
CARNITOR®(levocarnitine) Injectie 1 g per injectieflacon van 5 ml 
ALLEEN VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK.

OMSCHRIJVING
CARNITOR®(levocarnitine) is een dragermolecuul bij het transport van vetzuren met lange ketens door 
het binnenste mitochondriale membraan.

De chemische naam van levocarnitine is 3-carboxy-2(R)-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1- propanaminium, 
inwendig zout. Levocarnitine is een wit kristallijn, hygroscopisch poeder. Het is gemakkelijk 
oplosbaar in water, hete alcohol en onoplosbaar in aceton. De specifieke rotatie van levocarnitine 
ligt tussen -29° en -32°. De chemische structuur is:
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Empirische formule:
Molecuulgewicht:

C7H15NEE3

161.20

CARNITOR®(levocarnitine) Injectie is een steriele waterige oplossing die 1 g levocarnitine per 
injectieflacon van 5 ml bevat. De pH wordt met zoutzuur of natriumhydroxide op 6,0 - 6,5 
ingesteld.

KLINISCHE FARMACOLOGIE
CARNITOR®(levocarnitine) is een van nature voorkomende stof die nodig is voor het energiemetabolisme van 
zoogdieren. Het is aangetoond dat het de binnenkomst van vetzuren met lange ketens in cellulaire 
mitochondriën faciliteert, waardoor substraat wordt geleverd voor oxidatie en daaropvolgende 
energieproductie. Vetzuren worden gebruikt als energiesubstraat in alle weefsels behalve de hersenen. In 
skelet- en hartspier zijn vetzuren het belangrijkste substraat voor energieproductie.

Primaire systemische carnitinedeficiëntie wordt gekenmerkt door lage concentraties levocarnitine in plasma, 
RBC en/of weefsels. Het was niet mogelijk om te bepalen welke symptomen te wijten zijn aan carnitine-
deficiëntie en welke te wijten zijn aan een onderliggende organische acidemie, aangezien de symptomen van 
beide afwijkingen naar verwachting zullen verbeteren met CARNITOR®. De literatuur meldt dat carnitine de 
uitscheiding van overtollige organische of vetzuren kan bevorderen bij patiënten met defecten in het 
vetzuurmetabolisme en/of specifieke organische acidopathieën die acylCoA-esters bioaccumuleren.1-6

Secundaire carnitine-deficiëntie kan een gevolg zijn van aangeboren stofwisselingsstoornissen of 
iatrogene factoren zoals hemodialyse. CARNITOR®kan de metabole afwijkingen van patiënten met 
aangeboren fouten die leiden tot ophoping van giftige organische zuren, verlichten. Omstandigheden 
waarvoor dit effect is aangetoond, zijn: glutaaracidurie II, methylmalonzuuracidurie, 
propionzuuracidemie en middellange-ketenvetzuuracylCoA-dehydrogenasedeficiëntie.7,8

Bij deze patiënten treedt auto-intoxicatie op als gevolg van de accumulatie van acylCoA-verbindingen die 
het intermediaire metabolisme verstoren. De daaropvolgende hydrolyse van de acylCoA-verbinding tot 
zijn vrije zuur resulteert in acidose die levensbedreigend kan zijn. Levocarnitine verwijdert de acylCoA-
verbinding door vorming van acylcarnitine, dat snel wordt uitgescheiden. Carnitine-deficiëntie wordt 
biochemisch gedefinieerd als abnormaal lage plasmaconcentraties van vrij carnitine, minder dan 20 
µmol/L één week na de bevalling en kan gepaard gaan met een laag weefsel- en/of urinetekort.
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concentraties. Verder kan deze aandoening gepaard gaan met een plasmaconcentratieverhouding van 
acylcarnitine/levocarnitine van meer dan 0,4 of abnormaal verhoogde concentraties van acylcarnitine in de 
urine. Bij premature baby's en pasgeborenen wordt secundaire deficiëntie gedefinieerd als 
plasmaconcentraties van levocarnitine onder de leeftijdgerelateerde normale concentraties.

Patiënten met eindstadium nierziekte (ESRD) die onderhoudshemodialyse ondergaan, kunnen lage 
plasmaconcentraties van carnitine en een verhoogde verhouding van acylcarnitine/carnitine hebben vanwege een 
verminderde inname van vlees en zuivelproducten, verminderde niersynthese en dialytische verliezen. Bepaalde 
klinische aandoeningen die vaak voorkomen bij hemodialysepatiënten, zoals malaise, spierzwakte, cardiomyopathie 
en hartritmestoornissen, kunnen verband houden met een abnormaal carnitinemetabolisme.

