
Leiðbeiningar fyrir sjúklinga
á meðferð með Gilenya 
(fingolimod). Atriði sem 
mikilvægt er að hafa í huga

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt 
og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir 
sem koma fram. Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Einnig er 
hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.
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MS-sjúkdómur er langvinnur sjúkdómur sem hefur áhrif á miðtaugakerfið, sem 
samanstendur af heilanum og mænunni. MS-sjúkdómurinn veldur bólgu sem 
eyðileggur varnarslíðrið sem er utan um taugar miðtaugakerfisins (en það er úr 
mýelíni), og þar með starfa taugarnar ekki sem skyldi. Þetta nefnist afmýling.

MS-sjúkdómur með köstum og bata á milli einkennist af endurteknum árásum 
einkenna frá taugakerfinu (köstum) sem endurspegla bólgu í miðtaugakerfinu. 
Einkennin eru mismunandi milli sjúklinga. Einkenni kasta geta horfið algerlega 
þegar köstunum er lokið, en sum vandamál geta verið áfram til staðar.

Hvað er MS-sjúkdómur (multiple sclerosis)?
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Ekki er að fullu skilið hvernig Gilenya meðferð verkar á MS-sjúkdóminn.

Gilenya hjálpar til við að verjast árásum ónæmiskerfisins á miðtaugakerfið 
með því að draga úr getu sumra hvítra blóðkorna (eitilfrumna) til að ferðast 
auðveldlega um líkamann og með því að koma í veg fyrir að þær nái til 
heilans og mænunnar. Þetta takmarkar taugaskemmdir af völdum
MS-sjúkdóms. Gilenya minnkar einnig sum ónæmisviðbrögð líkamans.
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Læknirinn mun óska eftir því við þig að þú sért áfram á sjúkrahúsinu 
eða læknastofunni í 6 klukkustundir eða lengur eftir að þú hefur tekið 
fyrsta skammtinn, en það er til þess að hægt sé að bregðast rétt við 
ef aukaverkanir eins og hægur hjartsláttur koma fyrir. Við vissar 
aðstæður getur þú þurft að dveljast þar yfir nótt.

Gilenya (fingolimod) skal ekki nota hjá sjúklingum með ákveðna 
hjartasjúkdóma og ekki er mælt með lyfinu handa sjúklingum sem 
einnig eru á meðferð með lyfjum sem þekkt er að hægja á hjartslætti. 

Gilenya skal ekki nota á meðgöngu og konur sem geta orðið 
þungaðar (unglingsstúlkur meðtaldar) sem ekki nota örugga 
getnaðarvörn eiga ekki að nota lyfið.

Frábendingar og varúðarráðstafanir
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Öllum konum sem geta orðið þungaðar (unglingsstúlkur meðtaldar) 
verður afhent sérstakt minnisspjald fyrir sjúklinga sem á 
sérstaklega við í tengslum við þungun.

Vinsamlegast lestu fylgiseðilinn vandlega áður en meðferð er hafin.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú eða einhver í fjölskyldunni er 
með sögu um flogaveiki.

Vinsamlegast hafðu strax samband við lækninn ef þú verður 
var/vör við einhverjar aukaverkanir á meðan á meðferð með 
Gilenya stendur og einnig ef um þungun er að ræða.

Vinsamlegast láttu alla lækna sem þú þarft að leita til vita að þú 
færð meðferð með Gilenya.

Frábendingar og varúðarráðstafanir
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Áður en meðferð með Gilenya er hafin

Meðganga – Gilenya er vansköpunarvaldandi. Konur sem geta 
orðið þungaðar (unglingsstúlkur meðtaldar) eiga að fá fræðslu hjá 
lækninum um alvarlega hættu fyrir fóstur, þær eiga að sýna fram á 
neikvætt þungunarpróf (staðfest af heilbrigðisstarfsmanni) og verða 
að nota örugga getnaðarvörn áður en meðferð með Gilenya hefst.

