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Latvijas farmācija laikmetu griežos

Pēc  Otrā  pasaules  kara  PSRS  vadība  bija  spiesta  domāt  par  to,  kā  kļūt
neatkarīgiem medikamentu nodrošināšanas jomā. Par vienu no reģioniem, kur attīstīt
zāļu  vielu  ražošanu,  tika  izvēlēta  Latvija.  Viens  no  iemesliem  tam  bija  tas,  ka
pirmskara Latvijā bija samērā labi attīstīta organiskās ķīmijas nozare, kuras celmlauži
bija  Vilhelms  Ostvalds  (1853.-1932.,  Rīgas  Politehnikums),  Pauls Valdens (1863.-
1957., Rīgas Politehnikums), Valdemārs Fišers (1881.-1934., Latvijas Universitāte),
Gustavs  Vanags  (1891.-1965.,  Latvijas  Universitāte),  Pauls  Kalniņš  (1886.-1955.,
Latvijas Universitāte), Alfrēds Tauriņš (1904.-1986., Latvijas Universitāte). Taču zāļu
izstrādei  bija  nepieciešams  izveidot  attiecīgo  infrastruktūru,  kas  nodrošinātu  zāļu
izstrādes pilna cikla iespējamību (1 .zīm.). 

1. zīm. Zāļu pilna izstrādes cikla sastāvdaļas.

Tā kā akadēmiskā zinātne tā laika Padomju Savienībā tradicionāli bija
galvenokārt  koncentrēta  Zinātņu  akadēmijā,  tad  1946.  gadā  tika  nolemts
nodibināt  Latvijas  PSR  Zinātņu  akadēmiju.  Tās  sastāvā  pamazām  tika
izveidoti zāļu izstrādes zinātniskajai bāzei nepieciešamie institūti, kuru līderi
bija  ievērojami  Latvijas  zinātnieki:  1946.  –  Augusta  Kirhenšteina
Mikrobioloģijas institūts (A. Kirhenšteins), 1946. – Ķīmijas institūts (Gustavs
Vanags), 1946. – Mežsaimniecības problēmu institūts (Arvīds Kalniņš), 1951.
– Bioloģijas  institūts  (Alfrēds  Ozols),  1957.  –  Organiskās  sintēzes  institūts
(Solomons  Hillers),  ar  specializāciju  zāļu  izstrādē.  Lai  stiprinātu  pētījumus
medicīnas  un  farmakoloģijas  nozarēs  1946.  gadā  tika  izveidots  Latvijas
Klīniskās  un eksperimentālās  medicīnas  institūts  ar  kompetenci  onkoloģijā,
fizioloģijā,  uztura  zinātnē,  vielmaiņā,  1946.  gadā  –  Rīgas  Ortopēdijas  un
reparatīvās  ķirurģijas  zinātniski  pētnieciskais  institūts  (līdz  1994.  gadam –
Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskais institūts).  
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1950.  gadā  uz  LVU  Medicīnas  fakultātes  bāzes  izveidots   Rīgas
Medicīnas  institūts  (RMI)  ar  45  katedrām  Ārstniecības,  Stomatoloģijas  un
Farmācijas  fakultātēs,  un  vēlāk  arī  RMI  Centrālā  zinātniski  pētnieciskā
laboratorija, ar vairāk nekā 20 struktūrvienībām. Un visbeidzot 1977. gadā –
Latvijas Kardioloģijas institūts. 

Lai nodrošinātu pilnu zāļu izstrādes ciklu, Latvijā tika izveidota zāļu
izstrādei  nepieciešamā  inovāciju  infrastruktūra,  kurā  ietilpa  zinātniski-
pētniecisko  institūciju  specializētās  laboratorijas,  kā  arī  eksperimentālās  un
pilotražotnes.  Tā  Latvijas  PSR  Zinātņu  akadēmijas  Organiskās  sintēzes
institūta  pakļautībā  tika  nodota  Rīgas  medicīnas  preparātu  rūpnīca  un
Eksperimentālā rūpnīca, bet Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina
Mikrobioloģijas  institūtam  par  eksperimentālās  ražošanas  bāzi  kļuva
Eksperimentālā bioķīmisko preparātu rūpnīca. Tā kā bija nolemts, ka Latvijā
jāražo zāļu un lauksaimniecības ķimizācijas līdzekļu darbīgās vielas,  bet to
gatavo  formu  ražošanu  jāveido  PSRS  iekšienē,  tad  Olainē  tika  uzbūvēts
ķīmiski-farmaceitisko un bioķīmisko rūpnīcu komplekss, kas vēlākajos gados
nodrošināja apmēram 40% no nervu slimību ārstēšanas līdzekļu darbīgajām
vielām un tūkstošiem tonnu lauksaimniecībai  un veterinārijai  nepieciešamo
produktu aktīvās vielas.

