
CARNITOR®(levokarnitin) Injektion 1 g per 5 ml injektionsflaska 
ENDAST FÖR INTRAVENÖS ANVÄNDNING.

BESKRIVNING
CARNITOR®(levokarnitin) är en bärarmolekyl i transporten av långkedjiga fettsyror över det 
inre mitokondriella membranet.

Det kemiska namnet på levokarnitin är 3-karboxi-2(R)-hydroxi-N,N,N-trimetyl-1-
propanaminium, inre salt. Levocarnitin är ett vitt kristallint, hygroskopiskt pulver. Det är 
lättlösligt i vatten, varm alkohol och olösligt i aceton. Den specifika rotationen av 
levokarnitin är mellan -29° och -32°. Dess kemiska struktur är:

HO H
C

CH2
+ -(CH ) N3 3 CH COO2

Empirisk formel:
Molekylvikt:

C7H15NEJ3
161,20

CARNITOR®(levokarnitin) Injektion är en steril vattenlösning som innehåller 1 g 
levokarnitin per 5 ml injektionsflaska. pH justeras till 6,0 - 6,5 med saltsyra eller 
natriumhydroxid.

KLINISK FARMAKOLOGI
CARNITOR®(levokarnitin) är ett naturligt förekommande ämne som krävs i däggdjurs 
energimetabolism. Det har visat sig underlätta långkedjiga fettsyror inträde i cellulära 
mitokondrier, och därigenom leverera substrat för oxidation och efterföljande 
energiproduktion. Fettsyror används som energisubstrat i alla vävnader utom hjärnan. I 
skelett- och hjärtmuskler är fettsyror det huvudsakliga substratet för energiproduktion.

Primär systemisk karnitinbrist kännetecknas av låga koncentrationer av levokarnitin i plasma, RBC och/
eller vävnader. Det har inte varit möjligt att avgöra vilka symtom som beror på karnitinbrist och vilka som 
beror på en underliggande organisk acidemi, eftersom symtom på båda abnormiteterna kan förväntas 
förbättras med CARNITOR®. Litteraturen rapporterar att karnitin kan främja utsöndringen av överskott 
av organiska eller fettsyror hos patienter med defekter i fettsyrametabolismen och/eller specifika 
organiska acidopatier som bioackumulerar acylCoA-estrar.1-6

Sekundär karnitinbrist kan vara en konsekvens av medfödda metabolismfel eller 
iatrogena faktorer som hemodialys. CARNITOR®kan lindra metabola abnormiteter hos 
patienter med medfödda fel som resulterar i ackumulering av giftiga organiska syror. 
Tillstånd för vilka denna effekt har visats är: glutarsyrauri II, metylmalonsyrauri, 
propionsyraemi och medelkedjig fettacylCoA-dehydrogenasbrist.7,8

Autointoxication inträffar hos dessa patienter på grund av ackumulering av acylCoA-föreningar 
som stör intermediär metabolism. Den efterföljande hydrolysen av acylCoA-föreningen till dess 
fria syra resulterar i acidos som kan vara livshotande. Levocarnitin rensar acylCoA-föreningen 
genom bildning av acylkarnitin, som snabbt utsöndras. Karnitinbrist definieras biokemiskt som 
onormalt låga plasmakoncentrationer av fritt karnitin, mindre än 20 µmol/L en vecka efter 
termin och kan vara associerad med låg vävnad och/eller urin
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koncentrationer. Vidare kan detta tillstånd vara associerat med ett plasmakoncentrationsförhållande av 
acylkarnitin/levokarnitin som är större än 0,4 eller onormalt förhöjda koncentrationer av acylkarnitin i 
urinen. Hos för tidigt födda barn och nyfödda definieras sekundär brist som plasmakoncentrationer av 
levokarnitin under åldersrelaterade normala koncentrationer.

Patienter med njursjukdom i slutstadiet (ESRD) på underhållshemodialys kan ha låga 
plasmakarnitinkoncentrationer och ett ökat förhållande av acylkarnitin/karnitin på grund av minskat 
intag av kött och mejeriprodukter, minskad njursyntes och dialytiska förluster. Vissa kliniska 
tillstånd som är vanliga hos hemodialyspatienter såsom sjukdomskänsla, muskelsvaghet, 
kardiomyopati och hjärtarytmier kan vara relaterade till onormal karnitinmetabolism.

