9 miljonus 

ekstemporālo recepšu, tās visvairāk izrakstījuši dermatologi un ģimenes ārsti. 

Dermatologi izrakstīja vairāk nekā pusi no visām receptēm (53,6 %). Atšķirībā 

no Latvijas otolaringologi nebija to ārstu vidū, kas ekstemporālās zāles izraksta 

visbiežāk.1 Dermatologi ir tie speciālisti, kas visbiežāk izraksta ekstemporālās 

zāles arī ASV.98 Likumsakarīgi, ka ASV un Vācijā populāras bija ekstemporālās 

zāļu formas ārīgai lietošanai, līdzīgi arī Bulgārijā un Nīderlandē.1,92,98,99 Latvijā 

līderi ekstemporālo zāļu izrakstīšanas jautājumā bija dermatovenerologi. 

Attiecīgi arī Latvijā biežāk tiek izrakstītas zāļu formas ārīgai lietošanai, pulverus 

un šķīdumus iekšķīgai lietošanai speciālisti nosaka lietot retāk. 

 

3.4. Diskutablie jautājumi Latvijas dermatovenerologu  

izrakstīto ekstemporālo recepšu sastāvos un to iespējamie 

risinājumi 
 

Pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas dermatovenerologi izraksta gan 

Vācijā, ASV un Austrālijā šobrīd lietotās aktīvās vielas, gan tādas aktīvās vielas, 

kuru lietošana dermatoloģijā ir diskutabla. Piemēram, borskābe, kuru Vācijā 

pieļaujams izmantot tikai kā palīgvielu atsevišķu zāļu formu, kuras nav 

paredzētas dermatoloģiskām indikācijām, izgatavošanā.23 Pēc borskābes ārīgas 

lietošanas ekskrēcija ir lēna un rada kumulatīvas toksicitātes risku, bet borskābes 

efektivitāte netoksiskajās koncentrācijās ir pretrunīga.100 Latvijā borskābe tiek 

plaši izrakstīta dermatoloģisko zāļu formu sastāvā. Līdzīga situācija ir arī 
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vairākās citās Eiropas valstīs, kur borskābe ir atrodama vairāku produktu, kas 

paredzēti lokālai lietošanai, sastāvā. Atsevišķu Ungārijas dermatoloģijā 

izmantotu ekstemporālo zāļu priekšrakstu sastāvā kā aktīvās vielas ir minētas 

borskābe vai nātrija tetraborāts.101 Čehijas Republikā borskābes preparāti arī tiek 

plaši izmantoti dermatoloģijā, tirgū ir pieejami rūpnieciski ražoti borskābi 

saturoši šķīdumi un ziedes.100 Savukārt Itālijā ir pieejami rūpnieciski ražotie 

antiseptiskie šķīdumi ar borskābi, bet Polijā tiek ražots pūderis, kur viena no 

aktīvajām vielām ir borskābe.102 Tomēr bijuši ziņojumi par zāļu blakusparādībām 

pēc borskābes preparātu lietošanas uz ādas.100 

Kā vēl vienu diskutablu vielu var minēt sulfatiazolu, kas Latvijā ir viena 

no biežāk izmantotajām aktīvajām vielām suspensijās. ASV sulfatiazols tiek 

klasificēts kā nedroša un neefektīva viela, sulfatiazols ir iekļauts Pārtikas un zāļu 

pārvaldes (FDA) negatīvajā sarakstā. Līdz ar to ASV sulfatiazolu nedrīkst 

izmantot humānajām zālēm.21 Līdzīga situācija ir arī Vācijā, kur pirms vairāk 

nekā ceturtdaļgadsimta sulfatiazola monogrāfija tika izslēgta no DAC/NRF.23 

Latvijā tika plaši izrakstītas zāļu formas ārīgai lietošanai, kas satur divas 

un vairākas aktīvās vielas. Analizētajās receptēs bija izrakstītas līdz pat septiņām 

aktīvajām vielām. Līdzīgi dati iegūti Lietuvā, kur 48 % no visām konkrētā 

pētījumā analizētajām receptēm saturēja divas un vairāk aktīvo vielu.103 Lielais 

aktīvo vielu skaits rada risku, ka sastāvā izrakstītās vielas mijiedarbosies savā 

starpā vai ar kādu no palīgvielām.22 Līdz ar to standartizētie priekšraksti pārsvarā 

