
CARNITOR®(levocarnitină) Injectare 1 g pe flacon de 5 ml DOAR 
PENTRU UTILIZARE INTRAVENOSĂ.

DESCRIERE
CARNITOR®(levocarnitina) este o moleculă purtătoare în transportul acizilor grași cu lanț lung prin 
membrana mitocondrială interioară.

Denumirea chimică a levocarnitinei este 3-carboxi-2(R)-hidroxi-N,N,N-trimetil-1-
propanaminiu, sare interioară. Levocarnitina este o pulbere albă cristalină, higroscopică. 
Este ușor solubil în apă, alcool fierbinte și insolubil în acetonă. Rotația specifică a 
levocarnitinei este între -29° și -32°. Structura sa chimică este:
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Formulă empirică:
Greutate moleculară:

C7H15NU3

161,20

CARNITOR®(levocarnitină) Injecția este o soluție apoasă sterilă care conține 1 g de 
levocarnitină per flacon de 5 ml. pH-ul este ajustat la 6,0 - 6,5 cu acid clorhidric sau 
hidroxid de sodiu.

FARMACOLOGIE CLINICĂ
CARNITOR®(levocarnitina) este o substanță naturală necesară în metabolismul energetic al 
mamiferelor. S-a demonstrat că facilitează intrarea acizilor grași cu lanț lung în mitocondriile 
celulare, oferind astfel substrat pentru oxidare și producția ulterioară de energie. Acizii grași sunt 
utilizați ca substrat energetic în toate țesuturile, cu excepția creierului. În mușchiul scheletic și 
cardiac, acizii grași sunt principalul substrat pentru producerea de energie.

Deficitul sistemic primar de carnitină se caracterizează prin concentrații scăzute de levocarnitină în 
plasmă, RBC și/sau țesuturi. Nu a fost posibil să se determine care simptome se datorează deficienței de 
carnitină și care se datorează unei acidemii organice subiacente, deoarece este de așteptat ca 
simptomele ambelor anomalii să se amelioreze cu CARNITOR.®. Literatura de specialitate raportează că 
carnitina poate promova excreția excesului de acizi organici sau grași la pacienții cu defecte în 
metabolismul acizilor grași și/sau acidopatii organice specifice care bioacumulează esteri acilCoA.1-6

Deficitul secundar de carnitină poate fi o consecință a erorilor înnăscute de metabolism sau a 
unor factori iatrogeni precum hemodializa. CARNITOR®poate atenua anomaliile metabolice ale 
pacienților cu erori înnăscute care au ca rezultat acumularea de acizi organici toxici. Condițiile 
pentru care acest efect a fost demonstrat sunt:   aciduria glutaric II, aciduria metil malonic, 
acidemia propionică și deficitul de acilCoA dehidrogenază grasă cu lanț mediu.7,8

Autointoxicația apare la acești pacienți din cauza acumulării de compuși acilCoA care perturbă 
metabolismul intermediar. Hidroliza ulterioară a compusului acilCoA la acidul său liber duce la 
acidoză care poate pune viața în pericol. Levocarnitina elimină compusul acilCoA prin formarea 
acilcarnitinei, care este rapid excretată. Deficitul de carnitină este definit din punct de vedere 
biochimic ca concentrații plasmatice anormal de scăzute de carnitină liberă, mai puțin de 20 µmol/L 
la o săptămână după termen și poate fi asociată cu un nivel scăzut de țesut și/sau urină.
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concentratii. În plus, această afecțiune poate fi asociată cu un raport al concentrației plasmatice de 
acilcarnitină/levocarnitină mai mare de 0,4 sau cu concentrații anormal de crescute de acilcarnitină 
în urină. La prematuri și nou-născuți, deficiența secundară este definită ca concentrații plasmatice 
de levocarnitină sub concentrațiile normale legate de vârstă.

Pacienții cu boală renală terminală (IRST) care fac hemodializă de întreținere pot avea concentrații 
plasmatice scăzute de carnitină și un raport crescut de acilcarnitină/carnitină din cauza aportului redus 
de carne și produse lactate, sintezei renale reduse și pierderi dialitice. Anumite afecțiuni clinice comune la 
pacienții cu hemodializă, cum ar fi starea de rău, slăbiciunea musculară, cardiomiopatia și aritmiile 
cardiace pot fi legate de metabolismul anormal al carnitinei.

