
 

 

Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

ЛЕВОКОМ®  

 

Торговое название 

Левоком®  

 

Международное непатентованное название 

Нет  

 

Лекарственная форма 

Таблетки 250 мг/25 мг  

 

Состав 

Одна таблетка содержит 

активные вещества: леводопы в пересчёте на 100 % вещество 250 мг,  

карбидопы в пересчёте на 100 % безводное вещество   25 мг,  

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, крахмал прежелатини-

зированный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, краситель 

«Индигокармин» (E 132). 

 

Описание 

Таблетки голубого цвета с вкраплениями, круглой формы, с риской. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Антипаркинсонические препараты. Дофаминэргические препараты. Допа и ее 

производные. Леводопа с ингибитором декарбоксилазы. 

Код АТХ N04В А02 

 

Фармакологические свойства  

Фармакокинетика 

Активные компоненты, входящие в состав препарата, претерпевают 

свойственные им превращения. Леводопа хорошо абсорбируется из 

пищеварительного канала, преимущественно из тонкого кишечника. 

Распределяется между органами и тканями. Леводопа подвергается сложным 
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метаболическим превращениям, главным из которых является 

декарбоксилирование её с образованием дофамина, норадреналина и 

адреналина, которые выводятся почками. Около 80 % леводопы выделяется с 

мочой, главным образом в виде дигидроксифенилуксусной и гомованилиновой 

кислот. Меньше 1 % выводится в неизменённом виде. Период полувыведения 

леводопы из плазмы – около 1 часа, в присутствии карбидопы период 

полувыведения увеличивается до 2 часов. 

Карбидопа (альфа-метилдофагидразин) после приёма внутрь быстро, однако не 

полностью, всасывается из пищеварительного канала. Распределяется в 

организме, не проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 

Приблизительно 50 % в неизменённом виде и в виде метаболитов выводится 

почками.  

Фармакодинамика 

Левоком® – комбинированный противопаркинсонический препарат, в состав 

которого входят леводопа – метаболический предшественник дофамина, 

который в отличие от последнего проходит через ГЭБ, и карбидопа – 

ингибитор декарбоксилазы ароматических аминокислот. 

Вследствие декарбоксилирования леводопа в тканях головного мозга 

преобразовывается в дофамин, пополняя его дефицит и ослабляя тем самым 

симптомы паркинсонизма. Леводопа уменьшает выраженность многих 

симптомов болезни, особенно ригидности и брадикинезии. Уменьшает тремор, 

дисфагию, сиалорею, ортостатическую неустойчивость, связанные с болезнью 

и синдромом Паркинсона. 

Однако значительная часть принятой внутрь леводопы преобразуется в 

дофамин за пределами мозга и не проходит через ГЭБ.  

Карбидопа, которая не проникает через ГЭБ, препятствует 

экстрацеребральному декарбоксилированию леводопы, увеличивая таким 

образом количество леводопы, попадающее в мозг и превращающееся там в 

дофамин. 

Преимуществами комбинированного препарата являются лучшие по сравнению 

с леводопой терапевтическое действие и восприимчивость больными, менее 

выраженные побочные эффекты, поскольку для достижения терапевтического 

действия используются меньшие дозы леводопы. 

Препарат обеспечивает терапевтически эффективный уровень леводопы в 

плазме крови на протяжении длительного времени. Карбидопа препятствует 

действию пиридоксина гидрохлорида (витамин В6), который ускоряет 

периферический метаболизм леводопы. 

 

Показания к применению 

- Болезнь Паркинсона  

- Синдром Паркинсона 

 

Способ применения и дозы 

Левоком® применять взрослым внутрь. Оптимальную суточную дозу препарата 

необходимо тщательно подбирать для каждого пациента.  



 

Пациенты, которые не получают леводопу: для больных, которые начинают 

лечение препаратом Левоком®, начальная доза составляет 1/2 таблетки один 

или два раза в сутки после еды. При необходимости дозу повышают, 

постепенно добавляя по 1/2  таблетки ежедневно или через день до получения 

оптимального терапевтического эффекта. 

Терапевтический ответ на препарат наблюдается в течение одного дня, а иногда 

после одной дозы. Полная эффективная доза препарата достигается в течение 

семи дней по сравнению с неделями и месяцами применения леводопы 

отдельно. 

Пациенты, принимающие леводопу: прием леводопы следует прекратить по 

крайней мере за 12 часов (24 часа для медленного высвобождения) до начала 

терапии препаратом Левоком®. Самый простой способ – прием препарата 

утром, при этом ночью леводопу не принимают. Доза препарата должна 

содержать примерно 20 % предыдущей ежедневной дозы леводопы. 

Начальная доза. Пациенты, которые получают более 1500 мг леводопы в сутки, 

должны начинать с дозы препарата – 1 таблетка 3-4 раза в сутки. 

Поддерживающая терапия: терапия препаратом Левоком® должна быть 

индивидуальной и корректироваться постепенно в соответствии с 

терапевтическим эффектом. При необходимости дозу препарата можно 

увеличить до 1 таблетки 3-4 раза в сутки. В случае необходимости дозу 

препарата можно увеличивать по 1 таблетке в сутки или через сутки. 

Максимальная суточная доза препарата Левоком® – 8 таблеток (200 мг 

карбидопы и 2 г леводопы). 

