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FINGOLIMOD (GILENYA®) 

 
És un medicament que conté el principi actiu fingolimod i s’utilitza per tractar l’Esclerosi Múltiple Remitent 

Recurrent en pacients adults que no responen al tractament amb interferó o en pacients que desenvolupen 

ràpidament Esclerosi Múltiple greu. 

 

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En la Esclerosi Múltiple el 

sistema immunitari (les defenses de l’organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els 

nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió de les senyals que passen 

a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l’Esclerosi Múltiple. 

 

L’Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que són un reflex de la 

inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se’ls anomena brots. 

Els símptomes dels brots varien de un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per 

caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l’equilibri. 

 

Gilenya esta indicat en monoteràpia com a tractament  modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia 

però ajuda a reduir la lesió de les cèl·lules nervioses al dificultar que el sistema immunitari ataqui al sistema 

nerviós central. Al deixar de prendre el medicament augmenten les defenses i ja no tenim l’efecte terapèutic 

 
Posologia 

 
Gilenya s’administra per via oral una càpsula al dia de 0.5 mg amb o sense aliments, s’ha d’empassar sencera amb 
un got d’aigua. 
Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosis. No deixi de prendre Gilenya 
sense abans comentar-li al seu metge. 
 

Que fer si s’oblida de prendre una dosis? 
 
En el cas que s’oblidi una dosi ha de continuar amb la següent dosi tal com ho te prescrit. No prengui una dosi 
doble per compensar. En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic. 

 
Precaucions     

          
No hi ha estudis de tractament en pacients de 65 anys o més ni en menors de 18 anys. 
 
Al inici del tractament Gilenya pot produir bradiarrítmia, disminució transitòria del ritme cardíac , aquest fet pot 
fer que se senti marejat o cansat, que sigui conscient dels batecs del seu cor o que baixi la tensió arterial.  
 
Per controlar aquest fet el primer cop que prengui Gilenya haurà d’estar durant sis hores sota control mèdic. En el 
cas que es suspengui la medicació durant un període superior a dos setmanes, al reiniciar el tractament s’haurà 
de tornar a fer sota control mèdic. 
 
Si durant el tractament amb Gilenya té febre o símptomes semblants a la grip informi al seu metge ràpidament 
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Evitar l’embaràs durant el tractament i fins dos mesos després de finalitzat. Verificar abans d’iniciar el tractament 

que no esta embarassada 

 

Evitar l’alletament matern si esta prenent Gilenya.  

En pacients diabètics pot augmentar el risc d’edema macular 

Informi al seu metge si: pren medicaments per el batec cardíac, si té un ritme cardíac lent o irregular, si té o ha 

tingut problemes de cor, si té pensat vacunar-se o no ha tingut la varicel·la 

 
Efectes secundaris 
 
Els efectes secundaris més freqüents de  Gilenya son: infeccions per virus influenza (grip), mal de cap, tos, diarrea, 
mal d’esquena i increment dels enzims hepàtics. 

 
Interaccions  

 
No administrar Gilenya si pren tractament antineoplàsic, immunosupressor o immunomodul.ladors 
Gilenya pot interaccionar amb: Ketoconazol, inhibidors de la proteasa, antifúngics azolics, claritromicina i 
telitromicina  

 
Conservació 

 
Mantingui els comprimits en l’envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat 
Mantenir fora de l’abast dels nens 

 
Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs 

 
Si vol saber més pot consultar  
 
http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple 
 
https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html 
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