
 

 

*   Fingolimod tedavisiyle ilgili 
unutulmaması gereken önemli konular
Hastalar ve bakımverenler için 

*   Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. 
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi 

edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan 
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 

08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.



Doktor, yan etki meydana gelmesi halinde gereken önlemlerin alınabilmesi için, ilk dozu 
aldıktan sonra altı saat veya daha uzun süreyle gözetiminiz altındaki çocuğun/adolesanın 
klinikte kalmasını isteyecektir. Bazı durumlarda gece boyunca kalınması gerekebilir. 

Hastanız için dozun günde bir defa 0.25 mg’dan günde bir defa 0.5 mg’a yükseltilmesi 
durumunda da benzer tedbirler alınacaktır.

Fingolimod belli kardiyak hastalıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır ve kalp hızını azalttığı 
bilinen ilaçları kullanan hastalarda da kullanımı önerilmez.

Gözetiminiz altındaki çocukta/adolesanda veya onlarla ilişkili herhangi birinde epilepsi öyküsü 
olması durumunda lütfen doktoru bu konuda bilgilendirin.

Lütfen çocukla/adolesanla ilgilenen tüm doktorlara Fingolimod kullanmakta olduğunu 
söyleyin.



İlk kez fingolimod alırken

Düşük kalp hızı ve düzensiz kalp ritmi  

Tedavinin başlangıcında, Fingolimod kalp hızının yavaşlamasına neden olmaktadır. 
Bu da baş dönmesine veya tansiyonun düşmesine neden olabilir. Gözetiminiz 
altındaki çocuğun/adolesanın, ilk Fingolimod dozunun ardından baş dönmesi, mide 
bulantısı, vertigo veya çarpıntı gibi semptomlar yaşaması ya da kendisini rahatsız 
hissetmesi halinde lütfen doktorunuzu derhal bu durumdan haberdar edin.

Çocuk/adolesan, ilk dozu almadan önce aşağıdaki değerlendirmelere tabi 
tutulacaktır:

• Kalbinin durumunu değerlendirmek üzere bir başlangıç elektrokardiyogramı 
(EKG)

• Tansiyon ölçümü

• Fiziksel gelişim değerlendirmesi 

• Boy ve kilo ölçümü 



 
İlk kez fingolimod alırken

Hastanız, 6 saatlik izlem sırasında aşağıdaki değerlendirmelere tabi 
tutulur:  

• Saat başı nabız ve tansiyon kontrol edilir  

— Çocuk/adolesan bu zaman zarfında sürekli EKG ile takip edilebilir

• 6 saat sonunda EKG çekilir 

Tedavinin kesilmesi durumunda doktorunu arayın. Çocuğun/adolesanın; tedavinin ilk 
2 haftasında en az 1 gün veya daha fazla süreyle ya da tedavinin 3 ve 4. Haftalarında 
7 günden daha fazla süreyle Fingolimod tedavisini bırakması veya bir ayı aşkın süredir 
tedavi görüyorsa Fingolimod tedavisini 2 haftadan uzun süreyle bırakması durumunda; 
ilacın kalp hızınıza olan ilk etkileri tekrar ortaya çıkabilir. Fingolimod tedavisi tekrar 
başladığı zaman; doktor kalp hızını ve tansiyonu saat başı izlemeye, EKG çekmeye ve 
gerekirse çocuğu/adolesanı gece boyunca takip altında tutmaya karar verebilir.



Fingolimod kullanırken 

Enfeksiyonlar – Fingolimod  immün sistemi etkilediğinden; çocuğun / adolesanın 
enfeksiyon kapma olasılığı daha yüksektir. Tedavi sonrasında, sırasında ve iki ay 
sonrasına kadar aşağıdaki durumlardan herhangi birinin hastanız için geçerli 
olduğunu düşünüyorsanız, derhal doktorunu arayın: Enfeksiyon, grip, boyunda 
sertliğin eşlik ettiği baş ağrısı, ışığa duyarlılık, mide bulantısı ve/veya konfüzyon (olası 
menenjit semptomları).

MS hastalığının kötüye gittiğini (örn., güçsüzlük veya görme ile ilgili değişiklikler) 
düşünüyorsanız veya herhangi bir yeni semptom tespit ederseniz, mümkün olan en 
kısa sürede hastanızın doktoruyla konuşun. Bunlar, bir enfeksiyonun neden olduğu 
progresif multifokal lökoensefalopati (PML) adı verilen ve seyrek görülen bir beyin 
hastalığının semptomları olabilir.



Fingolimod kullanırken 

İnsan papilloma virüsü (HPV) ile ilişkili kanser – Doktor, gözetiminiz altındaki 
çocuğun/adolesanın kanser taramasından (bir Pap testi dahil) geçirilmeye ihtiyacı 
olup olmadığına ve HPV aşısı olması gerekip gerekmediğine karar verecektir.

