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قارورة لكل ليفوكارنيتين من غرام 1 على يحتوي معقم مائي محلول عن عبارة الحقن  )ليفوكارنيتين(®كارنيتر

هيدروكسيد أو الهيدروكلوريك حمض باستخدام 6.5 - 6.0 إلى الهيدروجيني األس ضبط يتم مل. 5 سعة

الصوديوم.

السريريةالصيدلة
األحماض دخول يسهل أنه ثبت لقد الثدييات. في الطاقة استقالب في ومطلوبة طبيعية مادة .هو ®كارنيتر

الالحق. الطاقة وإنتاج لألكسدة الركيزة توفير وبالتالي الخلوية ، الميتوكوندريا في السلسلة طويلة الدهنية

العظمي الهيكل عضالت في الدماغ. باستثناء األنسجة جميع في للطاقة كركيزة الدهنية األحماض تستخدم

( )levocarnitineالطاقةإلنتاج األساسية الركيزة الدهنية األحماض تعتبر والقلب ،

الدم كرات أو   /والبالزما في الليفوكارنيتين من منخفضة بتركيزات األساسي الجهازي الكارنيتين نقص يتميز

األعراض وأي الكارنيتين نقص عن ناتجة األعراض أي تحديد الممكن من يكن لم األنسجة. أو   /والحمراء

تشير . ®كارنيتورمع التشوهين كال أعراض تتحسن أن المتوقع من حيث أساسية ، عضوية حموضة عن ناجمة

الذين المرضى في الزائدة الدهنية أو العضوية األحماض إفراز يعزز أن يمكن الكارنيتين أن إلى األدبيات

تتراكم التي المحددة العضوية األحماض اعتالالت أو   /والدهنية األحماض استقالب في عيوب من يعانون

6-1كوا.أسيل استرات بيولوجيا ً

المنشأ عالجية عوامل أو الغذائي التمثيل في فطرية ألخطاء نتيجة الثانوي الكارنيتين نقص يكون أن يمكن

تؤدي فطرية أخطاء من يعانون الذين للمرضى األيضية التشوهات من يخفف قد ®كارنيترالكلى. غسيل مثل

 ، IIالجلوتاريكي البول حمض هي: لها التأثير هذا إثبات تم التي الحاالت السامة. العضوية األحماض تراكم إلى

متوسط   الدهني  COAأسيل هيدروجيناز ونقص بروبيونيك ، حمض المالونيك ، الميثيل حمض بيلة

7،8السلسلة.

يؤدي الوسيط. األيض تعطل التي أ كوال أسيل مركبات تراكم بسبب المرضى هؤالء في الذاتي التسمم يحدث

يزيل الحياة. يهدد أن يمكن الذي الحماض إلى الحر حمضه إلى  COAأسيل لمركب الالحق المائي التحلل

Levocarnitine  مركبacylCoA  تكوين طريق عنacylcarnitine ،  نقص يعُرفَّ بسرعة. إفرازه يتم والذي

من البالزما في طبيعي غير بشكل منخفضة تركيزات أنه على الحيوية الكيميائية الناحية من الكارنيتين

مع يترافق وقد العالج فترة انتهاء بعد واحد أسبوع في لتر   /مولميكرو 20 من أقل الحر ، الكارنيتين

البولأو   /واألنسجة انخفاض

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

Source : USFDA

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


ليفوكارنيتين   /كارنيتينألسيل البالزما في تركيز نسبة مع الحالة هذه تترافق قد ذلك ، على عالوة تركيزات.

