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Boncel

Rx inovācija D 
vitamīna lietošanā 
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Inovatīva šūnu 

atjaunošana 

ar D3 vitamīnu



Boncel – 1 no 2 D vitamīnu saturošām zālēm Latvijā



Boncel no farmaceitiskā viedokļa

• Iekšķīgi lietojams, dozēts holekalciferola eļļas šķīdums 

(iegūts no lanolīna) 25 000 SV 1ml N4 flapulā

• Mazākā no “lielajām” devām

• Jālieto reizi nedēļā vai mēnesī

• Rx zāles, nevar aizvietot

• Palīgvielas:
✓ tokoferols (E vit.) kā antioksidants

✓ poliglicerilacetāts kā emulgators

✓ saldo apelsīnu eļļa kā garšas uzlabotājs

• Ražotājs: SMB Technologies, Beļģija

• Autorizācijas apliecības turētājs Baltijā: Orivas 

Boncel Zāļu apraksts, 2018



D vitamīna metabolisms
• D2 (ergo-) un D3 (chole-) (t ½ 24 h) – sintezējas saules UVB spektra 

iedarbībā. No ādas/ GIT tas nonāk asinsritē, savienojas ar D transporta 
proteīnu un dažu dienu laikā konvertējas par D metabolītu 25(OH)D  -
kalcidiolu (1. hidroksilācija aknās) 

• 2 hidroksilācija notiek nierēs,  kad 25(OH)D transformējas par 1,25(OH)D 
kalcitriol, kurš veic hormona funkciju, savienojoties ar D vit. receptoriem, 
kuri atrodami gandrīz visos audos

• 25(OH)D t ½=3 nedēļas (neatkarīgi vai tas cirkulē vai deponējas). Daļa no  
25(OH)D, PTH kontrolēts, konvertējas par kalcitriolu, pārējais izdalās ar 
fēcēm. Kumulācija nenotiek! Šī iemesla dēļ, ik pa laikam nepieciešama 
jauna D vitamīna deva 

• 25(OH)D ir prehormons, to lietojam laboratoriskiem mērījumiem 
• Aptaukošanās gadījumos vēro zemu 25(OH)D līmeni asinīs. Jālieto 2-3 

reizes lielāku D3 devu, jo 25(OH)D deponējas taukaudos. Zaudējot svaru, 
tas atbrīvojas. 



Boncel no farmakoloģiskā viedokļa

Holekalciferols, neaktīvs

• Boncel 25 000 SV 

25(OH)D

•Pirmā hidroksilācija aknās 

•Lielākā cirkulējošā frakcija
asinīs

•Kalcidiola T ½ = 3 nedēļas

•Prehormons

•T1/2=3 nd

1,25(OH)D

•Otrā hidroksilācija nierēs

•Kalcitriols

•Hormons

•Nav kumulācijas

•T ½ = 6 h

Regulē PTH

Saistās ar 
D vit. 

receptoriem 

Pozitīvi bioloģiski 
efekti

• Hipertensija
• Sirds/asinsvadu 
• Diabēts
• Imūnsistēma
• Onkoloģija u.c.

Wimalawansa SJ. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 175 (2018) 60–81 



Boncel no ārstnieciskā viedokļa

• Indikācijas:
✓ D vit. deficīta ārstēšana pieaugušajiem un pusaudžiem

✓ D vit. deficīta profilakse augsta riska pacientiem

✓ Kā palīglīdzeklis osteoporozes terapijai

• Devu ārsts nosaka individuāli !