Deri kanseri – Fingolimod  ile tedavi edilen MS’li hastalarda deri kanserleri 
bildirilmiştir. Çocuğun/adolesanın derisinde herhangi bir nodül (parlak, inci tanesi gibi 
nodüller), leke veya birkaç hafta içinde iyileşmeyen açık yaralar fark etmeniz halinde 
derhal doktoruna bildirin. Deri kanseri semptomları arasında deri dokusunda anormal 
büyüme veya zaman içinde renk, büyüklük veya şekil değişikliği şeklinde değişiklikler 
(örn. sıra dışı benler) olabilir. 



Gebelik – Fingolimod  fetüs üzerinde ciddi risk teşkil ettiğinden dolayı tedaviye başlamadan önce 
doğurganlık çağındaki adolesan kadınların gebelik testi sonucunun negatif çıkması gerekmektedir. 

Doğmamış bebek açısından risk teşkil ettiğinden; adolesanın Fingolimod kullandığı sırada ve 
tedaviyi almayı bıraktıktan iki ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanması 
gerekir. 

Fingolimod tedavisi sırasında ve Fingolimod tedavisinin kesilmesinin ardından iki ay boyunca 
meydana gelen tüm gebelikleri (planlı veya plansız) derhal doktoruna bildirin.

Karaciğer fonksiyonu – Fingolimod  karaciğer fonksiyonu testlerinde anormal bulgulara 
neden olabilir. Çocuğun/adolesanın tedaviye başlanmadan önce ve Fingolimod tedavisi 
sırasında 1., 3., 6., 9. ve 12. Aylarda ve sonrasında düzenli olarak kan tahlili yaptırması 
gerekir.

Fingolimod kullanırken 



Görme ilgili semptomlar – Fingolimod  gözün arka kısmında maküler ödem adı verilen 
şişmeye neden olabilir. Gözetiminiz altındaki çocuğun/adolesanın görmesinde, tedavi 
sırasında ve tedavinin kesilmesinin ardından iki aya kadar herhangi bir değişiklik 
meydana gelmesi halinde doktoruna bildirin.

Nöbetler – Tedavi sırasında nöbetler meydana gelebilir. Gözetiminiz altındaki 
çocukta/adolesanda veya onlarla ilişkili birinde bir epilepsi öyküsü varsa bu konuda 
doktorunu bilgilendirin.

Depresyon ve anksiyete – Fingolimod  ile tedavi edilen çocuklarda/adolesanlarda her 
iki koşul da bildirilmiştir. Çocukta/adolesanda semptomların görülmesi durumunda 
doktoruyla konuşun.

Fingolimod tedavisinin kesilmesi hastalık aktivitesinin geri dönmesine neden olabilir. 
Doktor, Fingolimod tedavisi kesildikten sonra çocuğun/adolesanın takip edilmesi gerekip 
gerekmediğine ve gerekiyorsa ne şekilde takip edileceğine karar verecektir.

Fingolimod kullanırken 



 

 

*   Fingolimod tedavisiyle ilgili 
unutulmaması gereken önemli 
konular 

*   Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. 
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi 

edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan 
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Doktorunuz, yan etki meydana gelmesi halinde gereken önlemlerin alınabilmesi için, ilk dozu 
aldıktan sonra altı saat veya daha uzun süreyle sizden klinikte kalmanızı isteyecektir. Bazı 
durumlarda gece boyunca kalmanız gerekebilir.

Pediyatrik hastalar için, dozun günde bir defa 0.25 mg’dan günde bir defa 0.5 mg’a 
yükseltilmesi durumunda da benzer tedbirler alınacaktır. 

Fingolimod belli kardiyak hastalıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır ve kalp hızını azalttığı 
bilinen ilaçları kullanan hastalarda da kullanımı önerilmez.

Sizde veya aile üyelerinizden birinde epilepsi öyküsü olması durumunda lütfen doktorunuzu 
bu konuda bilgilendirin.

Lütfen sizinle ilgilenen tüm doktorlara Fingolimod kullanmakta olduğunuzu söyleyin.



İlk kez fingolimod alırken

Düşük kalp hızı ve düzensiz kalp ritmi  

Tedavinin başlangıcında, Fingolimod kalp hızının yavaşlamasına neden olmaktadır. 
Bu da başınızın dönmesine veya tansiyonunuzun düşmesine neden olabilir. İlk 
Fingolimod dozunun ardından baş dönmesi, mide bulantısı, vertigo veya çarpıntı gibi 
semptomlar yaşamanız ya da kendinizi rahatsız hissetmeniz halinde lütfen 
doktorunuzu derhal bu durumdan haberdar edin.

İlk dozu almadan önce aşağıdaki değerlendirmelere tabi tutulacaksınız:

• Kalbinizin durumunu değerlendirmek üzere bir başlangıç elektrokardiyogramı 
(EKG)

• Tansiyon ölçümü

Pediyatrik hastalar  boy ve kilo ölçümü ve fiziksel gelişim değerlendirmesine tabi 
tutulacaktır.