Пациенты, получающие другие ингибиторы декарбоксилазы: при переходе 

пациента с комбинации леводопы с другими ингибиторами декарбоксилазы 

применение этих препаратов следует прекратить за 12 часов до начала 

применения препарата Левоком®. Начинать следует с дозы препарата 

Левоком®, которая обеспечит такое же количество леводопы, что и в 

комбинации леводопа/ другие ингибиторы декарбоксилазы. 

Пациенты, получающие другие противопаркинсонические препараты: при 

введении препарата Левоком® прием других противопаркинсонических средств 

может быть продолжен, хотя их доза должна быть скорректирована врачом в 

соответствии с инструкциями по медицинскому применению. 

Пациенты пожилого возраста: данный препарат применяется пациентам 

пожилого возраста. 

 

Побочные действия 

При приеме леводопы/карбидопы наиболее часто встречаются побочные 

эффекты, вызванные центральной нейрофармакологической активностью 

дофамина: дискинезии (включая хорееподобные), дистонические и другие 

непроизвольные движения, тошнота. Подергивание мышц и блефароспазм 

могут быть ранними признаками для уменьшения дозы препарата. Они 

исчезают при снижении дозы препарата или в процессе лечения. 

Другие побочные реакции, о которых сообщалось в связи с применением 

леводопы или ее комбинации с карбидопой, представлены ниже: 



 

- со стороны нервной системы – головокружение, сонливость, 

экстрапирамидные и двигательные расстройства, брадикинезия, феномен 

«включения-выключения» (может возникнуть через несколько месяцев и даже 

лет после начала лечения леводопой и, видимо, связан с прогрессированием 

заболевания (в таких случаях может потребоваться коррекция доз и интервалов 

между ними)), парестезии, судороги, склонность к обморокам, потеря сознания, 

атаксия, усиление тремора рук, миоспазм, потеря чувствительности, тризм, 

падение, нарушение походки, злокачественный нейролептический синдром 

(который проявляется в виде лихорадки и мышечной тугоподвижности), 

активация скрытого синдрома Бернара–Горнера; 

- со стороны психики – изменение психического статуса (включая параноидные 

мысли и транзиторный психоз), депрессия с развитием суицидных намерений 

или без таковых, деменция, спутанность сознания, бессонница, ночные 

кошмары, галлюцинации, бред, возбуждение, беспокойство, эйфория, 

ажитация, чувство страха, дезориентация, склонность к азартным играм;  

- со стороны органов чувств – диплопия, мидриаз, окулогирный криз, 

помутнение зрения; 

- со стороны сердечно-сосудистой системы – нарушение сердечного ритма, 

сильное сердцебиение, ортостатические нарушения, включая ортостатическую 

гипотензию, артериальная гипертензия, флебит, сосудистый отек; 

- со стороны крови и лимфатической системы – лейкопения, гемолитическая и 

негемолитическая анемии, тромбоцитопения, агранулоцитоз; 

- со стороны дыхательной системы – загрудинная боль, охриплость голоса, 

одышка, нарушение дыхания;     

- со стороны пищеварительного тракта – рвота, ощущение сухости и горечи 

во рту, глоссалгия, сиалорея, дисфагия, бруксизм, приступы икоты, боль в 

брюшной полости, запор, диарея, диспепсия, метеоризм, желудочно-кишечное 

кровотечение, развитие язвы двенадцатиперстной кишки, темное окрашивание 

слюны;   

- со стороны обмена веществ – анорексия, снижение или увеличение массы 

тела; 

- со стороны иммунной системы – крапивница, зуд, отек Квинке, пурпура 

Шенлейна–Геноха; 

- со стороны кожных покровов – приливы крови к лицу, повышенная 

потливость, сыпь, отеки, окрашивание пота в темный цвет, выпадение волос;  

- со стороны мочеполовой системы – задержка мочеиспускания, недержание 

мочи, окрашивание мочи в темный цвет, приапизм, повышение либидо, 

гиперсексуальность;  

- прочие – астения, слабость, утомляемость, недомогание, внезапное обострение 

сопутствующих заболеваний, головная боль, гиперемия, злокачественная 

меланома; 

- лабораторные тесты – могут отмечаться отклонения от нормы различных 

лабораторных тестов, в частности щелочной фосфатазы, аспартат- и 

аланинаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, билирубина, мочевины крови, 

креатинина, мочевой кислоты, и положительная реакция Кумбса. Возможно 



 

снижение уровня гемоглобина и показателей гематокрита, повышение уровня 

глюкозы в сыворотке крови, количества лейкоцитов и бактерий в моче, 

гематурия.   

 

Противопоказания 

- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата 

- закрытоугольная глаукома.  

- одновременное применение с неселективными ингибиторами МАО (за 

исключением рекомендованных доз отдельных ингибиторов моноамино-

ксидазы типа Б, например, селегилина гидрохлорида) 

- недиагностированные кожные заболевания или меланома в анамнезе 

- психические расстройства и расстройства поведения 

- беременность, период лактации 

- детский и подростковый возраст до 18 лет 

 

Лекарственные взаимодействия 

Противопоказано одновременное применение с неселективными ингибиторами 

МАО. Указанные препараты необходимо отменить за две недели до назначения 

препарата Левоком®. 

