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الدواء؟هذا وصف لماذا

فما سنوات 10 أعمارهم تبلغ الذين واألطفال البالغين لدى اإلعاقة تفاقم وإبطاء األعراض نوبات من للوقاية  Fingolimodيستخدم

التصلب مرض (المتعدد التصلب من  )آلخروقت من األعراض تتفاقم حيث المرض مسار (واالنتكاسة االنتكاس أشكال مع فوق

العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف من الناس يعاني وقد صحيح بشكل األعصاب تعمل ال حيث مرض المتعدد ؛ العصبي

الفوسفات مستقبالت معُدالِّت تسمى األدوية من فئة إلى فينجوليمود ينتمي . )المثانةفي والتحكم والكالم الرؤية في ومشاكل

األعصاب.تلف تسبب قد التي المناعية الخاليا عمل تقليل طريق عن يعمل وهو السفينجوزين.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

في فينجوليمود خذ طعام. بدون أو مع اليوم في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ألخذها كبسولة فينجوليمود يأتي

الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت نفس

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب بالضبط فينجوليمود خذ تفهمه. ال جزء أي شرح

جرعتك تناول بعد األولى الست الساعات خالل خاصة واألطفال ، البالغين لدى القلب ضربات إبطاء في فينجوليمود يتسبب قد

النشاط يسجل اختبار  ؛ (ECGالقلب كهربية مخطط تتلقى سوف األطفال. عند الجرعة زيادة عند األولى الجرعة وبعد األولى ،

فينجوليمود من األولى جرعتك ستأخذ الجرعة. تناول من ساعات 6 بعد أخرى ومرة   األولى جرعتك تأخذ أن قبل  )للقلبالكهربائي

حتى الدواء تناول بعد األقل على ساعات 6 لمدة الطبية المنشأة في البقاء إلى ستحتاج أخرى. طبية منشأة في أو طبيبك عيادة في

حاالت من تعاني كنت إذا وضحاها عشية بين أو ساعات 6 عن تزيد لمدة الطبية المنشأة في البقاء إلى تحتاج قد مراقبتك. يمكن

التباطؤ في استمرت أو المتوقع من أكثر قلبك ضربات تباطأ إذا أو قلبك ضربات تباطؤ خطر من تزيد معينة أدوية تتناول أو معينة

تباطأت إذا الثانية جرعتك تناول بعد األقل على ساعات 6 لمدة طبية منشأة في البقاء إلى أيضاً تحتاج قد ساعات. 6 أول بعد

عدم أو بطء أو الصدر في ألم أو التعب أو الدوخة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر األولى. جرعتك تناول عند كثيراً قلبك ضربات

األولى.جرعتك تناول بعد األولى ساعة 24 الـ خالل خاصة العالج ، أثناء وقت أي في القلب ضربات انتظام

مع التحدث دون فينجوليمود تناول عن تتوقف ال يعالجها. لن ولكنه المتعدد التصلب على السيطرة في فينجوليمود يساعد قد

في أكثر أو واحد أسبوع لمدة العالج ، من األولين األسبوعين خالل أكثر أو واحد يوم لمدة فينجوليمود تتناول لم إذا طبيبك.

في تبدأ ذلك. قبل طبيبك إلى تحدث العالج ، من األول الشهر بعد أكثر أو أسبوعين لمدة أو العالج من والرابع الثالث األسبوعين

تواجهكقد أخرى. مرة أخذها
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عيادة في الدواء تشغيل إعادة إلى تحتاج سوف لذلك أخرى ، مرة فينجوليمود عقار تناول في تبدأ عندما القلب ضربات تباطأ

طبيبك.

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي فينجوليمود

/FDA)( )ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugsوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك
ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/http://www.fda.gov(  للحصول المصنعة الشركة موقع أو

الدواء.دليل على

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فينجوليمود ،تناول قبل

أو فينجوليمود تجاه خطير تحسسي فعل رد لديك كان إذا فينجوليمود ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

اللسان ، الحلق ، الفم ، العينين ، الوجه ، تورم خاليا ، جلدي ، طفح (فينجوليمود كبسوالت في الموجودة المكونات من أي

أخبر فينجوليمود. استخدام بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من  ، )الساقينأسفل أو الكاحلين أو القدمين أو اليدين الشفتين ،

أو الصيدلي اسأل فينجوليمود. كبسوالت مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق

)نوربيس(ديسوبيراميد  ، )باسيروننيكسترون ، (أميودارون مثل القلب ضربات انتظام لعدم أدوية تتناول كنت إذا طبيبك أخبر
(وسوتالول  ، )نيويديكستافي (كينيدين بروكاييناميد ،  ، )كورفيرت(إيبوتيليد  ، )ملتق(درونيدارون  ، )تيكوسين(دوفيتيليد  ،

هذه من أكثر أو واحداً تتناول كنت إذا فينجوليمود تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )سوتيليزسورين ، بيتاباس ،

األدوية.