HPV-tengt krabbamein – Læknirinn mun meta nauðsyn þess að 
fara í krabbameinsskoðun, þar með talið leghálsstrok (Pap strok) 
og bólusetningu fyrir HPV.
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Áður en meðferð með Gilenya er hafin

Lifrarstarfsemi – Gilenya getur valdið óeðlilegum 
niðurstöðum rannsókna á lifrarstarfsemi. Taka þarf blóðprufu 
áður en meðferð hefst.
Krampar – Krampar geta komið fram meðan á meðferð 
stendur. Upplýsið lækninn um fyrri sögu eða fjölskyldusögu 
um flogaveiki.
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Þegar þú tekur Gilenya (fingolimod) í fyrsta sinn

Hægur hjartsláttur og óreglulegur hjartsláttur –

Í byrjun meðferðar veldur Gilenya hægari hjartslætti. Þetta getur
orðið til þess að þig sundlar eða að blóðþrýstingurinn lækkar.
Ef þú finnur fyrir einkennum svo sem sundli, ógleði, svima eða 
hjartsláttartruflunum, eða þér líður illa eftir að þú hefur tekið fyrsta 
skammtinn af Gilenya láttu þá lækninn vita af því tafarlaust.

Áður en þú tekur fyrsta skammtinn af Gilenya (fingolimod) 
verður:

§ Tekið hjartalínurit í upphafi til þess að meta starfsemi hjartans

§ Blóðþrýstingur mældur
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Þegar þú tekur Gilenya (fingolimod) í fyrsta sinn

Meðan á 6 klukkustunda eftirlitstímabilinu stendur (eða lengur ef þörf er á) verður:

§ Fylgst með hjartsláttartíðni og blóðþrýstingi á klukkustundarfresti
– Ef til vill verður tekið samfellt hjartalínurit í þennan tíma

§ Tekið hjartalínurit eftir að 6 klukkustunda eftirlitstímabilinu lýkur

Tryggja skal að sjúklingur noti lyfið á réttan hátt (tryggja meðferðarheldni) og forðast 
skal ranga notkun, sérstaklega að meðferð sé ekki rofin. Mikilvægt er að hafa alltaf 
samband við lækninn áður en Gilenya er tekið aftur eftir að skammtur gleymist eða ef 
hlé hefur orðið á meðferðinni af öðrum ástæðum.

Ef gert hefur verið hlé á meðferðinni í einn sólarhring eða lengur á fyrstu 2 vikum 
meðferðar, lengur en í 7 sólarhringa á 3. og 4. viku meðferðar eða lengur en í 2 vikur 
eftir að minnsta kosti 1 mánaðar meðferð geta upphaflegu áhrifin á hjartsláttartíðnina 
komið fram aftur þegar meðferð er hafin að nýju. Mikilvægt að láta lækninn vita þegar
þú byrjar aftur að taka Gilenya því hann getur ákveðið að hafa eftirlit með þér á sama 
hátt og gert var þegar þú tókst Gilenya í fyrsta sinn. Læknirinn mun þá hafa eftirlit
með hjartsláttartíðninni og mæla blóðþrýsting á klukkustundarfresti, taka hjartalínurit
og ef þörf krefur, hafa eftirlit með þér yfir nótt.
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Á meðan þú tekur Gilenya (fingolimod)
Sýkingar – Þar sem Gilenya hefur áhrif á ónæmiskerfið eru auknar 
líkur á því að þú fáir sýkingar. Hafðu strax samband við lækninn
sem hefur umsjón með meðferðinni ef þú ert með einhver eftirtalinna 
einkenna, meðan á meðferðinni stendur og í allt að 2 mánuði eftir
að meðferðinni lýkur: höfuðverkur sem hnakkastífleiki fylgir, viðkvæmni 
fyrir ljósi, hiti, flensulík einkenni, ógleði, útbrot, ristil og/eða ringlun
eða flog (þetta geta verið einkenni heilahimnubólgu og/eða heilabólgu, 
annaðhvort af völdum sveppa- eða veirusýkingar).