Farmakokinetiska och kliniska studier med CARNITOR®har visat att administrering av 
levokarnitin till ESRD-patienter i hemodialys resulterar i ökade plasmakoncentrationer av 
levokarnitin.

FARMAKOKINETIK
I en relativ biotillgänglighetsstudie på 15 friska vuxna frivilliga män, CARNITOR®Tabletter visade sig 
vara bioekvivalenta med CARNITOR®Oral lösning. Efter 4 dagars dosering med 6 tabletter 
CARNITOR®330 mg två gånger dagligen eller 2 g CARNITOR®oral lösning två gånger, den maximala 
plasmakoncentrationen (Cmax) var cirka 80 µmol/L och tiden till maximal plasmakoncentration (Tmax) 
inträffade efter 3,3 timmar.

Plasmakoncentrationsprofilerna för levokarnitin efter en långsam 3 minuters intravenös bolusdos på 20 
mg/kg CARNITOR®beskrevs av en tvåkammarmodell. Efter en enkel intravenös administrering 
utsöndrades cirka 76 % av levokarnitindosen i urinen under 0-24 timmarsintervallet. Vid användning av 
plasmakoncentrationer okorrigerade för endogent levokarnitin var den genomsnittliga halveringstiden 
för distribution 0,585 timmar och den genomsnittliga skenbara terminala eliminationshalveringstiden var 
17,4 timmar.

Den absoluta biotillgängligheten av levokarnitin från de två orala formuleringarna av CARNITOR®, 
beräknat efter korrigering för cirkulerande endogena plasmakoncentrationer av levokarnitin, var 
15,1 ± 5,3 % för CARNITOR®Tabletter och 15,9 ± 4,9 % för CARNITOR®Oral lösning.

Totalt kroppsclearance av levokarnitin (dos/AUC inklusive endogena baslinjekoncentrationer) var i 
genomsnitt 4,00 l/timme.

Levokarnitin var inte bundet till plasmaprotein eller albumin när det testades i någon koncentration eller 
med någon art inklusive människan.9

I en 9-veckors studie fick 12 ESRD-patienter som genomgick hemodialys i minst 6 månader 
CARNITOR®20 mg/kg tre gånger i veckan efter dialys. Före initiering av CARNITOR®

behandling var genomsnittliga plasmakoncentrationer av levokarnitin cirka 20 µmol/L före dialys 
och 6 µmol/L efter dialys. Tabellen sammanfattar farmakokinetiska data (medelvärde ± SD µmol/L) 
efter den första dosen av CARNITOR®och efter 8 veckors CARNITOR®terapi.

N=12 Baslinje En dos 8 veckor
Cmax - 1139 ± 240 1190 ± 270
Tråg (fördialys, fördos) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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Efter en veckas CARNITOR®behandling (3 doser), alla patienter hade dalkoncentrationer 
mellan 54 och 180 µmol/L (normala 40-50 µmol/L) och koncentrationerna förblev relativt 
stabila eller ökade under studiens gång.

I en liknande studie på ESRD-patienter som också fick 20 mg/kg CARNITOR®3 gånger per vecka 
efter hemodialys, 12- och 24-veckors genomsnittliga levokarnitinkoncentrationer före dialys (dala) 
var 189 (N=25) respektive 243 (N=23) µmol/L.

I en dosvarierande studie på ESRD-patienter som genomgick hemodialys fick patienterna 10, 20 
eller 40 mg/kg CARNITOR®3 gånger per vecka efter dialys (N~30 för varje dosgrupp). Medelvärde ± 
SD dalkoncentrationer av levokarnitin (µmol/L) efter dos efter 12 och 24 veckors behandling 
sammanfattas i tabellen.

12 veckor 24 veckor
10 mg/kg 116 ± 69 148 ± 50
20 mg/kg 210 ± 58 240 ± 60
40 mg/kg 371 ± 111 456 ± 162

Medan effekten av CARNITOR®att öka karnitinkoncentrationerna hos patienter med 
ESRD som genomgår dialys har visats, effekterna av kompletterande karnitin på tecken 
och symtom på karnitinbrist och på kliniska resultat i denna population har inte 
fastställts.

