
KARNITOR®(levokarnitin) Enjeksiyon 5 mL flakon başına 1 g 
SADECE İNTRAVENO KULLANIM İÇİNDİR.

TANIM
KARNITOR®(levokarnitin), uzun zincirli yağ asitlerinin iç mitokondriyal zar boyunca 
taşınmasında bir taşıyıcı moleküldür.

Levokarnitinin kimyasal adı 3-karboksi-2(R)-hidroksi-N,N,N-trimetil-1-propanaminyum, 
iç tuz. Levocarnitine beyaz kristal, higroskopik bir tozdur. Suda, sıcak alkolde kolayca 
çözünür ve asetonda çözünmez. Levokarnitinin spesifik dönüşü -29° ile -32° 
arasındadır. Kimyasal yapısı şöyledir:
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Ampirik Formül:
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KARNITOR®(levokarnitin) Enjeksiyon, 5 mL flakon başına 1 g levokarnitin içeren steril 
sulu bir solüsyondur. pH, hidroklorik asit veya sodyum hidroksit ile 6.0 - 6.5'e ayarlanır.

KLİNİK FARMAKOLOJİ
KARNITOR®(levokarnitin), memelilerin enerji metabolizmasında gerekli olan, doğal olarak 
oluşan bir maddedir. Hücresel mitokondriye uzun zincirli yağ asidi girişini kolaylaştırdığı, 
böylece oksidasyon ve müteakip enerji üretimi için substrat sağladığı gösterilmiştir. Yağ 
asitleri, beyin dışındaki tüm dokularda bir enerji substratı olarak kullanılır. İskelet ve kalp 
kasında, yağ asitleri enerji üretimi için ana substrattır.

Birincil sistemik karnitin eksikliği, plazma, RBC ve/veya dokularda düşük levokarnitin konsantrasyonları ile 
karakterize edilir. Hangi semptomların karnitin eksikliğine bağlı olduğunu ve hangilerinin altta yatan bir 
organik asidemiye bağlı olduğunu belirlemek mümkün olmamıştır, çünkü her iki anormalliğin 
semptomlarının CARNITOR ile düzelmesi beklenebilir.®. Literatürde, karnitinin, yağ asidi metabolizması 
ve/veya asilCoA esterlerini biyolojik olarak biriktiren spesifik organik asidopatileri olan hastalarda aşırı 
organik veya yağ asitlerinin atılımını destekleyebildiği bildirilmektedir.1-6

İkincil karnitin eksikliği, doğuştan gelen metabolizma hatalarının veya hemodiyaliz gibi 
iyatrojenik faktörlerin bir sonucu olabilir. KARNITOR®toksik organik asitlerin birikmesine 
neden olan doğuştan kusurları olan hastaların metabolik anormalliklerini hafifletebilir. Bu 
etkinin gösterildiği durumlar şunlardır: glutarik asidüri II, metil malonik asidüri, propiyonik 
asidemi ve orta zincirli yağlı açilCoA dehidrogenaz eksikliği.7,8

Bu hastalarda ara metabolizmayı bozan açilCoA bileşiklerinin birikmesi nedeniyle 
otointoksikasyon meydana gelir. AsilCoA bileşiğinin serbest asidine müteakip hidrolizi, 
yaşamı tehdit edebilen asidoz ile sonuçlanır. Levokarnitin, hızla atılan açilkarnitin 
oluşumuyla açilCoA bileşiğini temizler. Karnitin eksikliği, biyokimyasal olarak, anormal 
derecede düşük serbest karnitin plazma konsantrasyonları, doğumdan bir hafta sonra 
20 µmol/L'den az olarak tanımlanır ve düşük doku ve/veya idrarla ilişkili olabilir.
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konsantrasyonlar. Ayrıca bu durum, asilkarnitin/levokarnitin plazma konsantrasyon oranının 0,4'ten 
büyük olması veya idrarda anormal derecede yüksek açilkarnitin konsantrasyonları ile ilişkili olabilir. 
Prematüre bebeklerde ve yenidoğanlarda sekonder eksiklik, yaşa bağlı normal konsantrasyonların 
altındaki plazma levokarnitin konsantrasyonları olarak tanımlanır.

Son Aşama Böbrek Hastalığı (SDBY) hastalarında idame hemodiyalizinde düşük plazma 
karnitin konsantrasyonları ve azalan et ve süt ürünleri alımı, azalan böbrek sentezi ve 
diyalitik kayıplar nedeniyle yüksek açilkarnitin/karnitin oranı olabilir. Halsizlik, kas zayıflığı, 
kardiyomiyopati ve kardiyak aritmiler gibi hemodiyaliz hastalarında yaygın olan bazı klinik 
durumlar anormal karnitin metabolizması ile ilişkili olabilir.