Studii farmacocinetice și clinice cu CARNITOR®au arătat că administrarea de levocarnitină la 
pacienții cu IRST aflați în hemodializă are ca rezultat creșterea concentrațiilor plasmatice de 
levocarnitină.

FARMACOCINETICĂ
Într-un studiu de biodisponibilitate relativă pe 15 voluntari bărbați adulți sănătoși, CARNITOR®S-a 
constatat că tabletele sunt bioechivalente cu CARNITOR®Soluție orală. După 4 zile de administrare 
cu 6 comprimate de CARNITOR®330 mg bid sau 2 g de CARNITOR®soluție orală bid, concentrația 
maximă în plasmă (Cmax) a fost de aproximativ 80 µmol/L și timpul până la concentrația plasmatică 
maximă (Tmax) a avut loc la 3,3 ore.

Profilele concentrației plasmatice ale levocarnitinei după o doză lentă de 3 minute în bolus intravenos de 20 
mg/kg de CARNITOR®au fost descrise printr-un model cu două compartimente. După o singură administrare iv, 
aproximativ 76% din doza de levocarnitină a fost excretată prin urină în intervalul 0-24 ore. Folosind 
concentrațiile plasmatice necorectate pentru levocarnitină endogenă, timpul de înjumătățire plasmatică prin 
distribuție a fost de 0,585 ore și timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare aparent a fost de 17,4 ore.

Biodisponibilitatea absolută a levocarnitinei din cele două formulări orale ale CARNITOR®, calculat 
după corecția pentru concentrațiile plasmatice endogene circulante ale levocarnitinei, a fost de 15,1 
± 5,3% pentru CARNITOR®Tablete și 15,9 ± 4,9% pentru CARNITOR®Soluție orală.

Clearance-ul corporal total al levocarnitinei (doză/ASC inclusiv concentrațiile endogene inițiale) a 
fost o medie de 4,00 l/h.

Levocarnitina nu s-a legat de proteinele plasmatice sau albumină atunci când a fost testată la orice 
concentrație sau cu nicio specie, inclusiv la om.9

Într-un studiu de 9 săptămâni, 12 pacienți cu BRST supuși hemodializei timp de cel puțin 6 luni au primit 
CARNITOR®20 mg/kg de trei ori pe săptămână după dializă. Înainte de inițierea CARNITOR®

tratament, concentrațiile plasmatice medii ale levocarnitinei au fost de aproximativ 20 µmol/L 
înainte de dializă și de 6 µmol/L după dializă. Tabelul rezumă datele farmacocinetice (media ± SD 
µmol/L) după prima doză de CARNITOR®iar dupa 8 saptamani de CARNITOR®terapie.

N=12 De bază O singura doza 8 saptamani

Cmax - 1139 ± 240 1190 ± 270
Jgheab (pre-dializă, pre-doză) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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După o săptămână de CARNITOR®(3 doze), toți pacienții au avut concentrații minime 
între 54 și 180 µmol/L (normal 40-50 µmol/L) și concentrațiile au rămas relativ stabile 
sau au crescut pe parcursul studiului.

Într-un studiu similar la pacienții cu IRST cărora li s-a administrat și CARNITOR 20 mg/kg®De 3 ori pe 
săptămână după hemodializă, concentrațiile medii de levocarnitină pre-dializă la 12 și 24 de săptămâni 
au fost de 189 (N=25) și, respectiv, 243 (N=23) µmol/L.

Într-un studiu de variație a dozelor la pacienții cu IRST supuși hemodializei, pacienții au primit 10, 20 sau 
40 mg/kg CARNITOR®De 3 ori pe săptămână după dializă (N~30 pentru fiecare grup de doză). Media ± SD 
concentrațiile minime de levocarnitină (µmol/L) în funcție de doză după 12 și 24 de săptămâni de terapie 
sunt rezumate în tabel.

12 săptămâni 24 de săptămâni

10 mg/kg 116 ± 69 148 ± 50
20 mg/kg 210 ± 58 240 ± 60
40 mg/kg 371 ± 111 456 ± 162

În timp ce eficacitatea lui CARNITOR®a fost demonstrată creșterea concentrațiilor de carnitină la 
pacienții cu IRST care fac dializă, nu au fost determinate efectele carnitinei suplimentare asupra 
semnelor și simptomelor deficienței de carnitină și asupra rezultatelor clinice la această populație.

