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Geachte collega, 

 

Voor de bepaling van de moleculaire respons bij CML patiënten onder TKI 

therapie, wordt het aantal BCR-ABL1 transcripten bepaald. De analyse gebeurt 

met Xpert® BCR-ABL1 Monitor Assay (Cepheid) waarvoor op 16-03-2015 een 

verplichte software-update plaatsvond. Deze update impliceert dat er een 

nieuwe berekeningsmethode voor het bepalen van het aantal BCR-ABL1 

transcripten (%IS) wordt gebruikt waardoor er een betere alignement wordt 

bekomen voor alle WHO referentie waarden. 

Deze aanpassing van de berekeningsmethode heeft geen effecten op resultaten 

rond het MMR punt.  

De wijziging heeft vooral effect op de hogere BCR-ABL1 %IS waarden (>1%IS): 

hiervoor zullen hogere resultaten bekomen worden. 

Voor stalen met een diepe moleculaire respons (≥MR4.0) worden met de 

nieuwe berekeningsmethode lagere waarden gerapporteerd. 

 

Vriendelijke groeten  

prof. dr. N. Boeckx – tel. 016 34 70 08  
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