Farmacokinetische en klinische onderzoeken met CARNITOR®hebben aangetoond dat toediening van 
levocarnitine aan ESRD-patiënten die hemodialyse ondergaan, leidt tot verhoogde plasmaconcentraties van 
levocarnitine.

FARMACOKINETICA
In een relatieve biologische beschikbaarheidsstudie bij 15 gezonde volwassen mannelijke 
vrijwilligers, CARNITOR®Tabletten bleken bio-equivalent aan CARNITOR®Orale oplossing. Na 4 
dagen dosering met 6 tabletten CARNITOR®330 mg bod of 2 g CARNITOR®orale oplossing bod, de 
maximale plasmaconcentratie (Cmax) was ongeveer 80 µmol/L en de tijd tot maximale 
plasmaconcentratie (Tmax) vond plaats na 3,3 uur.

De plasmaconcentratieprofielen van levocarnitine na een langzame intraveneuze bolusdosis van 3 minuten van 20 
mg/kg CARNITOR®werden beschreven door een tweecompartimentenmodel. Na een enkelvoudige intraveneuze 
toediening werd ongeveer 76% van de dosis levocarnitine uitgescheiden in de urine gedurende het interval van 0-24 
uur. Bij gebruik van plasmaconcentraties die niet waren gecorrigeerd voor endogeen levocarnitine, was de 
gemiddelde distributiehalfwaardetijd 0,585 uur en de gemiddelde schijnbare terminale eliminatiehalfwaardetijd 17,4 
uur.

De absolute biologische beschikbaarheid van levocarnitine uit de twee orale formuleringen van 
CARNITOR®, berekend na correctie voor circulerende endogene plasmaconcentraties van levocarnitine, 
was 15,1 ± 5,3% voor CARNITOR®Tabletten en 15,9 ± 4,9% voor CARNITOR®Orale oplossing.

De totale lichaamsklaring van levocarnitine (dosis/AUC inclusief endogene baselineconcentraties) was 
gemiddeld 4,00 l/u.

Levocarnitine werd niet gebonden aan plasma-eiwit of albumine bij testen in welke concentratie dan ook of bij 
welke soort dan ook, inclusief de mens.9

In een 9 weken durende studie kregen 12 ESRD-patiënten die hemodialyse ondergingen gedurende ten minste 6 
maanden CARNITOR®20 mg/kg driemaal per week na dialyse. Voorafgaand aan de start van CARNITOR®

therapie waren de gemiddelde plasmaconcentraties van levocarnitine ongeveer 20 µmol/L vóór dialyse 
en 6 µmol/L na dialyse. De tabel geeft een samenvatting van de farmacokinetische gegevens 
(gemiddelde ± SD µmol/L) na de eerste dosis CARNITOR®en na 8 weken CARNITOR®therapie.

N=12 Basislijn Enkele dosis 8 weken
Cmax - 1139 ± 240 1190 ± 270
Dal (pre-dialyse, pre-dosis) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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Na een week CARNITOR®therapie (3 doses), hadden alle patiënten dalconcentraties tussen 
54 en 180 µmol/L (normaal 40-50 µmol/L) en de concentraties bleven relatief stabiel of 
namen toe in de loop van het onderzoek.

In een vergelijkbare studie bij ESRD-patiënten die ook 20 mg/kg CARNITOR . kregen®3 maal per 
week na hemodialyse waren de 12- en 24-weekse gemiddelde pre-dialyse (dal) 
levocarnitineconcentraties respectievelijk 189 (N=25) en 243 (N=23) µmol/L.

In een dosisbereikonderzoek bij ESRD-patiënten die hemodialyse ondergingen, kregen patiënten 
10, 20 of 40 mg/kg CARNITOR®3 keer per week na dialyse (N~30 voor elke dosisgroep). Gemiddelde 
± SD dalconcentraties van levocarnitine (µmol/L) per dosis na 12 en 24 weken therapie zijn 
samengevat in de tabel.

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

Terwijl de werkzaamheid van CARNITOR®om de carnitineconcentraties te verhogen bij patiënten met 
ESRD die dialyse ondergaan, is aangetoond, zijn de effecten van aanvullende carnitine op de tekenen en 
symptomen van carnitinedeficiëntie en op de klinische resultaten bij deze populatie niet vastgesteld.

