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.הכליות בתפקוד הפרעות התקדמות את ולהאט האורמיים הסימפטומים את להפחית כדיCKD  עם לחולים מומלץ

 גרועה פרוגנוזה להקנות ובכך חלבון לתת-תזונה לגרום עלולה דיאליזה לפני ממושכת חלבון שהגבלת גם נראה
 התקדמות עם ועולה20-25%  היא בינוני עד מוקדם-CKD ב חלבון אנרגיית בזבוז של השכיחות. הדיאליזה במהלך

.CKD

TITLE - ALPHA KETOANALOGUE / RENOLOG MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Hospimax

www.911globalmeds.com/buy-alpha-ketoanalogue-renolog-online
http://www.hospimax.com/formulation/Pospondyl%20website%20data.pdf


 טרנסאמינציה באמצעות בגוף חיוניות אמינו לחומצות המומרות, חיוניות אמינו חומצות של(KA)  אלפא-קטאנאלוגים
CKD. בחולי בחלבון מוגבלות דיאטות ידי על הנגרמים תזונתיים חוסרים ומשפרות

ושימוש אינדיקציה

 חלבון צריכת עם בקשר כרונית כליות במחלת חלבון של חסר או לקוי חומרים חילוף עקב בנזקים וטיפול מניעה
(GFR)  הגלומרולרי הסינון שקצב חולים על חל זה כלל בדרך). מבוגר( פחות או ליום גרם40  של מוגבלת תזונתית

.דקה/ל"מ-25 מ נמוך שלהם

ומתן מינון

)ליום חלבון ג"ק(LPD/0.6  חלבון דלת דיאטת עם ליום ג"ק5 /טאב1  הוא פוספונדיל של הסטנדרטי המינון

יום/ג"ק10 /טאב1  הוא המינון) יום/חלבון ג"ק(vLPD/0.3  מאוד דלת חלבון דיאטת עם

 תזונתי חלבון, ובמקביל, לדקה ל"מ-25 מ נמוך(GFR)  הגלומרולרי הסינון קצב עוד כל ניתנות פוספונדיל טבליות
).למבוגרים( פחות או ליום גרם-40 ל מוגבל

פעולה מנגנון

 האמינו-חנקן צריכת את ממזער פוספונדיל. כרונית כליות במחלת תזונתי כטיפול פוספונדילט טבליות לתת יש
למתאים טרנסמינציה עוברים הקטו-והידרוקסי-אנלוגים, הקליטה לאחר. חיוניות אמינו חומצות צריכת ומאפשר

 ידי על אוריאה היווצרות את להפחית ובכך, חיוניות לא אמינו מחומצות חנקן נטילת ידי על חיוניות אמינו חומצות
 אינן הידרוקסי וחומצות קטו חומצות. מופחתת אורמיים רעלנים של הצטברות, לפיכך. האמינו בקבוצת חוזר שימוש

.הנותרים הנפרונים של יתר סינון מעוררות

 ועל כליותhyperphosphatemia  על חיובית השפעה מראהKetoacid  המכילים מזון תוספי
hyperparathyroidismלהשתפר עשויה כלייתית אוסטאודיסטרופיה, כן על יתר. משני.

 המזיקות ההשלכות את ומונע חלבון דלת דיאטה עם בשילוב מנוהל הוא כאשר החנקן צריכת את מפחית פוספונדיל
.תזונה ותת מספקת לא חלבון צריכת של

פרמקוקינטית

5  פי עד של עליות מושגות. פומי מתן לאחר דקות10  תוך גדלות קטו חומצות של הפלזמה רמות, בריאים באנשים
. הבסיס רמות בטווח מתייצבות הרמות דקות90  ולאחר, דקות20-60  תוך מתרחשות השיא רמות. הבסיס מרמות

 האמינו וחומצות הקטואיות החומצות ברמות הבו-זמניות העליות. מאוד מהירה אפוא היא העיכול במערכת הקליטה
 של הפיזיולוגי הניצול מסלולי עקב. רבה במהירות טרנסמינציה עוברות הקטואניות שהחומצות מראות המתאימות

 במחזוריות רבה במהירות משתלבות אקסוגני באופן המסופקות קטוניות שחומצות להניח סביר, בגוף קטו חומצות
.קלאסיות אמינו חומצות כמו קטבוליים מסלולים אותם אחר עוקבות קטו חומצות. המטבולית

ספציפית באוכלוסייה שימוש

בהריון לנשים מרשם מתן בעת להיזהר יש. הרות בנשיםketoanalgue- Alpha ב מהשימוש נאותים נתונים אין: הרֵיָֹון

.

.הנקה בזמן בשימוש התנסה לא כה עד:מניקה אמא



.בילדים מטופלים במתן ניסיון נצבר לא כה עד: בילדים שימוש

להלן המוזכרת החולים בקבוצת-Pospondyl ל אסור :נגֶדִית הֹורָאָה

-
-
-

היפרקלצמיה פוספונדיל חולי של העזר ממרכיבי לאחד או הפעילים לחומרים יתר רגישות יש למטופל אם

אמינו חומצות של החומרים לחילוף הפריע החולה אם

:זהירות ואמצעי אזהרה

-
-
-

 על הקפידו. בסרום הסידן רמת אחר קבוע באופן לעקוב יש, פוספונדיל נטילת בזמן
.מספקת קלוריות צריכת

.פנילאלנין מכיל-Pospondyl ש לעובדה לב לשים יש, תורשתית פנילקטונוריה בנוכחות

של במקביל מתן של במקרה בסרום הפוספט רמות ניטור נדרש -
הידרוקסיד אלומיניום

:תרופתית בין אינטראקציה

 סידן רמות להחמיר או לגרום עלולות פוספונדיל עם זמנית בו נרשמות אם סידן המכילות תרופות-
.בסרום מוגברות
 ציפרלקס כגון קינולינים, טטרציקלינים כגון( סידן עם מסיסות בקושי תרכובות היוצרות תרופות

 אלפא עם במקביל ליטול אין) אסטרמוסטין או פלואוריד, ברזל המכילות תרופות וכן ונורפלוקסצין
 בין לפחות שעתיים של מרווח לחלוף יש. הפעילים החומרים של בספיגה הפרעה למנוע כדי קטאנאלוג

.אלו תרופות לבין קטאנאלוג אלפא בליעת

-

:שליליות תגובות

 את להפחית יש, מתמשכת היפרקלצמיה של במקרהD.  ויטמין צריכת את להפחית יש, היפרקלצמיה מתרחשת אם
.אחר סידן מקור כל צריכת את וכן-Pospondylas ה מינון