METABOLISM OCH EXKRETION
I en farmakokinetisk studie där fem normala vuxna manliga frivilliga fick en oral dos av [3H-metyl]-L-
karnitin efter 15 dagars diet med hög karnitin och ytterligare karnitintillskott återfanns 58 till 65 % 
av den administrerade radioaktiva dosen i urinen och avföringen på 5 till 11 dagar. Maximal 
koncentration av [3H-metyl]-L-karnitin i serum inträffade från 2,0 till 4,5 timmar efter 
läkemedelsadministrering. Huvudmetaboliter som hittades var trimetylamin N-oxid, främst i urin (8 
% till 49 % av den administrerade dosen) och [3H]-y-butyrobetain, främst i feces (0,44 % till 45 % av 
den administrerade dosen). Urinutsöndringen av levokarnitin var cirka 4 till 8 % av dosen. Fekal 
utsöndring av totalt karnitin var mindre än 1 % av den administrerade dosen.10

Efter att ha uppnått steady state efter 4 dagars oral administrering av CARNITOR®Tabletter (1980 
mg q12h) eller oral lösning (2000 mg q12h) till 15 friska frivilliga män, den genomsnittliga 
urinutsöndringen av levokarnitin under ett engångsdoseringsintervall (12h) var cirka 9% av den 
oralt administrerade dosen (okorrigerad för endogen urinutsöndring) .

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING
För akut och kronisk behandling av patienter med medfödda metabolismfel som resulterar 
i sekundär karnitinbrist.

För förebyggande och behandling av karnitinbrist hos patienter med njursjukdom i slutstadiet 
som genomgår dialys.

KONTRAINDIKATIONER
Ingen känd.

3

Referens-ID: 4249914



VARNINGAR
Överkänslighetsreaktioner
Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, larynxödem och bronkospasm har 
rapporterats efter administrering av CARNITOR, främst hos patienter med njursjukdom i 
slutstadiet som genomgår dialys. Vissa reaktioner inträffade inom några minuter efter 
intravenös administrering av CARNITOR.

Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår, avbryt behandlingen med CARNITOR och påbörja 
lämplig medicinsk behandling. Överväg riskerna och fördelarna med att åter administrera CARNITOR till 
enskilda patienter efter en allvarlig reaktion. Om beslut fattas om att administrera produkten igen, 
övervaka patienterna för återkommande tecken och symtom på en allvarlig överkänslighetsreaktion.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Allmän
Säkerheten och effekten av oralt levokarnitin har inte utvärderats hos patienter med 
njurinsufficiens. Kronisk administrering av höga doser oralt levokarnitin till patienter med 
allvarligt nedsatt njurfunktion eller till ESRD-patienter i dialys kan resultera i ackumulering av 
de potentiellt toxiska metaboliterna, trimetylamin (TMA) och trimetylamin-N-oxid (TMAO), 
eftersom dessa metaboliter normalt är utsöndras i urinen.

Läkemedelsinteraktioner

Rapporter om ökning av INR vid användning av warfarin har observerats. Det rekommenderas att 
INR-nivåer övervakas hos patienter på warfarinbehandling efter påbörjad behandling med 
levokarnitin eller efter dosjusteringar.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet
Mutagenitetstester utförda iSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, och 
Schizosaccharomyces pombeindikerar att levokarnitin inte är mutagent. Inga långtidsstudier 
på djur har utförts för att utvärdera den karcinogena potentialen hos levokarnitin.

Graviditet
Reproduktionsstudier har utförts på råttor och kaniner i doser upp till 3,8 gånger den 
mänskliga dosen baserat på yta och har inte visat några tecken på nedsatt fertilitet eller fostret 
skada på grund av CARNITOR®. Det finns dock inga adekvata och välkontrollerade studier på 
gravida kvinnor.

Eftersom reproduktionsstudier på djur inte alltid förutsäger mänskligt svar, bör detta läkemedel endast 
användas under graviditet om det verkligen behövs.