satur vienu līdz divas aktīvās vielas, kā redzams, analizējot DAC/NRF, USP 

Compounding Compendium un APF esošās ekstemporālo zāļu standartizētās 

monogrāfijas.23,24,25 

Neņemot vērā salīdzinoši lielu aktīvo vielu skaitu, dermatovenerologu 

izrakstītajās zāļu formās palīgvielu sortiments ir neliels. Piemēram, kā 

konservanti suspensijās un šķīdumos ārīgai lietošanai pārsvarā tika izmantoti 

tikai etilspirts un glicerīns. Vācijas, ASV un Austrālijas profesionālajā  

literatūrā ārīgajām zāļu formām ir piedāvāts daudz plašāks konservantu klāsts. 
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Piemēram, bez etilspirta no vienvērtīgo spirtu grupas izmanto arī  

izopropilspirtu un benzilspirtu, no glikoliem – propilēnglikolu.23,25,68 Latvijas 

aptiekās pagatavotajos šķīdumos iekšķīgai lietošanai bija tikai viena palīgviela – 

attīrītais ūdens. Mikrobioloģiskā piesārņojuma risku dēļ ir svarīgi aizsargāt 

pagatavotos šķīdumus iekšķīgai lietošanai, pievienojot tiem konservējošas 

vielas. 

Promocijas darbā noskaidrots, ka Latvijas dermatovenerologi 

ekstemporālo zāļu sastāvā bieži izrakstīja rūpnieciski ražotās gatavās zāļu 

formas – ziedes, krēmus, šķīdumus, iekšķīgai lietošanai paredzētās kapsulas un 

tabletes. Šāda prakse ir arī ASV un citās Eiropas valstīs, piemēram, Čehijas 

Republikā.21,104 Izmantojot rūpnieciski ražotu medikamentu kā aktīvās vielas 

avotu, jāņem vērā, ka visi rūpnieciski ražotie medikamenti satur arī palīgvielas, 

kuras var ietekmēt aptiekās pagatavoto zāļu efektivitāti, drošumu un stabilitāti.21 

Tā kā rūpnieciski ražotie preparāti rada papildu riskus, vairākās valstīs tika 

īstenoti pasākumi, lai samazinātu šo preparātu izmantošanu ekstemporālo zāļu 

gatavošanā. Piemēram, Čehijas Republikā tika īstenots projekts, kura mērķis bija 

nodrošināt Čehijas Republikas aptiekas ar zāļu gatavošanai nepieciešamajām, bet 

nacionālajā tirgū trūkstošām aktīvo vielu substancēm. Projekts paredzēja iespēju 

iegādāties aktīvo vielu substances nelielos iepakojumos, kas ir ļoti būtiski 

aptiekām, kuras izgatavo zāles nelielos daudzumos.104 

Tā kā Latvijas dermatovenerologu noteiktie sastāvi pārsvarā nav 

standartizēti, farmaceitiem rūpīgi jāizvērtē katras receptes sastāvdaļu  

saderība pirms tās pagatavošanas. Šāda prakse pastāv arī citās valstīs. Kaut arī 

Vācijā un ASV ir izveidotas ekstemporālo zāļu standartizētas monogrāfijas, 

tomēr ārsti izraksta arī ekstemporālās receptes individuālam pacientam,  

kuras nav iekļautas DAC/NRF un USP Compounding Compendium.9,105 Šāda 

receptūra pieprasa īpašu farmaceitu un ārstu uzmanību. Vācijas literatūrā ir 

aprakstīti vairāki piemēri, kad farmaceita un dermatovenerologa sadarbības 
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rezultātā tika identificēta sastāvdaļu nesaderība un izrakstītais sastāvs 

koriģēts.22,106  

Analizētās Latvijas receptes parāda atšķirības salīdzinājumā ar 

ekstemporālo zāļu tendencēm Vācijā, ASV un Austrālijā. Daļēji to var izskaidrot 

ar Latvijas vēsturi. Latvijā kā vienā no bijušās Padomju Sociālistisko Republiku 

Savienības (PSRS) valstīm līdz PSRS sabrukumam zāļu izgatavošana aptiekā 

tika veikta saskaņā ar vienotām procedūrām un vienotiem normatīviem aktiem, 

kas pieņemti PSRS. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir pagājuši 30 gadi, bet 

vairākas aktīvās vielas un to kombinācijas, kas minētas Latvijā un Krievijā 

izdotajās grāmatās līdz PSRS sabrukumam, joprojām Latvijā tiek akceptētas. 