 
İlk kez fingolimod alırken

6 saatlik izlem sırasında aşağıdaki değerlendirmelere tabi tutulacaksınız: 

• Saat başı nabzınız ve tansiyonunuz kontrol edilir 

— Bu zaman zarfında sürekli EKG ile takip edilebilirsiniz

• 6 saat sonunda EKG çekilir

Tedavinin kesilmesi durumunda doktorunuzu arayın. Tedavinin ilk 2 haftasında en az 
1 gün veya daha fazla süreyle ya da tedavinin 3 ve 4. haftalarında 7 günden daha 
fazla süreyle Fingolimod tedavisini bırakmanız veya bir ayı aşkın süredir tedavi 
görüyorsanız Fingolimod tedavisini 2 haftadan uzun süreyle bırakmanız durumunda; 
ilacın kalp hızınıza olan ilk etkileri tekrar ortaya çıkabilir. Tekrar Fingolimod tedavisine 
başladığınız zaman; doktorunuz kalp hızınızı ve tansiyonunuzu saat başı izlemeye, 
EKG çekmeye ve gerekirse sizi gece boyunca takip altında tutmaya karar verebilir.



Fingolimod kullanırken 

Enfeksiyonlar – Fingolimod immün sistemi etkilediğinden; enfeksiyon kapma 
olasılığınız daha yüksektir. Tedavi sonrasında, sırasında ve iki ay sonrasına kadar 
aşağıdaki durumlardan herhangi birinin sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız, 
derhal doktorunuzu arayın: Enfeksiyon, grip, boyunda sertliğin eşlik ettiği baş ağrısı, 
ışığa duyarlılık, mide bulantısı ve/veya konfüzyon (olası menenjit semptomları). 

MS hastalığınızın kötüye gittiğini (güçsüzlük veya görme ilgili değişiklikler) 
düşünüyorsanız veya herhangi bir yeni semptom tespit ederseniz, mümkün olan en 
kısa sürede doktorunuzla konuşun. Bunlar, bir enfeksiyonun neden olduğu progresif 
multifokal lökoensefalopati (PML) adı verilen ve seyrek görülen bir beyin hastalığının 
semptomları olabilir.



Fingolimod kullanırken 

İnsan papilloma virüsü (HPV) ile ilişkili kanser – Doktorunuz, kanser 
taramasından (bir Pap testi dahil) geçirilmeye ihtiyacınız olup olmadığına ve HPV aşısı 
olmanız gerekip gerekmediğine karar verecektir.

Deri kanseri – Fingolimod  ile tedavi edilen MS’li hastalarda deri kanserleri 
bildirilmiştir. Derinizde herhangi bir nodül (parlak, inci tanesi gibi nodüller), leke veya 
birkaç hafta içinde iyileşmeyen açık yaralar fark etmeniz halinde derhal doktorunuza 
bildirin. Deri kanseri semptomları arasında deri dokusunda anormal büyüme veya 
zaman içinde renk, büyüklük veya şekil değişikliği şeklinde değişiklikler (örn. sıra dışı 
benler) olabilir.



Gebelik – Fingolimod  fetüs üzerinde ciddi risk teşkil ettiğinden dolayı tedaviye başlamadan önce 
adolesan dönemdeki kızlar dahil olmak üzere doğurganlık çağındaki kadınların gebelik testi 
sonucunun negatif çıkması gerekmektedir. 

Doğmamış bebek açısından risk teşkil ettiğinden; Fingolimod kullandığınız sırada ve tedaviyi 
almayı bıraktıktan iki ay sonrasına kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir. 

Fingolimod tedavisi sırasında ve Fingolimod tedavisinin kesilmesinin ardından iki ay boyunca 
meydana gelen tüm gebelikleri (planlı veya plansız) derhal doktorunuza bildirin.

Karaciğer fonksiyonu – Fingolimod  karaciğer fonksiyonu testlerinde anormal bulgulara 
neden olabilir. Tedaviye başlanmadan önce ve Fingolimod tedavisi sırasında 1., 3., 6., 9. ve 
12. Aylarda ve sonrasında düzenli olarak kan tahlili yaptırmanız gerekir.

Fingolimod kullanırken 



Görme ilgili semptomlar – Fingolimod  gözün arka kısmında maküler ödem adı verilen 
şişmeye neden olabilir. Tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinin ardından iki aya kadar 
görmenizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde doktorunuza bildirin.

Nöbetler – Tedavi sırasında nöbetler meydana gelebilir. Sizde veya aile üyelerinizden 
birinde bir epilepsi öyküsü varsa bu konuda doktorunuzu bilgilendirin.

Depresyon ve anksiyete – Fingolimod  ile tedavi edilen pediyatrik hastalarda her iki 
durum da bildirilmiştir. Semptomların görülmesi durumunda doktorunuzla konuşun.

Fingolimod tedavisinin kesilmesi hastalık aktivitesinin geri dönmesine neden olabilir. 
Doktorunuz Fingolimod tedavisi kesildikten sonra takip edilmeniz gerekip gerekmediğine ve 
gerekiyorsa ne şekilde takip edileceğinize karar verecektir.

Fingolimod kullanırken 