Ammande mödrar
Levokarnitintillskott hos ammande mödrar har inte studerats specifikt.

Studier på mjölkkor tyder på att koncentrationen av levokarnitin i mjölk ökar efter 
exogen administrering av levokarnitin. Hos ammande mödrar som får levokarnitin 
måste eventuella risker för barnet med ett för stort karnitinintag vägas mot fördelarna 
med levokarnitintillskott för modern. Man kan överväga att avbryta omvårdnad eller 
levokarnitinbehandling.
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Pediatrisk användning

Se Dosering och administrering.

NEGATIVA REAKTIONER
Erfarenhet av kliniska prövningar
Övergående illamående och kräkningar har observerats.
lukt, illamående och gastrit. En förekomst av dessa reaktioner är svår att uppskatta på grund av de förvirrande 
effekterna av den underliggande patologin.

Mindre frekventa biverkningar är kroppen

Tabellen nedan listar de biverkningar som har rapporterats i två dubbelblinda, 
placebokontrollerade studier på patienter i kronisk hemodialys. Händelser som inträffar vid ≥5 % 
rapporteras utan hänsyn till kausalitet.

Biverkningar med en frekvens ≥5 % oavsett orsakssamband per kroppssystem

Placebo
(n=63)

Levokarnitin
10 mg (n=34)

Levokarnitin
20 mg (n=62)

Levokarnitin
40 mg (n=34)

Levokarnitin 10,
20 & 40 mg

(n=130)
Kroppen som helhet

Buksmärtor 17 21 5 6 9
Oavsiktlig skada 10 12 8 12 10
Allergisk reaktion 5 6 2
Asteni 8 9 8 12 9
Ryggont 10 9 8 6 8
Bröstsmärta 14 6 15 12 12
Feber 5 6 5 12 7
Influensasyndrom 40 15 27 29 25
Huvudvärk 16 12 37 3 22
Infektion 17 15 10 24 15
Reaktion på injektionsstället 59 38 27 38 33
Smärta 49 21 32 35 30

Kardiovaskulär
Arytmi 5 3 3 2
Förmaksflimmer 2 6 2
Kardiovaskulär
oordning

6 3 5 6 5

Elektrokardiogram
onormal

3 6 2

Blödning 6 9 2 3 4
Hypertoni 14 18 21 21 20
Hypotoni 19 15 19 3 14
Hjärtklappning 3 8 5
Takykardi 5 6 5 9 6
Vaskulär störning 2 2 6 2

Matsmältningskanalen

Anorexi 3 3 5 6 5
Förstoppning 6 3 3 3 3
Diarre 19 9 10 35 16
Dyspepsi 10 9 6 5
Gastrointestinala
oordning

2 3 6 2

Melena 3 6 2
Illamående 10 9 5 12 8
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Magsjuka 5
Kräkningar 16 9 16 21 15

Endokrina systemet
Paratyreoidea störning 2 6 2 6 4

Hemisk/lymfatisk
Anemi 3 3 5 12 6

Metaboliskt/Näringsmässigt

Hyperkalcemi 3 15 8 6 9
Hyperkalemi 6 6 6 6 6
Hypervolemi 17 3 3 12 5
Perifert ödem 3 6 5 3 5
Viktminskning 3 3 8 3 5
Viktökning 2 3 6 2

Muskuloskeletala
Benkramper 13 8 4
Muskelvärk 6

Nervös
Ångest 5 2 1
Depression 3 6 5 6 5
Yrsel 11 18 10 15 13
Narkotikaberoende 2 6 2
Hypertoni 5 3 1
Sömnlöshet 6 3 6 4
Parestesi 3 3 3 12 5
Vertigo 6 2

Andningsorgan

Bronkit 5 3 3
Hostökning 16 10 18 9
Dyspné 19 3 11 3 7
Faryngit 33 24 27 15 23
Andningsstörning 5
Rhinit 10 6 11 6 9
Bihåleinflammation 5 2 3 2

Hud Och Bihang
Klåda 13 8 3 5
Utslag 3 5 3 3

Särskilda sinnen
Amblyopi 2 6 3
Ögonstörning 3 6 3 3
Smakperversion 2 9 3

Urogenital
Urinvägsinfektion 6 3 3 2
Njursvikt 5 6 6 6 6

Erfarenhet efter marknadsföring
Följande biverkningar har rapporterats:
Neurologiska reaktioner: Anfall har rapporterats förekomma hos patienter, med eller utan redan existerande 
anfallsaktivitet, som får antingen oralt eller intravenöst levokarnitin. Hos patienter med redan existerande 
anfallsaktivitet har en ökning av anfallsfrekvens och/eller svårighetsgrad rapporterats.