Viens no tādiem piemēriem ir suspensija, kur sulfatiazols ir kombinācijā ar 

borskābi un sēru.107 Vēsturiski lietotās aktīvās vielas varētu būt saistītas ar 

veselības riskiem. Vēl viens iemesls ir vairāku medikamentu ierobežota 

pieejamība. Piemēram, rūpnieciski ražota ziede ar divām aktīvajām vielām 

(salicilskābe un mometazona furoāts) apskatītajā laika periodā nebija pieejama 

Latvijas tirgū, tāpēc speciālisti izrakstīja ekstemporālos pagatavojumus, kas 

sastāvēja no rūpnieciski ražotas mometazona furoāta ziedes un salicilskābes. Cits 

iespējamais iemesls ir atšķirības izmantotajos informācijas resursos, jo Latvijai 

atšķirībā no Vācijas, ASV un Austrālijas nav oficiāli apstiprinātu ekstemporālo 

zāļu standartizēto monogrāfiju. 

Lai nodrošinātu Latvijas pacientiem drošu un efektīvu ekstemporālo zāļu 

lietošanu, ir nepieciešams izrakstīt tās aktīvās vielas un aktīvo vielu 

kombinācijas, kuru lietošana dermatoloģijā ir pierādījumos balstīta. Kā pirmais 

solis standartizēto priekšrakstu izveidē būtu Vācijas, ASV un Austrālijas 

pieredzes pārņemšana. Tā kā gan dermatovenerologs, gan farmaceits ir kopīgi 

atbildīgi par izrakstīto un izgatavoto zāļu kvalitāti, lietderīgi organizēt seminārus 

un citus tālākizglītības pasākumus, kur gan farmaceiti, gan dermatovenerologi 

tiktu izglītoti par ekstemporālo zāļu standartizētiem priekšrakstiem ar pierādītu 

efektivitāti.   



76 

3.5. Latvijas otolaringologu un ģimenes ārstu izrakstīto 

ekstemporālo zāļu intranazālai lietošanai īpatnības 

salīdzinājumā ar Eiropas, Amerikas un  

Austrālijas receptūru 
 

Tāpat kā Latvijas dermatovenerologi, arī otolaringologi un ģimenes ārsti 

izraksta tādas aktīvās vielas un aktīvo vielu kombinācijas, kuras nav atrodamas 

Vācijas, ASV un Austrālijas literatūrā. Kā piemērs jāmin sulfanilamīds jeb 

streptocīds, kas Latvijā visbiežāk tika izrakstīts intranazālo mīksto zāļu formu 

sastāvā.  

Savukārt sudraba proteināts (protargols), kas Latvijā tiek plaši izrakstīts 

deguna pilienu sastāvā, arī Vācijā tiek izmantots deguna pilienu gatavošanā. 

Diskusijas izraisa tā kombinācija ar adrenalīna šķīdumu injekcijām, kura tika 

izrakstīta vairākās analizētajās Latvijas aptieku receptēs. Adrenalīna injekciju 

šķīdumā viena no palīgvielām ir nātrija hlorīds.108 Šajā gadījumā iespējama 

protargola un hlorīda jonu mijiedarbība, kā rezultātā zāļu forma neatbilst 

kvalitātes prasībām. Apskatot protargola deguna pilienus, svarīgi pieminēt arī 

palīgvielas. Latvijā šo pilienu gatavošanai tiek izmantots tikai attīrītais ūdens, 

savukārt Vācijā pilienu izotonizēšanai vēl tiek pievienots glicerīns. Deguna 

pilieniem jābūt izotoniskiem, lai samazinātu deguna gļotādas bojājumu 

risku.21,109 Šī problēma Latvijai ir aktuāla, jo, gatavojot arī citus deguna pilienus, 

palīgvielas, lai nodrošinātu nepieciešamo osmotisko spiedienu, bieži netika 

pievienotas. Piemēram, Latvijā tika izrakstītas receptes, kuru sastāvā bija tikai 

divas sastāvdaļas – efedrīna hidrohlorīds un attīrīts ūdens. Savukārt Austrālijas 