Lai netraucēti varētu kopēt rietumvalstu izstrādātās zāles un pesticīdus,
PSRS  patentu  likumdošana  tika  izveidota  tā,  ka  izgudrotājiem  nebija
iespējams  izņemt  patentu  (autorapliecību)  uz  zāļu  vielu,  bet  tikai  uz  tās
iegūšanas tehnoloģiju un/vai  indikāciju.  Tas ļāva apiet  ārvalstu patentus un
ražot  zāļu  vielas,  ja  tām  tika  izstrādāta  oriģināla  patentspējīga  ražošanas
tehnoloģija.

Zinātniskā  pētniecība  tika  koncentrēta  galvenokārt  Vissavienības  un
republiku Zinātņu akadēmiju institūtos un valsts vadošajās universitātēs, kā arī
nozaru  institūtos,  kas  atradās  ministriju  pakļautībā.  Zāļu  izstrādi  pasūtīja
Veselības aizsardzības ministrija,  un konkursa kārtībā finansēja  galvenokārt
PSRS  Valsts  Zinātnes  un  tehnikas  komiteja.  Sekmīga  projekta  izpildes
gadījumā  projektu  izpildei  piešķirtais  darba  algu  fonds  palika  izstrādātāja
rīcībā  kā  bāzes  finansējuma  palielinājums,  kas  sekmīgiem  institūtiem
nodrošināja  izaugsmes  iespējas.  Izcilais  zinātnes  organizators  profesors
akadēmiķis  Solomons  Hillers  pielika  visas  pūles,  lai  Organiskās  sintēzes
institūtu  (OSI)  veidotu  kā nelielu  farmaceitisko  firmu,  kam ir  spēcīgs  zāļu
izstrādes un izpētes zinātniskais centrs, kā arī zāļu formu izstrādes, analīzes un
standartizācijas laboratorijas, savs vivārijs un bioloģisko pētījumu nodaļa, kas
būtu  spējīgi  veikt  arī  zāļu  priekšklīniskos  pētījumus.  Tāpat  tika  izveidotas
laboratorijas,  kas  izstrādāja  laboratorijas  reglamentus  zāļu  iegūšanai,  ka arī
eksperimentālās ražotnes, kuras bija spējīgas ražot zāļu vielas un to gatavās
formas  kā  klīniskajiem  pētījumiem,  tā  arī  pēc  to  reģistrēšanas  un  atļaujas
saņemšanas  plašai  lietošanai  –  līdz  šo  zāļu  ražošanu  pārņēma PSRS lielās
farmaceitiskas rūpnīcas, tai skaitā Olainfarm.

Zinātniski-pētnieciskie  zāļu  izstrādes  projekti  skaitījās  izpildīti,  ja
projekta ietvaros bija izstrādāts zāļu vielas iegūšanas laboratorijas reglaments,
gatavā zāļu forma un to analīžu metodes un  farmakopejas raksta projekts, bet
oriģinālajām zālēm bija  nepieciešams veikt arī  priekšklīniskos pētījumus  in
vitro un in vivo. Zāļu un to gatavo formu ražošanas tehnoloģija tika atzīta par
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izstrādātu, ja bija izstrādāts pusrūpnieciskās ražošanas reglaments un saražotas
pirmās preparāta  eksperimentālās  sērijas.  Preparāta  priekšklīniskās  izstrādes
fakts tika atzīts pēc tam, kad PSRS Farmakopejas  komiteja bija akceptējusi
pagaidu farmakopejas raksta atbilstību produktam. 

Zāļu  klīniskos  pētījumus  plānoja,  organizēja  un  finansēja  PSRS
Farmakoloģijas  komiteja,  kas  izvēlējās  vadošās  PSRS  klīnikas,  kuru
pētnieciskā bāze un personāla kvalifikācija atbilda uzstādītajām prasībām.