وحديثي الخدج األطفال في البول. في كارنيتين أسيل من طبيعي غير بشكل مرتفعة تركيزات أو 0.4 من أكبر

الطبيعية التركيزات من أقل البالزما في ليفوكارنيتين تركيزات أنه على الثانوي النقص تعريف يتم الوالدة ،

بالعمر.المرتبطة

لغسيل يخضعون الذين  )األخيرةبمراحله الكلوي الداء (المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى

كارنيتين   /كارنيتينأسيل من متزايدة ونسبة البالزما في الكارنيتين من منخفضة تركيزات لديهم يكون قد الكلى

الحاالت بعض تكون قد الكلى. وفقدان الكلى تخليق وانخفاض األلبان ، ومنتجات اللحوم تناول انخفاض بسبب

وعدم القلب عضلة واعتالل العضالت وضعف بالضيق الشعور مثل الكلى غسيل مرضى في الشائعة السريرية

الطبيعي.غير الكارنيتين باستقالب مرتبطة القلب ضربات انتظام

الداء لمرضى الليفوكارنيتين إعطاء أن أظهرت ®CARNITORمع السريرية والدراسات الدوائية الحرائك

البالزما.في ليفوكارنيتين تركيزات زيادة إلى يؤدي الكلى غسيل على األخيرة بمراحله الكلوي

الدوائية
األجهزة على العثور تم ®كارنيتوراألصحاء ، البالغين الذكور من 15 في النسبي البيولوجي التوافر دراسة في

330 ®كارنيترمن أقراص 6 تناول من أيام 4 بعد شفهي. حل ®CARNITORلـ بيولوجياً مكافئة لتكون اللوحية

حوالي كان  )األعلى(Cللبالزما تركيز أقصى الفم ، طريق عن محلول عرض ®كارنيتورمن جرام 2 أو محاولة مجم

ساعة.3.3 في  )األعلى(Tالبالزما لتركيز األقصى والوقت لتر   /ميكرولتر80

®كارنيتورمن كغ   /ملغ20 من الوريد في دقائق 3 بطيئة جرعة بعد الليفوكارنيتين من البالزما تركيز مالمح

في الليفوكارنيتين جرعة من ٪ 76 من يقرب ما إفراز تم واحد ، وريد إعطاء بعد جزأين. من بنموذج وصفها تم

كان الداخلي ، للليفوكارنيتين المصححة غير البالزما تركيزات باستخدام ساعة. 0-24 فترة خالل البول

17.4 كان النهائي للتخلص النهائي النصف عمر ومتوسط   ساعة 0.585 للتوزيع النصف عمر متوسط

ساعة.

بعد المحسوبة ، ®CARNITORمن الفم طريق عن الصيغتين من للليفوكارنيتين المطلق البيولوجي التوافر

®CARNITORلـ ٪ 5.3  ±15.1 كانت الداخلية ، البالزما في  levocarnitineتركيزات لتعميم التصحيح

شفهي.حل ®للكارنيتور4.9٪  ±15.9 و أقراص

 )الذاتيةاألساس خط تركيزات ذلك في بما  AUC  /الجرعة(الليفوكارنيتين من الجسم تخليص إجمالي كان
ساعة.  /لتر4.00   متوسط

ذلك في بما نوع أي مع أو تركيز أي عند اختباره عند األلبومين أو البالزما ببروتين مرتبطاً ليفوكارنيتين يكن لم

9اإلنسان.

لمدة الكلى لغسيل يخضعون الذين األخيرة بمراحله الكلوي الداء مرضى من مريضاً 12 تلقى أسابيع ، 9 استمرت دراسة في

®CARNITORفي الشروع قبل الكلى. غسيل بعد اسبوعيا مرات ثالث كجم   /مجم20 ®كارنيتوراألقل على أشهر 6

6 و الكلى غسيل قبل لتر   /مولميكرو 20 حوالي البالزما في ليفوكارنيتين تركيزات متوسط   كان العالج ،

بعد  )L/  µmol SD ±يعني (الدوائية الحرائك بيانات الجدول يلخص الكلى. غسيل بعد لتر   /مولميكرو

نفسي.عالج ®كارنيتورمن أسابيع 8 وبعد ®CARNITORمن األولى الجرعة

أسابيع8واحدةجرعةحدود12 =العدد

270 ±2401190 ±1139-األعلىج

55 ±26.1190 ±7.768.4 ±21.3)المسبقةالجرعة المسبق ، الكلوي الغسيل (الصغير الحوض
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و 54 بين منخفضة تركيزات المرضى جميع لدى كان  ، )جرعات3 (العالج ®CARNITORمن واحد أسبوع بعد

فترة خالل زادت أو نسبياً ثابتة التركيزات وظلت  )لتر  /مولميكرو 40-50 طبيعي (لتر   /مولميكرو 180

الدراسة.