APF ir iekļauts deguna pilienu priekšraksts, kur papildus iepriekš minētajām 

sastāvdaļām ir pievienoti nātrija hlorīds, hlorbutanols un propilēnglikols.25 

Apvienotās Karalistes literatūrā arī ir atrodami deguna pilieni ar efedrīna 

hidrohlorīdu. Šo pilienu priekšraksts ir līdzīgs Austrālijas priekšrakstam, tiek 

izmantotas šādas palīgvielas – attīrītais ūdens, nātrija hlorīds un hlorbutanols.110 
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Vairākas Latvijā lietotas aktīvās vielas ar īpašu piesardzību jāizraksta 

maziem bērniem. Piemēram, kampars, kurš ir iekļauts gan analizēto 

ekstemporālo recepšu sastāvos, gan arī vairāku rūpnieciski ražotu deguna ziežu 

inhalācijām sastāvā. Vācijas un Apvienotās Karalistes literatūrā ir uzsvērts, ka 

zīdaiņu deguna gļotādas ārstēšanai nedrīkst izmantot kampara preparātus, jo tie 

var izraisīt nopietnus funkcionālus bojājumus.70,87 Vēl viens piemērs ir mentols, 

arī mentola saturošus preparātus nedrīkst ievadīt zīdaiņu nāsīs, jo mentols var 

izraisīt elpošanas traucējumus.23,87 Analizējot Latvijas aptieku receptes, autores 

izveidotajā datubāzē netika ievadīti pacientu dati, līdz ar to man nav informācijas 

par pacientu vecumu. Tā kā kampars un mentols tiek izrakstīti salīdzinoši plaši, 

būtu lietderīgi tālākizglītības pasākumos ārstiem un farmaceitiem atgādināt par 

vecuma ierobežojumiem šo aktīvo vielu lietošanai. 

Latvijas otolaringologu un ģimenes ārstu receptēs tāpat kā Latvijas 

dermatovenerologu receptēs plaši tika izrakstītas rūpnieciski ražotās zāļu formas. 

Sistēmiskai lietošanai paredzēto zāļu izmantošana uz ādas un gļotādām ir 

diskutabla. No vienas puses, izrakstot šīs zāles lokālai lietošanai, samazinās 

sistēmisku blakusparādību risks. No otras puses, ir nepieciešami pētījumi, lai 

saprastu, vai sistēmisko zāļu izmantošana uz ādas un gļotādām dod cerēto 

efektivitāti.111 

Promocijas darbā tika analizēti otolaringologu un ģimenes ārstu 

izrakstītie intranazāli lietojamie pagatavojumi. Abu šo specialitāšu ārsti izrakstīja 

šādas ekstemporālās zāles, lai ārstētu deguna slimības. Citās valstīs, piemēram, 

ASV un Vācijā, pagatavojumi lietošanai degunā tiek izmantoti ne tikai ausu, 

deguna un kakla slimību ārstēšanā, bet arī citām indikācijām. Piemēram, ASV 

literatūrā ir aprakstīta fentanila citrāta deguna aerosola pagatavošana 

onkoloģisku pacientu atsāpināšanai.21,112 Domājams, ka intranazāli lietojamo 

zāļu izmantošana sistēmiskajam efektam attīstīsies arī turpmāk. Ir aprakstīti 

vairāki pētījumi, kur pētīta iespēja lietot intranazāli dažādas psihoaktīvās vielas, 

piemēram, prohlorperazīnu.113  
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Intranazāli lietojamo zāļu formu gadījumā būtiski ir arī izvēlēties šiem 

preparātiem atbilstošu iepakojumu. No iepakojuma atkarīgs, cik ilgi preparātu 

drīkstēs lietot pēc pirmās atvēršanas. Piemēram, DAC/NRF iekļautajiem nātrija 

hlorīda šķīdumiem ir būtiski atšķirīgs derīguma termiņš atkarībā no iepakojuma 

veida. Ja tiek gatavoti deguna pilieni, tad pieļaujamais lietošanas ilgums ir tikai 

divas nedēļas. Ja tiek gatavots deguna aerosols, tad tā lietošana ir iespējama 

ievērojami ilgāk – sešus mēnešus.23 

 