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата 

Левоком® с другими лекарственными средствами.  

При одновременном применении с некоторыми гипотензивными средствами 

Левоком® может вызывать симптомы ортостатической гипотензии, что требует 

в начале лечения препаратом коррекции дозы гипотензивных средств. 

При одновременном применении препарата Левоком® с трициклическими 

антидепрессантами возможны побочные реакции, включая артериальную 

гипертензию и дискинезию. 

Левоком® может применяться вместе с антихолинергическими средствами, 

имеющими синергическое действие с леводопой относительно уменьшения 

тремора. Однако их совместное применение может усиливать непроизвольные 

двигательные нарушения. Антихолинергические средства могут влиять на 

абсорбцию леводопы и, соответственно, на ответ пациента на лечение. В таких 

случаях необходима коррекция дозы препарата. 

Вместе с препаратом могут применяться антагонисты дофамина, амантадин. 

Если эти средства назначают дополнительно к терапии препаратом Левоком®, 

может потребоваться коррекция его дозы. 

Совместная терапия с селегилином может привести к тяжелой ортостатической 

гипотензии, не характерной для препарата Левоком®. 

Антагонисты дофаминовых D2-рецепторов (например, фенотиазины, 

бутирофеноны, рисперидон) и изониазид могут снизить терапевтический 

эффект препарата Левоком®. 

Папаверин и фенитоин могут ослаблять противопаркинсонический эффект 

препарата Левоком®. 

Метоклопрамид увеличивает концентрацию леводопы в плазме крови. 

Препараты железа могут подавлять всасывание леводопы.  



 

Симпатомиметики могут потенцировать сердечно-сосудистые побочные 

эффекты леводопы.  

Совместное применение ингибиторов катехолометилтрансферазы (толкапон, 

энтакапон) и леводопы/карбидопы может повышать биодоступность леводопы. 

Левоком® можно применять с другими противопаркинсоническими средствами, 

не содержащими леводопу. 

У пациентов, которые придерживаются диеты с высоким содержанием белков, 

отмечается уменьшение всасывания препарата. 

Препарат можно применять пациентам с паркинсонизмом, которые принимают 

витаминные препараты, содержащие пиридоксина гидрохлорид (витамин В6). 

 

Особые указания 

Левоком® не применяется для устранения экстрапирамидных реакций, 

вызванных лекарственными средствами, а также не рекомендуется для лечения 

хореи Гентингтона. Препарат не следует применять при противопоказаниях к 

применению симпатомиметиков. Все пациенты, принимающие препарат, 

должны находиться под тщательным наблюдением для выявления психических 

изменений, депрессивного синдрома с сопутствующими суицидальными 

намерениями. Пациенты с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (в том числе в анамнезе) требуют особого внимания. При усилении 

психотической симптоматики Левоком® необходимо отменить. 

Препарат следует осторожно назначать пациентам с тяжелыми сердечно-

сосудистыми заболеваниями, тяжелыми заболеваниями лёгких, бронхиальной 

астмой, психическими нарушениями, судорожным синдромом, 

открытоугольной глаукомой, язвенной болезнью желудка и/или 

двенадцатиперстной кишки в анамнезе (из-за вероятности возникновения 

кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта), при заболеваниях 

почек, печени и органов эндокринной системы. С осторожностью назначают 

также пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда при наличии 

предсердной, узловой или желудочковой аритмии. У таких пациентов 

необходимо наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы, 

особенно при определении начальной дозы. 

Под наблюдением должны находиться пациенты, у которых при применении 

препарата появились гиперкинезы хореоатетоидного типа. Левоком® в 

некоторых случаях может вызывать рецидивы гиперкинезов и психические 

нарушения, что может быть следствием повышения дофамина в головном мозге 

и требует снижения дозы препарата. Если необходимо назначить психотропные 

препараты, следует учитывать возможность ослабления в таких случаях 

противопаркинсонического эффекта препарата Левоком®. Пациентов с 

хронической открытоугольной глаукомой лечить препаратом можно при 

условии систематического офтальмологического контроля и мониторинга 

внутриглазного давления. 

В случае отмены препарата дозу уменьшают постепенно, при этом следует 

тщательно наблюдать за состоянием пациента. 



 

При внезапном прекращении лечения возможно развитие симптомокомплекса, 

сходного со злокачественным нейролептическим синдромом, который 

проявляется мышечной ригидностью, повышением температуры тела, 

психическими расстройствами и повышением уровня креатинфосфокиназы в 

сыворотке крови. Поэтому при резком уменьшении дозы или отмене препарата 

необходимо установить тщательный контроль за состоянием пациентов, 

особенно если они получают антипсихотические средства. 

Если необходимо провести операцию под наркозом, Левоком® накануне 

отменяют. Прием препарата возобновляют после операции, как только пациент 

сможет его принимать. 

В период применения препарата необходимо регулярно контролировать 

функциональное состояние печени, почек, сердечно-сосудистой системы и 

системы кроветворения. 

Леводопа может вызвать сонливость и внезапные эпизоды сонливости. Случаи 

возникновения внезапных эпизодов сонливости во время дневной активности  

редки. Однако пациентов необходимо проинформировать о возможном 

возникновении таких симптомов, а при их проявлении следует рассмотреть 

возможность снижения дозы или отмены лечения.  

