
  )levocarnitine(ל"מ5  בקבוקון לכל גרם1  הזרקה®קרניטור
.בלבד ורידי תוך לשימוש

תיאור
 הממברנה פני על שרשרת ארוכות שומן חומצות בהובלת נשא מולקולת היא.®קרניטור

 )levocarnitine(הפנימית המיטוכונדריאלית

 הוא שלו הכימי המבנה-32°. ל29° - בין הוא:ר-2(קרבוקסי3- הוא לבוקרניטין של הכימי השם
levocarnitineובלתי חם אלכוהול, במים בקלות מסיס הוא. היגרוסקופית, לבנה גבישית אבקה היא 

propanaminium, -1--trimethyl פנימי מלחLevocarnitine . של הספציפי הסיבוב. באציטון מסיס
-N,N,N(-hydroxy

חהו

ג

CH2
+-

CH(  33COOCH(נ 2

:אמפירית נוסחה
:מולקולרי משקל

3לא15ח7ג

161.20

"מ5  של בקבוקון לכלpH- הידרוקסיד נתרן או הידרוכלורית חומצה עם6.5 - -6.0 ל מותאם.®קרניטור
 )levocarnitine(של גרם1  המכילה סטרילית מימית תמיסה היא הזרקהlevocarnitine  ה. ל

קלינית פרמקולוגיה
 כניסת על מקל שהוא הוכח. יונקים של האנרגיה במטבוליזם הדרוש טבעי חומר הוא.®קרניטור
 לאחר אנרגיה והפקת לחמצון מצע מספק ובכך, התאית למיטוכונדריה שרשרת ארוכות שומן חומצות

 חומצות, והלב השלד בשרירי. המוח מלבד הרקמות בכל אנרגיה כמצע מנוצלות שומן חומצות. מכן
 )levocarnitine(אנרגיה להפקת העיקרי המצע הן השומן

 או/וRBC , בפלזמה לבוקרניטין של נמוכים בריכוזים מאופיין בקרניטין ראשוני סיסטמי מחסור
 אורגנית מחומצה נובעים ואילו בקרניטין ממחסור נובעים תסמינים אילו לקבוע היה ניתן לא. ברקמות

 מדווחת הספרות. ®CARNITOR עם ישתפרו החריגות שתי של שתסמינים לצפות ניתן שכן, הבסיסית
 של במטבוליזם פגמים עם בחולים שומן או אורגניות חומצות עודף של הפרשה לקדם יכול קרניטין כי

acylCoA1-6. של אסטרים ביולוגית הצוברות ספציפיות אורגניות אסידופתיות או/ו שומן חומצות

 יאטרוגניים גורמים או החומרים בחילוף מולדות שגיאות של תוצאה להיות יכול בקרניטין משני מחסור
 שגורמות מולדות שגיאות עם חולים של מטבוליות הפרעות על להקל עשוי®קרניטור. המודיאליזה כמו

 גלוטארית חומצת: הם זו השפעה הוכחה שעבורם מצבים. רעילות אורגניות חומצות של להצטברות
,IIב ומחסור פרופיונית חומצת, מאלונית מתיל חומצת AcylCoA-7,8.בינוני שומני דהידרוגנאז

 חילוף את המשבשותacylCoA  תרכובות של הצטברות עקב אלה בחולים מתרחש עצמי שיכרון
 גורמת שלה החופשית לחומצהacylCoA  תרכובת של מכן שלאחר ההידרוליזה. המתווך החומרים

 יצירת ידי עלacylCoA  תרכובת את מנקהLevocarnitine . חיים מסכנת להיות שעלולה לחמצת
,acylcarnitineנמוכים פלזמה כריכוזי ביוכימית מבחינה מוגדר בקרניטין מחסור. במהירות המופרש 

 קשור להיות ועלול המחזור לאחר שבוע ליטר/מיקרומול-20 מ פחות, חופשי קרניטין של חריג באופן
.שתן או/ו ברקמות לירידה