Ef þú heldur að MS-sjúkdómurinn fari versnandi (t.d. slappleiki
eða breytingar á sjón) eða ef þú tekur eftir einhverjum nýjum 
einkennum skaltu hafa samband við lækninn eins fljótt og hægt
er. Þetta geta verið merki um mjög sjaldgæfan en mjög alvarlegan 
sjúkdóm í heila af völdum sýkingar sem kallast ágeng fjölhreiðra 
innlyksuheilabólga (PML).
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Á meðan þú tekur Gilenya (fingolimod)

Húðkrabbamein – Greint hefur verið frá húðkrabbameinum 
hjá sjúklingum með MS-sjúkdóm á meðferð með Gilenya. 
Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú tekur eftir 
einhverjum hnúðum á húðinni (t.d. glansandi perlulaga 
hnúðum), blettum eða opnum sárum sem gróa ekki
innan nokkurra vikna. Einkenni húðkrabbameins geta
m.a. verið óeðlilegur vöxtur eða breytingar í húðvef
(t.d. óvenjulegir fæðingarblettir) með breytingum á lit,
lögun eða stærð með tímanum.
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Á meðan þú tekur Gilenya (fingolimod)

Lifrarstarfsemi – Greint hefur verið frá nokkrum tilvikum 
bráðrar lifrarbilunar þar sem lifrarígræðsla var nauðsynleg
og klínískt marktæks lifrarskaða. Taka þarf blóðprufu eftir
1, 3, 6, 9 og 12 mánuði meðan á meðferð með Gilenya 
stendur og síðan reglulega eftir það þangað til 2 mánuðum 
eftir að notkun Gilenya hefur verið hætt. Láttu lækninn vita
ef þú tekur eftir því að húðin eða hvítan í augunum gulnar, 
þvagið er óeðlilega dökkt (brúnleitt), ef þú finnur fyrir verk 
hægra megin í kvið, þreytu, minni matarlyst en venjulega
eða þú finnur fyrir óútskýrðri ógleði og uppköstum, þar
sem þetta geta verið merki um lifrarskaða.
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Á meðan þú tekur Gilenya (fingolimod)
Meðganga – Konur á barneignaraldri, unglingsstúlkur meðtaldar, 
verða reglulega að sýna fram á neikvætt þungunarpróf á meðan
á meðferð með Gilenya stendur.

Þú átt að fá fræðslu hjá lækninum með reglulegu millibili
um alvarlega hættu fyrir fóstur sem tengist Gilenya, með stuðningi 
af minnisspjaldi fyrir sjúklinga sem á sérstaklega við í tengslum
við þungun.

Þú verður að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með 
Gilenya stendur og í að minnsta kosti 2 mánuði eftir að meðferð 
lýkur vegna alvarlegrar hættu fyrir fóstur sem tengist Gilenya.

Láttu lækninn sem hefur umsjón með meðferðinni tafarlaust vita
ef þungun (ráðgerð eða óvænt) á sér stað meðan á meðferðinni 
stendur og í 2 mánuði eftir að þú ert hætt á meðferð með Gilenya.
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Á meðan þú tekur Gilenya (fingolimod)

Sjóntruflanir – Gilenya getur valdið bjúg aftan til í augum, 
svonefndum sjónudepilsbjúg. Segðu lækninum sem hefur umsjón 
með meðferðinni frá því ef breytingar verða á sjóninni meðan á 
meðferðinni stendur og allt að 2 mánuði eftir að meðferðinni lýkur.
Þunglyndi og kvíði – Greint hefur verið frá bæði þunglyndi
og kvíða hjá börnum á meðferð með Gilenya. Ræddu við lækninn
ef þú finnur fyrir einkennum.

Ef meðferð með Gilenya er hætt getur það leitt til þess að virkni 
sjúkdómsins komi aftur. Læknirinn mun ákveða hvort og þá hvernig 
fylgjast þurfi með þér eftir að meðferð með Gilenya lýkur.
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Þessi litli bæklingur inniheldur upplýsingar um tilteknar aukaverkanir
og nauðsynlegar varúðarráðstafanir en ekki allt sem þú þarft að vita.
Mikilvægt er að lesa fylgiseðilinn sem fylgir í pakkningu lyfsins.
Hann er einnig að finna á netinu, sjá: www.serlyfjaskra.is.
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