
รายละเอียดสินค้า:

เม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย:
แคลเซียม-3-เมทิล-2-ออกโซ-วาเลเรต (α-
Ketoanalogueto ไอโซลิวซีน, เกลือแคลเซียม)

67mg
ทั่วไป

ข้อมูลแคลเซียม-4-เมทิล-2-ออกโซ-วาเลเรต (α-
Ketoanalogueto leucine, เกลือแคลเซียม)

101มก.

Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate (α-
Ketoanalogueto phenylalanine, เกลือแคลเซียม)

68 มก. อาหาร
โปรตีน

เอ
บทบาท

ที่

Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate (α-
Ketoanalogueto valine, เกลือแคลเซียม)

86mg การเล่น
สําคัญ
ใน
ความก้าวหน้า

ของเรื้อรัง
ไต

โรค
(ซีเคดี)
เอ
โปรตีน
(แอลพีดี)

แคลเซียม-DL-2-ไฮดรอกซี-4(เมทิลไทโอ) บิวทีเรต (α-ไฮ
ดรอกซียานาโลกูโตเมไทโอนีน, เกลือแคลเซียม)

59mg

แอล-ไลซีน อะซิเตท USP
(เทียบเท่ากับแอล-ไลซีน 75 มก.)

105mg

แอล-ทรีโอนีน USP 53mg
แอล-ทริปโตเฟน USP 23mg
แอล-ฮิสติดีน USP 38mg และ

ตํ่า
อาหาร

เป็น

แอล-ไทโรซีน USP 30มก.
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่อเม็ด 36 มก.
ปริมาณแคลเซียมต่อเม็ด 1.25 มิลลิโมล=0.05g
สารเพิ่มปริมาณ qs โดยปกติ
แนะนําให้ผูป้่วยที่มี CKD ลดอาการ uremic และชะลอการลุกลามของไต

นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าการจํากัดโปรตีนเป็นเวลานานก่อนการฟอกไตอาจทําใหเ้กิดภาวะขาดสารอาหารของโปรตีน และทําให้
เกิดการพยากรณ์โรคทีไ่ม่ดีในระหว่างการฟอกไต ความชุกของการสูญเสียโปรตีนและพลังงานในช่วงต้นถึงปานกลาง CKD 
อยู่ที่ 20-25% และเพิ่มขึ้นเมื่อ CKD ดําเนินไป
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Alpha-Ketoanalogues (KA) ของกรดอะมิโนที่จําเป็น แปลงเป็นกรดอะมิโนทีจ่ําเป็นในร่างกายผ่านการ transamination 
& ปรับปรุงการขาดสารอาหารทีเ่กิดจากการจํากัดโปรตีนในผู้ป่วย CKD

ข้อบ่งชี้และการใช้งาน

การป้องกันและรักษาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเผาผลาญโปรตีนผิดพลาดหรือบกพร่องในโรคไตเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับ
การจํากัดปริมาณโปรตีนในอาหารไม่เกิน 40 กรัม/วัน (สําหรับผู้ใหญ)่ โดยปกติสิ่งนี้ใชก้ับผู้ป่วยทีม่ีอัตราการกรองไต (GFR) 
น้อยกว่า 25 มล./นาที

ปริมาณและการบริหาร

ปริมาณมาตรฐานของ Pospondyl คือ 1 เม็ด/5 กก./วัน โดยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนตํ่า LPD (โปรตีน 0.6/กก./วัน)

ด้วยอาหารที่มีโปรตีนตํ่ามาก ปริมาณ vLPD (0.3/กก./วัน) คือ 1 เม็ด/10 กก./วัน

ยาเม็ด Pospondyl ถูกบริหารใหต้ราบเท่าทีอ่ัตราการกรองไต (GFR) ตํ่ากว่า 25 มล./นาที และควบคูก่ัน โปรตีนในอาหาร
จํากัดอยู่ที่ 40 กรัม/วันหรือน้อยกว่า (สําหรับผู้ใหญ)่

กลไกการออกฤทธิ์

ให้ Pospondyltablets เป็นยารักษาโรคไตเรื้อรัง Pospondyl ลดการบริโภคกรดอะมิโน - ไนโตรเจนและช่วยให้ได้รับกรดอะ
มิโนทีจ่ําเป็น หลังจากการดูดซับ คีโตและไฮดรอกซี-อะนาลอกจะถูกแปลงเป็นแอนะล็อกทีส่อดคล้องกัน

กรดอะมิโนทีจ่ําเป็นโดยการนําไนโตรเจนจากกรดอะมโินที่ไม่จําเป็น ไปลดการก่อตัวของยูเรียโดยการนํากลุ่มอะมโินกลับมาใช้
ใหม่ ดังนั้นการสะสมของสารพิษยูริกจึงลดลง กรด Keto และกรดไฮดรอกซไีม่ทําให้เกิดการกรองมากเกินไปของไตทีเ่หลือ