METABOLISM ȘI EXCREȚIE
Într-un studiu de farmacocinetică în care cinci voluntari bărbați adulți normali au primit o doză orală de [3

H-metil]-L-carnitină după 15 zile de o dietă bogată în carnitină și supliment suplimentar de carnitină, 58 
până la 65% din doza radioactivă administrată a fost recuperată în urină și fecale în 5 până la 11 zile. 
Concentrația maximă de [3H-metil]-L-carnitina în ser a apărut de la 2,0 până la 4,5 ore după 
administrarea medicamentului. Principalii metaboliți găsiți au fost N-oxidul de trimetilamină, în principal 
în urină (8% până la 49% din doza administrată) și [3H]-γ-butirobetaină, în principal în fecale (0,44% până 
la 45% din doza administrată). Excreția urinară a levocarnitinei a fost de aproximativ 4 până la 8% din 
doză. Excreția fecală a carnitinei totale a fost mai mică de 1% din doza administrată.10

După atingerea stării de echilibru după 4 zile de administrare orală a CARNITOR®Tablete (1980 mg o dată la 12 
ore) sau soluție orală (2000 mg o dată pe 12 ore) la 15 voluntari de sex masculin sănătoși, excreția urinară 
medie a levocarnitinei în timpul unui singur interval de dozare (12 ore) a fost de aproximativ 9% din doza 
administrată oral (necorectată pentru excreția urinară endogenă) .

INDICAȚII ȘI UTILIZARE
Pentru tratamentul acut și cronic al pacienților cu o eroare înnăscută a metabolismului care are ca 
rezultat deficit secundar de carnitină.

Pentru prevenirea și tratamentul deficienței de carnitină la pacienții cu boală renală în stadiu 
terminal care fac dializă.

CONTRAINDICAȚII
Nu stie nimeni.

3

ID de referință: 4249914



AVERTIZĂRI
Reacții de hipersensibilitate
După administrarea CARNITOR, au fost raportate reacții de hipersensibilitate grave, 
inclusiv anafilaxie, edem laringian și bronhospasm, mai ales la pacienții cu boală renală în 
stadiu terminal care fac dializă. Unele reacții au apărut în câteva minute după 
administrarea intravenoasă a CARNITOR.

Dacă apare o reacție severă de hipersensibilitate, întrerupeți tratamentul cu CARNITOR și începeți 
tratamentul medical adecvat. Luați în considerare riscurile și beneficiile readministrarii CARNITOR la   
pacienți individuali în urma unei reacții severe. Dacă se ia decizia de a readministra produsul, monitorizați 
pacienții pentru a reapariția semnelor și simptomelor unei reacții severe de hipersensibilitate.

PRECAUȚII
General
Siguranța și eficacitatea levocarnitinei orale nu au fost evaluate la pacienții cu insuficiență 
renală. Administrarea cronică a dozelor mari de levocarnitină orală la pacienții cu funcție renală 
sever compromisă sau la pacienții cu IRST aflați pe dializă poate duce la acumularea de 
metaboliți potențial toxici, trimetilamină (TMA) și trimetilamină-N-oxid (TMAO), deoarece acești 
metaboliți sunt în mod normal. excretat prin urină.

Interacțiuni medicamentoase

Au fost observate rapoarte de creștere a INR odată cu utilizarea warfarinei. Se recomandă ca valorile INR 
să fie monitorizate la pacienții aflați în tratament cu warfarină după inițierea tratamentului cu 
levocarnitină sau după ajustarea dozei.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii
Testele de mutagenitate efectuate înSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, și 
Schizosaccharomyces pombeindică faptul că levocarnitina nu este mutagenă. Nu au fost efectuate studii 
pe termen lung pe animale pentru a evalua potențialul carcinogen al levocarnitinei.

Sarcina
Studiile de reproducere au fost efectuate la șobolani și iepuri la doze de până la 3,8 ori mai mari decât 
doza umană, pe baza suprafeței, și nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității sau de afectare a 
fătului din cauza CARNITOR.®. Cu toate acestea, nu există studii adecvate și bine controlate la femeile 
însărcinate.