Известно, что пациенты с болезнью Паркинсона имеют повышенный риск 

развития меланомы. Неясно, связан ли этот риск с болезнью Паркинсона или с 

другими факторами, такими как прием препаратов для лечения болезни 

Паркинсона. Поэтому рекомендуется постоянно следить за состоянием кожи 

для выявления возможной меланомы и периодически проходить обследование 

кожи у квалифицированного специалиста (например дерматолога) во время 

лечения препаратом Левоком®.  

 Препараты леводопы с карбидопой могут вызывать ложноположительную 

реакцию на кетоновые тела в моче при использовании тестовых полосок. Эта 

реакция не меняется при кипячении проб мочи. 

Ложноотрицательные результаты могут быть получены при использовании 

глюкозооксидазного метода определения глюкозурии.  
 

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами 

Некоторые побочные эффекты (головокружение, сонливость и/или случаи 

внезапных сонных падений, дискинезии), которые наблюдаются при лечении 

препаратом Левоком®, влияют на способность управлять автотранспортом или 

работать с механизмами, требующими полной сосредоточенности. Пациентов 

необходимо предупредить о необходимости воздерживаться от управления 

автотранспортом и работы с техникой.  

 

Передозировка 

Симптомы: ранние признаки – подергивание мышц, блефароспазм; 

артериальная гипертензия, увеличение частоты сердечных сокращений, 

ухудшение аппетита, спутанность сознания, тревожное возбуждение, 

бессонница, тревога.  



 

Лечение: искусственно вызвать рвоту, экстренно промыть желудок.  

Симптоматическая терапия: инфузии назначают с осторожностью, обращают 

внимание на проходимость дыхательных путей, при появлении аритмий 

применяют соответствующее лечение с контролем ЭКГ. Значение диализа для 

лечения явлений передозировки не изучено. Применение пиридоксина не 

эффективно. 

 

Форма выпуска и упаковка  

По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки 

поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 

По 3 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по 

медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в 

картонную пачку. 

 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 С. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

Срок хранения 

3 года.  

Не применять по истечении срока годности! 

 

Условия отпуска из аптек 

По рецепту 

 

Производитель/владелец регистрационного удостоверения 

ООО “Фарма Старт”, 

Украина, г. Киев, 03124, бул. И. Лепсе, 8. 

 

Адрес организации, принимающей претензии по качеству лекарственных 

средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное 

наблюдение за безопасностью лекарственного средства на территории 

Республики Казахстан: 

 

ТОО «Ацино Каз»,  

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42,  

офисный центр «Экспо-Сити», Корпус 15/3В. 

Телефон: 8 (717-2) 66-92-78 

Факс: 8 (717-2) 66-92-78 

Контактное лицо: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss               

 

 
 

 



 

 

 Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі 

Медициналық және  

фармацевтикалық қызметті  

бақылау комитеті Төрағасының  

2018  жылғы “ 23 ”    10 

№  N017581 бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

 

Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

ЛЕВОКОМ®  

 

Саудалық атауы 

Левоком® 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Жоқ 

 

Дәрілік түрі 

250 мг/25 мг таблеткалар 

 

Құрамы 

Бір таблетканың құрамында 

белсенді заттар: 100 % затқа шаққанда 250 мг леводопа,  100 % сусыз 

затқа шаққанда 25 мг карбидопа, 

қосымша заттар: жүгері крахмалы, желатинделген крахмал, 

микрокристалды целлюлоза, магний стеараты, «Индигокармин» бояғышы 

(E 132). 

 

Сипаттамасы 

Теңбілдері бар көгілдір түсті, дөңгелек, кертігі бар таблеткалар.  

 

Фармакотерапиялық тобы 

Паркинсонизмге қарсы препараттар. Дофаминэргиялық препараттар. Допа 

және оның туындылары. Леводопа, декарбоксилаза тежегішімен. 

АТХ коды N04В А02 

 

Фармакологиялық қасиеттері 

Фармакокинетикасы 

Препараттың құрамына кіретін белсенді компоненттер оларға тән 

өзгерулерге ұшырайды. Леводопа ас қорыту жолынан, көбінесе жіңішке 

ішектен жақсы сіңеді. Ағзалар мен тіндер арасында таралады. Леводопа 

күрделі метаболизмдік өзгерістерге ұшырайды, солардың ішінде негізгісі –  



декарбоксилденіп, оның дофамин, норадреналин және адреналин түзуі 

болып табылады, олар бүйрек арқылы шығарылады. Леводопаның 80%-ға 

жуығы несеппен бірге, негізінен, дигидроксифенилсірке және гомованилин 

қышқылы түрінде бөлініп шығады. 1%-дан азы өзгермеген күйінде бөлініп 

шығады. Леводопаның плазмадан жартылай шығарылу кезеңі – 1 сағатқа 

жуық, карбидопаның қатысуымен жартылай шығарылу кезеңі 2 сағатқа 

дейін ұзарады. 

Карбидопа (альфа-метилдофагидразин), ішке қабылданғаннан кейін ас 

қорыту өзегінен тез, бірақ толық емес, сіңеді. Организмге таралады, 

гематоэнцефалдық бөгет (ГЭБ) арқылы өтпейді. Шамамен 50%-ы 

өзгермеген күйінде және метаболиттер түрінде бүйрек арқылы 

шығарылады.  

