
فينجوليمود إس بي سي 
 معلومات المريض 

®

ــى  ــل المرض ــن قب ــار م ــن االعتب ــا بعی ــذ بھ ــة لألخ ــات ھام  معلوم
 واآلبــاء ومقدمــي الرعایــة  عنــد العــالج باســتخدام عقــار فینجولیمــود

(فينجوليمود) إس بي سي

®

یخضع ھذا المنتج الدَّوائي لمراقبة ومتابعة إضافیة. سیسمح ذلك بالتَّعرف السریع على أحدث معلومات األمان.





مقدمة:
 لقــد تــم وصــف عقار فينجوليمود إس � � لك من أجل ع�ج مرض التصلب ا�تعدد الذي تعا�
 منــه.  � يــو� باســتخدام عقــار فينجوليمود � ا�ر� الذين يعانون مــن بعض أمراض القلب أو

ا�ر� الذين يتناولون أدوية تعمل ع� تقليل معدل �بات القلب

 يُرجى اخبار الطبيب ا�عالج لك £ثل هذه الحا�ت قبل الع�ج باســتخدام عقار فينجوليمود. إذا
 قرر الطبيب ا�عالج لك أن استخدام عقار فينجوليمود سيكون مفيًدا لك أثناء الع�ج، فقد يتطلب
  ا²مــر مزيــًدا مــن الرعاية وا�تابعة، £ا � ذلك ا�تابعة أثناء الليل. يُرجى إب�غ الطبيب ا�عالج لك

̧تك من تاريخ مر¶ سابق من ا�صابة £رض ال´ع إذا كنت تعا� أنت أو أحد أفراد أ

.

.
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واÄ �راقبة ومتابعة إضافية. سيسمح ذلك بالتÀعرف ال¾يع ع� أحدث Àيخضع هذا ا�نتج الد 

 .معلومات ا²مان. Êكنك ا�ساعدة من خ�ل اÈب�غ عن أية آثار جانبية قد تُعا� منها

   انظر  موقع                                 للتعرف ع� كيفية اÈب�غ عن اËثار الجانبية

(مركز التيقظ الدواÄ): للتعرف ع� ا�زيد من ا�علومات، يُرجى ا�تصال £ركز ا�علومات الطبية

 www.sfda.gov.sa/npc

".يحظر تناول عقار فينجوليمود إس بي سي بالتزامن مع نبتة سانت جون



 تناول عقار فينجوليمود للمرة األولى

 سيطلب منك الطبيب ا�عالج لك البقاء � غرفة الجراحة أو العيادة �دة تصل إÏ ٦ ساعات أو

 أكÓ، عقب تناُول الجرعة ا²وÏ من  هذا الدواء، حتي يتمكن من اتخاذ التدابÑ ا�ناسبة � حالة

حدوث أية آثار جانبية

 ك× ينبغي أيًضا متابعة ا²طفال الذين تبلغ أع×رهم ١٠ أعوام أو أكÓ، إذا تم زيادة الجرعة

ا�حددة لهم من ٠٫٢٥ مجم لتصل إÏ ٠٫٥ مجم مرة واحدة يوميًا

 يحظر استخدام عقار فينجوليمود � ا�ر� الذين يعانون من بعض أمراض القلب أو هؤ�ء الذين

 يتناولون أدوية تعمل ع� تقليل معدل �بات القلب. ففي هذه الحالة، يُرجى إب�غ أي طبيب

 تقوم بزيارته أنك تتناول عقار فينجوليمود

.

.

.



في حالة تباطؤ معدل ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب:

 � البداية، يؤدي تناول عقار فينجوليمود اس � � إÏ بطء معدل �بات القلب. قد يؤدي
 ذلك إÏ الشعور بدوخة أو انخفاض � ضغط الدم. يُرجى إب�غ الطبيب ا�عالج لك فوًرا، إذا
 كنت تعا� من أِي من هذه ا²عراض مثل دوخة أو دوار أو غثيان أو خفقان القلب أو شعور

بعدم ا�رتياح عقب تلقي الجرعة ا²وÏ من عقار فينجوليمود

 قبل تناول الجرعة األولى من عقار فينجوليمود، ستحتاج إلى اجراء االختبارات
:والفحوصات اآلتية

 •فحص تخطيط كهربائية القلب قبل بدء الع�ج لتقييم وظائف القلب   

 •قياس ضغط الدم

•إجراء اختبار الحمل

 •إجراء فحوصات للدم

   •ك× سيتم أيًضا قياس وزن ا²طفال الذين تبلغ أع×رهم ١٠ سنوات أو أكÓ وسوف يخضعون إÏ تقييم النمو الجس×�



في غضون فترة الـ ٦ ساعات الخاصة بالمتابعة والمراقبة، سنتحقق مما يلي:

  قياس النبض وضغط الدم كل ساعة، قد يتم متابعتك باستخدام مخطط كهربائية القلب بصورة مستمرة  أثناء

ذلك  الوقت
•

ك× قد يتم إجراء مخططات كهربائية القلب عقب انتهاء فèة الــ ٦ ساعات الخاصة با�تابعة وا�راقبة•