Deoarece studiile de reproducere la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul uman, acest medicament 
trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

Mamele care alăptează
Suplimentarea cu levocarnitină la mamele care alăptează nu a fost studiată în mod specific.

Studiile la vacile de lapte indică faptul că concentrația de levocarnitină în lapte este crescută în urma 
administrării exogene a levocarnitinei. La mamele care alăptează care primesc levocarnitină, orice 
risc pentru copilul aportului excesiv de carnitină trebuie să fie cântărit în raport cu beneficiile 
suplimentării cu levocarnitină pentru mamă. Se poate lua în considerare întreruperea alăptării sau a 
tratamentului cu levocarnitină.
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Utilizare pediatrică

Vezi Dozare și administrare.

REACTII ADVERSE
Experiență în studii clinice
Au fost observate greață și vărsături tranzitorii.
miros, greață și gastrită. O incidență a acestor reacții este dificil de estimat din cauza 
efectelor confuze ale patologiei de bază.

Reacțiile adverse mai puțin frecvente sunt organismul

Tabelul de mai jos enumeră evenimentele adverse care au fost raportate în două studii dublu-orb, controlate 
cu placebo, la pacienți cu hemodializă cronică. Evenimentele care au loc la ≥5% sunt raportate fără a ține cont 
de cauzalitate.

Evenimente adverse cu o frecvență ≥5%, indiferent de cauzalitatea sistemului corporal

Placebo
(n=63)

Levocarnitina
10 mg (n=34)

Levocarnitina
20 mg (n=62)

Levocarnitina
40 mg (n=34)

Levocarnitina 10,
20 și 40 mg

(n=130)
Corpul ca întreg

Durere abdominală 17 21 5 6 9
Vătămare accidentală 10 12 8 12 10
Reactie alergica 5 6 2
Astenie 8 9 8 12 9
Dureri de spate 10 9 8 6 8
Dureri în piept 14 6 15 12 12
Febră 5 6 5 12 7
Sindromul gripal 40 15 27 29 25
Durere de cap 16 12 37 3 22
Infecţie 17 15 10 24 15
Reacție la locul injectării 59 38 27 38 33
Durere 49 21 32 35 30

Cardiovascular
Aritmie 5 3 3 2
Fibrilatie atriala 2 6 2
Cardiovascular
tulburare

6 3 5 6 5

Electrocardiogramă
anormal

3 6 2

hemoragie 6 9 2 3 4
Hipertensiune 14 18 21 21 20
Hipotensiune 19 15 19 3 14
Palpitații 3 8 5
tahicardie 5 6 5 9 6
Tulburare vasculară 2 2 6 2

Digestiv
anorexie 3 3 5 6 5
Constipație 6 3 3 3 3
Diaree 19 9 10 35 16
Dispepsie 10 9 6 5
Gastrointestinal
tulburare

2 3 6 2

Melena 3 6 2
Greaţă 10 9 5 12 8
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Atonia stomacului 5
Vărsături 16 9 16 21 15

Sistemul endocrin
Tulburare de paratiroidă 2 6 2 6 4

Hemic/limfatic
Anemie 3 3 5 12 6

Metabolice/Nutriționale
Hipercalcemie 3 15 8 6 9
Hiperkaliemie 6 6 6 6 6
Hipervolemie 17 3 3 12 5
Edem periferic 3 6 5 3 5
Scăderea în greutate 3 3 8 3 5
Creștere în greutate 2 3 6 2

Musculo-scheletice
Crampe la picioare 13 8 4
mialgie 6

Agitat
Anxietate 5 2 1
Depresie 3 6 5 6 5
Ameţeală 11 18 10 15 13
Dependenta de droguri 2 6 2
hipertonie 5 3 1
Insomnie 6 3 6 4
Parestezii 3 3 3 12 5
Vertij 6 2

Respirator
Bronşită 5 3 3
Creșterea tusei 16 10 18 9
Dispneea 19 3 11 3 7
Faringită 33 24 27 15 23
Tulburare respiratorie 5
Rinite 10 6 11 6 9
Sinuzita 5 2 3 2

Piele și anexe
Prurit 13 8 3 5
Eczemă 3 5 3 3

Simțuri speciale
Ambliopia 2 6 3
Tulburare oculară 3 6 3 3
Perversia gustului 2 9 3

Urogenital
Infectarea tractului urinar 6 3 3 2
Insuficiență renală 5 6 6 6 6

Experiență post-marketing
Au fost raportate următoarele reacții adverse:

Reacții neurologice: S-a raportat că apar convulsii la pacienții, cu sau fără activitate convulsivă 
preexistentă, cărora li se administrează fie levocarnitină orală, fie intravenoasă. La pacienții cu activitate 
preexistentă a convulsiilor, a fost raportată o creștere a frecvenței și/sau a severității convulsiilor.