Фармакодинамикасы 

Левоком® – паркинсонизмге қарсы біріктірілген препарат, оның құрамына 

леводопа – дофаминнің метаболизмдік ізашары кіреді, оның соңғысынан 

айырмашылығы ГЭБ арқылы және карбидопа – ароматты амин 

қышқылдары  декарбоксилазасының тежегіші арқылы өтеді.   

Леводопаның декарбоксилденуі салдарынан ми тіндерінде  дофамин  қайта 

түзіліп, оның тапшылығының орны толтырылады және осылайша  

паркинсонизм симптомдары әлсірейді. Леводопа аурудың көптеген 

симптомдарының білінуін, әсіресе сіреспелікті және брадикинезияны 

азайтады. Паркинсон ауруы мен синдромына байланысты треморды, 

дисфагияны, сиалореяны, ортостаздық тұрақсыздықты азайтады. 

Алайда ішке қабылданған леводопаның едәуір бөлігі мидан тыс жерде 

дофаминге қайта түзіледі және ГЭБ арқылы өтпейді.  

ГЭБ арқылы өтпейтін карбидопа леводопаның экстрацеребральді 

декарбоксилденуіне кедергі жасап, осылайша, миға түсетін және онда 

дофаминге айналатын леводопа мөлшерін арттырады.   

Біріктірілген препараттың леводопамен салыстырғандағы артықшылығы – 

емдік әсері және науқастың оған сезімталдығы; емдік әсерге жету үшін 

леводопаның аз дозалары қолданылатындықтан жағымсыз әсерлерінің аз 

білінуі.  

Препарат қан плазмасында леводопаның емдік тұрғыдағы тиімді әсерімен 

ұзақ уақыт бойы қамтамасыз етеді. Карбидопа пиридоксин 

гидрохлоридінің (В6 дәрумені) әсеріне кедергі жасайды, ол леводопаның 

шеткері метаболизмін жылдамдатады. 

 

Қолданылуы 

- Болезнь Паркинсон ауруы 

- Паркинсон синдромы 

 

Қолдану тәсілі және дозалары 

Левоком® ересектерде ішке қолданылады. Препараттың тиімді тәуліктік 

дозасын әрбір пациент үшін мұқият таңдау керек.  



Леводопа қабылдамайтын пациентер: Левоком® препаратымен емді 

бастайтын науқастар үшін бастапқы доза тамақтан кейін тәулігіне бір 

немесе екі рет 1/2 таблетканы құрайды. Қажет жағдайда дозаны күнделікті 

немесе тиімді емдік әсер алғанға дейін күнара 1/2 таблеткадан біртіндеп 

қосумен арттырады.  

Препаратқа емдік жауап бір жыл ішінде, ал кейде бір дозадан кейін 

байқалады. Препараттың толық тиімді дозасы леводопаны жеке қолданған 

апталармен және айлармен салыстырғанда жеті күн ішінде жетеді. 

Леводопа қабылдайтын пациенттер: леводопа қабылдауды Левоком® 

препаратымен ем басталғанға дейін кемінде 12 сағат бұрын (баяу босап 

шығуы үшін 24 сағат) тоқтату керек. Ең оңай тәсілі – препаратты таңертең 

қабылдау, бұл ретте леводопа қабылданбайды. Препарат дозасы 

леводопаның алдыңғы күнделікті дозасының шамамен 20 % құрауы тиіс. 

Бастапқы доза. Тәулігіне 1500 мг астам леводопа қабылдайтын 

пациенттер препарат дозасын – тәулігіне 3-4 рет 1 таблеткадан бастаулары 

тиіс.  

Демеуші ем: Левоком® препаратымен емдеу жеке болуы және емдік әсерге 

сәйкес біртіндеп түзетілуі тиіс. Қажетті жағдайда препарат дозасын 

тәулігіне 3-4 рет 1 таблеткаға дейін ұлғайтуға болады. Қажетті жағдайда 

препарат дозасын тәулігіне 1 таблеткадан немесе күнара ұлғайтуға болады. 

Левоком® препаратының ең жоғарғы тәуліктік дозасы – 8 таблетка (200 мг 

карбидопа және 2 г леводопа). 

Декарбоксилазаның басқа тежегіштерін қабылдайтын пациенттер: 

пациент леводопаның басқа декарбоксилаза тежегіштерімен 

біріктірілімнен ауысқанда бұл препараттарды қолдануды Левоком® 

препаратын қолдануды бастағанға дейін 12 сағат бұрын тоқтату керек. 

Леводопа/басқа декарбоксилаза тежегіштерінің біріктірілімі сияқты 

леводопа мөлшерін қамтамасыз ететін Левоком® препаратының дозасынан 

бастау керек.  

Басқа паркинсонизмге қарсы препарат қабылдайтын пациенттер: 

Левоком® препаратын енгізгенде басқа паркинсонизмге қарсы дәрілерді 

қабылдау жалғасуы мүмкін, алайда олардың дозасын медициналық 

қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес дәрігер түзетуі керек. 

Егде жастағы пациенттер: аталған препарат егде жастағы пациенттерге 

қолданылады. 