• Mijiedarbība: jau zināmā- antikonvulsanti, 

barbiturāti,tiazīda gr. diurētiķi,glikokortikoīdi, sirds glikozīdi 

• Kontrindikācija: pacienti ar smagiem nieru 

darbības traucējumiem, bērni līdz 12 gadu vecumam

• Grūtniecība: drīkst lietot ārsta uzraudzībā

• Blakusparādības: Reti: nieze, izsitumi. Retāk: hiperkalciēmija

Boncel Zāļu apraksts, 2018



Boncel efektivitāte

1. De Niet S et al. Nutrients 2018, 10, 659; doi:10.3390/nu10060659 

Boncel
2x25.000 SV

Boncel
2x25.000 SV

D3 tabl. 2000 SV
dienā

Boncel
2x25.000 SV



Boncel drošība

1. De Niet S et al. Nutrients 2018, 10, 659; doi:10.3390/nu10060659 



25(OH)D līmenis serumā Klīniskā interpretācija

ng/ml nmol/l

<20 <50 Deficīts

20-30 50-75 Nepietiekams

30-50 75-125 Pietiekams

25(OH)D laboratorijas rādītāji 1,2

1. Holick MF et al. Vitamin D Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, July 2011, 
96(7):0000–0000

2. Pludowski P et al. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D. Endokrynologia Polska 2013, 64(4):319-
327



25(OH)D ārstēšanas mērķis





Boncel no pieejamības viedokļa

• Visās aptiekās

• Nav iekļauts ZKS

• Latvijā no 2018. gada  

• Eiropā no 1974. gada

• Eiropā pieejams ar citiem nosaukumiem -

gan kā Rx, gan kā OTC zāles, arī bērniem



Boncel ražotāja zīmoli Eiropā 

• Lielbritānija:                             In Vita D3

• Vācija:                                       Helio Drei

• Spānija:                                     Videsil

• Grieķija:                                    Le Calcif

• Kipra:                                         Le Calcif 25k/100k

• Beļģija:                                      D- Cure 

• Nīderlande:                              D-Cura

• Portugāle:                                 D Med Azevedos 25k/100k

• Luksemburga:                          D Cure Forte 100k

• Maroka:                                    D- Cure

• Igaunija, Lietuva, Latvija:       Boncel



Boncel 25 000 SV lietošana 

1. Boncel žāļu parkasts, 2018

Viegli atverama PE 

ampula, nolaužot 

ampulas augšgalu

Izspiest uz mēles, 

vēlams - ēšanas laikā

vai šķīdināt ūdenī 
(sastāvā - emulgators)

Augstvērtīga 

olīveļļa, apelsīnu 

mizas eļļa garšas 

uzlabošanai



Boncel priekšrocības un ieguvumi

✓ Ātrs, vienmērīgs un noturīgs efekts1

✓ Pierādīts drošības profils1

✓ Ārstnieciskā deva 400 000 SV 8 nedēļu laikā -

iespēja sasniegt ārstēšanas mērķi 25(OH)D > 50 

ng/ml2

✓ Jaunas lietošanas indikācijas pētniecības stadijā1,2

✓ Ērta dozēšana un vienkārša lietošana2

✓ Klīniski pierādīta augsta līdzestība3
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Ingvars Rasa
RAKUS stacionārs Gaiļezers

Rīgas Stradiņa universitāte 

Mob. tel. nr.: 29238563

Medikamenta Boncel efektivitāte 

un drošība D vitamīna deficīta un 

nepietiekamības ārstēšanā 2 

mēnešus novērojuma pētījumā 

Latvijā

Starpziņojums
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Pētījuma populācija

● Kopā n=33

● Sadalījums pēc dzimuma: sievietes 84,8%

(n=28), vīrieši 15,2% (n=5)

● Vidējais vecums: 48,4 gadi

● Iepriekš bija lietojuši D3 vitamīnu, t.sk., Nateo, D 

Pearls Mega, Vigantoil Oel: 54,5% (n=18)

● Vidējais 25(OH)D vit. līm. pirms Boncel 

uzsākšanas – 17,7 ng/ml !!!

(2)
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Pētījuma populācijas sadalījums pēc ĶMI

ĶMI

kg/m2 n %

<18,5
Samazināts 

svars 1 3

18,6–24,9Normāls svars 11 33,3

25–29,9 Liekais svars 7 21,2

>30 Aptaukošanās 14 42,4



21

25(OH) D  rezultāti pēc 4 nedēļām 

(n=19)

• 25(OH) D 

vit. līm. 

ticami 

palielinājās 

no 16,8
(IQR 21,7–

13,4) ng/ml 

uz 36,2
ng/ml (IQR 

37,7–30,5) 

p<0,001
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iPTH rezultāti pēc 4 nedēļām (n=19)

• iPTH līmenis 

ticami 

samazinājās 

no 59,8 (IQR 

81–48) pg/ml 

līdz 46,2

(IQR 59,7–

39,1) pg/ml

• p=0,003
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Kalcija līmeņa rezultāti pēc 4 

nedēļām (n=19)

• Ca līmenis 

serumā ticami 

nav mainījies 

Boncel  

lietošanas 

ietekmē (pirms 

Boncel vidēji 2,38
(IQR 2,46–2,34) 

mmol/l un 4 ned. 

pēc Boncel 2,40
(IQR 2,45–2,35) 

mmol/l

• p=0,485



Paldies par uzmanību!


