
Описание на продукта:

Всяка филмирана таблетка съдържа:
Калциев-3-метил-2-оксо-валерат (α-
кетоаналогов изолевцин, калциева сол)

67mg
Общ

ИнформацияКалциев-4-метил-2-оксо-валерат (α-
кетоаналогов левцин, калциева сол)

101 mg

Калциев-2-оксо-3-фенилпропионат (α-
кетоаналог на фенилаланин, калциева сол)

68 mg Диетичен

протеин

а
роля
на

Калциев-3-метил-2-оксо-бутират (α-
кетоаналог валин, калциева сол)

86mg играе
от решаващо значение

в
прогресия

на хронични
бъбрек

заболяване

(ХБН),
а
протеин

(LPD)

Калциев-DL-2-хидрокси-4(метилтио)бутират (α-
хидроксианалог на метионин, калциева сол)

59 mg

L-лизин ацетат USP
(Еквивалент на L-лизин 75 mg)

105 mg

L-треонин USP 53mg
L-триптофан USP 23mg
L-хистидин USP 38 mg и

ниско

диета

е

L-тирозин USP 30мг
Общо съдържание на азот на таблетка 36mg
Съдържание на калций на таблетка 1,25 mmol = 0,05 g
Помощни вещества qs

обикновено

препоръчва се на пациенти с ХБН за намаляване на уремичните симптоми и забавяне на прогресията на бъбречната 
дисфункция.

Изглежда също така, че продължителното ограничаване на протеина, предшестващо диализата, може да предизвика протеиново 

недохранване и по този начин да даде лоша прогноза по време на диализа. Разпространението на загубата на протеин-енергия при 

ранна до умерена ХБН е 20-25% и се увеличава с прогресирането на ХБН.
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Алфа-кетоаналози (КА) на незаменими аминокиселини, които се превръщат в незаменими аминокиселини в организма чрез 

трансаминиране и подобряват хранителните дефицити, причинени от диети с ограничени протеини при пациенти с ХБН.

Индикация и употреба

Предотвратяване и лечение на увреждания, дължащи се на неправилен или дефицитен протеинов метаболизъм при хронично 

бъбречно заболяване във връзка с ограничен прием на протеин от 40 g/ден или по-малко (възрастни). Обикновено това се 

отнася за пациенти, чиято скорост на гломерулна филтрация (GFR) е по-малка от 25 mL/min.

Дозировка и приложение

Стандартната доза на Pospondyl е 1 таблетка/5 кг/ден с ниско протеинова диета LPD (0,6/kg протеин/ден)

При диета с много ниско съдържание на протеини vLPD (0,3/kg протеин/ден) дозата е 1 таблетка/10kg/ден

Таблетките Pospondyl се прилагат, докато скоростта на гломерулна филтрация (GFR) е под 25 mL/min и 
едновременно с това диетичният протеин е ограничен до 40 g/ден или по-малко (възрастни).

Механизъм на действие

Поспондил таблетки трябва да се дават като хранителна терапия при хронично бъбречно заболяване. 
Pospondyl минимизира приема на амино-азот и позволява приема на незаменими аминокиселини. След 
абсорбция, кето- и хидрокси-аналозите се трансаминират до съответните
есенциални аминокиселини чрез вземане на азот от неесенциални аминокиселини, като по този начин се намалява 

образуването на урея чрез повторно използване на аминогрупата. Следователно натрупването на уремични токсини се 

намалява. Кето и хидрокси киселините не предизвикват хиперфилтрация на остатъчните нефрони.

Добавките, съдържащи Ketoacid, показват положителен ефект при бъбречна хиперфосфатемия и вторичен 
хиперпаратиреоидизъм. Освен това бъбречната остеодистрофия може да се подобри.

Pospondyl намалява приема на азот, когато се прилага в комбинация с диета с много ниско съдържание на протеини и 
предотвратява вредните последици от неадекватния прием на протеини и недохранването.

Фармакокинетични

При здрави индивиди плазмените нива на кетокиселини се повишават в рамките на 10 минути след перорално 
приложение. Постигат се увеличения до 5 пъти на изходните нива. Пикови нива настъпват в рамките на 20-60 минути, а 
след 90 минути нивата се стабилизират в диапазона на базовите нива. Следователно стомашно-чревната абсорбция е 
много бърза. Едновременното повишаване на нивата на кетокиселините и съответните аминокиселини показва, че 
кетокиселините се трансаминират много бързо. Поради физиологичните пътища на използване на кетокиселините в 
тялото е вероятно екзогенно доставяните кетокиселини да се интегрират много бързо в метаболитните цикли. 
Кетокиселините следват същите катаболни пътища като класическите аминокиселини.

Използване при специфична популация

Бременност: Няма достатъчно данни за употребата на алфа кетоаналог при бременни жени. Трябва да 
се внимава, когато се предписва на бременни жени.

Кърмеща майка:Досега няма опит с употребата по време на кърмене.



Педиатрична употреба: Досега не е натрупан опит с приложението при педиатрични пациенти.

Противопоказание: Pospondyl е противопоказан при посочените по-долу пациенти

-
-
-

Ако пациентът има свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества на пациенти с 

хиперкалциемия на Pospondyl

Ако пациентът има нарушен метаболизъм на аминокиселините

Предупреждение и предпазни мерки:

-
-
-

Докато приемате Pospondyl, серумното ниво на калций трябва да се следи редовно. Осигурете 
достатъчен прием на калории.
При наличие на наследствена фенилкетонурия трябва да се обърне внимание на факта, че 
Pospondyl съдържа фенилаланин.
Необходимо е проследяване на нивата на серумния фосфат в случай на едновременно приложение на-
алуминиев хидроксид

Взаимодействие с лекарства:

- Калций-съдържащи лекарства, ако се предписват едновременно с Pospondyl, могат да причинят или да 
влошат повишените серумни нива на калций.
Лекарства, които образуват трудно разтворими съединения с калций (напр. тетрациклини, 
хинолини като ципрофлоксацин и норфлоксацин, както и лекарства, съдържащи желязо, 
флуорид или естрамустин), не трябва да се приемат едновременно с алфа кетоаналог, за да се 
избегне нарушена абсорбция на активните вещества. Между приема на алфа кетоаналог и тези 
лекарства трябва да мине интервал от най-малко два часа.

-

Нежелани реакции:

Ако се появи хиперкалциемия, приемът на витамин D трябва да се намали. В случай на персистираща 
хиперкалциемия, дозата на Pospondylas, както и приемът на всякакви други източници на калций трябва да бъдат 
намалени.