األسبوع في مرات 3 ®كارنيتوركغ   /مغ20 تلقي األخيرة بمراحله الكلوي الداء مرضى في مماثلة دراسة في

و  )N =25 (189 أسبوعاً 24 و 12 لمدة الكلوي الغسيل قبل ليفوكارنيتيني تركيزات كانت الكلى ، غسيل بعد

243) 23= N( L/  µmol ،  التوالي.على

تلقى الكلى ، لغسيل يخضعون الذين األخيرة بمراحله الكلوي الداء مرضى في الجرعة مدى دراسة في

لكل  N ~30 (الكلى غسيل بعد األسبوع في مرات 3 ®الكارنيتورمن كجم   /ملجم40 أو 20 أو 10 المرضى

12 بعد بالجرعة  )µmol  /(Lالليفوكارنيتين تركيزات خالل من  SD ±متوسط   تلخيص يتم . )جرعةمجموعة

الجدول.في العالج من أسبوعاً 24 و

أسبوعا24ًأسبوعا12ً

50 ±69148 ±116كجم  /مجم10

60 ±58240 ±210كجم  /مجم20

162 ±111456 ±371كجم  /مجم40

األخيرة بمراحله الكلوي الداء من يعانون الذين المرضى في الكارنيتين تركيز لزيادة ®كارنيتورفعالية بينما

نقص وأعراض عالمات على التكميلي الكارنيتين آثار تحديد يتم لم الكلى ، لغسيل يخضعون والذين

السكان.من الفئة هذه في السريرية النتائج وعلى الكارنيتين

واإلخراجالغذائي التمثيل
15  بعد [3[من فموية جرعة الذكور من بالغين متطوعين خمسة تلقى حيث الدوائية الحرائك دراسة في

الجرعة من ٪ 65 إلى 58 استرداد تم إضافية ، كارنيتين ومكمالت الكارنيتين عالي غذائي نظام اتباع من يوماً

حدث carnitine-methyl[ -L-H3تركيز أقصى يوماً. 11 إلى 5 في والبراز البول في المعطاة المشعة

carnitine-methyl[ -L-H  المستقلبات كانت الدواء. تناول بعد ساعة 4.5 إلى 2.0 من الدم مصل في

إلى 8٪ (البول في أساسي بشكل النيتروجين ، أكسيد أمين ميثيل ثالثي هي عليها العثور تم التي الرئيسية

إفراز كان . )المعطاةالجرعة من 45٪ إلى 0.44٪ (البراز في أساسي .بشكل 3[و  )المعطاةالجرعة من ٪49

من 1٪ من أقل البراز في الكلي الكارنيتين إفراز كان الجرعة. من 8٪ إلى 4 حوالي البول في الليفوكارنيتين

butyrobetaine-H[ -γ10المعطاة ، الجرعة

12 ك مجم 1980 (أقراص ®CARNITORلـ الفموي اإلعطاء من أيام 4 بعد المستقرة الحالة إلى الوصول بعد

إفراز متوسط   كان األصحاء ، الذكور من متطوعاً 15 إلى  )ساعة12 كل مجم 2000 (فموي محلول أو  )ساعة

طريق عن تناولها يتم التي الجرعة من ٪ 9 حوالي  )ساعة12 (واحدة جرعة فترة خالل الليفوكارنيتين من البول

 .)الداخليالبولي لإلفراز المصححة غير (الفم

واالستخداماالستطبابات
ثانوي نقص عنه ينتج الذي الغذائي التمثيل في فطري خطأ من يعانون الذين للمرضى والمزمن الحاد للعالج