3.6. Zāļu gatavošanas nākotnes perspektīva 
 

Lai arī promocijas darbā vairākkārt esmu minējusi vienotu standartu un 

nosacījumu nepieciešamību zāļu gatavošanas nozarē, tomēr tam ir arī savas 

negatīvās puses. Tiekšanās pēc kopīgām prasībām Eiropā un daļēji arī pasaulē 

var novest pie tā, ka zāļu gatavošana izzūd, kā tas ir noticis daudzās aptiekās 

ASV. Pēdējos gados ASV notika normatīvo aktu un standartu centralizācija zāļu 

gatavošanas nozarē. Daudzas aptiekas ASV pārtrauca gatavot zāles, jo ASV 

aģentūras un uzraugošās institūcijas ekstemporālo zāļu izgatavošanai noteica 

prasības, kas ir gandrīz identiskas GMP prasībām. Aptiekām nav iespējas šādas 

prasības izpildīt un nodrošināt pacientiem nepieciešamo zāļu gatavošanu, kas 

tieši ietekmē miljonus ASV iedzīvotāju, it īpaši tos, kuri dzīvo ārpus lielajām 

pilsētām. Šī iemesla dēļ šobrīd daudzi ASV štati pieņem ASV Farmakopejas 

prasības attiecībā uz ekstemporālajām zālēm tikai daļēji un pieļauj to 

modifikācijas.114 Šis solis palīdz saglabāt zāļu gatavošanu ASV aptiekās, jo 

senākā aptiekas funkcija savu pastāvēšanu attaisno arī XXI gadsimtā. Zāļu 

gatavošana ir pierādījusi savu nepieciešamību Covid-19 pandēmijas laikā, kad 

aptiekās visā pasaulē tika izgatavoti roku dezinfekcijas līdzekļi, kā arī tirgū 

trūkstošie rūpnieciski ražotie medikamenti. Pasaules Veselības organizācijas 

(PVO) 2009. gadā publicētie roku dezinfekcijas līdzekļu sastāvi kļuva populāri 

Covid-19 pandēmijas laikā un 2020. gada pavasarī tika izmantoti daudzās valstīs, 
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lai novērstu šo produktu trūkumu pasaulē.115 Kā šo līdzekļu izgatavotājus PVO 

bija norādījusi farmaceitus, bet vienu no iespējamām izgatavošanas vietām – 

aptieku.116 Latvijas aptiekās arī tika izgatavoti šādi līdzekļi.117 2020. gada 

27. martā ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA), balstoties uz PVO 

rekomendācijām, publicēja ASV farmaceitiem roku dezinfekcijas līdzekļu 

sastāvus.2 ASV ziņots ne tikai par roku dezinfekcijas līdzekļu izgatavošanas 

nepieciešamību pandēmijas laikā, bet arī par suspensiju iekšķīgai lietošanai 

gatavošanu no rūpnieciski ražotām tabletēm. Saistībā ar Covid-19 visbiežāk 

2020. gada pavasarī tika izgatavotas hidroksihlorohīna suspensijas iekšķīgai 

lietošanai no tabletēm. ASV aptiekās tika izgatavoti arī saharīna šķīdumi, kuri ir 

nepieciešami, lai pārbaudītu respiratorus (FIT testing for N95 masks) veselības 

aprūpes iestādēs.2 

Pēdējos gados Eiropā un ASV ekstemporālās zāles tiek izmantotas, lai 

nodrošinātu terapiju arī tiem pacientiem, kuriem ir nepieciešamas orfānzāles. 

Piemēram, Beļģijā tiek radīti standartizētie priekšraksti ar orfānajām aktīvajām 

vielām (OAIs). 2019. gadā tika publicēts pētījums, kurā Beļģijas pētnieki 

aprakstīja standartizētus priekšrakstus ar septiņām orfānajām aktīvajām vielām. 

Īpaša uzmanība tika pievērsta orfāno aktīvo vielu izvēlei. Vielas tika izvēlētas, 

balstoties uz Beļģijas Nacionālā formulāra komisijas apstiprinātu sarakstu. Tika 

izgatavoti orfāno aktīvo vielu saturoši šķīdumi un kapsulas iekšķīgai lietošanai. 

Pagatavotajām zālēm tika noteikti derīguma termiņi un optimālie uzglabāšanas 

apstākļi.118 Ekstemporālās zāles var pretendēt arī uz orfāno zāļu formas lomu. 

Piemēram, 2020. gadā Argentīnas pētnieki publicēja pētījumu, kurā novērtētas 

dažādas stratēģijas, gatavojot sildenafila citrāta šķidro zāļu formu iekšķīgai 

lietošanai bērniem. Šī aktīvā viela tiek izmantota, lai ārstētu bērniem pulmonālo 

hipertensiju, bet rūpnieciski ražoto zāļu formu bērniem trūkst. Īpaša uzmanība 

tika pievērsta palīgvielām, lai nodrošinātu tādu garšu, kura veicina terapijas 

līdzestību, kā arī lai pagatavojumus varētu lietot diabēta pacienti.119 
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Secinājumi 
 