CARNITOR ile farmakokinetik ve klinik çalışmalar®hemodiyalizdeki SDBY hastalarına 
levokarnitin uygulamasının plazma levokarnitin konsantrasyonlarında artışa neden olduğunu 
göstermiştir.

FARMAKOKİNETİK
15 sağlıklı yetişkin erkek gönüllüde yapılan nispi bir biyoyararlanım çalışmasında, CARNITOR®

Tabletlerin CARNITOR'a biyoeşdeğer olduğu bulundu®Oral Çözüm. 6 tablet CARNITOR ile 4 günlük 
dozlamanın ardından®330 mg teklif veya 2 g CARNITOR®oral solüsyon teklifi, maksimum plazma 
konsantrasyonu (Cmaksimum) yaklaşık 80 µmol/L idi ve maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma 
süresi (Tmaksimum) 3.3 saatte meydana geldi.

20 mg/kg CARNITOR'un 3 dakikalık yavaş intravenöz bolus dozundan sonra levokarnitinin 
plazma konsantrasyon profilleri®iki bölmeli bir modelle tanımlanmıştır. Tek bir iv 
uygulamayı takiben, levokarnitin dozunun yaklaşık %76'sı 0-24 saat aralığında idrarla 
atılmıştır. Endojen levokarnitin için düzeltilmemiş plazma konsantrasyonları 
kullanıldığında, ortalama dağılım yarı ömrü 0,585 saat ve ortalama görünür terminal 
eliminasyon yarı ömrü 17.4 saattir.

CARNITOR'un iki oral formülasyonundan levokarnitinin mutlak biyoyararlanımı®, dolaşımdaki 
endojen plazma levokarnitin konsantrasyonları için düzeltmeden sonra hesaplanan, CARNITOR 
için %15.1 ± 5.3 idi®Tabletler ve CARNITOR için %15,9 ± %4,9®Oral Çözüm.

Levokarnitinin toplam vücut klerensi (endojen başlangıç   konsantrasyonları dahil Doz/EAA) 
ortalama 4,00 L/saat idi.

Levokarnitin, herhangi bir konsantrasyonda veya insan dahil herhangi bir türle test edildiğinde plazma 
proteinine veya albümine bağlanmadı.9

9 haftalık bir çalışmada, en az 6 aydır hemodiyaliz uygulanan 12 SDBY hastası CARNITOR 
almıştır.®Diyalizden sonra haftada üç kez 20 mg/kg. CARNITOR başlatılmadan önce®

tedavide, ortalama plazma levokarnitin konsantrasyonları diyaliz öncesi yaklaşık 20 µmol/L ve 
diyaliz sonrası 6 µmol/L idi. Tablo, ilk CARNITOR dozundan sonraki farmakokinetik verileri 
(ortalama ± SD µmol/L) özetlemektedir.®ve 8 haftalık CARNITOR'dan sonra®terapi.

N=12 taban çizgisi Tek doz 8 hafta
Cmaksimum - 1139 ± 240 1190 ± 270
Çukur (diyaliz öncesi, doz öncesi) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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Bir haftalık CARNITOR'dan sonra®tedavide (3 doz), tüm hastalarda en düşük konsantrasyonlar 
54 ile 180 µmol/L (normal 40-50 µmol/L) arasında olmuştur ve konsantrasyonlar, çalışma 
boyunca nispeten sabit kalmış veya artmıştır.

Aynı zamanda 20 mg/kg CARNITOR alan ESRD hastalarında yapılan benzer bir çalışmada®

Hemodiyalizden sonra haftada 3 kez, 12 ve 24 haftalık ortalama diyaliz öncesi (oluk) levokarnitin 
konsantrasyonları sırasıyla 189 (N=25) ve 243 (N=23) µmol/L idi.

Hemodiyaliz uygulanan ESRD hastalarında yapılan doz aralıklı bir çalışmada, hastalar 10, 20 
veya 40 mg/kg CARNITOR almıştır.®Diyalizi takiben haftada 3 kez (her doz grubu için N~30). 12 
ve 24 haftalık tedaviden sonra doza göre ortalama ± SD dip levokarnitin konsantrasyonları 
(µmol/L) tabloda özetlenmiştir.

