
Produktbeskrivning:

Varje filmdragerad tablett innehåller:
Kalcium-3-metyl-2-oxo-valerat (α-
Ketoanalogueto isoleucin, kalciumsalt)

67mg
Allmän

InformationKalcium-4-metyl-2-oxo-valerat (α-
Ketoanalogueto leucin, kalciumsalt)

101mg

Kalcium-2-oxo-3-fenylpropionat (α-
Ketoanalogueto fenylalanine, kalciumsalt)

68mg Diet
protein

a
roll
de

Kalcium-3-metyl-2-oxo-butyrat (α-
Ketoanalogueto valin, kalciumsalt)

86mg pjäser
avgörande

i
progression

av kronisk
njure

sjukdom
(CKD),
a
protein
(LPD)

Kalcium-DL-2-hydroxi-4(metyltio)butyrat (a-
hydroxianalog metionin, kalciumsalt)

59mg

L-lysinacetat USP
(Ekv till L-Lysine 75 mg)

105mg

L-Threonine USP 53mg
L-tryptofan USP 23mg
L-Histidin USP 38mg och

låg
diet

är

L-tyrosin USP 30 mg
Totalt kväveinnehåll per tablett 36mg
Kalciumhalt per tablett 1,25 mmol=0,05 g
Hjälpämnen qs vanligtvis

rekommenderas till patienter med CKD för att minska uremiska symtom och bromsa utvecklingen av 
njurdysfunktion.

Det tycks också som att långvarig proteinrestriktion före dialys kan inducera proteinundernäring 
och därmed ge en dålig prognos under dialys. Prevalensen av slöseri med proteinenergi vid tidig till 
måttlig CKD är 20–25 % och ökar när CKD fortskrider.
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Alfa-Ketoanalogues (KA) av essentiella aminosyror, omvandlas till essentiella aminosyror i kroppen via 
transaminering och förbättrar näringsbrister orsakade av proteinbegränsade dieter hos CKD-patienter.

Indikation & användning

Förebyggande och behandling av skador på grund av felaktig eller bristfällig proteinmetabolism vid kronisk 
njursjukdom i samband med ett begränsat proteinintag i kosten på 40 g/dag eller mindre (vuxen). Vanligtvis gäller 
detta patienter vars glomerulära filtrationshastighet (GFR) är mindre än 25 ml/min.

Dosering och administrering

Standarddosen av Pospondyl är 1 tab/5 kg/dag med lågproteindiet LPD (0,6/kg protein/dag)

Med mycket låg proteindiet är vLPD (0,3/kg protein/dag) dosen 1 tab/10 kg/dag

Pospondyl-tabletter administreras så länge som den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är under 25 ml/
min, och samtidigt begränsas dietprotein till 40 g/dag eller mindre (vuxen).

Handlingsmekanism

Pospondyltabletter ska ges som näringsterapi vid kronisk njursjukdom. Pospondyl minimerar 
intaget av amino-kväve och tillåter intag av essentiella aminosyror. Efter absorption transamineras 
keto- och hydroxianalogerna till motsvarande
essentiella aminosyror genom att ta kväve från icke-essentiella aminosyror, och därigenom minska 
bildningen av urea genom att återanvända aminogruppen. Därför minskar ansamlingen av uremiska toxiner. 
Keto- och hydroxisyror inducerar inte hyperfiltrering av de kvarvarande nefronerna.

Kosttillskott som innehåller Ketoacid visar en positiv effekt på renal hyperfosfatemi och sekundär 
hyperparatyreoidism. Dessutom kan njurosteodystrofi förbättras.

Pospondyl minskar kväveintaget när det administreras i kombination med en diet med mycket låg proteinhalt och 
förhindrar de skadliga konsekvenserna av otillräckligt proteinintag i kosten och undernäring.

Farmakokinetik

Hos friska individer ökar plasmanivåerna av ketosyror inom 10 minuter efter oral administrering. 
Ökningar på upp till 5 gånger baslinjenivåerna uppnås. Toppnivåer inträffar inom 20-60 minuter och 
efter 90 minuter stabiliseras nivåerna inom basnivåernas intervall. Gastrointestinal absorption är således 
mycket snabb. De samtidiga ökningarna av halterna av ketosyrorna och motsvarande aminosyror visar 
att ketosyrorna transamineras mycket snabbt. På grund av de fysiologiska användningsvägarna för 
ketoasyror i kroppen är det troligt att exogent tillförda ketosyror mycket snabbt integreras i de 
metaboliska cyklerna. Ketosyror följer samma katabola vägar som klassiska aminosyror.

Användning i specifik population

Graviditet: Det finns inga adekvata data från användning av alfa-ketoanalogen hos gravida kvinnor. 
Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

Ammande mamma:Hittills har ingen erfarenhet gjorts av användning under amning.



Pediatrisk användning: Ingen erfarenhet har hittills vunnits med administrering till pediatriska patienter.

Kontraindikation: Pospondyl är kontraindicerat hos nedan nämnda patienter

-
-
-

Om patienten är överkänslig mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena i patienter med 
hyperkalcemi med Pospondyl
Om patienten har störd aminosyrametabolism

Varning och försiktighet:

-
-
-

När du tar Pospondyl ska serumkalciumnivån övervakas regelbundet. Säkerställ 
tillräckligt med kaloriintag.
I närvaro av ärftlig fenylketonuri bör uppmärksamhet fästas vid att Pospondyl innehåller 
fenylalanin.
Övervakning av serumfosfatnivåer krävs vid samtidig administrering av-
aluminiumhydroxid

Läkemedelsinteraktion:

- Kalciumhaltiga läkemedel om de förskrivs samtidigt med Pospondylm kan orsaka eller 
förvärra förhöjda serumkalciumnivåer.
Läkemedel som bildar svårlösliga föreningar med kalcium (t.ex. tetracykliner, kinoliner 
som ciprofloxacin och norfloxacin samt läkemedel som innehåller järn, fluor eller 
estramustin) ska inte tas samtidigt med alfa-ketoanalogen för att undvika störd 
absorption av de aktiva substanserna. Ett intervall på minst två timmar bör förflyta mellan 
intag av alfa-ketoanalogen och dessa läkemedel.

-

Negativa reaktioner:

Om hyperkalcemi uppstår bör intaget av D-vitamin minskas. Vid ihållande hyperkalcemi måste 
dosen av Pospondylas samt intaget av andra kalciumkällor minskas.