METABOLISME EN EXCRETIE
In een farmacokinetisch onderzoek waarbij vijf normale volwassen mannelijke vrijwilligers een orale dosis van [
3H-methyl]-L-carnitine na 15 dagen van een hoog carnitinedieet en aanvullend carnitinesupplement, werd 58 
tot 65% van de toegediende radioactieve dosis teruggevonden in de urine en feces in 5 tot 11 dagen. Maximale 
concentratie van [3H-methyl]-L-carnitine in serum trad op van 2,0 tot 4,5 uur na toediening van het 
geneesmiddel. De belangrijkste gevonden metabolieten waren trimethylamine N-oxide, voornamelijk in de 
urine (8% tot 49% van de toegediende dosis) en [3H]-γ-butyrobetaïne, voornamelijk in de feces (0,44% tot 45% 
van de toegediende dosis). De uitscheiding via de urine van levocarnitine was ongeveer 4 tot 8% van de dosis. 
De fecale excretie van totaal carnitine was minder dan 1% van de toegediende dosis.10

Na het bereiken van steady-state na 4 dagen orale toediening van CARNITOR®Tabletten (1980 mg elke 12 uur) 
of orale oplossing (2000 mg elke 12 uur) aan 15 gezonde mannelijke vrijwilligers, was de gemiddelde 
uitscheiding van levocarnitine via de urine tijdens een enkel doseringsinterval (12 uur) ongeveer 9% van de 
oraal toegediende dosis (niet gecorrigeerd voor endogene uitscheiding via de urine) .

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK
Voor de acute en chronische behandeling van patiënten met een aangeboren stofwisselingsziekte die resulteert in 
secundaire carnitinedeficiëntie.

Voor de preventie en behandeling van carnitinedeficiëntie bij patiënten met nierziekte in het eindstadium 
die dialyse ondergaan.

CONTRA-INDICATIES
Geen bekend.
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WAARSCHUWINGEN

Overgevoeligheidsreacties
Ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, larynxoedeem en bronchospasme 
zijn gemeld na toediening van CARNITOR, meestal bij patiënten met nierziekte in het 
eindstadium die dialyse ondergaan. Sommige reacties traden op binnen enkele minuten na 
intraveneuze toediening van CARNITOR.

Als een ernstige overgevoeligheidsreactie optreedt, stop dan met de CARNITOR-behandeling en start een geschikte 
medische behandeling. Overweeg de risico's en voordelen van het opnieuw toedienen van CARNITOR aan individuele 
patiënten na een ernstige reactie. Als de beslissing wordt genomen om het product opnieuw toe te dienen, moet u de 
patiënten controleren op het opnieuw optreden van tekenen en symptomen van een ernstige overgevoeligheidsreactie.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Algemeen
De veiligheid en werkzaamheid van orale levocarnitine zijn niet geëvalueerd bij patiënten met 
nierinsufficiëntie. Chronische toediening van hoge doses orale levocarnitine bij patiënten met een ernstig 
verminderde nierfunctie of bij ESRD-patiënten die dialyse ondergaan, kan leiden tot accumulatie van de 
potentieel toxische metabolieten, trimethylamine (TMA) en trimethylamine-N-oxide (TMAO), aangezien 
deze metabolieten normaal uitgescheiden in de urine.

Geneesmiddelinteracties

Er zijn meldingen van INR-verhoging bij het gebruik van warfarine waargenomen. Het wordt aanbevolen om de INR-
spiegels te controleren bij patiënten die met warfarine worden behandeld na de start van de behandeling met 
levocarnitine of na dosisaanpassingen.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid
Mutageniteitstesten uitgevoerd inSalmonella typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, en 
Schizosaccharomyces pombegeven aan dat levocarnitine niet mutageen is. Er zijn geen dierstudies op 
lange termijn uitgevoerd om het carcinogene potentieel van levocarnitine te evalueren.

Zwangerschap
Er zijn reproductieonderzoeken uitgevoerd bij ratten en konijnen met doses tot 3,8 maal de dosis voor mensen op 
basis van het oppervlak en er zijn geen aanwijzingen gevonden voor verminderde vruchtbaarheid of schade aan de 
foetus als gevolg van CARNITOR®. Er zijn echter geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere 
vrouwen.