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

CARNITOR'un etkinliği®Diyalize giren son dönem böbrek yetmezliği hastalarında 
karnitin konsantrasyonlarını arttırdığı gösterilmiş, ek karnitinin karnitin eksikliğinin 
belirti ve semptomları ve bu popülasyondaki klinik sonuçlar üzerindeki etkileri 
belirlenmemiştir.

METABOLİZMA VE BOŞALTIM
Beş normal yetişkin erkek gönüllünün oral doz aldığı bir farmakokinetik çalışmada [3H-metil]-L-
karnitin, 15 günlük yüksek karnitin diyeti ve ilave karnitin takviyesinin ardından, uygulanan 
radyoaktif dozun %58 ila 65'i 5 ila 11 gün içinde idrar ve dışkıda geri kazanılmıştır. Maksimum 
konsantrasyon [3Serumdaki H-metil]-L-karnitin, ilaç uygulamasından 2.0 ila 4.5 saat sonra 
meydana geldi. Bulunan başlıca metabolitler, başlıca idrarda (uygulanan dozun %8 ila %49'u) 
trimetilamin N-oksit ve [3H]-y-butirobetain, esas olarak dışkıda (uygulanan dozun %0.44 ila 
%45'i). Levokarnitinin idrarla atılımı dozun yaklaşık %4 ila %8'i kadardı. Toplam karnitinin fekal 
atılımı, uygulanan dozun %1'inden azdı.10

CARNITOR'un 4 günlük oral uygulamasını takiben kararlı duruma ulaşıldıktan sonra®15 sağlıklı 
erkek gönüllüye tabletler (1980 mg q12h) veya Oral Solution (2000 mg q12h) tek bir doz aralığı 
(12 saat) sırasında ortalama idrarla levokarnitin atılımı, oral olarak uygulanan dozun yaklaşık 
%9'uydu (endojen idrarla atılım için düzeltilmemiş) .

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI
Sekonder karnitin eksikliği ile sonuçlanan doğuştan metabolizma bozukluğu olan hastaların 
akut ve kronik tedavisi için.

Diyalize giren son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda karnitin eksikliğinin 
önlenmesi ve tedavisi için.

KONTRENDİKASYONLARI
Hiçbiri bilinmiyor.
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UYARILAR
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
CARNITOR uygulamasını takiben anafilaksi, laringeal ödem ve bronkospazm dahil olmak üzere 
ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, çoğunlukla diyalize giren son dönem böbrek hastalığı olan 
hastalarda bildirilmiştir. CARNITOR'un intravenöz uygulamasından birkaç dakika sonra bazı 
reaksiyonlar meydana geldi.

Şiddetli bir aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, CARNITOR tedavisini durdurun ve uygun tıbbi 
tedaviyi başlatın. Şiddetli bir reaksiyonun ardından CARNITOR'u bireysel hastalara yeniden uygulamanın 
risklerini ve faydalarını göz önünde bulundurun. Ürünün yeniden uygulanmasına karar verilirse, hastaları 
şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonunun belirti ve semptomlarının tekrarlaması açısından izleyin.

ÖNLEMLER
Genel
Oral levokarnitinin güvenliliği ve etkililiği böbrek yetmezliği olan hastalarda 
değerlendirilmemiştir. Şiddetli böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda veya 
diyalizdeki SDBY hastalarında yüksek dozlarda oral levokarnitin kronik olarak uygulanması, 
potansiyel olarak toksik metabolitlerin, trimetilamin (TMA) ve trimetilamin-N-oksidin 
(TMAO) birikmesine neden olabilir, çünkü bu metabolitler normalde idrarla atılır.

İlaç etkileşimleri
Varfarin kullanımı ile INR artışı raporları gözlenmiştir. Varfarin tedavisi gören 
hastalarda levokarnitin tedavisine başlandıktan sonra veya doz ayarlamalarından sonra 
INR düzeylerinin izlenmesi önerilir.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması
gerçekleştirilen mutajenite testleriSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, ve 
Schizosaccharomyces pombelevokarnitinin mutajenik olmadığını gösterir. Levokarnitinin 
karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır.

Gebelik
Sıçanlarda ve tavşanlarda, yüzey alanı temelinde insan dozunun 3,8 katına kadar dozlarda üreme çalışmaları 
yapılmış ve CARNITOR nedeniyle fetüsün zarar gördüğüne veya doğurganlığın bozulduğuna dair hiçbir kanıt 
ortaya koymamıştır.®. Bununla birlikte, hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu ilaç hamilelik 
sırasında sadece açıkça gerekliyse kullanılmalıdır.

Emziren Anneler
Emziren annelerde levokarnitin takviyesi özel olarak çalışılmamıştır.

