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الكلوي.القصور تقدم وإبطاء البول أعراض لتقليل المزمن الكلى لمرضى به يوصى

سيئاً تشخيصاً يمنح وبالتالي البروتين تغذية سوء إلى يؤدي قد الكلى غسيل قبل طويلة لفترات البروتين تقييد أن أيضاً يبدو

مع ويزيد 20-25٪ المزمن الكلى مرض من المبكرة المراحل في البروتينية الطاقة إهدار انتشار معدل يبلغ الكلى. غسيل أثناء

المزمن.الكلى مرض تقدم
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CKD.  وتحسن النقل طريق عن الجسم في أساسية أمينية أحماض إلى تحويلها يتم األساسية ، األمينية األحماض من

Ketoanalogues )KA( -Alphaمرضىفي بالبروتين المقيدة الغذائية الوجبات عن الناجم الغذائي النقص

واالستخدامداللة

بتناول المرتبط المزمن الكلى مرض في للبروتين الناقص أو الخاطئ الغذائي التمثيل عن الناتجة األضرار من والعالج الوقاية

الترشيح معدل يكون الذين المرضى على هذا ينطبق ما عادة . )للبالغين(أقل أو يوم   /جم40 يبلغ محدود غذائي بروتين

دقيقة.  /مل25 من أقل  )(GFRلديهم الكبيبي

االستعمالوطريقة الجرعة

)يوم  /بروتينكجم   /LPD )0.6البروتين منخفض غذائي نظام مع يوم   /كجم5   /تبويبعالمة 1 هي  Pospondylمن القياسية الجرعة

يوم  /كجم10   /قرص1 الجرعة تكون  ، )يوم  /بروتينكجم   /vLPD )0.3البروتين منخفض غذائي نظام مع

يقتصر الوقت ، نفس وفي دقيقة ،   /مل25 من أقل  )(GFRالكبيبي الترشيح معدل أن طالما  Pospondylأقراص تدار

.)للبالغين(أقل أو يوم   /جم40 على الغذائي البروتين

العملآلية

النيتروجين تناول من  Pospondylيقلل المزمن. الكلى لمرض غذائي كعالج  Pospondyltabletsأقراص إعطاء يجب

المقابلإلى والهيدروكسي الكيتو نظائر تحويل يتم االمتصاص ، بعد األساسية. األمينية األحماض بتناول ويسمح األميني

اليوريا تكوين تقليل وبالتالي األساسية ، غير األمينية األحماض من النيتروجين أخذ طريق عن األساسية األمينية األحماض

وهيدروكسي كيتو أحماض تحفز ال اليوريمية. السموم تراكم تقليل يتم وبالتالي ، األمينية. المجموعة استخدام إعادة طريق عن

المتبقي.للنيفرون المفرط الترشيح

عالوة الثانوي. الدرق جارات وفرط الكلوي الدم فوسفات فرط على إيجابياً تأثيراً أسيد كيتو على تحتوي التي المكمالت تظهر

الكلوي.العظمي الحثل تحسين يمكن ذلك ، على

لعدم الضارة اآلثار ويمنع البروتين من للغاية منخفض غذائي نظام مع تناوله عند النيتروجين تناول من  Pospondylيقلل

التغذية.وسوء الغذائي البروتين تناول كفاية

الدواءحركية

يتم الفم. طريق عن تناوله بعد دقائق 10 غضون في البالزما في الكيتونية األحماض مستويات تزداد األصحاء ، األفراد في

90 وبعد دقيقة ، 20-60 غضون في الذروة مستويات تحدث األساس. خط مستويات أضعاف 5 إلى تصل زيادات تحقيق

تظهر للغاية. سريع الهضمي الجهاز امتصاص فإن وبالتالي األساسية. المستويات نطاق في المستويات تستقر دقيقة

كبيرة. بسرعة تنتقل الكيتونية األحماض أن المقابلة األمينية واألحماض الكيتونية األحماض مستويات في المتزامنة الزيادات

الكيتونية األحماض دمج يتم أن المحتمل فمن الجسم ، في الكيتونية لألحماض الفسيولوجي االستخدام لمسارات نظراً

مثل التقويضية المسارات نفس الكيتونية األحماض تتبع الغذائي. التمثيل دورات في كبيرة بسرعة خارجياً المزودة

الكالسيكية.األمينية األحماض

محددمجتمع في استخدم

للحامل.الدواء وصف عند الحذر توخي يجب الحوامل. النساء في كيتونالوغ ألفا استخدام من كافية بيانات توجد ال : حمل

الرضاعة.أثناء االستخدام مع اآلن حتى تجربة أي إجراء يتم لم المرضعة:األم



األطفال.مرضى إدارة مع اآلن حتى خبرة أي اكتساب يتم لم : األطفالاستخدام

أدناهالمذكورة المرضى مجموعة في  Pospondylبطالن هو :موانع

-

-

-

 Hypercalcaemicمرضى سواغات من ألي أو الفعالة للمواد الحساسية فرط من يعاني المريض كان إذا

Pospondyl
األمينيةاألحماض استقالب اضطراب من يعاني المريض كان إذا

واالحتياطات:التحذير

-

-

-

تناول من تأكد بانتظام. الدم في الكالسيوم مستوى مراقبة يجب  ، Pospondylتناول أثناء

الكافية.الحرارية السعرات

أالنين.فينيل على يحتوي  Pospondylأن حقيقة إلى االنتباه يجب الوراثي ، كيتون الفينيل بيلة وجود في

إدارةمن ذلك يصاحب ما حالة في الدم في الفوسفات مستويات مراقبة مطلوب -

األلومنيومهيدروكسيد

الدوائي:التفاعل

تفاقم إلى تؤدي أو تسبب قد  Pospondylمع واحد وقت في وصفها تم إذا الكالسيوم على المحتوية األدوية-

الدم.في الكالسيوم مستويات

والكينولين التتراسيكلين مثل (الكالسيوم مع للذوبان قابلة مركبات تكون تكاد ال التي األدوية تناول عدم يجب

 )اإلسترامستينأو الفلورايد أو الحديد على تحتوي التي األدوية وكذلك والنورفلوكساسين سيبروفلوكساسين مثل
فترة تنقضي أن يجب الفعالة. المواد امتصاص اضطراب لتجنب  ketoanalogue alphaمع الوقت نفس في

األدوية.وهذه  ketoanalogue alphaتناول بين األقل على ساعتين

-

العكسية:التفاعالت

جرعة تقليل يجب الدم ، كالسيوم فرط استمرار حالة في د. فيتامين تناول تقليل يجب الدم ، كالسيوم فرط حدوث حالة في

Pospondylas  للكالسيوم.أخرى مصادر أي تناول وكذلك


