
Product beschrijving:

Elke filmomhulde tablet bevat:
Calcium-3-methyl-2-oxo-valeraat (α-
ketoanaloog aan isoleucine, calciumzout)
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aan fenylalanine, calciumzout)

68mg Dieet
eiwit

a
rol
de
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Calcium-DL-2-hydroxy-4(methylthio)butyraat (α-
hydroxyanaloog aan methionine, calciumzout)

59mg

L-lysineacetaat USP
(Gelijk aan L-Lysine 75 mg)

105mg

L-Threonine USP 53mg
L-tryptofaan USP 23mg
L-histidine USP 38mg en
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eetpatroon

is

L-Tyrosine USP 30mg
Totaal stikstofgehalte per tablet 36mg
Calciumgehalte per tablet 1,25 mmol=0,05g
Hulpstoffen qs

gebruikelijk

aanbevolen aan patiënten met CKD om uremische symptomen te verminderen en de progressie van nierdisfunctie te 
vertragen.

Het lijkt er ook op dat langdurige eiwitbeperking voorafgaand aan dialyse eiwitondervoeding kan 
veroorzaken en dus een slechte prognose geeft tijdens dialyse. De prevalentie van eiwit-energieverspilling bij 
vroege tot matige CKD is 20-25% en neemt toe naarmate CKD vordert.
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Alfa-ketoanalogen (KA) van essentiële aminozuren, omgezet in essentiële aminozuren in het lichaam via 
transaminering en verbeteren voedingstekorten veroorzaakt door eiwitbeperkte diëten bij CKD-
patiënten.

Indicatie & gebruik

Preventie en behandeling van schade als gevolg van een gebrekkige of gebrekkige eiwitstofwisseling bij chronische nierziekte in 
verband met een beperkte eiwitinname via de voeding van 40 g/dag of minder (volwassene). Meestal is dit van toepassing op 
patiënten met een glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) van minder dan 25 ml/min.

Dosering en administratie

De standaarddosering van Pospondyl is 1 tab/5 kg/dag met een laag eiwitdieet LPD (0,6/kg eiwit/dag)

Bij een zeer laag eiwitdieet is de vLPD (0,3/kg eiwit/dag) dosis 1 tab/10kg/dag

Pospondyl-tabletten worden toegediend zolang de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) lager is dan 25 ml/min, en 
gelijktijdig is het eiwit in de voeding beperkt tot 40 g/dag of minder (volwassene).

Werkingsmechanisme

Pospondyltabletten moeten worden gegeven als voedingstherapie bij chronische nierziekte. Pospondyl minimaliseert de 
inname van amino-stikstof en maakt de inname van essentiële aminozuren mogelijk. Na absorptie worden de keto- en 
hydroxy-analogen getransamineerd tot de overeenkomstige
essentiële aminozuren door stikstof uit niet-essentiële aminozuren te nemen, waardoor de vorming van ureum wordt 
verminderd door hergebruik van de aminogroep. Daarom wordt de ophoping van uremische toxines verminderd. Keto 
en hydroxyzuren induceren geen hyperfiltratie van de resterende nefronen.

Supplementen met ketozuur hebben een positief effect op renale hyperfosfatemie en secundaire 
hyperparathyreoïdie. Bovendien kan renale osteodystrofie worden verbeterd.

Pospondyl vermindert de stikstofopname wanneer het wordt toegediend in combinatie met een zeer eiwitarm dieet en 
voorkomt de schadelijke gevolgen van onvoldoende eiwitinname via de voeding en ondervoeding.

farmacokinetiek

Bij gezonde personen stijgen de plasmaspiegels van ketozuren binnen 10 minuten na orale toediening. 
Verhogingen tot het 5-voudige van de basislijnniveaus worden bereikt. Piekniveaus treden op binnen 20-60 
minuten en na 90 minuten stabiliseren de niveaus in het bereik van de basisniveaus. Gastro-intestinale 
absorptie is dus zeer snel. De gelijktijdige verhogingen van de niveaus van de ketozuren en de 
overeenkomstige aminozuren tonen aan dat de ketozuren zeer snel worden getransamineerd. Vanwege de 
fysiologische gebruiksroutes van ketozuren in het lichaam is het waarschijnlijk dat exogeen geleverde 
ketozuren zeer snel in de metabole cycli worden geïntegreerd. Ketozuren volgen dezelfde katabole routes als 
klassieke aminozuren.

Gebruik in specifieke populatie

Zwangerschap: Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van Alpha ketoanalogue bij zwangere vrouwen. 
Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven aan zwangere vrouwen.

Pleegmoeder:Met het gebruik tijdens de lactatie is tot nu toe geen ervaring opgedaan.



Pediatrisch gebruik: Er is tot nu toe geen ervaring opgedaan met de toediening bij pediatrische patiënten.

contra-indicatie: Pospondyl is gecontra-indiceerd bij de onderstaande patiëntengroep

-
-
-

Als de patiënt overgevoelig is voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen van Pospondyl 
Hypercalciëmische patiënten
Als de patiënt het aminozuurmetabolisme heeft verstoord

Waarschuwing & Voorzorg:

-
-
-

Tijdens het gebruik van Pospondyl moet de serumcalciumspiegel regelmatig worden gecontroleerd. 
Zorg voor voldoende calorie-inname.
Bij aanwezigheid van erfelijke fenylketonurie moet erop worden gelet dat Pospondyl 
fenylalanine bevat.
Controle van de serumfosfaatspiegels is vereist in geval van gelijktijdige toediening van:-
aluminiumhydroxide

Geneesmiddelinteractie:

- Calciumbevattende geneesmiddelen kunnen, indien gelijktijdig met Pospondyl voorgeschreven, verhoogde 
serumcalciumspiegels veroorzaken of verergeren.
Geneesmiddelen die met calcium moeilijk oplosbare verbindingen vormen (bijv. tetracyclines, chinolinen 
zoals ciprofloxacine en norfloxacine, evenals geneesmiddelen die ijzer, fluoride of estramustine bevatten) 
mogen niet tegelijkertijd met alfa-ketoanaloog worden ingenomen om een   verstoorde absorptie van de 
werkzame stoffen te voorkomen. Er moet een interval van ten minste twee uur verstrijken tussen de inname 
van alfa-ketoanaloog en deze geneesmiddelen.

-

Bijwerkingen:

Als hypercalciëmie optreedt, moet de inname van vitamine D worden verminderd. In geval van aanhoudende 
hypercalciëmie moet de dosis Pospondylas evenals de inname van andere calciumbronnen worden verlaagd.