Klīniskos  pētījumu vienlaicīgi  veica  vairākos  centros,  bet  tie  nebija
dubultaklie  pētījumi,  jo  klīniskajās  pārbaudēs  iesaistīto  personu atalgojums
nebija atkarīgs no pētījuma rezultāta, un profesūrai bija vienalga, vai pētāmās
zāles izrādīsies vai neizrādīsies aktīvas.

Pozitīva  iznākuma  rezultātā  zāļu  izstrādātājam  bija  trīs  gadus
jānodrošina zāļu piegāde PSRS centralizētā pieprasījuma apmierināšanai. OSI
izstrādātās zāles šim nolūkam pamatā ražoja OSI Eksperimentālā rūpnīca.

Nemitīgi  attīstot  un  pilnveidojot  savu zāļu  izstrādes  kapacitāti,  OSI
kolektīvs  pēdējos  četros  gados  pirms  Latvijas  neatkarības  atgūšanas  vidēji
gadā izstrādāja un nodeva ražošanā četrus medikamentus gadā, kas sastādīja
apmēram  25%  no  PSRS  aptiekās  nonākušajiem  jaunajiem  sintētiskajiem
medikamentiem.  Šīs  preparātu  izstrādes  finansēšanas  sistēmas  ietvaros  līdz
1991. gadam OSI jau strādāja 650 līdzstrādnieki, kas nodrošināja darbu divām
OSI eksperimentālajām rūpnīcām. 

Atgriežoties pie farmācijas nozares attīstības pēckara Latvijā, jāatzīmē,
ka PSRS tolaik nebija pieejamas daudzas nepieciešamās izejvielas, kas ļautu
ražot  zāļu  vielas.  Tāpēc  par  vienu  no  galvenajiem  uzdevumiem,  kas  tika
izvirzīti  Latvijas  zinātniekiem,  bija  izstrādāt  arī  izejvielu  ražošanas
tehnoloģijas.  Akadēmiķi  Arvīds  Kalniņš  un  nupat  no  Krievijas  atgriezies
ķīmiķis Solomons Hillers jau četrdesmito gadu beigās izstrādāja pirmos tolaik
tik vajadzīgos medikamentus, pareizāk sakot – to iegūšanas tehnoloģijas. Un
tā  par prettuberkulozes preparāta PASK izstrādi un ieviešanu medicīnas
praksē 1951. gadā Staļina prēmiju saņem Mežsaimniecības problēmu institūta
pētnieku grupa (A. Kalniņš, S. Hillers u.c.).  Tam seko izoniazīda iegūšanas
tehnoloģijas  izstrāde,  un  trieciena  tempā  tiek  strādāts  pie  pētnieciskiem
projektiem  par  pentozānu,  tai  skaitā  furfurola  iegūšanu  no  koksnes  un  to
pielietojumu  jomu  meklējumi. Kā  pirmā  no  uz  šīm  izejvielām  balstīta
tehnoloģija tika izstrādāta furacilīna iegūšana.  Vēlākos gados tika izstrādāta
droša  nitrofurānu  rūpnieciskās  iegūšanas  metode,  kas  Olainfarm  tiek
izmantota  vēl  šodien.  Tas  atļāva  izstrādāt  un  ražot  lielos  apjomos  uz
nitrofurāniem  balstītu  antibakteriālos  līdzekļus,  tostarp  furagīnu,  šķīstošo
furagīnu,  furadonīnu  un  furazolidonu,  pret  kuriem  neattīstās  bakteriālā
rezistence.

Tomēr  paralēli  tam,  ka  bija  nepieciešami  antibakteriālie  līdzekļi,
nopietns  izaicinājums  bija  arī  pretvēža  preparātu  izstrāde  un  ražošana,
vispirms jau to bīstamības dēļ. Par pamatu pretvēža preparātu izstrādē kļuva
Marģera Līdakas un Solomona Hillera pētījumi etilēnimīna (aziridīna) ķīmijas
jomā.  Iesākumā  tika  izstrādātas  patentbrīvas  tehnoloģijas  jau  zināmu  zāļu
iegūšanai.  Šajā  periodā  OSI  tika  izstrādātas  pirmo  alkilējošo  preparātu  –
ciklofosfamīda  (Cyclophosphane)  un  tiofosfamīda  (Thiotepa)  iegūšanas
tehnoloģijas (2. zīm.)
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2. zīm. Ciklofosfamīda un thiotepa struktūras un gatavo formu paraugi.

