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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΜΛ
Σας παρουσιάζουµε σε απλοποιηµένη µορφή σηµαντικά ορόσηµα στην κατανόηση της θεραπευτικής αντιµετώπισης της Χρόνιας 
Μυελογενούς Λευχαιµίας (ΧΜΛ). Σκεφτείτε ότι οι κηλίδες που εµφανίζονται στο σώµα εκπροσωπούν τον αριθµό των λευχαιµικών 
κυττάρων εντός του αίµατος. Σε κάθε σηµαντικό ορόσηµο της θεραπείας µειώνεται η ποσότητα της λευχαιµίας στον οργανισµό.
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Κατά τη διάγνωση, τα 
επίπεδα έκφρασης του 
γονιδίου BCR-ABL 
εντός του οργανισµού, 
όπως µετράται επί 
της Διεθνούς 
Κλίµακας [International 
Scale- IS],1 διαφέρουν 
από ασθενή σε 
ασθενή.

Πρώιµη µοριακή 
ανταπόκριση σηµαίνει 
ότι το γονίδιο 
BCR-ABL βρίσκεται σε 
επίπεδο ≤10% στους 3 
μήνες, όπως µετράται 
επί της Διεθνού ς 
Κλίµακας 
[International Scale- IS].2 

ΠΛΗΡΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
(ΠΚυΑ [CCyR])

Πλήρης 
κυτταρογενετική 
ανταπόκριση σηµαίνει 
ότι το γονίδιο 
βρίσκεται σε επίπεδο 
≤1%, όπως µετράται 
επί της Διεθνούς 
Κλίµακας [International 
Scale- IS].1

ΜΕΙΖΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
(ΜΜΑ [MMR])

ΜΜΑ [MMR] (ή µορια κή 
ανταπόκριση 3.0) 
σηµαίνει ότι το γονίδιο 
BCR-ABL βρίσκεται σε 
επίπεδο ≤0,1%, όπως 
µετράται επί της 
Διεθνούς Κλίµακας 
[International Scale- IS].2

ΒΑΘΥΤΕΡΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: MR 4.5 

MR4.5 σηµαίνει ότι το γονίδιο 
BCR-ABL βρίσκεται σε επίπεδο
≤0,0032%, όπως µετράται επί 
της Διεθνούς Κλίµακας 
[International Scale- IS]. Σηµαίνει, 
επίσης, ότι ο αριθµός των 
λευχαιµικών κυττάρων είναι 
εξαιρετικά χαµηλός ή σχεδόν µη 
ανιχνεύσιµος ακόµη και µε τις 
πλέον ευαίσθητες µεθόδους 
ελέγχου. Σε κανέναν ασθενή 
που επέτυχε MR4.5 η νόσος 
δεν εξελίχθηκε σε προχωρηµένα 
στάδια στις κλινικές µελέτες, 
αλλά µπορεί να µη φτάσουν 
όλοι οι ασθενείς σε αυτό το 
σηµαντικό σηµείο, ενώ ορισµένοι 
ασθενείς µπορεί να επιτύχουν 
συγκεκριµένους στόχους 
νωρίτερα από ότι άλλοι.1,2

«Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη 
συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Την επιστημονική επιμέλεια και ευθύνη έχει το Ιατρικό Τμήμα της φαρμακευτικής εταιρείας 
Novartis (Hellas) ΑΕΒΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102811712. Η αναπαραγωγή από μέσα μαζικής ενημέρωσης για λόγους ενημέρωσης του κοινού επί 
επίκαιρων γεγονότων γίνεται υπό την ευθύνη τους. Σε περιπτώσεις περιλήψεων, αποσπασμάτων η φωτογραφικού υλικού, θα πρέπει να αναφέρεται ως 
πηγή η Novartis Hellas.»  