TITLE - LEVOCARNITINE (L-CARNITINE) / CARNITOR
 MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-levocarnitine-l-carnitine-carnitor-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/020182s015lbl.pdf


levocarnitine acylcarnitine/ של פלזמה ריכוז ליחס קשור להיות עשוי זה מצב, כן על יתר. ריכוזים
 משני מחסור, וילודים פגים אצל. בשתןacylcarnitine  של חריג באופן גבוהים ריכוזים או-0.4 מ גדול

.לגיל הקשורים נורמליים לריכוזים מתחת בפלזמה לבוקרניטין כריכוזי מוגדר

 ריכוזי בעלי להיות עשויים תחזוקה בהמודיאליזה המטופלים(ESRD)  סופנית כליות מחלת עם חולים
 ומוצרי בשר של מופחתת צריכה בגלל קרניטין/אצילקרניטין של מוגבר ויחס נמוכים בפלזמה קרניטין

 בחולי הנפוצים מסוימים קליניים מצבים. דיאליטיים ואיבודים כלייתית סינתזה מופחתת, חלב
 קשורים להיות עשויים לב קצב והפרעות קרדיומיופתיה, שרירים חולשת, חולשה כגון המודיאליזה

.קרניטין של חריג חומרים לחילוף

ESRD  לחוליlevocarnitine  מתן כי הראו®CARNITOR עם וקליניים פרמקוקינטיים מחקרים
.בפלזמהlevocarnitine  בריכוזי לעלייה מביא בהמודיאליזה

פרמקוקיינטיקה
 שוות טבליות כי נמצאו®CARNITOR, בריאים מבוגרים מתנדבים-15 ב יחסית ביולוגית זמינות במחקר

CARNITOR® 330 של טבליות6  עם מינון של ימים4  לאחר. פה בעל פתרון®-CARNITORל ביולוגיות
 בערך היה) מקסימום(C המקסימלי הפלזמה ריכוז, פומית תמיסה®CARNITOR גרם2  או מחיר הצעת ג"מ

.שעות3.3  לאחר התרחש) מקסימום(T המקסימלי הפלזמה לריכוז עד והזמן ליטר/מיקרומול80

ק/ג"מ20  של דקות3  של איטי ורידי תוך בולוס מינון לאחרlevocarnitine  של הפלזמה ריכוז פרופילי
 של מהמינון-76% כ, יחידIV  מתן לאחר. תאים דו מודל ידי על תוארו®CARNITOR של ג"

Levocarnitineמתוקנים לא פלזמה בריכוזי בשימוש. שעות0-24  של המרווח במהלך בשתן הופרש 
 ומחצית שעות0.585  הייתה ההפצה של הממוצעת החיים מחצית, אנדוגניLevocarnitine  עבור

.שעות17.4  היה סופי סילוק של הממוצעת החיים

 שחושב, ®CARNITOR של הפה התכשירים משתיlevocarnitine  של המוחלטת הביולוגית הזמינות
 עבור5.3% ± 15.1  היהlevocarnitine,  של במחזור אנדוגניים פלזמה ריכוזי עבור תיקון לאחר

CARNITOR®עבור4.9% ± -15.9 ו טבליות CARNITOR®פה בעל פתרון.

4.00  של ממוצע היה) אנדוגניים בסיס ריכוזי כוללAUC /מינון( בגוףlevocarnitine  של הכולל הפינוי
.שעה/ליטר

 האדם כולל מין כל עם או כלשהו בריכוז נבדק כאשר לאלבומין או פלזמה לחלבון קשור היה לא.
Levocarnitine9

 קיבלו לפחות חודשים6  במשך המודיאליזה שעברוESRD  חולי12 , שבועות9  של במחקר
CARNITOR® 20התחלת לפני. דיאליזה לאחר בשבוע פעמים שלוש ג"ק/ג"מ CARNITOR®