 و� بعــض ا²حيــان، تحتــاج بعــض الحــا�ت إÏ متابعــة مســتمرة طــوال الليــل. أبلــغ الطبيــب ا�عالــج لــك �

 حالــة التوقــف عــن تنــاول العــ�ج. قــد تعــا� مــن اËثــار الجانبيــة ا²وليــة التــي تؤثــر عــ� معــدل �بــات

ــوم واحــد عــ� ا²قــل خــ�ل أول ــاول عقــار فينجوليمــود �ــدة ي  القلــب مــرة أخــرى، إذا توقفــت عــن تن

ــار فينجوليمــود إس � � ــدء تلقــي العــ�ج أو إذا قمــت بإيقــاف العــ�ج باســتخدام عق  أســبوعë مــن ب

 ²كــÓ مــن ســبعة أيــام خــ�ل ا²ســبوع الثالــث والرابــع مــن بــدء تلقــي العــ�ج، أو إذا قمــت بإيقــاف العــ�ج

 ²كــÓ مــن أســبوعë عقــب تلقــي العــ�ج �ــدة شــهر أو أكــÓ.  عنــد إعــادة اســتخدام عقــار فينجوليمــود،

 فقــد يقــرر الطبيــب ا�عالــج لــك متابعــة قيــاس معــدل �بــات القلــب ومســتوي ضغــط الــدم  كل ســاعة

طــوال الصحيــة  حالتــك  متابعــة  يتــم  ا²مــر،  لــزم  وإذا  القلــب  كهربائيــة  مخطــط   وإجــراء 

الليل



®أثناء تناول عقار فينجوليمود إس بي سي  (فينجوليمود).

في حالة العدوى

 قــد تُصــاب بالعــدوى بســهولة أثنــاء تناُولــك لعقــار فينجوليمــود، حيــث يضعــف ذلــك الــدواء مقاومــة

 الجهــاز ا�ناعــي.  اتصــل بالطبيــب ا�عالــج لــك فــوًرا، إذا كنــت تعتقــد أنــك مصابًــا بعــدوى أو حمــى

ــاه ــية تج ــة و/أو حساس ــب الرقب ــا بتصل ــزا أو صــداع مصحوبً ــراض اÈنفلون ــك أع ــك لدي  أو تشــعر بأن

 الضــوء و/أو غثيــان و/أو ارتبــاك ( فقــد تكــون هــذه أعــراض ا�صابــة £ــرض التهــاب الّســحايا) خــ�ل

هذه ا�دة ولفèة تصل إÏ شهرين عقب إيقاف الع�ج

 تحــدث إÏ الطبيــب ا�عالــج لــك بــأ¸ع وقــت ممكــن، إذا كنــت تعتقــد أن مــرض التصلــب ا�تعــدد

ــة) أو إذا �حظــت أي أعــراض ــات � الرؤي ــة باضطراب ــل الشــعور بضعــف أو اÈصاب ــزداد ســوًءا (مث  ي

ــة تســمى ــة بحال ــن اÈصاب ــادر ناجــم ع ــي ن ــراض اضطــراب دماغ ــون أع ــد تك ــذه ق ــدة، ²ن ه  جدي

(PML ).  اعت�ل بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي

.



في حالة االضطرابات البصرية:

في حالة النوبات التشنجية:

في حالة االكتئاب والقلق:

 قــد يُســبب فينجوليمــود تورòًمــا � البقعــة الشــبكية (الجــزء الخلفــي مــن العــë)، وهــي حالــة معروفــة باســم

 الوذمــة البقعيــة. أبلــغ الطبيــب ا�عالــج لــك فــوًرا، إذا �حظــت أي تغيــÑات � الرؤيــة أثنــاء تنــاول الــدواء و�ــدة

تصل إÏ شهرين عقب إيقاف الع�ج به

 قــد تحــدث نوبــات تشــنجية خــ�ل فــèة تلقــي العــ�ج.  يُرجــى إبــ�غ الطبيــب ا�عالــج لــك إذا كنــت تعــا�

أنت أو أحد أفراد عائلتك من تاريخ مر¶ سابق من ا�صابة £رض ال´ع

 تــم ا�بــ�غ عــن اÈصابة £ثل هذه الحا�ت � ا�ر� من ا²طفال الذين تبلغ أع×رهم ١٠ أعوام أو أكÓ ويتلقون

الع�ج باستخدام فينجوليمود إس � �. تحدث إÏ الطبيب ا�عالج لك، إذا عانيت من هذه ا²عراض



فحوصات الدم:

مرض السرطان المتعلق باختبار  فيروس الورم الحليمي البشري

ــة � فحوصــات وظائــف ــج غــÑ طبيعي ــار فينجوليمــود إÏ ظهــور نتائ  Êكــن أن يتســبب العــ�ج باســتخدام عق

 الكبــد. قــد تحتــاج إÏ إجــراء فحوصــات للــدم قبــل بــدء تلقــي العــ�ج و� ا²شــهر ١ و٣ و٦ و٩ و١٢ أثنــاء  تلقــي

 الع�ج باستخدام عقار فينجوليمود وبشكل دوري بعد ذلك

 ســتحتاج إÏ إجــراء فحــص للعــدد الكامــل لخ�يــا الــدم قبــل بــدء تلقــي العــ�ج وبعــد ثــ�ث أشــهر وبعــد ذلــك

سنويًا

.