Tam sekoja vēl trīs citu pretvēža preparātu citarabīna, tioguanīna un L-asparagināzes
izstrāde un ieviešana ražošanā (3. zīm.)

3. zīm. Citarabīna, tioguanīna un L-asparagināzes struktūras un gatavo formu
paraugi.

20. gadsimta sešdesmito gadu sākumā OSI uzsāk patstāvīgu pētniecisko darbu
pretvēža  zāļu  izstrādē,  izmantojot  pašu  vienkāršāko  pieeju  –  strukturālo  līdzību
zināmajām zālēm un jaunsintezētos zināmu zāļu struktūranalogus pārbaudot uz pelēm
vai  žurkām  pārpotētiem  audzējiem.  Šos  pētījumus  OSI  veica  Ainas  Zīdermanes
grupa. Un tā Marģera Līdakas vadībā OSI tika izstrādāts pirmais oriģinālais pretvēža
preparāts Imifoss (4. zīm.). 

Kā turpinājums tam sekoja jauna 5-fluoruracila (5-Fu) analoga izstrāde.  Kā
zināms, tad 5-Fu jau 1957. gada sintezēja Robert Dushinsky, un kopā ar kolēģiem
atklāja arī tā pretvēža aktivitāti, kas balstījās timidīna sintēzes (viena no nukleīnskābju
bāzēm)  bloķēšanā  audzēja  šūnās.  Diemžēl  5-fluoruracils  nevarēja  tikt  ievadīts
perorāli,  jo  tas  bojāja  kuņģa-zarnu  trakta  gļotādas.  Pirmo  maskēto  5-Fu  formu
izgudroja  Solomons  Hillers,  Regīna  Žuka  un  Marģeris  Līdaka  OSI  1964.  gadā.
Pasaule par to uzzināja 1967. gadā. Pētījumos tika parādīts ka Ftorafūrs uzsūcas asinīs
un aknās lēnām atbrīvoja 5-Fu, tādējādi izdevās samazināt darbīgās vielas izsauktās
blaknes.  Šī  preparāta  licenci  iegādājās  Japānas  firma  Taiho  Pharmaceuticals,  un
kopīgiem spēkiem ar PSRS zinātniekiem izstrādāja Japānas un vēlāk arī citu valstu
tirgiem zem nosaukuma Tegafur. Šīs bija pirmais PSRS radītais oriģinālais pretvēža
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preparāts,  kas tika aļauts  lietošanai  ārpus PSRS teritorijas.  Ftorafūrs (tegafur)  ilgu
laiku tika un tiek ražots OSI Eksperimentālajā rūpnīcā (tagad Grindeks) un eksportēts
uz Japānu un citām valstīm. PSRS laikā ftorafūra eksports no Latvijas sastādīja  95%
no visa zāļu eksporta uz Japānu.

4. zīm. Imifosa autors Marģeris Līdaka un šī preparāta struktūrformula
un gatavās formas sākotnējā iepakojuma attēls.
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5-fluoruracis (5-Fu) Ftorafūrs (tegafur)

5. zīm. 5-FU un ftorafūra struktūras.

Astoņdesmito  gadu  sākumā  Ivars  Kalviņš  ar  līdzstrādniekiem  izstrādāja
pasaulē  pirmo  pretvēža  imunomodulatoru  leakadīnu-  preparātu,  kas  vēža  šūnas
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nenogalināja,  bet  tās  “iezīmēja”,  piešujot  vēža šūnu virsmai  nedabīgu aminoskābi,

N
H

NH2

O

6. zīm. Ivars Kalviņš laboratorijā 1980. gadā un leakadīna struktūrformula.

tādējādi padarot vēža šūnas par svešiniecēm organismā. Iezīmētās šūnas organisms
atpazina, veidoja pret tām antivielas un aktivēja organisma imūnsistēmu cīņai ar tām.
Tādējādi  tika  radīts  un  atļauts  lietošanai  PSRS  praktiski  netoksisks  pretvēža
preparāts ar principiāli atšķirīgu darbības mehānismu plaušu vēža, melanomas,
smadzeņu audzēju limfoblastisko leikēmiju, limfomu un Kapoši sarkomas ārstēšanai.
Diemžēl finansiālu problēmu dēļ “Grindeks” Leakadīnu pārtrauca ražot deviņdesmito
gadu vidū.