Omdat reproductiestudies bij dieren niet altijd voorspellend zijn voor de respons van de mens, mag dit medicijn alleen 
tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.

Moeders die borstvoeding geven

Suppletie met levocarnitine bij moeders die borstvoeding geven is niet specifiek onderzocht.

Studies bij melkkoeien geven aan dat de concentratie van levocarnitine in melk verhoogd is na exogene 
toediening van levocarnitine. Bij moeders die borstvoeding geven die levocarnitine krijgen, moeten alle risico's 
voor het kind van een overmatige inname van carnitine worden afgewogen tegen de voordelen van suppletie 
met levocarnitine voor de moeder. Stopzetting van de borstvoeding of de behandeling met levocarnitine kan 
overwogen worden.
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Pediatrisch gebruik

Zie Dosering en toediening.

ONGEWENSTE REACTIES
Ervaring met klinische proeven
Voorbijgaande misselijkheid en braken zijn waargenomen.
geur, misselijkheid en gastritis. Een incidentie van deze reacties is moeilijk in te schatten vanwege de 
verstorende effecten van de onderliggende pathologie.

Minder frequente bijwerkingen zijn lichaamseigen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld in twee dubbelblinde, placebogecontroleerde 

onderzoeken bij patiënten die chronische hemodialyse ondergaan. Gebeurtenissen die optreden bij ≥5% worden gerapporteerd 

zonder rekening te houden met causaliteit.

Bijwerkingen met een frequentie ≥5% ongeacht causaliteit door lichaamssysteem

Placebo
(n=63)

Levocarnitine
10mg (n=34)

Levocarnitine
20mg (n=62)

Levocarnitine
40mg (n=34)

Levocarnitine 10,
20 & 40 mg

(n=130)
Lichaam als geheel

Buikpijn 17 21 5 6 9
accidenteel letsel 10 12 8 12 10
Allergische reactie 5 6 2
Asthenie 8 9 8 12 9
Rugpijn 10 9 8 6 8
pijn op de borst 14 6 15 12 12
Koorts 5 6 5 12 7
griep syndroom 40 15 27 29 25
Hoofdpijn 16 12 37 3 22
Infectie 17 15 10 24 15
Reactie op de injectieplaats 59 38 27 38 33
Pijn 49 21 32 35 30

Cardiovasculair
aritmie 5 3 3 2
Atriale fibrillatie 2 6 2
Cardiovasculair
wanorde

6 3 5 6 5

Elektrocardiogram
abnormaal

3 6 2

Bloeding 6 9 2 3 4
hypertensie 14 18 21 21 20
Hypotensie 19 15 19 3 14
hartkloppingen 3 8 5
Tachycardie 5 6 5 9 6
Vasculaire aandoening 2 2 6 2

spijsvertering

anorexia 3 3 5 6 5
Constipatie 6 3 3 3 3
Diarree 19 9 10 35 16
Dyspepsie 10 9 6 5
gastro-intestinaal
wanorde

2 3 6 2

Melena 3 6 2
Misselijkheid 10 9 5 12 8
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maag atonie 5
braken 16 9 16 21 15

Endocrien systeem
Bijschildklieraandoening 2 6 2 6 4

Hemic/lymfatisch
Bloedarmoede 3 3 5 12 6

Metabool/voedingswaarde
Hypercalciëmie 3 15 8 6 9
hyperkaliëmie 6 6 6 6 6
hypervolemie 17 3 3 12 5
Perifeer oedeem 3 6 5 3 5
Gewichtsafname 3 3 8 3 5
Gewichtstoename 2 3 6 2

Musculo-skelet
Beenkrampen 13 8 4
Spierpijn 6

Zenuwachtig

Ongerustheid 5 2 1
Depressie 3 6 5 6 5
Duizeligheid 11 18 10 15 13
drugsverslaving 2 6 2
hypertonie 5 3 1
Slapeloosheid 6 3 6 4
paresthesie 3 3 3 12 5
Hoogtevrees 6 2

Ademhaling
Bronchitis 5 3 3
Toename hoest 16 10 18 9
Dyspnoe 19 3 11 3 7
faryngitis 33 24 27 15 23
Ademhalingsstoornis 5
rinitis 10 6 11 6 9
sinusitis 5 2 3 2

Huid en aanhangsels
pruritus 13 8 3 5
Uitslag 3 5 3 3

Speciale zintuigen
Amblyopie 2 6 3
Oogaandoening 3 6 3 3
Smaak perversie 2 9 3

Urogenitaal
Urineweginfectie 6 3 3 2
Nierfalen 5 6 6 6 6

Postmarketingervaring
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Neurologische reacties: Er is melding gemaakt van het optreden van epileptische aanvallen bij patiënten, met of 
zonder reeds bestaande epileptische activiteit, die oraal of intraveneus levocarnitine kregen. Bij patiënten met reeds 
bestaande aanvalsactiviteit is een toename van de frequentie en/of ernst van aanvallen gemeld.