لتناولها تخطط أو تتناولها التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )تراندات(البيتالول كارتولول ،  ، )تينورتيكفي تينورمين ، (أتينولول مثل بيتا حاصرات يلي: مما أي ذكر من تأكد فينجوليمود. باستخدام عالجك أثناء

 ، Corzide( ، nebivolol Bystolic)في كورجارد ، (نادولول  ، )تيسي إتش لوبريسور في دوتوبرول ، في إل ، إكس توبرول لوبريسور ، (ميتوبرولول

(سيتالوبرام الكلوربرومازين.  ؛ )آخرونتيازاك ، كارتيا ، كارديزيم ، (ديلتيازيم وتيمولول ؛  ، )Innopran ، LA Inderal (XLبروبرانولول  ، )Byvalsonفي
لمشاكل أدوية الكيتوكونازول.  ؛ )هالدول(هالوبيريدول  ؛ )وغيرها ، Tab-Ery ، EES ، (PCEاإلريثروميسين  ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )سيليكسا

كنت إذا أو التالية ، األدوية من أياً تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر . )تاركافي فيريالن ، كاالن ، (وفيراباميل  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون القلب.

أو المناعة جهاز إلضعاف واألدوية للسرطان أدوية بريدنيزون. بريدنيزولون ، ميثيل ديكساميثازون ، مثل الكورتيكوستيرويدات الماضي: في تناولتها قد

أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد  ، )أوباجيو(وتيريفلونوميد  )تيسابري(وناتاليزوماب ميتوكسانترون مثل عليه السيطرة

التي األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا فينجوليمود ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك

الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد  ، )أوباجيو(وتريفلونوميد  )تيسابري(ناتاليزوماب القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

األدوية جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا فينجوليمود ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك

األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد  ، )أوباجيو(وتريفلونوميد  )تيسابري(ناتاليزوماب القائمة. هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي

جميع عن طبيبك إخبار من تأكد لذا فينجوليمود ، مع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية

في ألم (صدرية ذبحة قلبية ، نوبة الماضية: الستة األشهر في الحاالت هذه من أي من عانيت أو تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

فترة متالزمة من تعاني كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر القلب. في قصور أو صغيرة ، دماغية سكتة أو دماغية سكتة  ، )الصدر

QT  عدم أو  )المفاجئالموت أو اإلغماء في يتسبب قد الذي المنتظم غير القلب بنبض اإلصابة خطر من تزيد حالة (الطويلة

فينجوليمود.تناول بعدم طبيبك يخبرك قد القلب. ضربات انتظام

كنت إذا أو صغيرة ، دماغية سكتة أو دماغية ، سكتة أو قلبية ، بنوبة أصبت أو لإلغماء ، تعرضت أن لك سبق إذا طبيبك أخبر

مصاباً كنت إذا و تختفي ، ال أو وتختفي تأتي عدوى من تعاني كنت إذا أو للعدوى ، أخرى عالمات أو حمى من حالياً تعاني

وجيزةلفترة فيها تتوقف حالة (النوم أثناء التنفس توقف به ؛ أصبت أن سبق أو السكري بمرض
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مشاكل أو  )العينالتهاب (القزحية التهاب مرتفع؛ دم ضغط األخرى ؛ التنفس مشاكل أو  )الليلأثناء مرات عدة التنفس

أو الجلد سرطان دمك ؛ في المغنيسيوم أو البوتاسيوم من منخفضة مستويات القلب ضربات بطء األخرى ؛ العين

مؤخراً.لقاحاً تلقيت إذا أيضاً طبيبك أخبر الكبد. أو القلب أمراض

العالج أثناء الحمل لمنع الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب مرضعة. أو للحمل ، تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

النهائية ، الجرعة بعد شهرين غضون في أو فينجوليمود عقار تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا النهائية. الجرعة بعد شهرين ولمدة