1988. gadā OSI bija radījis veselu virkni oriģinālu preparātu, no kuriem par
vienu  no  visplašāk  ražotajiem  kļūst  oriģinālais  enerģijas  metabolisma  korektors
meldonijs,  kuru “Grindeks” ražo ar nosaukumu Mildronāts. Šo preparātu izstrādāja
Ivars Kalviņš ar līdzstrādniekiem (8. zīm.)

 

8.  zīm.  Mildronāta  un  tā  atvasinājumu  izgudrotāji  Karbofunkcionālo
savienojumu laboratorijā Ivars Kalviņš, Pēteris Trapencieris, Gunārs Bremanis
(1.  rindā)  un  Valerjans  Kauss  (2.  rindā).  Midronāta  darbības  mehānisma
izskaidrošana Taiho Pharmaceuticals zinātniekiem (2. attēls)

OSI  vadošie  zinātnieki,  no  kuriem  vairums  kļuva  arī  par  profesoriem  –
Edmunds Lukevics,  Gunārs  Čipēns,  Marģeris  Līdaka,  Gunārs  Duburs,  Jānis  Polis,
Vija Kluša, Agris Ķimenis, Anatolijs Giļovs, Grigorijs Veinbergs un daudzi citi veica
ārkārtīgi  plašu  pētījumu  apjomu,  kas  atļāva  OSI  kolektīvam  izstrādāt  un  ieviest
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daudzus jo daudzus tolaik tik vajadzīgos medikamentus, tostarp analģētisko līdzekli
fentanilu,  antibakteriālos  līdzekļus  furagīnu,  šķīstošo  furagīnu,  furadonīnu,
furazolidonu,  cefaleksīnu,  antidepresantu  damilēna  maleinātu,  antidiabētisko
līdzekli  glibutīdu,  antikoagulantu  omefīnu  un  fenilīnu,  Parkinsona  slimības
ārstēšanas  preparātus  gludantānu  un  midantānu,  antiholīnesterāzes  līdzekli
hinotilīnu,  diagnostikas  līdzekli  pentagastrīnu,  pretvēža  immunomodulatoru
leakadīnu,  miorelaksantu  dioksoniju,  pretalkoholisko  līdzekli  radoteru,
mukolītiskos  preparātus  acetilcisteīnu  (ACC)  un  bromheksīnu,  neiroleptiskos
preparātus  benperidolu  un  droperidolu,  antikoagulantus  omefīnu  un  fenilīnu,
pretvēža preparātus L-asparagināzi, bleomicetīna hidrohlorīdu, imifosu, tioguanīnu,
tiofosfamīdu, ciklofosfānu, ciklocitidīnu un citarabīnu, pretvīrusu zāles remantadīnu
un  adapromīnu, pretepilepsijas  līdzekli  Metindionu,  radioprotektoru  dietonu,
holīnesterāzes  reaktivatoru  dipiroksīmu,  sirds-asinsvadu  līdzekļus
angiotenzīnamīdu,  mildronātu,  fenihidīnu,  foridonu,  trombolītisko  līdzekli
streptodekāzi,  urotonisko  līdzekli  dezaminooksitocīnu,  fermentus  kuņģa-zarnu
trakta  slimību  ārstēšanai  solizīmu  un  somilāzi,  pretaizcietējumu  līdzekli
bisakodilu. 1988. gadā šīs zāles ražoja 13 dažādas Padomju Savienības rūpnīcas. 

