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Fingolimod after natalizumab and the risk of short-term relapse 

  القصير المدي على االنتكاسة خطورة وماب والناتليز الفنجليمود بعد  

 
 مع التحول تجربة مقارنة ؛ولفنجليمود ناتاليزوماب من التحول بعد مبكرال  االنتكاسخطر  لتحديد :الغاية

 المحددة العوامل وتحديد ؛ يعالجوامسبقا لم الذين وهؤالء   ب الجلترامير واالنترفرون من المرضى المحولين

 .الفنجليمود  على األولي النتكاسةا  حتى للزمن 

( RRs) االنتكاس معدالت مقارنة وتمت. MSBase سجالت من البياناتعلى  حصولال  تم  طريقة البحث :

  و البقاء معدالت تحليل  تم ازدواج. الحدين ذي السالب االنحدار المعدل باستخدام مرضى مجموعة لكل

  األولي. النتكاسةا  حتى الزمنتنبؤل نحدارلال  المعدل كوكس نموذج

  ( و98)عدد   لفنجليمود ناتلزوماب من[شهور 10 مدى لمتوسط مريض 536 متابعة تتم : النتائج

 االولى المجموعة ([. في89)عدد  البداية من فنجليمود ( و 053)عدد  ب لفنجليمود جلترامير واالنترفرون

بالناتليزوماب  ( مقارنة  0.38 السنوي االنتكاس على الفنجليمود )معدل RR في صغيرة زيادة هناك كانت

(3..0  ,p=0,002 كانت .) أشهر 8 أول في  المرضى  مجموعات جميع في منخفضة  االنتكاس معدالت 

 نشاط من يعانون الذين المرضى من ٪03 ذلك، انتكس ومع(. 13 و 3.330 بين RR) على الفنجليمود

 للزمن مستقلةالمنبئات ال كانت. فنجليمودعلى  األولى  األشهر  غضون الست في ناتاليزوماب على المرض

 نسبة)  التحول قبل أشهر  الست في االنتكاسات عدد الفنجليمودهي  على األولي النتكاسةا  حتى

 عدم مع مقارنة أشهر 4-. عالج في فجوة جودوو( .p  =3.33 ؛ HR= 1.59]  الواحدة لالنتكاسةالخطر

 (.=3.340p؛ HR=2.10) فجوة وجود

 وكان. المرضى مجموعات كل في منخفضة لفنجليمود التحول بعد االنتكاس معدالت كانت الستنتاجات:ا

 نوصي لدينا، المتوفرة البيانات على بناء. للمرض المسبق النشاط هو فنجليمود على لالنتكاس مؤشر أقوى

 .االنتكاس خطر لتقليل  لفنجليمود عند التحول أقصى كحدشهرين  عالجال ايقاف بـ

 مرضي في االنتكاس معدالت على عدم ارتفاع  الرابع المستوى من دليال الدراسة هذه تقدم : الدليل تصنيف

 أنواع تحويلهممن يتم الذين بهؤالء  لفنجليمود مقارنة الناتليزوماب من تحويلهم يتم الذين المتناثر التصلب

 .للفنجليمود  للعالج أخرى

 Objective: To determine early risk of relapse after switch from natalizumab to fingolimod; to compare the 

switch experience to that in patients switching from interferon-β/glatiramer acetate (IFN-β/GA) and those 

previously treatment naive; and to determine predictors of time to first relapse on fingolimod. 



Methods: Data were obtained from the MSBase Registry. Relapse rates (RRs) for each patient group were 

compared using adjusted negative binomial regression. Survival analyses coupled with adjusted Cox 

regression were used to model predictors of time to first relapse on fingolimod. 

Results: A total of 536 patients (natalizumab-fingolimod [n = 89]; IFN-β/GA-fingolimod [n = 350]; naive-

fingolimod [n = 97]) were followed up for a median 10 months. In the natalizumab-fingolimod group, there 

was a small increase in RR on fingolimod (annualized RR [ARR] 0.38) relative to natalizumab (ARR 0.26; p = 

0.002). RRs were generally low across all patient groups in the first 9 months on fingolimod (RR 0.001-0.13). 

However, 30% of patients with disease activity on natalizumab relapsed within the first 6 months on 

fingolimod. Independent predictors of time to first relapse on fingolimod were the number of relapses in the 

prior 6 months (hazard ratio [HR] 1.59 per relapse; p = 0.002) and a gap in treatment of 2-4 months 

compared to no gap (HR 2.10; p = 0.041). 

 

Conclusions: RRs after switch to fingolimod were low in all patient groups. The strongest predictor of relapse 

on fingolimod was prior relapse activity. Based on our data, we recommend a maximum 2-month treatment 

gap for switches to fingolimod to decrease the hazard of relapse. 

 

Classification of Evidence: This study provides Class IV evidence that RRs are not higher in patients with 

multiple sclerosis switching to fingolimod from natalizumab compared to those patients switching to 

fingolimod from other therapies. 
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