 

Жағымсыз әсерлері 

Леводопа/карбидопа қабылдағанда дофаминнің орталық 

нейрофармакологиялық белсенділігінен туындаған жағымсыз әсерлер ең 

жиі кездеседі: дискинезия (оған қоса хорея тәрізді), дистониялық және 

басқа еріктен тыс қимылдар, жүрек айнуы. Бұлшықеттің тартылуы және 

блефароспазм препарат дозасын төмендету үшін ерте белгілер болуы 

мүмкін. Олар препарат дозасын төмендеткенде немесе емдеу үдерісінде 

жоғалады.  



Леводопаны немесе оның карбидопамен біріктірілімін қолданумен 

байланысты хабарланған басқа жағымсыз реакциялар төменде келтірілген: 

- жүйке жүйесі тарапынан – бас айналуы, ұйқышылдық, 

экстрапирамидалық және іс-қимыл бұзылыстары, брадикинезия, «қосу-

ажырату» феномені (бірнеше айдан соң және тіпті леводопамен емді 

бастағаннан кейін бір жылдан соң туындауы мүмкін, аурудың өршуіне 

байланысты болуы мүмкін (мұндай жағдайларда дозалар мен олардың 

арасындағы аралықты түзету керек болуы мүмкін)), парестезия, құрысулар, 

естен тануға бейімділік, естен тану, атаксия, қол треморының күшеюі, 

миоспазм, сезімталдықтың жоғалуы, тризм, құлау, жүрістің бұзылуы, 

қатерлі нейролептикалық синдром (қызба және бұлшықет қозғалуының 

шектелуі түрінде байқалады), жасырын Бернар-Горнер синдромының 

белсенділенуі; 

- психика тарапынан – психикалық статустың өзгеруі (параноидты 

ойларды және транзиторлық психозды қоса), суицидтік ниеттің дамуымен 

немесе онсыз жүретін депрессия, деменция, сананың шатасуы, 

ұйқысыздық, түнгі қорқынышты түстер, елестеулер, сандырақ, қозу, 

мазасыздық, эйфория, ажитация, қорқыныш сезімі, бағдардан адасу, құмар 

ойындарға бейімділік;  

- сезім мүшелері тарапынан – диплопия, мидриаз, окулогирлік криз, 

көрудің бұлыңғырлануы;  

- жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан – жүрек ырғағының бұзылуы, 

қатты жүрек қағуы, ортостаздық бұзылыстар, ортостаздық гипотензияны 

қоса, артериялық гипертензия, флебит, тамырдың ісінуі; 

- қан және лимфа жүйесі тарапынан – лейкопения, гемолиздік және 

гемолиздік емес анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз;  

- тыныс алу жүйесі тарапынан – төс тұсының ауыруы, дауыстың 

қарлығуы, ентігу, тыныс алудың бұзылуы;     

- ас қорыту жолы тарапынан – құсу, құрғақтықты және ауыздың ашуын 

сезіну, глоссалгия, сиалорея, дисфагия, бруксизм, ықылық ұстамалары, 

құрсақ қуысының ауыруы, іш қатуы, диарея, диспепсия, метеоризм, 

асқазан-ішектен қан кету, он екі елі ішек ойықжарасының дамуы, 

сілекейдің қараюы;  

- зат алмасу тарапынан – анорексия, дене салмағының азаюы немесе 

артуы; 

- иммундық жүйе тарапынан – есекжем, қышыну, Квинке ісінуі, 

Шенлейн-Генох пурпурасы; 

- тері жабындары тарапынан – қанның бетке тебуі, қатты тершеңдік, 

бөртпе, ісінулер, терінің қара түске боялуы, шаш түсуі;  

- несеп-жыныс жүйесі тарапынан – несеп шығарудың іркілуі, несепті 

ұстай алмау, несептің қара түске боялуы, приапизм, либидоның артуы, 

гиперсексуалдылық;  

- өзгелер – астения, әлсіздік, қажу, дімкәстану, қатарлас аурулардың 

кенеттен өршуі, бас ауыруы, гиперемия, қатерлі меланома; 



- зертханалық тесттер – түрлі зертханалық тесттердің, атап айтқанда 

сілтілік фосфатазаның, аспартат- және аланинаминотрансфераза, 

лактатдегидрогеназа, билирубин, қан мочевинасы, креатинин, несеп 

қышқылының нормадан ауытқуы және оң Кумбс реакциясы байқалуы 

мүмкін. Гемоглобин және гематокрит көрсеткіштері деңгейінің төмендеуі, 

қан сарысуындағы глюкоза деңгейінің, несептегі лейкоциттер мен 

бактериялардың жоғарылауы мүмкін, гематурия. 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- препараттың кез келген компоненттеріне аса жоғары сезімталдық 

- жабық бұрышты глаукома 

- МАО селективті емес тежегіштерімен (Б типті моноаминоксидазаның 

жеке тежегіштерінің ұсынылған дозаларын қоспағанда, мысалы, селегилин 

гидрохлориді) бір уақытта қолдану 

- диагностикаланбаған тері аурулары немесе анамнездегі меланома 

- психикалық бұзылыстар және мінез-құлық бұзылыстары  

- жүктілік, лактация кезеңі 

- балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер 

 

Дәрілермен өзара әрекеттесуі 

МАО селективті емес тежегіштерімен бір уақытта қолдануға болмайды. 