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas zinātnē un farmācijā sākās juku laiki,  jo
Latvijas  Republikas  lēmējinstitūcijas  uzsāka  Latvijas  zinātnes,  pētniecības  un
inovācijas sistēmas kardinālu reformu. 1993. gadā  Latvijas  Zinātņu akadēmija  tiek
pārveidota  par  personālo  akadēmiju,  un  vairums  tās  zinātnisko  institūtu  kļūst  par
neatkarīgiem valsts zinātniskajiem institūtiem vai arī tiek iekļauti augstskolu sastāvā.
LZA Eksperimentālās rūpnīcas tiek nodotas privatizācijai. Vadošais zāļu izstrādātājs
valstī  OSI  tiek  sadalīts  divos  institūtos,  un  tam  tiek  atņemta  zāļu  izstrādei
nepieciešamā  infrastruktūra  –  Organiskās  analīzes  un  preparātu  standartizācijas
laboratorija  tiek atdota Valsts  Zāļu aģentūrai,  Bioloģisko un medicīnisko pētījumu
nodaļa  un  tās  rīcība  esošais  vivārijs  un  laboratoriju  korpuss  nonāk  “Grindeks”
īpašumā,  bet  Farmakoloģijas  laboratorija  pāriet  uz  Latvijas  Universitāti.  OSI
Eksperimentālā  rūpnīca  ar  tās  sastāvā  iekļauto  OSI  Rīgas  medicīnisko  preparātu
rūpnīcu,  kā arī  ar  jaunuzceltajiem GLP klases  priekšklīnisko pētījumu laboratoriju
kompleksa  korpusiem,  kā  arī  jaunuzbūvēto  Molekulārās  bioloģijas  laboratoriju
korpusu  un  OSI  valūtas  uzkrājumiem  no  ftorafūra  eksporta  nonāk  privatizētāju
īpašumā par 4 miljoniem latu, no kuriem tikai 1 miljonu latu reāli jāsamaksā valstij.
Tādējādi OSI Eksperimentālā rūpnīca kļūst par privātu firmu “Grindeks”, un visi OSI
izstrādātie preparāti ar valsts svētību paliek “Grindeks” un “Olainfarm” rīcībā – bez
nepieciešamības  iegādāties  licenci,  jo  PSRS  patentu  likuma  darbība  Latvijā  tiek
pārtraukta.  

Latvija  valsts  pārtrauc  savu  atbalstu  OSI  un  citu  Latvijas  valsts  institūtu
patentu  uzturēšanai  ārvalstīs,  kas  OSI  nozīmē  eksporta  ienākumu  no  tehnoloģiju
izmantošanas izbeigšanos. Olaines ķīmiski farmaceitiskā kompleksa rūpnīcas arī tiek
nodotas privatizācijai, un to ražošanas apjomi katastrofāli krītas. 

“Grindeks”  savā  stratēģijā  pārorientējas  uz  patentbrīvo  zāļu  ražošanu,
izmantojot to, ka OSI izstrādātos un patentētos oriģinālos medikamentus (mildronātu,
ftorafūru, foridonu, leakadīnu u.c.) atbilstoši  valdības lēmumam tas drīkst ražot un
pārdot, nemaksājot par licenci, bet pārējo preparātu darbīgās vielas vai pat gatavās
formas in bulk tas var iepirkt un iepakot. 
 Organiskās sintēzes institūts tiek sadalīts divās daļās – atstājot OSI rīcībā tikai
ķīmisko laboratoriju korpusu Aizkraukles ielā 21, bet molekulārās bioloģijas un gēnu
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inženierijas  nodaļu  pārveido  par  atsevišķu  institūtu  –  Biomedicīnas  studiju  un
pētniecības centru. Arī Farmakoloģijas laboratorija tiek iekļauta Latvijas Universitātes
sastāvā,  tādējādi  OSI  paliek  pilnībā  bez  visām  zāļu  izstrādei  nepieciešamajām
struktūrvienībām.

Šajā situācijā OSI pieņem sāpīgu lēmumu: uz laiku atlikt malā zāļu izstrādi un
koncentrēties  uz  pasaules  farmācijas  firmu pasūtījumu izpildi  zāļu  izstrādes  jomā.
Pamazām pierādot savu ekselenci medicīnas ķīmijas jomā un spējā izstrādāt zāļu vielu
tehnoloģijas,  desmit  gadu laikā  OSI kļūst  par  atzītu  kontraktpētniecības  institūciju
Eiropā. 