Overgevoeligheidsreacties: Anafylaxie, larynxoedeem en bronchospasme (zieWAARSCHUWINGEN)
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OVERDOSERING
Er zijn geen meldingen geweest van toxiciteit door overdosering met levocarnitine. Levocarnitine wordt 
gemakkelijk door dialyse uit het plasma verwijderd. De intraveneuze LD50van levocarnitine bij ratten is 5,4 g/kg 
en de orale LD50van levocarnitine bij muizen is 19,2 g/kg. Grote doses levocarnitine kunnen diarree 
veroorzaken.

DOSERING EN ADMINISTRATIE CARNITOR®

Injectie wordt intraveneus toegediend.

Stofwisselingsziekten
De aanbevolen dosis is 50 mg/kg, toegediend als een langzame bolusinjectie van 2-3 minuten of via een infuus. Vaak 
wordt een oplaaddosis gegeven aan patiënten met een ernstige metabole crisis, gevolgd door een equivalente dosis 
gedurende de volgende 24 uur. Het moet om de 3 uur of om de 4 uur worden toegediend, en nooit minder dan om 
de 6 uur, hetzij via infusie of via intraveneuze injectie. Alle volgende dagelijkse doses worden aanbevolen binnen het 
bereik van 50 mg/kg te zijn of naargelang de therapie dit vereist. De hoogste toegediende dosis was 300 mg/kg.

Het wordt aanbevolen om een   plasmaconcentratie van carnitine te verkrijgen voordat met deze 
parenterale therapie wordt begonnen. Wekelijkse en maandelijkse controle wordt ook aanbevolen. Deze 
controle moet bloedchemie, vitale functies, plasmaconcentraties van carnitine (de plasmavrije 
carnitineconcentratie moet tussen 35 en 60 µmol/l zijn) en de algehele klinische toestand omvatten.

ESRD-patiënten die hemodialyse ondergaan
De aanbevolen startdosering is 10-20 mg/kg droog lichaamsgewicht als langzame bolusinjectie van 2-3 
minuten in de veneuze retourleiding na elke dialysesessie. De start van de therapie kan worden veroorzaakt 
door dalconcentraties van levocarnitine in plasma (pre-dialyse) die lager zijn dan normaal (40-50 µmol/l). 
Dosisaanpassingen moeten worden geleid door dalconcentraties van levocarnitine (pre-dialyse), en 
dosisaanpassingen naar beneden (bijv. tot 5 mg/kg na dialyse) kunnen al in de derde of vierde week van de 
behandeling worden aangebracht.

Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en 
verkleuring, wanneer de oplossing en de verpakking dit toelaten.

COMPATIBILITEIT EN STABILITEIT
CARNITOR®Injectie is compatibel en stabiel wanneer gemengd in parenterale oplossingen van 
natriumchloride 0,9% of Ringer-lactaat in concentraties variërend van 250 mg/500 ml (0,5 mg/ml) 
tot 4200 mg/500 ml (8,0 mg/ml) en bewaard bij kamertemperatuur (25°C) tot 24 uur in PVC-plastic 
zakken.

HOE GELEVERD
CARNITOR®(levocarnitine) Injectie is beschikbaar in 1 g per 5 ml injectieflacons voor eenmalig gebruik, verpakt in 5 
injectieflacons per doos ( NDC 54482-147-01). CARNITOR®(levocarnitine) Injectieflacon van 5 ml wordt gedistribueerd 
door Leadiant Biosciences, Inc.

Bewaar flacons bij gecontroleerde kamertemperatuur (25 °C). Zie USP. Gooi het ongebruikte deel van een geopende 
injectieflacon weg, aangezien de formulering geen conserveermiddel bevat.

Amerikaanse octrooien nrs. 6.335.369; 6.429.230; 6.696.493

Alleen Rx.
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