.

 (HPV)

.

 ســيقرر الطبيــب ا�عالــج لــك مــا إذا كنــت بحاجــة إÏ إجــراء فحــص �كتشــاف ال¾طــان (£ــا � ذلــك اختبــار عنــق

 الرحــم "مســحة ُعنــق الرحــم") ومــا إذا كان يجــب إعطائــك لقــاح فــÑوس الــورم الحليمــي البــõي أم

�



في حالة سرطان الجلد:

الحمل:

öصابة ب¾طان الجلد � مر� التصلب ا�تعدد الذين يتم ع�جهم باستخدام عقار فينجوليمود. أخÈب�غ عن اÈتم ا 
 الطبيب ا�عالج لك فوًرا، إذا �حظت أي عقيدات جلدية (مثل عقيدات �معة أو ع� شــكل لؤلؤ) أو بقع أو قروح
̧طان الجلــد ÷ًوا غÑ طبيعي أو تغÑات � أنســجة الجلد  مفتوحــة � تلتئــم � غضــون أســابيع.  قــد تشــمل أعراض 

(مثل، شامات غÑ معتادة) مع تغÑ � اللون أو الشكل أو الحجم مع مرور الوقت

 مــن الــùوري أن تكــون نتيجــة اختبــار الحمــل لديــِك ســلبية قبــل البــدء � تنــاول عقــار فينجوليمــود. يجــب أن

 تتجنــب الســيدات الــ�ú � ســن ا�نجــاب، £ــا � ذلــك ا�راهقــات، الحمــل أثنــاء تنــاُول عقــار فينجوليمــود وبعــد

 شــهرين مــن التوقــف عــن العــ�ج نظــرًا لوجــود مخاطــر عــ� الجنــë. تحــدث مــع الطبيــب ا�عالــج لــك حــول

 الطــرق ا�وثوقــة �نــع الحمــل التــي يجــب اســتخدامها خــ�ل فــèة العــ�ج و�ــدة شــهرين بعــد التÀوقــف عــن تنــاُول

الع�ج
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 ينبغي إب�غ الطبيب ا�عالج لك فوًرا � حال حدوث حمل ( سواء كان مخطط له مسبًقا أو غÑ مخطط له)أثناء تلقي
الع�ج بهذا العقار و�دة تصل إÏ شهرين عقب إيقاف الع�ج به

موقــع خــ�ل  مــن  اÈنèنــت   öعــ لüدويــة  ســدير  لõكــة  الحمــل  حــا�ت  جميــع  عــن  اÈبــ�غ   يُرجــى 
www.sudairpharma.com /  قسم اليقظة الدوائية Ïها إÊتقد öأو ع Äالتيقظ الدوا



 قد يؤدي التوقف عن الع�ج باستخدام عقار فينجوليمود إÏ إعادة نشاط ا�رض مرة أخرى. سيقرر الطبيب ا�عالج
لك ما إذا كنت تحتاج إÏ ا�تابعة بعد التوقف عن تناول عقار فينجوليمود أم �،  ك× سيحدد طرق ا�تابعة

þالطبيــب ا�عالج لك أو ا�مرض(ة) ا�تابع(ة) لحالتك أو طبيب ا²ســنان أو الصيد Ïالذهــاب إ Ïإذا كنــت تحتــاج إ 
الخاص بك، فيجب إب�غهم أنك تتناول عقار فينجوليمود إس � �

.

.



Êكنك أيًضا اÈب�غ عن اËثار الجانبية عö ا�نèنت من خ�ل
 وقع ا�ركز الوطني لليقظة والس�مة الدوائية

https://ade.sfda.gov.sa

þالتا �وèلكÈيد اöال  Ïأو إرسال ÷اذج ا²ثار الجانبية ا�كتملة إ
npc.drug@sfda.gov.sa

أو يتم تقدÊه إÏ قسم اليقظة الدوائية � ~كة سدير فار
Pharmacovigilance@sudairpharma.com

 إذا تعرضــت ²يــة آثــار جانبيــة مصاحبــة ²ي دواء تتناولــه، تÀحــدث إÏ الطبيــب ا�عالج لك أو الصيــدþ الخاص بك أو
واء من خ�ل Àمعلومات إضافية حول آمان استخدام هذا الد Ñكنك ا�ساعدة � توفÊ  .ا�مرض(ة) ا�تابع(ة) لحالتك 
 إب�غــك عــن اËثــار الجانبيــة.   يشــمل ذلك أية آثار جانبيــة ُمحتَملة غÑ ُمدرجة � نــõة ا�علومات ا�وجودة بداخل

 العبوة





تاريخ اÈعداد: فöاير 2020

(SPC)شركة سدير فارما


