Cobalaplex
För Hundar och Katter

Oralt kobalamin
(vitamin B12)
kosttillskott

Cobalaplex

Cobalaplex har utformats för att ge stöd till
normala nivåer av kobalamin (vitamin B12) och
folat (vitamin B9) hos hundar och katter, därigenom
hjälpa dem att njuta av ett hälsosamt liv.

Kobalamin (vitamin B12)
Kobalamin är ett vattenlösligt vitamin som spelar en
viktig roll i många fysiologiska processer inklusive
ämnesomsättning t ex i cellerna, fettsyrorna,
proteinuppbyggnad och bildandet av röda blodkroppar.

Oralt kobalamin
Högdoserat oralt kobalamintillskott har
visat sig normalisera serumnivåerna hos
hundar och katter med B-12 brist

Den huvudsakliga källan till vitamin B12 för hundar
och katter kommer från olika kostkällor. I magsäcken binds det sedan till ett protein, omvandlas i
flera steg och tas slutligen upp i sista delen av
tunntarmen via speciella receptorer. Det finns många
faktorer som kan bidra till störningar längs vägen
och leda till hypocobalaminaemia (B12brist).
Hundar och katter med B12-brist visar ofta tecken
på mag/tarmstörningar, även om det kan vara svårt
att skilja på om detta är en orsak eller effekt av
bristen. (1)
Historiskt har veterinärer varit rekommenderade att
komplettera parenteralt (injektion) i alla fall av
B12-brist(2). Cobalaplex innehåller höga nivåer av
vitamin B12 för att stödja underhållet av normala
mängder av B12 i blodet, då högdoserat oralt
tillskott har visats stödja en upptagningsmekanism
oberoende av de inre faktorerna.(3)
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Resultat från en studie 2016 som visar effekterna av oral kobolamin
tillskott hos 51 hundar diagnostiserade med hypokobalaminemi (3).
Baslinjen representeras av den blå horisontala linjen.
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I en nyligen genomförd studie, visade
49% av hundar med B-12brist samtidigt
ha folatvärde under det normala.
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1

Förtäring av kobolamin bunden till protein och R-protein via
salivkörtlar.

2

Gastric pepsin bryter kobolamin-proteinbindningen, vilket möjliggör
spjälkning av protein och frisättning av kobolamin.

3

Kobalamin binder till R-protein.

4

R-protein-kobalaminkomplex bryts ned av proteasenzymer.

5

Kobalamin binder till protein som produceras av bukspottkörteln.

6

Upptag av kobalamin via de inre faktorernas receptorerna i tunntarmen.

7

När nivåer av kobolamin är mycket höga i tarmen, kan kobolamin
absorberas av separata vägar oberoende av inre faktorer.

Normal cobalamin

Resultat från en studie från 2017 som visar förekomsten av samtidig
hypokobalaminemi (serumkobalaminkoncentration <251 ng / L; referensintervall [RI] 251-908 ng / L) och hypofolatemi (serumfolat koncentration <7,7 µg
/ 1; [RI] 7,7-24,4 µg / L) i ett prov av 423 hundar(6).
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Det synergistiska förhållandet
mellan kobolamin och folsyra

Folsyra (vitamin B9)
Folsyra är en syntetisk form av folat, ännu en viktigt
vattenlöslig B-vitamin som är nödvändigt för
DNA-syntesen och dess reparation, därmed spelar
en nyckelroll i celldelning samt tillväxt. Som ett
resultat har celler såsom röda- och vitablodkroppar
och vissa speciella tarmceller ett högt behov av
folsyra.

Folat och B12 har ett synergistiskt förhållande
och är samverkande i flera viktiga celldelningsprocesser. En av dessa processer är omvandlingen av
aminosyran metionin till cystein - ett nödvändigt
steg i produktion av glutation, en essentiell
antioxidant.

Majoriteten av den dagliga mängden folsyra hos
hos hund och katt erhålls från kosten och absorberas i tunntarmen. Dock kan vissa bakterier i mage
och tarm också producera folsyra, därav kan alltså
en obalans i just mage och tarm påverka nivåerna
folsyra i blodet. (5)
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Om det finns en brist på någon av dessa
vitaminer, avbryts denna process och resulterar
i förhöjda serumnivåer av homocystein och
störningar i omvandlingen till metionin.(6)
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Cobalaplex

Preplex® prebiotics
Störningar i tarmens mikrobiota kan orsaka en
dysbios. Detta kan leda till en obalans av folatnivåerna och B12 i blodet via flera mekanismer,
inklusive följande:
• Överväxt av folatproducerande bakterier som
kan påverka serumfolatnivåer som potentiellt
kan"maskera" samtida låga nivåer av serumkobalamin7.
• Vissa typer av tarmbakterier utnyttjar B12 ifrån
kosten varför en överväxt av dessa bakterier
leder till konkurrens om upptag av vitamin B12.
Detta minskar i sin tur mängden tillgängligt
kobalamin för djuret och kan leda till en
minskning av B12-nivån i blodet5.
Cobalaplex innehåller Preplex® prebiotika - en
50:50 kombination av fruktoligosackarid (FOS)
och akacia (gummi arabicum). FOS har en enkel
struktur och är därför snabbt tillgänglig medan
akacia har en mer komplex struktur och blir
tillgänglig för upptag senare i tunntarmen.
Denna kombination ger en prebiotisk näring till
en större längd av tarmkanalen, vilket hjälper till
att stödja en hälsosam mikrobiota och därigenom
bidra till upprätthållandet av optimala nivåer av
Folat- och B12 i blodet.

Cobalaplex

Cobalaplex
Ger stöd för normal serumkobalamin och folatnivåer
hos hundar och katter.
Varje kapsel innehåller:
• 0,5 mg cyanokobalamin (vitamin B12)
• 0,2 mg folsyra (vitamin B9)
• Preplex® prebiotika (FOS, Akacia)
• Artificiell kyckling smak
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Antal kapslar
½ kapsel per dag eller
1 kapsel varannan dag

10-20kg

1 kapsel dagligen

>20kg

2 kapslar dagligen

• Antalet kapslar kan ökas eller minskas för att
bibehålla normala nivåer av kobalamin
(vitamin B12)
• För användning till hundar och katter
• Kapslar kan ges hela eller öppnas och strös på mat
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