 ליטר/מיקרומול-6 ו דיאליזה לפני ליטר/מיקרומול-20 כ היו בפלזמהLevocarnitine  ריכוזי, טיפול
 המנה לאחרL µmol (SD/±  ממוצע( הפרמקוקינטיים הנתונים את מסכמת הטבלה. דיאליזה לאחר

.תרֶּפַיהָ®CARNITOR של שבועות8  ואחרי®CARNITOR של הראשונה

N=12שבועות8בודדת מנהבסיס קו

±270 ±2401190 1139-מקסימוםג
±55 ±26.1190 ±7.768.4 21.3)מנה טרום, דיאליזה טרום( שוקת
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/מיקרומול-180 ל54  בין שפל ריכוזי היו המטופלים לכל), מנות(3  טיפול®CARNITOR של שבוע אחרי
.המחקר במהלך עלו או יחסית יציבים נשארו והריכוזים) ליטר/מיקרומול40-50  נורמליים( ליטר

, המודיאליזה לאחר בשבוע פעמיםCARNITOR® 3 ג"ק/ג"מ20  גם שקיבלוESRD  בחולי דומה במחקר
-243 ו(N=25) 189  היו) שפל( דיאליזה לפני שבועות-24 ו12  של הממוצעים הלבוקרניטין ריכוזי

(N=23)בהתאמה, ליטר/מיקרומול.

 ג"ק/ג"מ40  או20 10,  קיבלו החולים, המודיאליזה שעברוESRD  בחולי מינון בטווח במחקר
CARNITOR® 3דיאליזה לאחר בשבוע פעמים  N~30)ממוצע). מנה קבוצת לכל  ± SDריכוזי/L( 

Levocarnitine )µmolבטבלה מסוכמים טיפול של שבועות-24 ו12  לאחר מינון לפי.

שבועות24שבועות12

±50 ±69148 116ג"ק/ג"מ10
±60 ±58240 210ג"ק/ג"מ20
±162 ±111456 371ג"ק/ג"מ40

דיאליזה העובריםESRD  עם בחולים הקרניטין ריכוזי את להעלות כדי®CARNITOR של היעילות בעוד
 התוצאות ועל בקרניטין מחסור של והתסמינים הסימנים על קרניטין תוספת של ההשפעות נקבעו לא,

.זו באוכלוסייה הקליניות

והפרשה מטבוליזם
  לאחר[3[ של פומית מנה קיבלו נורמליים בוגרים גברים מתנדבים חמישה שבו פרמקוקינטי במחקר

 שניתנו הרדיואקטיבי מהמינון65%  עד58 , נוסף קרניטין ותוסף קרניטין עתירת דיאטה של ימים15
 בשתן בעיקרcarnitine-methyl[-LH3-]- של מקסימלי ריכוז. ימים11  עד5  תוך ובצואה בשתן הוחזרו

. התרופה מתן לאחר שעות-4.5 ל2.0  בין התרחש בסרוםoxide,  N-ו) הניתן מהמינון49%  עד(8%
 עד4  בערך הייתה בשתן.carnitine-methyl[-LH3- טרימתילאמין היו שנמצאו העיקריים המטבוליטים

levocarnitine  שניתן מהמינון-1% מ פחות הייתה הכולל הקרניטין של הצואה הפרשת. מהמינון8%
butyrobetaine, H[-γ10-הפרשת). הניתן מהמינון45%  עד(0.44%  בצואה בעיקר

) שעות-12 ל ג"מ(1980  טבליות®CARNITOR של פומי מתן של ימים4  לאחר יציב מצב השגת לאחר
 בשתן הלבוקרניטין הפרשת, בריאים גברים מתנדבים-15 ל) שעות-12 ל ג"מ(2000  פומית תמיסה או