อาหารเสริมที่มี Ketoacid แสดงผลในเชิงบวกต่อภาวะ hyperphosphatemia ของไตและ hyperparathyroidism ทุติย
ภูมิ ยิ่งไปกว่านั้น osteodystrophy ของไตอาจดีขึ้น

Pospondyl ช่วยลดการบริโภคไนโตรเจนเมื่อรับประทานร่วมกับอาหารที่มีโปรตีนตํ่ามาก และป้องกันผลที่ตามมาของการ
บริโภคโปรตีนทีไ่ม่เพียงพอและการขาดสารอาหาร

เภสัชจลนศาสตร์

ในบุคคลที่มีสุขภาพดี ระดับคีโตแอซิดในพลาสมาจะเพิ่มขึ้นภายใน 10 นาทหีลังการให้ยาทางปาก เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าของระดับ
พื้นฐานที่ทําได้ ระดับสูงสุดเกิดขึ้นภายใน 20-60 นาที และหลังจาก 90 นาที ระดับจะคงทีใ่นช่วงของระดับฐาน การดูดซึมของ
ระบบทางเดินอาหารจึงเร็วมาก ระดับของคีโตแอซิดทีเ่พิ่มขึ้นพร้อมกันและกรดอะมิโนที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่ากรดคี
โตกรดนั้นมีการทรานส์อะมิเนตอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากวิถีการใช้ประโยชน์ทางสรีรวิทยาของ ketoacids ในร่างกาย จึงมี
แนวโน้มว่า ketoacids ที่มาจากภายนอกจะถูกรวมเข้ากับวัฏจักรเมตาบอลิซึมอย่างรวดเร็ว กรด Ketoacids เป็นไปตามวิถี 
catabolic เช่นเดียวกับกรดอะมิโนคลาสสิก

ใช้ในประชากรเฉพาะ

การตั้งครรภ์: ไม่มีข้อมูลเพียงพอจากการใช้ Alpha ketoanalogue ในสตรีมีครรภ์ ควรให้ความระมัดระวังเมื่อกําหนดให้
สตรีมคีรรภ์

แม่พยาบาล:ยังไม่มีประสบการณใ์นการใชง้านในช่วงให้นมบุตร



การใชใ้นเด็ก: ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารผูป้่วยเด็กมาก่อน

ข้อห้าม: Pospondyl ถูกห้ามใชใ้นกลุ่มผู้ป่วยทีก่ล่าวถึงด้านล่าง

-
-
-

หากผู้ป่วยมีความรู้สึกไวต่อสารออกฤทธิ์หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ของผู้ป่วย Pospondyl Hypercalcaemic

หากผู้ป่วยมีความผิดปกตขิองการเผาผลาญกรดอะมิโน

คําเตือนและข้อควรระวัง:

-
-
-

ในขณะที่ใช้ Pospondyl ควรตรวจสอบระดับแคลเซียมในเลือดอย่างสมํ่าเสมอ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้รับแคลอรีเ่พียงพอ
ในการปรากฏตัวของ phenylketonuria ทางพันธุกรรมควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงทีว่่า Pospondylมีฟนีิลอะ
ลานีน
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับฟอสเฟตในซีรัมในกรณีทีใ่ช้ร่วมกันของ-
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

ปฏิกิริยาระหว่างยา:

- ยาทีม่ีแคลเซียมหากกําหนดพร้อมกับ Pospondyl อาจทําใหร้ะดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้นหรือรุนแรงขึ้น

ยาทีก่่อตัวเป็นสารประกอบทีล่ะลายได้ยากด้วยแคลเซียม (เช่น เตตราไซคลนี ควิโนลีน เช่น ซิโปรฟลอกซาซิน และ
นอร์ฟลอกซาซิน ตลอดจนยาทีม่ีธาตุเหล็ก ฟลอูอไรด์ หรือเอสตรามัสติน) ไมค่วรรับประทานควบคูไ่ปกับอัลฟาคี
โตอะนาล็อกเพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมสารออกฤทธิ์ที่รบกวน ควรเว้นช่วงเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงระหว่างการ
กลืนกิน alpha ketoanalogue กับยาเหล่านี้

-

อาการไม่พึงประสงค์:

หากเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ควรลดการบริโภควิตามินดี ในกรณีของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงยังคงมีอยู่ ต้องลด
ขนาดยา Pospondylas และการบริโภคแหล่งแคลเซียมอื่นๆ


