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رمیتینگ -درصد از نوع ریالپسینگ 58( می باشد که حدود (CNSبیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی  MSبیماری  مقدمه:

(RRMS) اولین داروی خوراکی که به عنوان .ریالپس جزء مهمی از فعالیت بیماری میباشد که بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر میگذارد .می باشد

مورد تایید قرار گرفت داروی فینگولیمود بود. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو برند فینگولیمود)دانلوین و  MSخط اول درمان بیماری 

 می باشد.( RRMS( و تعداد لنفوسیت در افراد مبتال به مولتیپل اسکلروز )MRIاسوه( بر عود کلینیکی و تصویر برداری )

که دو برند فینگولیمود را  RRMSمطالعه بر روی بیماران مبتال به  این مطالعه به روش کوهورت گذشته نگر می باشد. مواد و روش بررسی:

( را در آخرین سال ALC(و نیز تعداد خالص لنفوسیت های )MRIمصرف می کردند انجام گرفت که میزان ریالپس بالینی و تصویر برداری )

 ماهه بین دو گروه بیست نفره مورد مقایسه قرار گرفت. 21داروی مذکور در یک بازه زمانی مصرف 

مدت بیماری و تعداد خالص لنفوسیتها وجود نداشت. مقایسه ریالپس  ،جنس ،در دو گروه تفاوت معناداری بین متغیر ها از جمله سن نتایج:

مورد  2مثبت وجود نداشت و MRIن نداد. در گروه اول)اسوه( هیچ موردی از کلینیکی و تصویر برداری نیز تفاوت آماری معناداری نشا

 مورد ریالپس بالینی نشان دادند.  3مثبت داشتند و  MRI مورد 4ریالپس بالینی مشاهده شد. در گروه دوم)دانلوین(  

تصویر برداری و تعداد لنفوسیت ها در دو گروه آنالیز داده ها نشان داد تفاوت معناداری در ریالپس کلینیکی و  نتیجه گیری و پیشنهادات:

 نتیجه حاضر نشان داد استفاده از هر کدام از برند ها ترجیح خاصی بر دیگری ندارد.دارویی وجود نداشت. 

 

Abstract: 

Comparison of two brand of fingolimod (osve & danelvin) in clinical and radiological(MRI) relapse rate and 

ALC in RRMS 

 Background: Multiple sclerosis is a chronic inflammatory disease of central nervous system. Approximately 

85% of patients suffer from relapsing-remitting (RRMS) type. Relapse is an important factor of disease activity 

affecting life quality. Fingolimod was first oral drug that approved for first line disease treatment. The purpose 

of this study is  comparison of two brand of fingolimod (osve & danelvin) in clinical and radiological (MRI) 

relapse rate and ALC in RRMS patients. 

Method: This study was performed as a retrospective cohort on patients with RRMS that use two brand of 

fingolimod ( osve vs danelvin) at least for one year. Each group contains 20 patients. Then clinical relapse and 

imaging relapse were compared in groups on 12 month period.  And also ALC was compared in groups. 

Results: the result showed that there was no significant difference between two groups regarding age, sex, 

duration of disease, ALC. Comparison of imaging and clinical relapse demonstrated no significant difference: 1 

clinical relapse and no imaging relapse in first group (osve) and 3 clinical relapse and 4 imaging relapse in 

second group. 

Conclusion: according to the study result no significant difference was seen between two groups and no one 

has superiority on disease process. 