Süt ineklerinde yapılan çalışmalar, levokarnitin ekzojen uygulamasını takiben sütteki 
levokarnitin konsantrasyonunun arttığını göstermektedir. Levokarnitin alan emziren 
annelerde, aşırı karnitin alımının çocuğa yönelik riskleri, levokarnitin takviyesinin 
anneye sağladığı faydalara karşı tartılmalıdır. Emzirmenin veya levokarnitin tedavisinin 
kesilmesi düşünülebilir.

4

Referans Kimliği: 4249914



Pediatrik kullanım

Dozaj ve Uygulama bölümüne bakınız.

TERS TEPKİLER
Klinik Araştırmalar Deneyimi
Geçici bulantı ve kusma gözlenmiştir.
koku, mide bulantısı ve gastrit. Altta yatan patolojinin kafa karıştırıcı etkilerinden dolayı bu 
reaksiyonların insidansını tahmin etmek zordur.

Daha az sıklıkta advers reaksiyonlar vücut

Aşağıdaki tablo, kronik hemodiyaliz hastalarında yapılan iki çift kör, plasebo kontrollü 
çalışmada bildirilen advers olayları listeler. ≥%5'te meydana gelen olaylar, nedenselliğe 
bakılmaksızın rapor edilir.

Vücut Sistemine Göre Nedenselliğe Bakmaksızın ≥%5 Sıklığı Olan Advers Olaylar

plasebo
(n=63)

levokarnitin
10 mg (n=34)

levokarnitin
20 mg (n=62)

levokarnitin
40 mg (n=34)

Levokarnitin 10,
20 ve 40 mg

(n=130)
Bütün Olarak Vücut

Karın ağrısı 17 21 5 6 9
Kaza sonucu yaralanma 10 12 8 12 10
Alerjik reaksiyon 5 6 2
asteni 8 9 8 12 9
Sırt ağrısı 10 9 8 6 8
Göğüs ağrısı 14 6 15 12 12
Ateş 5 6 5 12 7
grip sendromu 40 15 27 29 25
Baş ağrısı 16 12 37 3 22
enfeksiyon 17 15 10 24 15
Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu 59 38 27 38 33
Ağrı 49 21 32 35 30

kardiyovasküler
aritmi 5 3 3 2
Atriyal fibrilasyon 2 6 2
kardiyovasküler
düzensizlik

6 3 5 6 5

Elektrokardiyogram
Anormal

3 6 2

kanama 6 9 2 3 4
Hipertansiyon 14 18 21 21 20
Hipotansiyon 19 15 19 3 14
çarpıntı 3 8 5
taşikardi 5 6 5 9 6
Vasküler bozukluk 2 2 6 2

Sindirim
anoreksiya 3 3 5 6 5
Kabızlık 6 3 3 3 3
İshal 19 9 10 35 16
dispepsi 10 9 6 5
gastrointestinal
düzensizlik

2 3 6 2

melena 3 6 2
Mide bulantısı 10 9 5 12 8
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mide atonisi 5
Kusma 16 9 16 21 15

Endokrin sistem
paratiroid bozukluğu 2 6 2 6 4

hemik/lenfatik
Anemi 3 3 5 12 6

Metabolik/Beslenme
hiperkalsemi 3 15 8 6 9
hiperkalemi 6 6 6 6 6
hipervolemi 17 3 3 12 5
Periferik ödem 3 6 5 3 5
Ağırlık azalması 3 3 8 3 5
Kilo artışı 2 3 6 2

Kas-İskelet
Bacak ağrısı 13 8 4
miyalji 6

Sinirli
Endişe 5 2 1
Depresyon 3 6 5 6 5
Baş dönmesi 11 18 10 15 13
Uyuşturucu bağımlısı 2 6 2
hipertoni 5 3 1
Uykusuzluk hastalığı 6 3 6 4
parestezi 3 3 3 12 5
baş dönmesi 6 2

Solunum
Bronşit 5 3 3
öksürük artışı 16 10 18 9
nefes darlığı 19 3 11 3 7
Farenjit 33 24 27 15 23
solunum bozukluğu 5
rinit 10 6 11 6 9
Sinüzit 5 2 3 2