بطبيبك.فاتصل

إلى تحدث طبيبك. مع التحدث دون النهائية الجرعة بعد شهرين لمدة أو فينجوليمود ب العالج أثناء لقاحات أي تأخذ ال

فينجوليمود.باستخدام العالج بدء قبل لتلقيها طفلك يحتاج قد التي التطعيمات حول طفلك طبيب

إذا ما لمعرفة دم فحص إجراء طبيبك يطلب قد الماء. جدري لقاح تتلق ولم الماء بجدري أصبت قد تكن لم إذا طبيبك أخبر

باستخدام العالج بدء قبل شهر لمدة االنتظار ثم الماء جدري لقاح تلقي إلى تحتاج قد الماء. لجدري تعرضت قد كنت

فينجوليمود.

وارتداء  )الدباغةمقصورات مثل (البنفسجية فوق واألشعة الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

الجانبية لآلثار حساسية أكثر بشرتك  Fingolimodيجعل قد الشمس. من والواقي الشمسية والنظارات الواقية المالبس

الجلد.بسرطان اإلصابة خطر من يزيد وقد الشمس ، ألشعة الخطيرة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

بطبيبك واتصل الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال الدواء. تشغيل إعادة عند المراقبة إلى تحتاج قد التالية. الجرعة تناول قبل

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Fingolimodيسبب قد

تختفي:

ضعف

الظهرفي ألم

القدمينأو اليدين في ألم

إسهال

بطنوجع

غثيان

نصفيصداع أو صداع

الشعرتساقط

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
الفور:
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القلبضربات بطء

التنفسأو البلع في صعوبة أو الشفتين. أو اللسان أو الحلق أو الفم أو العين أو الوجه في تورم والحكة. النحل وخاليا جلدي طفح

العالجبعد شهرين ولمدة العالج وأثناء العدوى عالمات من وغيرها والسعال والقشعريرة والحمى الجسم وآالم الحلق التهاب

العالجبعد شهرين ولمدة العالج أثناء االرتباك أو والغثيان ، للضوء ، والحساسية والحمى ، الرقبة ، وتيبس الصداع ،

العالجبعد شهرين ولمدة العالج أثناء حكة أو جلدي طفح أو للمس حساسية أو الجلد على وخز أو خدر أو حارق أو مؤلم شعور

نوباتأو الرؤية في تغيرات أو ارتباك أو مفاجئ حاد صداع

الرؤيةفي أخرى مشاكل أو لرؤيتك عادي غير لون للضوء حساسية رؤيتك ؛ مركز في عمياء بقعة أو ظالل أو ضبابية

يكون قد نتوء مثل جلدك على زوائد تلتئم. ال التي القروح الجلد ؛ على جديدة مظلمة منطقة الحالي ؛ الخلد على التغييرات

بشرتكعلى أخرى تغييرات أي أو وردياً أو الجلد بلون أو لؤلؤياً أبيض أو المعاً

أو تفكيرك في التغييرات الوقت ؛ بمرور سوءاً يزداد الساقين أو الذراعين في خراقة أو الجسم من واحد جانب في ضعف

القوةفقدان أو الشخصية ؛ تغيرات أو االرتباك توازنك ؛ أو ذاكرتك

متفاقمأو جديد تنفس ضيق

الداكنالبول أو العينين أو الجلد واصفرار البطن وآالم الشهية وفقدان والقيء الغثيان

. )العدوىتقاوم التي الخاليا في يبدأ الذي السرطان (اللمفاوية واألورام الجلد بسرطان اإلصابة خطر من  Fingolimodيزيد قد

الدواء.هذا تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث

عن التوقف بعد أشهر 6 إلى 3 غضون في اإلعاقة وتفاقم المتعدد العصبي التصلب مرض أعراض في مفاجئة زيادة تحدث قد

فينجوليمود.عقار تناول عن التوقف بعد المتعدد العصبي التصلب مرض أعراض تفاقمت إذا طبيبك أخبر فينجوليمود. تناول

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Fingolimodيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[
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تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

القلبضربات انتظام عدم أو تباطؤ

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

وسيقوم والعين ، الجلد وفحوصات المخبرية ، الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

فينجوليمود.عقار تناول في االستمرار أو تناول في البدء لك اآلمن من أنه من للتأكد العالج وأثناء قبل الدم ضغط بمراقبة

فينجوليمود.تتناول أنك المختبر وموظفي طبيبك أخبر معمل ، اختبار أي إجراء قبل

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®جيلينيا

2019/02/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء
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.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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