 מתוקן לא( הפה דרך הניתן מהמינון-9% כ הייתה) שעות(12  בודד מינון מרווח במהלך הממוצעת
) .אנדוגנית שתן להפרשת

ושימוש אינדיקציות
.בקרניטין משני למחסור הגורמת החומרים חילוף של מולדת שגיאה עם בחולים וכרוני אקוטי לטיפול

.דיאליזה העוברים סופנית כליות מחלת עם בחולים בקרניטין במחסור וטיפול למניעה

נגד התוויות
.ידוע לא
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אזהרות
יתר רגישות תגובות
 מתן בעקבות דווחו וסמפונות גרון בצקת, אנפילקסיס כולל, חמורות יתר רגישות תגובות

,CARNITORהתרחשו מהתגובות חלק. דיאליזה שעוברים סופנית כליות מחלת עם בחולים בעיקר 
CARNITOR. של ורידי תוך מתן לאחר דקות תוך

 בטיפול ולהתחיל-CARNITOR ב הטיפול את להפסיק יש, חמורה יתר רגישות תגובת מתרחשת אם
 בודדים לחוליםCARNITOR  של מחדש מתן של והיתרונות הסיכונים את שקול. מתאים רפואי

 המטופלים אחר לעקוב יש, המוצר של מחדש מתן על ההחלטה מתקבלת אם. חמורה תגובה בעקבות
.חמורה יתר רגישות תגובת של ותסמינים סימנים של חוזר לגילוי

זהירות אמצעי
כללי

 כרוני מתן. כליות ספיקת אי עם בחולים הוערכו לא הפה דרךlevocarnitine  של והיעילות הבטיחות
ESRD  בחולי או לקוי כליות תפקוד עם בחולים הפה דרךlevocarnitine  של גבוהים מינונים של

ו(TMA)  טרימתילאמין, רעילים להיות העלולים המטבוליטים של להצטברות לגרום עלול בדיאליזה
-oxide )TMAO(--N ,trimethylamineבשתן מופרש. כלל בדרך הם אלו שמטבוליטים מכיוון.

תרופתיות אינטראקציות

 בטיפול בחוליםINR  רמות אחר לעקוב מומלץ. בוורפרין השימוש עם-INR ב עלייה על דיווחים נצפו
.במינון התאמות לאחר או-levocarnitine ב הטיפול התחלת לאחר בוורפרין

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
pombe  ו, cerevisiaeSaccharomyces ,טיפימוריום סלמונלהב שבוצעו המוטגניות בדיקות

Schizosaccharomycesטווח ארוכי מחקרים בוצעו לא. מוטגני אינו שלבוקרניטין כך על מצביע 
levocarnitine. של הקרצינוגני הפוטנציאל את להעריך כדי חיים בבעלי

הרֵיָֹון
 הפנים שטח בסיס על האנושי מהמינון3.8  פי עד של במינונים וארנבות בחולדות בוצעו רבייה מחקרי

 נאותים מחקרים אין, זאת עם. ®CARNITOR עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה עדות גילו ולא
.הרות בנשים היטב ומבוקרים

 זו בתרופה להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון
.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך

מניקות אמהות
.במיוחד נחקרה לא מניקות אמהות אצל לבוקרניטין תוספת

 של אקסוגני מתן בעקבות גדל בחלב הלבוקרניטין שריכוז כך על מצביעים חולבות בפרות מחקרים
 של עודף בצריכת לילד סיכונים לשקול יש, לבוקרניטין המקבלות מניקות באמהות. לבוקרניטין

.בלבוקרניטין טיפול או סיעוד הפסקת לשקול ניתן. לאם לבוקרניטין תוסף של היתרונות מול קרניטין
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בילדים שימוש
.ומתן מינון ראה

שליליות תגובות
קליניים בניסויים ניסיון

.נצפו חולפות והקאות בחילות
 של המבלבלות ההשפעות בגלל אלה תגובות של שכיחות להעריך קשה. קיבה ודלקת בחילות, ריח