Šodien varam secināt, ka OSI pēc kardinālajām pārmaiņām zinātnes struktūrā
Latvijā  ir  atdzimis  no  pelniem.  Pateicoties  plašai  iesaistei  zāļu  izstrādes
kontraktpētniecībā, tas ir kļuvis par veiksmīgāko un visaugstāk novērtēto zinātnisko
institūtu Baltijā, kas izstrādā jaunas zāles un zāļu iegūšanas tehnoloģijas trijiem no
pasaules  “top   pieci”  farmācijas  koncerniem  pasaulē.  Starptautiskie  izvērtētāji  no
Ziemeļvalstu Padomes visās vērtējamajās jomās OSI ir novērtējusi ar 5 zvaigznēm no
piecām iespējamām, atzīstot OSI par vienu no līderiem savā jomā pasaulē. 

 Šajā  laikā  OSI izstrādā  jaunas  zāles  arī  Latvijas  farmācijas  uzņēmumiem,
tostarp mildronāta  tālākas  attīstības  produktus  Mildronāts  GX un Kapikors,  kā arī
nākošās paaudzes preparātus vairākās zāļu klasēs, tostarp nākošās paaudzes meldonija
tipa zāļu vielu, kā arī Sigma-1 receptora aktivitātes regulatoru epilepsijas ārstēšanai.
 Par līdz šim lielāko veiksmi pretvēža zāļu izstrādes jomā OSI un Latvijā vispār
ir jāuzskata belinostata (7. zīm.) izstrāde.  Belinostats tika dizainēts un sintezēts OSI
(I.  Kalviņš,  E.  Loža,  K.  Dikovska)  2000.  gadā   pēc  Oksfordas  firmas  “Prolifix”
pasūtījuma,  un tās zinātniekiem aktīvi līdzdarbojoties.  Tika parādīts,  ka belinostats
bloķē  HDAC1,  HDAC  2,  HDAC  3  un  HDAC6  izoformas  zemās  nanomolārās
koncentrācijās.  Šis  preparāts  tika  atļauts  lietošanai  perifērās  T-limfomas  ārstēšanai
ASV 2014. gada jūlijā, un ir licencēts lietošanai daudzās pasaules valstīs . 

  

7. zīm. Belinostata molekulas autori no OSI Klāra Dikovska, Einārs |Loža un
Ivars Kalviņš.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts  arī  pēc Latvijas neatkarības atgūšanas
plaši sadarbojās ar Latvijas farmaceitiskajiem uzņēmumiem, izstrādājot daudzu zāļu
patentbrīvus  iegūšanas  paņēmienus,  kas  ir  veiksmīgi  ieviesti  ražošanā,  tādējādi
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nodrošinot farmācijas nozares izaugsmi mūsu valstī. Un šai sadarbībai ir vērā ņemami
rezultāti. 

Tā Latvijas lielākais farmācijas uzņēmums “Grindeks” koncerns šobrīd ražo
120  produktus  un  25  aktīvās  zāļu  vielas.  Koncerna  konsolidētie,  provizoriskie
finanšu dati liecina, ka 2021. gadā koncerna apgrozījums sasniedzis 231,1 milj. eiro,
tostarp ES un pārējās  valstīs  Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2021. gadā
sasniedzis 117,5 milj.  eiro.   Peļņa 41 milj.  eiro. No LPRS laikā OSI izstrādātajiem
medikamentiem  joprojām  ražo  astoņus  preparātus:  mildronātu,  ftorafūru,
oksitocīnu,  dezaminooksitocīnu,  bromheksīnu,  bisakodilu,  droperidolu  un
fentanilu.

Savukārt AS “Olainfarm” produktu portfelis sastāv no vairāk nekā 60 gatavo
zāļu formām, 25 aktīvām zāļu vielām un vairāk nekā 20 starpproduktiem ģimenes
veselībai.  Tostarp  tas  ražo  OSI  preparātus meldoniju,  furasolu,  furamagu,
midantānu, furadonīnu. Uzņēmuma grupas konsolidētais apgrozījums 2020. gadā –
122,157 miljoni eiro, konsolidētā peļņa pēc nodokļu nomaksas – 9 478 tūkst. eiro.
“Olainfarm”  produkcija  tiek  eksportēta  uz gandrīz  60 pasaules  valstīm – eksporta
tirgos tiek realizēti aptuveni 75% saražotā.

Sadarbojoties publiskā sektora zinātniskajām institūcijām un komercsektoram,
Latvijas farmācijai nākotne balstās uz akadēmiskās zinātnes un inovācijas attīstību.
Un tā neapšaubāmi ir gaiša!

9