Аталған препараттарды Левоком® препаратын тағайындағанға дейін екі 

апта бұрын тоқтату қажет. 

Левоком® препаратын басқа дәрілік заттармен бір уақытта қолданғанда 

сақтық таныту керек.  

Левокомды® кейбір гипотензиялық дәрілермен бір уақытта қолданғанда 

ортостаздық гипотензия симптомдарын туындатуы мүмкін, бұл 

препаратпен емдеудің басында гипотензиялық дәрілердің дозасын түзету 

талап етіледі. 

Левоком® препаратын үшциклдық антидепрессанттармен бір уақытта 

қолданғанда артериялық гипертензия мен дискинезияны қоса, жағымсыз 

реакциялар болуы мүмкін.  

Левокомды® тремордың төмендеуіне қатысты леводопамен синергиялық 

әсерге ие антихолинергиялық дәрілермен бірге қолдануға болады. Алайда 

оларды бірге қолдану еріктен тыс қозғалыстың бұзылуын күшейтуі 

мүмкін. Антихолинергиялық дәрілер леводопаның абсорбциясына және 

тиісінше пациенттің емге қатысты жауабына ықпал етуі мүмкін. Мұндай 

жағдайларда препарат дозасын түзету қажет.  

Препаратпен бірге дофамин антагонистері, амантадин қолдануға болады. 

Егер бұл дәрілерді Левоком® препаратымен емге қосымша тағайындаса 

оның дозасын түзету талап етілуі мүмкін. 

Селегилинмен бірге емдеу Левоком® препаратына тән емес ауыр 

ортостаздық гипотензияға әкелуі мүмкін.  



Дофаминдік D2-рецепторлардың антагонистері (мысалы, фенотиазиндер, 

бутирофенондар, рисперидон) және изониазид Левоком® препаратының 

емдік әсерін төмендетуі мүмкін.  

Папаверин және фенитоин Левоком® препаратының паркинсонизмге қарсы 

әсерін әлсіретуі мүмкін.  

Метоклопрамид қан плазмасындағы леводопа концентрациясын 

ұлғайтады.  

Темір препараттары леводопаның сіңірілуі басуы мүмкін.  

Симпатомиметиктер леводопаның жүрек-қантамырлық жағымсыз 

әсерлерін көтермелеуі мүмкін.  

Катехолометилтрансфераза тежегіштерін (толкапон, энтакапон) және 

леводопаны/карбидопаны бірге қолдану леводопа биожетімділігін 

жоғарылатуы мүмкін.  

Левокомды® құрамында леводопа жоқ басқа паркинсонизмге қарсы 

дәрілермен қолдануға болады. 

Ақуыздар мөлшері жоғары диета ұстайтын пациенттерде препарат 

сіңірілуінің төмендеуі байқалады. 

Препаратты құрамында пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені) бар 

дәруменді препараттар қабылдайтын паркинсонизмі бар пациенттерге 

қолдануға болады. 

 

Айрықша нұсқаулар  

Левоком® дәрілік заттар туындатқан экстрапирамидалық реакцияларды 

жою үшін қолданылмайды, сондай-ақ Гентингтон хореясын емдеу үшін 

ұсынылмайды. Симпатомиметиктерді қолдануға қарсы көрсетілімдер 

болғанда препаратты қолданбаған жөн. Препаратты қабылдайтын барлық 

пациенттер психикалық өзгерістерді, қатарлас суицидтік ниеттермен 

депрессиялық синдромды анықтау үшін мұқият қадағалануы тиіс. 

Психикалық бұзылыстары және мінез-құлық бұзылыстары (оның ішінде 

анамнезде) бар пациенттер аса назар аударуды талап етеді. Психоздық 

симптомдар күшейгенде Левоком® қабылдауды тоқтату қажет. 

Препаратты ауыр жүрек-қантамыр аурулары, өкпенің ауыр аурулары, 

бронх демікпесі, психикалық бұзылыстары, құрысу синдромы, ашық 

бұрышты глаукомасы, анамнезде асқазан және/немесе он екі елі ішектің 

ойықжаралы ауруы (ас қорыту жолының жоғарғы бөлімдерінен қан кету 

ықтималдығына байланысты) бар пациенттерге бүйрек, бауыр және 

эндокриндік жүйе мүшелерінің ауруларында сақтықпен тағайындау керек. 

Жуырда жүрекшелік, түйінді немесе қарыншалық аритмия болғанда 

миокард инфарктын бастан өткізген пациенттерге де сақтықпен 

тағайындайды. Мұндай пациенттерде, әсіресе бастапқы дозаны 

анықтағанда жүрек-қантамыр жағдайын қадағалау қажет. 

Препаратты қолданғанда хореоатетоидтық типтегі гиперкинеза пайда 

болған пациенттер қадағалануы тиіс. Левоком® кейбір жағдайларда 

гиперкинездердің қайталануын және психикалық бұзылыстар туындатуы 

мүмкін, бұл мидағы дофаминнің жоғарылауы салдарынан болуы мүмкін 



және препарат дозасын төмендетуді талап етеді. Егер психотропты 

препараттар тағайындау қажет болса мұндай жағдайларда Левоком® 

препаратының паркинсонизмге қарсы әсерінің әлсіреу ықтималдығын 

ескеру керек. Жүйелі офтальмологиялық бақылау және көзішілік қысымды 

мониторингілеу шартымен созылмалы ашық бұрышты глаукомасы бар 

пациенттерді препаратпен емдеуге болады.  