Cilt ve Ekler
kaşıntı 13 8 3 5
Döküntü 3 5 3 3

Özel Duyular
ambliyopi 2 6 3
göz bozukluğu 3 6 3 3
tat sapkınlığı 2 9 3

ürogenital
İdrar yolu enfeksiyonu 6 3 3 2
Böbrek yetmezliği 5 6 6 6 6

Pazarlama Sonrası Deneyim
Aşağıdaki advers reaksiyonlar bildirilmiştir:
Nörolojik Reaksiyonlar: Önceden nöbet aktivitesi olan veya olmayan, oral veya intravenöz 
levokarnitin alan hastalarda nöbetlerin meydana geldiği bildirilmiştir. Önceden nöbet 
aktivitesi olan hastalarda nöbet sıklığında ve/veya şiddetinde artış bildirilmiştir.

aşırı duyarlılık reaksiyonları: Anafilaksi, laringeal ödem ve bronkospazm (bkz.UYARILAR)
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DOZ AŞIMI
Levokarnitin doz aşımından kaynaklanan herhangi bir toksisite raporu bulunmamaktadır. 
Levokarnitin, diyaliz yoluyla plazmadan kolaylıkla uzaklaştırılır. intravenöz LD50sıçanlarda 
levokarnitin 5.4 g/kg ve oral LD50farelerde levokarnitin 19.2 g/kg'dır. Yüksek dozlarda levokarnitin 
ishale neden olabilir.

DOZAJ VE YÖNETİM KARNITOR®Enjeksiyon 
intravenöz olarak uygulanır.

Metabolik bozukluklar
Önerilen doz, 2-3 dakikalık yavaş bolus enjeksiyon veya infüzyon şeklinde verilen 50 mg/kg'dır. 
Şiddetli metabolik krizi olan hastalarda sıklıkla bir yükleme dozu verilir ve bunu takip eden 24 saat 
boyunca eşdeğer bir doz takip eder. Q3h veya q4h uygulanmalıdır ve infüzyon veya intravenöz 
enjeksiyon yoluyla asla q6h'den az olmamalıdır. Sonraki tüm günlük dozların 50 mg/kg aralığında 
veya tedavinin gerektirebileceği şekilde olması önerilir. Uygulanan en yüksek doz 300 mg/kg 
olmuştur.

Bu parenteral tedaviye başlamadan önce bir plazma karnitin konsantrasyonunun elde 
edilmesi önerilir. Haftalık ve aylık izleme de önerilir. Bu izleme kan kimyalarını, yaşamsal 
belirtileri, plazma karnitin konsantrasyonlarını (plazma serbest karnitin konsantrasyonu 35 
ile 60 µmol/L arasında olmalıdır) ve genel klinik durumu içermelidir.

Hemodiyalizde ESRD Hastaları
Önerilen başlangıç   dozu, her diyaliz seansından sonra venöz dönüş hattına 2-3 dakikalık yavaş 
bolus enjeksiyon olarak 10-20 mg/kg kuru vücut ağırlığıdır. Tedavinin başlatılması, normalin 
altındaki (40-50 µmol/L) plazma levokarnitin konsantrasyonları (diyaliz öncesi) tarafından 
başlatılabilir. Doz ayarlamaları, dip (diyaliz öncesi) levokarnitin konsantrasyonları tarafından 
yönlendirilmelidir ve doz ayarlamaları (örn. diyalizden sonra 5 mg/kg'a kadar) tedavinin üçüncü 
veya dördüncü haftasında yapılabilir.

Parenteral ilaç ürünleri, solüsyon ve kabın izin verdiği her durumda, uygulamadan önce partikül madde 
ve renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir.

UYUMLULUK VE KARARLILIK
KARNITOR®Enjeksiyon, 250 mg/500 mL (0,5 mg/mL) ila 4200 mg/500 mL (8.0 mg/mL) arasında 
değişen konsantrasyonlarda Sodyum Klorür %0.9 veya Laktatlı Ringer'in parenteral solüsyonlarında 
karıştırıldığında ve oda sıcaklığında saklandığında uyumlu ve stabildir. (25°C) PVC plastik torbalarda 
24 saate kadar.

NASIL TEDARİK EDİLDİ
KARNITOR®(levokarnitin) Enjeksiyon, karton başına 5 flakon paketlenmiş 5 mL'lik tek doz flakon başına 1 g 
olarak mevcuttur (NDC 54482-147-01). KARNITOR®(levocarnitine) Enjeksiyon 5 mL flakon Leadiant Biosciences, 
Inc. tarafından dağıtılmaktadır.

Şişeleri kontrollü oda sıcaklığında (25°C) saklayın. USP'ye bakın. Formülasyon koruyucu 
içermediğinden, açılmış bir şişenin kullanılmayan kısmını atın.

ABD Patentleri No. 6,335,369; 6,429,230; 6.696.493

Sadece Rx.
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