.הבסיסית הפתולוגיה

הגוף הן פחות שכיחות שליליות תגובות

 פלצבו מבוקרי, כפול-סמיות מחקרים בשני שדווחו הלוואי תופעות את מפרטת שלהלן הטבלה
.לסיבתיות קשר ללא מדווחים5% -≥ב המתרחשים אירועים. כרונית המודיאליזה שעברו בחולים

הגוף מערכת לפי לסיבתיות קשר ללא5% ≥ של בתדירות לוואי תופעות

דמה תרופת

)n=63(
לבוקרניטין

(n=34) ג"מ10
לבוקרניטין

(n=62) ג"מ20
לבוקרניטין

(n=34) ג"מ40
10, לבוקרניטין

ג"מ-40 ו20
)n=130(

בכללותו הגוף
1721569בטן כאבי

101281210בשוגג פגיעה
562אלרגית תגובה

898129אסתניה
109868גב כאב
146151212בחזה כאב
565127חום

4015272925שפעת תסמונת
161237322ראֹׁש ּכאְבֵ

1715102415הדַּבקָהָ
5938273833ההזרקה באתר תגובה

4921323530ּכאְבֵ
דם וכלי לב

5332קצב הפרעת
262פרוזדורים פרפור

דם וכלי לב
הפרעה

63565

אלקטרוקרדיוגרמה
נֹורמלִָי לאֹ

362

69234דם שטף
1418212120יתֶרֶ לחַץַ
191519314דם לחץ יתר

385לב דפיקות
56596טכיקרדיה

2262הדם בכלי הפרעה
העיכול מערכת

33565אנורקסיה
63333עצירות
199103516ׁשלִׁשּול

10965בעיכול בעיות
העיכול מערכת
הפרעה

2362

362מלנה
1095128בחילה
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5קיבה אטוני
169162115הקֲָאָה
האנדוקרינית מערכת

26264התריס בלוטת הפרעת
לימפטי/חמי

335126אנֲמִֶיהָ
תזונתיים/מטבוליים

315869היפרקלצמיה
66666היפרקלמיה
1733125היפרוולמיה

36535היקפית בצקת
33835במשקל ירידה
2362במשקל עלייה

שריר-שלד
1384ברגליים התכווצויות

6מיאלגיה
עצַּבנִָי

521חרֲדָהָ
36565דּכִָאֹון

1118101513סחְרַחֹורתֶ
262בסמים תלות

531היפרטוניה
6364שינה נדודי

333125פרסתזיה
62סחְרַחֹורתֶ

הנשימה מערכת

533ּברְֹונכִיטִיס
1610189בשיעול עלייה

1931137נׁשְִימהָ קֹוצרֶ
3324271523הלַֹועַ דלַקֶתֶ

5הנשימה בדרכי הפרעה
1061169נזלת
5232הגַתַ דלַקֶתֶ
ונספחים עור

13835גירוד
3533פריחה
מיוחדים חושים

263אמבליופיה
3633עיניים הפרעת
293טעם סטיית

Urogenital
6332להדביק השתן דרכי

56666כליות ספיקת אי

שיווק לאחר ניסיון
:דווחו הבאות הלוואי תופעות
, קיימת התקפים פעילות בלי או עם, בחולים מתרחשים התקפים כי דווח: נוירולוגיות תגובות

 עלייה דווחה, קיימת התקפים פעילות עם בחולים. ורידי תוך או הפה דרך לבוקרניטין המקבלים
.ההתקפים חומרת או/ו בתדירות

)אזהרותראה( וסמפונות גרון בצקת, אנפילקסיס: יתר רגישות תגובות
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יתר מינון
 ידי על מהפלזמה בקלות מוסרLevocarnitine . לבוקרניטין של יתר ממנת רעילות על דיווחים היו לא