Препаратты тоқтатқан жағдайда дозаны біртіндеп төмендетеді, бұл ретте 

пациенттің күйін мұқият қадағалау керек. 

Емді кенеттен тоқтатқанда бұлшықет сіресуімен, дене температурасының 

көтерілуімен, психикалық бұзылыстармен және қан сарысуындағы 

креатинфосфокиназа деңгейінің жоғарылауымен байқалатын қатерлі 

нейролептикалық синдромға ұқсас симптомдар кешені дамуы мүмкін. 

Сондықтан дозаны бірден төмендеткенде немесе препаратты тоқтатқанда, 

әсіресе егер олар психозға қарсы дәрілер қабылдайтын болса 

пациенттердің күйіне мұқият бақылау орнату қажет. 

Егер операцияны наркозбен жүргізу қажет болса, Левокомды® операция 

қарсаңында тоқтатады. Препарат қабылдауды пациент оны қабылдай 

алатын болғанда операциядан кейін жаңартады. 

Препаратты қолдану кезеңінде бауырдың, бүйректің, жүрек-қантамыр 

жүйесінің және қан түзу жүйесінің функционалдық күйін тұрақты бақылау 

қажет. 

Леводопа ұйқышылдық және ұйқышылдықтың кенеттен болатын 

эпизодтарын туындатуы мүмкін. Ұйқышылдықтың кенеттен болатын 

эпизодтарының туындау жағдайлары күндізгі белсенділік уақытында 

сирек. Алайда пациенттерге мұндай симптомдардың ықтимал туындауы 

туралы хабарлау қажет, ал олар пайда болғанда дозаны төмендету немесе 

емді тоқтату мүмкіндігін қарастыру керек.  

Паркинсон ауруы бар пациенттерде меланома дамуының жоғарғы қаупі 

бар екені белгілі. Бұл қауіп Паркинсон ауруымен немесе Паркинсон 

ауруын емдеу үшін препараттар қабылдау сияқты басқа факторлармен 

байланысты ма, белгісіз. Сондықтан ықтимал меланоманы анықтау үшін 

терінің күйін үнемі бақылау ұсынылады және Левоком® препаратымен 

емделу уақытында білікті маманнан (мысалы дерматологтан) теріні 

мерзімді тексеріп отыру керек.  

Карбидопасы бар леводопа препараттары тест жолақтарын пайдаланғанда 

несептегі кетондық денелерге жалған оң реакция туындатуы мүмкін. Бұл 

реакция несеп сынамаларын қайнатқанда өзгермейді. 

Жалған оң нәтижелер глюкозурияны анықтаудың глюкозооксидазалық 

тәсілі пайдаланғанда алынуы мүмкін.  

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді 

басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері  

Левоком® препаратымен емдегенде байқалатын кейбір жағымсыз әсерлер 

(бас айналуы, ұйқышылдық және/немесе ұйықтағанда кенеттен құлау 

жағдайлары, дискинезия) автокөлікті басқару немесе толық назар 

аударуды талап ететін механизмдермен жұмыс істеу қабілетіне ықпал 



етеді. Пациенттерге автокөлікті басқарудан және техникамен жұмыс 

істеуден бас тарта тұру қажеттілігін ескерту қажет.  

 

Артық дозалануы 

Симптомдары: ерте  белгілері – бұлшықеттердің жыбырлап тартылуы, 

блефароспазм; артериялық гипертензия, жүректің жиырылу жиілігінің 

артуы, тәбеттің нашарлауы, сананың шатасуы, үрейлі қозу, ұйқысыздық, 

үрей. 

Емі: жасанды түрде құстырту, асқазанды шұғыл шаю керек. 

Симптоматикалық ем: инфузияны абайлап тағайындайды, тыныс алу 

жолдарының өткізгіштігіне көңіл бөлінеді; аритмия пайда болған кезде 

ЭКГ-ні бақылай отырып, тиісті ем қолданады. Артық дозалану 

құбылыстарын емдеу үшін диализдің маңыздылығы зерттелген жоқ. 

Пиридоксинді қолдану тиімді емес.    

 

Шығарылу түрі және қаптамасы 

10 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және баспалы лакталған 

алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынған. 

3 немесе 10 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі 

мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға 

салынған.    

 

Сақтау шарттары 

Түпнұсқалық қаптамасында, 25 С-ден аспайтын температурада сақтау 

керек. 

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

 

Сақтау мерзімі 

3 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 

 

Дәріханадан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы 

 

Өндіруші/тіркеу куәлігінің иесі 

“Фарма Старт” ЖШҚ, 

Украина, Киев қ-сы, 03124, И. Лепсе бул., 8.  

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың 

сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын және дәрілік заттың 

тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның 

мекенжайы: 

«Ацино Каз» ЖШС,  

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Тимирязев к-сі, 42,  

«Экспо-Сити» кеңселік орталығы, 15/3В корпус. 



Телефон: 8 (717-2) 66-92-78 

Факс: 8 (717-2) 66-92-78 

Байланыстағы тұлға: Цой Л.С. 

E-mail: lyubov.tsoy@acino.swiss   


