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2014. gada 14. februāris     
 

Drošuma informācijas saskaņošana palīgvielu (konservantu) 

benzalkonija hlorīdu saturošu intranazāli lietojamu zāļu 

aprakstos un lietošanas instrukcijās: deguna gļotādas 

bojājuma risks, īpaši lietojot ilgstoši 

 
 
Informācija zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem 

 

Zāļu valsts aģentūra (ZVA)  vērš uzmanību, ka Eiropas Zāļu aģentūras 

(EMA) Farmakovigilances darba grupa (PhVWP) 2004. gada  maijā ir 

paudusi nostāju, ka pieejami pietiekami pierādījumi, lai  iekļautu 

intranazāli lietojamu zāļu, kas satur konservantu benzalkonija hlorīdu, 

zāļu aprakstu un lietošanas instrukciju atbilstošās sadaļās brīdinājumu par 

simptomiem, kuri liecina par benzalkonija hlorīda citotoksiskiem 

efektiem, ja minētās zāles lietotas ilgstoši vai lielā devā, kā arī lai iekļautu 

zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā praktiskus ieteikumus šādu  

gadījumu turpmākas ārstēšanas taktikai.  

 

ZVA ir izvērtējusi EMA PhVWP ieteikumus un pieejamo publicēto 

literatūru* par potenciālu deguna gļotādas bojājuma risku saistībā ar  

konservantu benzalkonija hlorīdu saturošām intranazāli lietojamām 

zālēm,  īpaši tās lietojot  ilgstoši.   

 

ZVA ir secinājusi, ka pieejamie pierādījumi ir pietiekami nozīmīgi, lai 

atzītu, ka benzalkonija hlorīdam piemīt nepārprotams citotoksisks 

potenciāls un tas var radīt gļotādas bojājumu, īpaši ilgstošas lietošanas 

gadījumā.  Turklāt jāievēro, ka pacientiem, kas intranazāli zāles lieto 

rinoloģiskās indikācijās,  slimības dēļ bieži ir  nomāktas gļotādas 

pretestības spējas un tāpēc tā var būt jutīgāka pret kairinošiem līdzekļiem. 

Pacientiem un ārstiem jābūt informētiem, ka konservantu benzalkonija 

hlorīdu saturošas intranazāli lietojamas zāles var radīt gļotādas un 

skropstiņepitēlija šūnu bojājumu, kas izpaužas, piemēram, ar gļotādas 

pietūkumu un pastāvīgi aizliktu degunu. Minētos gadījumos ieteicams  

zāļu lietošanu pārtraukt un  izvēlēties alternatīvu līdzekli, kas nesatur šo 

konservantu. 

 

 
*Donk et al., 1980; Steinsvag et al., 1996; Berg et al., 1995, Hofmann et al., 1998; 

Berg et al. 1997; Kuboyama et al. 1997; Cho et al., 2000; Ainge, 1994; Bernstein, 

2000; Graf, Hallen, Juto, 1995; Graff, Hallen, 1996; Elwany, Stephanos, 1983; 

Storaas et al., 2000; McMahon et al., 1997;  
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Balstoties uz izvērtētiem datiem un ievērojot EMA PhVWP 2004. gada 

maijā pausto nostāju un ieteikumus, ZVA lūdz visus reģistrācijas 

apliecības īpašniekus ieviest grozījumus savu pārstāvēto intranazāli 

lietojamo zāļu (kas satur konservantu benzalkonija hlorīdu) 

dokumentācijā. ZVA lūdz  ievērot, ka grozījumu standartteksts ir 

izstrādāts atbilstoši EMA PhVWP paustai nostājai un ieteikumiem un 

virknē  Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijā, reģistrēto 

atbilstošo zāļu dokumentācijā minētie ieteikumi jau ieviesti vai šobrīd 

tiek ieviesti.   

