
Ürün Açıklaması:

Her film kaplı tablet şunları içerir:
Kalsiyum-3-metil-2-okso-valerat (α-
Ketoanalogueto izolösin, Kalsiyum tuzu)

67mg
Genel

BilgiKalsiyum-4-metil-2-okso-valerat (α-
Ketoanalogueto lösin, Kalsiyum tuzu)

101mg

Kalsiyum-2-okso-3-fenilpropionat (α-
Ketoanalogueto fenilalanin, Kalsiyum tuzu)

68mg diyet
protein

a
rol
en

Kalsiyum-3-metil-2-okso-butirat (α-
Ketoanalogueto valine, Kalsiyum tuzu)

86mg oynar
hayati
içinde

ilerleme
kronik

böbrek
hastalık

(CKD),
a
protein
(LPD)

Kalsiyum-DL-2-hidroksi-4(metiltio) butirat (α-
hidroksianalog, metiyonin, Kalsiyum tuzu)

59mg

L-Lizin Asetat USP
(L-Lizin 75mg'ye Eşdeğer)

105mg

L-Treonin USP 53mg
L-Triptofan USP 23mg
L-Histidin USP 38mg ve

düşük

diyet

dır-dir

L-Tirozin USP 30mg
Tablet başına toplam azot içeriği 36mg
Tablet başına kalsiyum içeriği 1.25 mmol=0.05g
Yardımcı maddeler qs genellikle

Üremik semptomları azaltmak ve böbrek fonksiyon bozukluğunun ilerlemesini yavaşlatmak için KBH olan hastalara 
önerilir.

Diyalizden önce uzun süreli protein kısıtlamasının protein malnütrisyonunu indükleyebileceği ve dolayısıyla 
diyaliz sırasında kötü bir prognoz sağlayabileceği de görülmektedir. Erken ila orta dereceli KBH'de protein-
enerji kaybının prevalansı %20-25'tir ve KBH ilerledikçe artar.
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Temel amino asitlerin alfa-ketoanalogları (KA), vücutta transaminasyon yoluyla esansiyel amino asitlere 
dönüştürülür ve KBH hastalarında protein kısıtlı diyetlerin neden olduğu beslenme eksikliklerini iyileştirir.

Endikasyon ve Kullanım

40 g/gün veya daha az (yetişkin) sınırlı diyet protein alımı ile bağlantılı olarak kronik böbrek hastalığında hatalı 
veya yetersiz protein metabolizmasından kaynaklanan hasarların önlenmesi ve tedavisi. Genellikle bu, 
glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 25 mL/dk'dan az olan hastalar için geçerlidir.

Dozaj ve Uygulama

Pospondyl'in standart dozu, düşük proteinli diyet LPD (0,6/kg protein/gün) ile 1 sekme/5 kg/gün'dür.

Çok düşük protein diyeti ile vLPD (0,3/kg protein/gün) dozu 1 sekme/10kg/gün'dür.

Pospondil tabletler, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 25 mL/dk'nın altında olduğu sürece uygulanır ve 
bununla birlikte diyet proteini günde 40 g veya daha az (yetişkin) ile sınırlandırılır.

Hareket mekanizması

Pospondil tabletler, kronik böbrek hastalığında beslenme tedavisi olarak verilecektir. Pospondil, amino-
azot alımını en aza indirir ve esansiyel amino asitlerin alımına izin verir. Emilimi takiben, keto ve hidroksi 
analogları, karşılık gelenlere transaminasyona uğrar.
esansiyel olmayan amino asitlerden nitrojen alarak esansiyel amino asitler, böylece amino grubunu 
yeniden kullanarak üre oluşumunu azaltır. Böylece, üremik toksinlerin birikimi azalır. Keto ve 
hidroksi asitler, artık nefronların hiperfiltrasyonunu indüklemez.

Ketoasit içeren takviyeler renal hiperfosfatemi ve sekonder hiperparatiroidizm üzerinde olumlu etki 
gösterir. Ayrıca, renal osteodistrofi iyileştirilebilir.

Pospondil, çok düşük proteinli bir diyetle birlikte uygulandığında nitrojen alımını azaltır ve yetersiz 
diyet protein alımı ve yetersiz beslenmenin zararlı sonuçlarını önler.

farmakokinetik

Sağlıklı bireylerde, oral uygulamadan sonra 10 dakika içinde ketoasitlerin plazma seviyeleri yükselir. 
Başlangıç   seviyelerinin 5 katına kadar artışlar elde edilir. Tepe seviyeleri 20-60 dakika içinde meydana 
gelir ve 90 dakika sonra seviyeler taban seviyeleri aralığında sabitlenir. Gastrointestinal absorpsiyon bu 
nedenle çok hızlıdır. Ketoasitlerin ve karşılık gelen amino asitlerin seviyelerindeki eşzamanlı artışlar, 
ketoasitlerin çok hızlı transaminasyona uğradığını göstermektedir. Vücuttaki ketoasitlerin fizyolojik 
kullanım yollarından dolayı, dışarıdan sağlanan ketoasitlerin metabolik döngülere çok hızlı bir şekilde 
entegre olması muhtemeldir. Ketoasitler, klasik amino asitlerle aynı katabolik yolları takip eder.

Belirli Popülasyonda Kullanım

Gebelik: Alfa ketoanalogunun hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. 
Hamile kadınlara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

Hemşirelik Anne:Emzirme döneminde kullanım ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir deneyim yapılmamıştır.



Pediatrik Kullanım: Pediyatrik hastalarda uygulama ile şimdiye kadar herhangi bir deneyim kazanılmamıştır.

kontrendikasyon: Pospondil, aşağıda belirtilen hasta gruplarında kontrendikedir.

-
-
-

Pospondil Hiperkalsemik hastaların etkin maddelerine veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı 
aşırı duyarlılığı varsa
Hasta amino asit metabolizmasını bozmuşsa

Uyarı ve Önlem:

-
-
-

Pospondil alırken serum kalsiyum düzeyi düzenli olarak izlenmelidir. 
Yeterli kalori alımını sağlayın.
Kalıtsal fenilketonüri varlığında Pospondil'in fenilalanin içermesine dikkat edilmelidir.

ile birlikte uygulanması durumunda serum fosfat düzeylerinin izlenmesi gereklidir.-
alüminyum hidroksit

İlaç etkileşimi:

- Kalsiyum içeren ilaçlar, Pospondyl ile aynı anda reçete edilirse, serum kalsiyum düzeylerinin yükselmesine 
neden olabilir veya bunu şiddetlendirebilir.
Kalsiyum ile zor çözünen bileşikler oluşturan ilaçlar (örn. tetrasiklinler, siprofloksasin ve 
norfloksasin gibi kinolinler ve ayrıca demir, florür veya estramustin içeren ilaçlar), etkin 
maddelerin emiliminin bozulmasını önlemek için alfa ketoanaloğu ile aynı anda 
alınmamalıdır. Alfa ketoanaloğunun alınması ile bu ilaçların alınması arasında en az iki 
saatlik bir süre geçmelidir.

-

Ters tepkiler:

Hiperkalsemi oluşursa, D vitamini alımı azaltılmalıdır. Devam eden hiperkalsemi durumunda, 
Pospondylas dozunun yanı sıra diğer kalsiyum kaynaklarının alımı da azaltılmalıdır.