 של50הפה דרך-LD וה ג"ק/גרם5.4  הוא בחולדותlevocarnitine  של50ורידי תוך-LD ה. דיאליזה
levocarnitineשל גדולים מינונים. ג"ק/גרם19.2  הוא בעכברים  levocarnitineלגרום עלולים 

.לשלשולים

.ורידי תוך ניתנת הזרקה®קרניטור וניהול מינון

מטבוליות הפרעות
 קרובות לעתים. בעירוי או דקות2-3  של איטית בולוס בהזרקת הניתן ג"ק/ג"מ50  הוא המומלץ המינון
 השעות24  במהלך ערך שווה מנה ולאחריה, חמור מטבולי משבר עם בחולים העמסה מנת ניתנת

 הזרקה ידי על או עירוי ידי על אוq6h  מ פחות לא ולעולםq4h,  אוq3h  להינתן צריך זה. הבאות
 עשוי שהטיפול כפי או ג"ק/ג"מ50  של בטווח להיות מומלצים הבאים היומיים המינונים כל. לווריד
.ג"ק/ג"מ300  היה שניתן ביותר הגבוה המינון. לדרוש

וחודשי שבועי מעקב גם מומלץ. זה פרנטרלי טיפול התחלת לפני בפלזמה קרניטין ריכוז לקבל מומלץ
 החופשי הקרניטין ריכוז( בפלזמה קרניטין ריכוזי, חיוניים סימנים, בדם כימיה לכלול צריך זה ניטור.

.כללי קליני ומצב) ליטר/מיקרומול-60 ל35  בין להיות צריך בפלזמה

בהמודיאליזהESRD  חולי
 דקות2-3  של איטית בולוס כהזרקת יבש גוף משקל ג"ק/ג"מ10-20  הוא המומלץ ההתחלתי המינון

( נמוך ריכוז ידי על להתבצע עשויה הטיפול התחלת. דיאליזה מפגש כל לאחר הוורידי ההחזר לקו
 התאמות). ליטר/מיקרומול(40-50  מהנורמלי הנמוך בפלזמהlevocarnitine  של) דיאליזה טרום

 במינון התאמות לבצע וניתן), דיאליזה טרום( הלבוקרניטין ריכוזי ידי על מונחות להיות צריכות במינון
.לטיפול הרביעי או השלישי בשבוע כבר) דיאליזה לאחר ג"ק/ג"מ-5 ל למשל( מטה כלפי

 בכל, מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור חזותית הפרנטרליים התרופה מוצרי את לבדוק יש
.זאת מאפשרים והמיכל שהתמיסה פעם

ויציבות תאימות
 או0.9%  כלוריד נתרן של פרנטרליות בתמיסות מעורבת היא כאשר ויציבה תואמת ההזרקה®קרניטור

"מ/ג"מ(8.0  ל"מ500 /ג"מ-4200 ל) ל"מ/ג"מ(0.5  ל"מ500 /ג"מ250  בין הנעים בריכוזים חלבון רינגר
PVC. פלסטיק בשקיות שעות24  עד) צלזיוס מעלות(25 . החדר בטמפרטורת ומאוחסנת) ל

מסופק איך
 יחיד במינון בקבוקונים ל"מ5  לכל גרם-1 ב זמינה  זריקהNDC( .)54482-147-01 קרניטור®קרניטור
 הזרקה בקבוקוןlevocarnitine( ® Biosciences, Inc. Leadiant(קרטון לכל בקבוקונים5  של באריזה

 )levocarnitine(ידי על מופץ ל"מ5

 בשימוש שאינו חלק השלךUSP.  ראה). צלזיוס מעלות(25  מבוקרת חדר בטמפרטורת בקבוקונים אחסן
.משמר חומר מכיל אינו שהתכשיר מכיוון, שנפתח בקבוקון של

6,429,2306,696,493; ; ב"בארה6,335,369 ' מס פטנט

Rx. רק
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