1. Latvijas normatīvie akti par zāļu izgatavošanu atbilst šādiem Eiropas 

Padomes Ministru komitejas rezolūcijas punktiem: “Marķējums”, “Speciālu 

atļauju nepieciešamība aptiekām vai uzņēmumiem, kuri izgatavo zāles” un 

“Komunikācija un informācija pacientiem”. Latvijas normatīvajos aktos 

daļēji tiek aprakstīti šādi punkti: “Aptiekās izgatavoto zāļu pievienotā vērtība 

un veselības aprūpes speciālistu pienākumi”, “Izgatavošanas process”, 

“Produkta portfolio”, “Atbilstība farmakopejas prasībām”, “Caurskatāmība 

un drošums”, “Aptiekā izgatavoto zāļu izplatīšana”. Netiek aprakstīti šādi 

rezolūcijas punkti: “Tirdzniecības atļauja”, “Zāļu sagatavošana lietošanai 

veselības aprūpes iestādēs”. Rezolūcijas punktu pilnīga ieviešana ir 

laikietilpīga, tomēr ir vairākas aktivitātes, kuras ir salīdzinoši viegli 

īstenojamas, bet efektīvas, piemēram, PIC/S GPP Guide ieviešana Latvijas 

nacionālajā likumdošanā, kas pašlaik ir procesā, un prasība ekstemporāli 

izgatavot tikai tādas zāles, kurām nav rūpnieciski ražota analoga nacionālajā 

tirgū. 

2. Pakalpojums “zāļu izgatavošana aptiekā” tiek realizēts visos Latvijas 

statistiskajos reģionos. ZVA atskaites par ekstemporālo zāļu realizāciju 

iesniedza 36,51 % no visām vispārēja tipa aptiekām, kas liecina par 

pakalpojuma nepieciešamību. Visvairāk ekstemporālās zāles izgatavo Rīgas 

statistiskajā reģionā (78,93 %) un pārējos reģionos ievērojami mazāk.  

3. Visbiežāk ekstemporālo zāļu receptes izrakstīja dermatovenerologi, ģimenes 

ārsti un otolaringologi. Visbiežāk tika izrakstītas ekstemporālās zāļu formas 

ārīgai lietošanai. Vairāk nekā pusei dermatovenerologu izrakstīto ārīgo zāļu 

formu recepšu sastāvā bija divas un vairāk aktīvo vielu. Vairāk nekā 70 % 

otolaringologu un ģimenes ārstu izrakstīto ekstemporālo zāļu intranazālai 

lietošanai (deguna pilienu un deguna ziežu) sastāvā bija divas un vairāk 

aktīvo vielu. 
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4. Analizētajās Latvijas dermatovenerologu, otolaringologu un ģimenes ārstu 

izrakstītajās receptēs tika izmantotas gan Vācijā, ASV un Austrālijā šobrīd 

lietotās aktīvās vielas, gan aktīvās vielas, kuru lietošana Vācijā, ASV un 

Austrālijā ir limitēta un pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos. Latvijas 

aptieku analizētajās receptēs līdztekus aktīvo vielu substancēm tika 

izmantotas rūpnieciski ražotās gatavās zāļu formas – ziedes, krēmi, šķīdumi, 

suspensijas, tabletes un kapsulas. 

5. Analizētajās receptēs biežāk izmantotās palīgvielas ir sastopamas Vācijā, 

ASV un Austrālijā. Pētījumā izmantotajos Vācijas, ASV un Austrālijas 

informācijas avotos (DAC/NRF, USP Compounding Compendium, APF) tiek 

piedāvāts plašāks palīgvielu klāsts salīdzinājumā ar Latviju. Latvijas aptieku 

ekstemporālajās zāļu formās pievienoto palīgvielu nav daudz, to skaits 

būtiski pieaug tajās receptēs, kurās tiek izmantoti rūpnieciski ražotās gatavās 

zāļu formas – tabletes, krēmi, ziedes.  

6. Galvenās problēmas ekstemporālo zāļu izrakstīšanā un izgatavošanā Latvijā 

ir saistītas ar receptes noformēšanu, aktīvo vielu skaitu vienā pagatavojumā, 

rūpnieciski ražotu zāļu lietošanu substanču vietā, atbilstoša iepakojuma un 

palīgierīču izvēli un derīguma termiņa noteikšanu.  

7. Lai uzlabotu Latvijas pacientu drošību, jāpievērš veselības aprūpes 

speciālistu uzmanība attiecīgajām problēmām un to iespējamiem 

risinājumiem, izmantojot citu valstu pieredzi. 
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