الكارنيتين.في

والذين المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى في الكارنيتين نقص من والعالج للوقاية

الكلى.لغسيل يخضعون

موانع
معروف.شيء ال
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تحذيرات
الحساسيةفرط تفاعالت

والتشنج الحنجرة ، وذمة المفرطة ، الحساسية ذلك في بما خطيرة ، حساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

والذين المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى في ومعظمها كارنيتور ، إعطاء بعد القصبي

.CARNITORمن الوريد إعطاء بعد دقائق غضون في الفعل ردود بعض حدثت الكلى. لغسيل يخضعون

ضع المناسب. الطبي العالج وابدأ كارنيتور عالج عن توقف الحساسية ، لفرط شديد تفاعل حدوث حالة في

قرار اتخاذ تم إذا شديد. تفاعل بعد األفراد للمرضى  CARNITORإدارة إعادة وفوائد مخاطر اعتبارك في

الحساسية فرط تفاعل وأعراض عالمات ظهور تكرار عن بحثاً المرضى فراقب المنتج ، استخدام بإعادة

الشديد.

احتياطات
عام

قد الكلوي. القصور من يعانون الذين المرضى في الفم طريق عن الليفوكارنيتين وفعالية سالمة تقييم يتم لم

من يعانون الذين المرضى في الفم طريق عن الليفوكارنيتين من عالية لجرعات المزمن االستخدام يؤدي

تراكم إلى الكلى غسيل في األخيرة بمراحله الكلوي الداء مرضى أو الكلى وظائف في شديد ضعف

ألن  ، )(TMAOأكسيد - Nأمين- ميثيل وتراي  )(TMAأمين ميثيل وتراي المحتملة ، السامة المستقلبات

البول.في تفرز طبيعي بشكل تكون المستقلبات هذه

األدويةتفاعل
الذين المرضى في  INRمستويات بمراقبة يوصى الوارفارين. استخدام مع  INRزيادة عن تقارير لوحظت

الجرعة.تعديل بعد أو الليفوكارنيتين باستخدام العالج بدء بعد بالوارفارين للعالج يخضعون

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،
تشير بومبشيزوساكارومايس  و، الخميرةخميرة وتيفيموريومالسالمونيال فيالطفرات اختبارات إجراء يتم

لتقييم الطويل المدى على الحيوانات على دراسات أي إجراء يتم لم مطفراً. ليس الليفوكارنيتين أن إلى

الليفوكارنيتين.في بالسرطان اإلصابة إمكانية

حمل
أساس على البشرية الجرعة أضعاف 3.8 إلى تصل بجرعات واألرانب الجرذان على اإلنجاب دراسات إجراء تم

ال ذلك ، ومع . ®كارنيتوربسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي عن تكشف ولم السطح مساحة

الحوامل.النساء في جيد بشكل ومراقبة كافية دراسات توجد

الحمل أثناء الدواء هذا استخدام يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني التكاثر دراسات ألن نظراً

األمر.لزم إذا فقط

المرضعاتاألمهات
التحديد.وجه على المرضعات األمهات في  Levocarnitineمكمالت دراسة يتم لم

تناول بعد يزداد الحليب في الليفوكارنيتين تركيز أن إلى األلبان أبقار على أجريت التي الدراسات تشير

على مخاطر أي موازنة يجب الليفوكارنيتين ، يتلقين اللواتي المرضعات األمهات في خارجياً. ليفوكارنيتين

عن التوقف في النظر يمكن لألم. الليفوكارنيتين مكمالت فوائد مقابل الزائد الكارنيتين تناول من الطفل

الليفوكارنيتين.عالج أو التمريض
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األطفالاستخدام

االستعمال.وطريقة الجرعة انظر

العكسيةالتفاعالت
السريريةالتجارب تجربة
عابران.وقيء غثيان لوحظ

األمراض لعلم المربكة اآلثار بسبب التفاعالت هذه حدوث تقدير يصعب المعدة. والتهاب والغثيان الرائحة

األساسي.