Överkänslighetsreaktioner: Anafylaxi, larynxödem och bronkospasm (seVARNINGAR)
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ÖVERDOSERING
Det har inte förekommit några rapporter om toxicitet från överdosering av levokarnitin. 
Levokarnitin avlägsnas lätt från plasma genom dialys. Den intravenösa LD50av levokarnitin hos 
råttor är 5,4 g/kg och den orala LD50levokarnitin hos möss är 19,2 g/kg. Stora doser levokarnitin kan 
orsaka diarré.

DOSERING OCH ADMINISTRERING CARNITOR®

Injektion administreras intravenöst.

Metaboliska störningar
Den rekommenderade dosen är 50 mg/kg ges som en långsam 2-3 minuters bolusinjektion eller som infusion. Ofta 
ges en laddningsdos till patienter med svår metabolisk kris, följt av en ekvivalent dos under de följande 24 timmarna. 
Det ska administreras var tredje timme eller var fjärde timme och aldrig mindre än var 6 timmar antingen genom 
infusion eller genom intravenös injektion. Alla efterföljande dagliga doser rekommenderas att ligga inom intervallet 
50 mg/kg eller som terapi kan kräva. Den högsta administrerade dosen har varit 300 mg/kg.

Det rekommenderas att en plasmakoncentration av karnitin erhålls innan denna parenterala behandling 
påbörjas. Veckovis och månatlig övervakning rekommenderas också. Denna övervakning bör inkludera 
blodkemi, vitala tecken, plasmakoncentrationer av karnitin (koncentrationen av fritt karnitin i plasma bör 
vara mellan 35 och 60 µmol/L) och det allmänna kliniska tillståndet.

ESRD-patienter på hemodialys
Den rekommenderade startdosen är 10-20 mg/kg torr kroppsvikt som en långsam 2-3 minuters 
bolusinjektion i den venösa returledningen efter varje dialyssession. Initiering av behandlingen kan 
föranledas av dalkoncentrationer (pre-dialys) av levokarnitin i plasma som är under normala (40-50 
µmol/L). Dosjusteringar bör styras av lägsta (pre-dialys) levokarnitinkoncentrationer, och 
dosjusteringar nedåt (t.ex. till 5 mg/kg efter dialys) kan göras så tidigt som den tredje eller fjärde 
behandlingens vecka.

Parenterala läkemedelsprodukter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning 
före administrering, närhelst lösning och behållare tillåter.

KOMPATIBILITET OCH STABILITET
CARNITOR®Injektion är kompatibel och stabil när den blandas i parenterala lösningar av 
natriumklorid 0,9 % eller laktat Ringer i koncentrationer från 250 mg/500 ml (0,5 mg/ml) till 
4200 mg/500 ml (8,0 mg/ml) och förvaras i rumstemperatur. (25°C) i upp till 24 timmar i PVC-
plastpåsar.

HUR LEVERERAS
CARNITOR®(levokarnitin) Injektion finns tillgänglig i 1 g per 5 ml enkeldosflaskor förpackade med 5 
injektionsflaskor per kartong (NDC 54482-147-01). CARNITOR®(levocarnitine) Injection 5 mL injektionsflaska 
distribueras av Leadiant Biosciences, Inc.

Förvara injektionsflaskor vid kontrollerad rumstemperatur (25°C). Se USP. Kassera oanvänd del av en öppnad 
injektionsflaska, eftersom formuleringen inte innehåller något konserveringsmedel.

US patent nr 6 335 369; 6,429,230; 6,696,493

Endast Rx.
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