Reacții de hipersensibilitate: Anafilaxie, edem laringian și bronhospasm (veziAVERTIZĂRI)
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Supradozaj
Nu au existat raportări de toxicitate din supradozajul cu levocarnitină. Levocarnitina este ușor 
îndepărtată din plasmă prin dializă. LD intravenos50de levocarnitină la șobolani este de 5,4 g/kg și 
LD orală50de levocarnitină la șoareci este de 19,2 g/kg. Dozele mari de levocarnitină pot provoca 
diaree.

DOZAJ SI ADMINISTRARE CARNITOR®Injecția se 
administrează intravenos.

Tulburări metabolice
Doza recomandată este de 50 mg/kg administrată sub formă de injecție lentă în bolus de 2-3 minute sau prin 
perfuzie. Adesea, la pacienții cu criză metabolică severă se administrează o doză de încărcare, urmată de o doză 
echivalentă în următoarele 24 de ore. Trebuie administrat o dată la 3 ore sau o dată la 4 ore și niciodată mai puțin de 
o dată la 6 ore, fie prin perfuzie, fie prin injecție intravenoasă. Se recomandă ca toate dozele zilnice ulterioare să fie în 
intervalul de 50 mg/kg sau după cum poate necesita terapia. Cea mai mare doză administrată a fost de 300 mg/kg.

Se recomandă obținerea unei concentrații plasmatice de carnitină înainte de începerea acestei terapii 
parenterale. Se recomandă, de asemenea, monitorizarea săptămânală și lunară. Această monitorizare ar trebui 
să includă elementele chimice ale sângelui, semnele vitale, concentrațiile plasmatice de carnitină (concentrația 
plasmatică de carnitină liberă trebuie să fie între 35 și 60 µmol/L) și starea clinică generală.

Pacienții cu BRST în hemodializă
Doza inițială recomandată este de 10-20 mg/kg greutate corporală uscată sub formă de injecție lentă în 
bolus de 2-3 minute în linia de întoarcere venoasă după fiecare ședință de dializă. Inițierea terapiei poate 
fi determinată de concentrațiile plasmatice minime (predializă) de levocarnitină care sunt sub normal 
(40-50 µmol/L). Ajustările dozei trebuie ghidate de concentrațiile minime (predializă) de levocarnitină, iar 
ajustările în scădere ale dozei (de exemplu, la 5 mg/kg după dializă) pot fi făcute încă din a treia sau a 
patra săptămână de terapie.

Produsele medicamentoase administrate parenteral trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și 
decolorare înainte de administrare, ori de câte ori soluția și recipientul permit.

COMPATIBILITATE ȘI STABILITATE
CARNITOR®Injecția este compatibilă și stabilă atunci când este amestecată în soluții parenterale de 
clorură de sodiu 0,9% sau Ringer lactat în concentrații cuprinse între 250 mg/500 ml (0,5 mg/ml) și 4200 
mg/500 ml (8,0 mg/ml) și depozitată la temperatura camerei. (25°C) până la 24 de ore în pungi de plastic 
PVC.

CUM SE Aprovizionează

CARNITOR®(levocarnitină) Injecția este disponibilă în flacoane cu doză unică de 1 g per 5 ml ambalate 5 
flacoane per cutie (NDC 54482-147-01). CARNITOR®(levocarnitină) Flacon de 5 ml injectabil este distribuit 
de Leadiant Biosciences, Inc.

A se păstra flacoanele la temperatura camerei controlată (25°C). Vezi USP. Aruncați porțiunea neutilizată dintr-
un flacon deschis, deoarece formularea nu conține conservanți.

Brevetele SUA nr. 6.335.369; 6.429.230; 6.696.493

Doar Rx.
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