الجسمهي تواترا أقل السلبية الفعل ردود

فيهما التحكم يتم التعمية مزدوجتي تجربتين في عنها اإلبالغ تم التي الضائرة األحداث أدناه الجدول يسرد

عن النظر بغض ٪ 5 عند تحدث التي األحداث عن اإلبالغ يتم المزمن. الكلى غسيل مرضى في بالغفل

السببية.

الجسمجهاز بواسطة السببية عن النظر بغض 5٪ ≥التردد ذات الضائرة األحداث

الوهمي
)63 =ن (

ليفوكارنيتين
)34 =ن (مجم 10

ليفوكارنيتين
)62 =ن (مجم 20

ليفوكارنيتين
)34 =ن (مجم 40

10 ،ليفوكارنيتين
مجم40 و 20

)130 =ن (
ككلالجسد
1721569بطنوجع

101281210عرضيةإصابة

562تحسسيفعل رد

898129القوةفقد

109868الظهرفي ألم

146151212صدرألم

565127حمُى

4015272925االنفلونزامتالزمة

161237322الراسصداع

1715102415عدوى

5938273833الحقنموقع فعل رد

4921323530الم

الدمويةواألوعية القلب

5332القلبضربات انتظام عدم

262أذينيرجفان

الدمويةواألوعية القلب

اضطراب

63565

الكهربيالقلب تخطيط

طبيعيغير

362

69234نزف

1418212120الدمضغط ارتفاع

191519314الدمضغط انخفاض

385الخفقان

56596القلبدقات انتظام عدم

2262الدمويةاألوعية اضطراب

الهضميالجهاز

33565الشهيةفقدان

63333إمساك

199103516إسهال

10965الهضمسوء

الهضميالجهاز

اضطراب

2362

362ميلينا

1095128غثيان
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5المعدةونى

169162115التقيؤ

الصماءالغدد نظام

26264درقيةالجار الغدة اضطراب

ليمفاوية  /هيمية
335126دمفقر

الغذائي  /الغذائيالتمثيل

315869الدمكالسيوم فرط

66666الدمبوتاسيوم فرط

1733125الدمحجم فرط

36535محيطيةوذمة

33835الوزنانخفاض

2362الوزنزيادة

العظميوالهيكل العضالت

1384الساقتشنجات

6عضليألم

متوتر
521قلق

36565كآبة

1118101513دوخة

262المخدراتإدمان

531التوترفرط

6364أرق

333125تنمل

62دوار

تنفسي
533شعبيالتهاب

1610189السعالزيادة

1931137التنفسضيق

3324271523البلعومالتهاب

5التنفسيالجهاز اضطراب

1061169األنفالتهاب

5232األنفيةالجيوب التهاب

والملحقاتالجلد
13835حكة

3533متسرع

المميزةالحواس

263الغمش

3633العيناضطراب

293الشذوذطعم

التناسليالبولي الجهاز

6332البوليةالمسالك تصيب

56666كلويفشل

التسويقبعد ما تجربة
التالية:السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم

مسبقاً ، موجود نوبات نشاط بدون أو مع المرضى ، في نوبات حدوث عن اإلبالغ تم : العصبيةالفعل ردود

موجود نوبات نشاط لديهم الذين المرضى في الوريد. في أو الفم طريق عن ليفوكارنيتين يتلقون والذين

شدتها.أو   /والنوبات تكرار في زيادة عن اإلبالغ تم مسبقاً ،

)تحذيراتانظر(القصبي والتشنج الحنجرة وذمة المفرطة ، الحساسية : الحساسيةفرط تفاعالت
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الجرعةفرط
من بسهولة  Levocarnitineإزالة يمكن الليفوكارنيتين. من زائدة جرعة من سمية عن تقارير هناك تكن لم

طريق عن  LDو كجم   /جم5.4 الفئران في ليفوكارنيتين 50الوريدطريق عن  LDالكلى. غسيل طريق عن البالزما

اإلسهال.تسبب قد الليفوكارنيتين من كبيرة جرعات كجم.   /جم19.2 الفئران في الليفوكارنيتين من 50الفم

طريق عن الحقن تدار ®كارنيتر االستعمالوطريقة الجرعة

الوريد.