   

Ieviešamais standartteksts pieejams:  

- latviešu valodā  

- angļu valodā   

 

ZVA atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra 

noteikumu Nr. 47 „Farmakovigilances kārtība” 15.8 apakšpunktu zāļu 

reģistrācijas apliecības īpašniekam jāuzrauga farmakovigilances dati, lai 

noteiktu, vai ir parādījušies jauni riski, ir mainījušies riski vai ir notikušas 

izmaiņas zāļu lietošanas riska un guvuma līdzsvarā, lai nodrošinātu 

atbilstošus  riska mazināšanas pasākumus un maksimāli mazinātu risku 

gan atsevišķam pacientam, gan sabiedrībai kopumā, lietojot reģistrācijas 

apliecības īpašnieka pārstāvētās zāles.   

 

Ievērojot Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumu Nr. 376 „Zāļu 

reģistrēšanas kārtība” 120.4.2 apakšpunktā noteiktās prasības, zāļu 

reģistrācijas apliecības īpašniekam  nekavējoties iesniegt Zāļu valsts 

aģentūrā jebkuru jaunu informāciju, kuras dēļ var rasties nepieciešamība 

izdarīt grozījumus reģistrācijas dokumentācijā, kā arī paziņot par jebkuru 

aizliegumu vai ierobežojumu, ko noteikušas citu valstu kompetentās 

iestādes, kurās zāles tiek izplatītas, un sniegt citu jaunu informāciju, kura 

var ietekmēt attiecīgo zāļu ieguvuma un riska izvērtējumu; informācijā 

norādīt gan pozitīvos, gan negatīvos klīniskās izpētes vai citu pētījumu 

rezultātus par visām, ne tikai attiecīgo zāļu reģistrācijas dokumentācijā 

iekļautajām, ZVA apstiprinātajām indikācijām un populācijām, kā arī 

datus par zāļu lietošanu, ja šādi dati neietilpst zāļu apraksta noteikumos, 

ZVA lūdz  iekļaut standarttekstu zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās. 

 

Lūdzam viena mēneša laikā pēc standartteksta publicēšanas ZVA tīmekļa 

vietnē iesniegt ZVA pieteikumu IB tipa C.I.z „Izmaiņas zāļu drošumā un 

efektivitātē. Citas izmaiņas.” izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā 

atbilstoši Komisijas 2012. gada 3. augusta regulas Nr. 712/2012, ar kuru 

groza Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem 

http://www.zva.gov.lv/doc_upl/benzalkonium-chloride_ZA_LI-LV-20140214.pdf
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/benzalkonium-chloride_ZA_LI-EN-20140214.pdf
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paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos 1. 

panta 3.a apakšpunktā minēto par IB tipa „z” izmaiņu iesniegšanu**.  

 

Pieteikums izmaiņu veikšanai zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā 

jāiesniedz ar atbilstošu norādi: Drošuma informācijas saskaņošana 

palīgvielu (konservantu) benzalkonija hlorīdu saturošu intranazāli 

lietojamu zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās: deguna gļotādas 

bojājuma risks, īpaši lietojot ilgstoši 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumu Nr. 376 

„Zāļu reģistrēšanas kārtība” 121. punktu reģistrācijas iesnieguma 

iesniedzējs vai reģistrācijas īpašnieks ir atbildīgs par iesniegto dokumentu 

un datu precizitāti un sniegto ziņu patiesumu. 

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Humāno zāļu novērtēšanas nodaļā 

pie nodaļas vadītāja vietnieces Ivetas Eglītes (Tālr.: 67078459) vai  Zāļu 

blakusparādību monitoringa nodaļā pie nodaļas vadītājas Ineses Studeres, 

vai nodaļas vadītāja vietnieces Zanes Neikenas (67078442).  

 

** 

 Komisijas Regula (EK) Nr. 712/2012.  

 Komisijas Regula (EK) Nr. 1234/2008  

 Jaunā izmaiņu pieteikuma veidlapa (2013. gada jūlija versija) 

 

 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2012_712/reg_2012_712_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0007:0007:EN:PDF
http://www.zva.gov.lv/doc_upl/variation_form__201307_en.doc