الغذائيالتمثيل اضطرابات

التسريب. طريق عن أو دقائق 2-3 لمدة بطيئة بلعة كحقنة تعطى كجم   /مجم50 هي بها الموصى الجرعة

الـ خالل مكافئة جرعة تليها حادة ، أيضية أزمة من يعانون الذين للمرضى تحميل جرعة إعطاء يتم ما غالباً

في الحقن أو التسريب طريق عن سواء  q6hعن تقل وال  ، q4hأو  q3hتدار أن يجب التالية. ساعة 24

العالج. يتطلبه ما حسب أو كجم   /مجم50 حدود في الالحقة اليومية الجرعات جميع تكون بأن يوصى الوريد.

كجم.  /مجم300 إعطاؤها تم جرعة أعلى كانت

أيضاً يوصى بالحقن. العالج هذا بدء قبل كارنيتيني البالزما تركيز على الحصول يتم أن المستحسن من

وتركيزات الحيوية ، والعالمات الدم ، كيمياء المراقبة هذه تشمل أن يجب والشهرية. األسبوعية بالمراقبة

والحالة  )لتر  /ميكرولتر60 و 35 بين البالزما من الخالي الكارنيتين تركيز يكون أن يجب (البالزما كارنيتين

العامة.السريرية

الكلىغسيل على األخيرة بمراحله الكلوي الداء مرضى

في دقائق 2-3 من بطيئة كحقنة الجاف الجسم وزن من كجم   /مجم10-20 هي بها الموصى البدء جرعة

في الليفوكارنيتين تركيزات طريق عن العالج بدء تحفيز يتم قد كلى. غسيل جلسة كل بعد الوريدي العودة خط

تسترشد أن يجب . )لتر  /مولميكرو 40-50 (الطبيعي المعدل عن تقل التي  )الكلىغسيل قبل (البالزما

على (النزولية الجرعة تعديالت إجراء ويمكن  ، )الكلىغسيل قبل (الليفوكارنيتين بتركيزات الجرعة تعديالت

العالج.من الرابع أو الثالث األسبوع من مبكر وقت في  )الكلىغسيل بعد كجم   /مجم5 إلى المثال سبيل

كلما اإلعطاء ، قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً بالحقن األدوية منتجات فحص يجب
والحاوية.المحلول سمح

واالستقرارالتوافق
أو ٪ 0.9 الصوديوم كلوريد من الوريدية المحاليل في مزجه عند ومستقراً متوافقاً الحقن يكون ®كارنيتر

Ringer Lactated  (مل 500   /مجم4200 إلى  )مل  /مجم0.5 (مل 500   /مجم250 من تتراوح بتركيزات
أكياس في ساعة 24 إلى تصل لمدة  )مئويةدرجة 25 (الغرفة حرارة درجة في تخزينها ويتم  )مل  /مجم8.0

.PVCبالستيكية

زودتكيف
(كرتون لكل قوارير 5 معبأة واحدة جرعة قارورة من مل 5 لكل غرام 1 في متاح الحقن  )ليفوكارنيتين(®كارنيتر

54482-147-01NDC( .كارنيتر®Inc. ، Biosciences Leadiant  بواسطةمل 5 حقن قارورة توزيع يتم

levocarnitine( )

المستخدم غير الجزء من تخلص . USPانظر . )مئويةدرجة 25 (بها المتحكم الغرفة حرارة درجة في القوارير بتخزين قم

حافظة.مادة على التركيبة تحتوي ال حيث المفتوحة ، القارورة من

64292306696493 ؛ 6335369 ؛ رقم األمريكية االختراع براءات

Rx.فقط
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