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Tabela 3

Perfis típicos esperados de Ig / RCT em diferentes condições imunobiológicas

Condição Imunobiológica

Exemplos

Perfil esperado da reacção de PCR

- ausência de linfócitos

- tecido não-hematopoiético

- ausência de picos / bandas (s/ sinais
a
policlonais de fundo)

- escassez linfocitária

- infiltrado reduzido, amostra pequena (ex. pele)

- picos /bandas (discretos), não reprodutíveis

- activação (imunitária) com clones
dominantes

- resposta imunitária dominante (ex. infecção,
autoimunidade)

- picos / bandas (múltiplos), reprodutíveis

- linfócitos reactivos

- resposta imunitária extensa

- curva de Gauss (irregular) / padrão difuso

- monoclonalidade (mono-/bi-alélica)

- leucemia, linfoma (clone de significado desconhecido)b

- 1 ou 2 picos / bandasc

- monoclonalidade + população policlonal de
fundo

- idem, clone (pequeno) entre linfócitos normais/reactivos

- 1 ou 2 picos / bandas + curva de Gauss /
padrão difuso

- monoclonalidade (hipermutação somática)

- idem, processamento (pós-) folicular da célula B

- ausência de picos / bandasd (ou curva de
Gauss / padrão difuso correspondente aos
a
linfócitos normais residuais)

b

c

a

Pode(m) ser observado(s) pico(s) / banda(s) inespecífico(s)
Um clone de significado desconhecido é geralmente observado em condições nas quais persistem células policlonais residuais
O número de picos / bandas é dependente da ocorrência de competição durante a reacção de PCR; para os loci IGK e RCTB a detecção de 4 produtos clonais é compatível com a presença de
um clone
d
Corresponde a um resultado falso-negativo
b
c
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Tabela 4

Uniformização da terminologia da EuroClonality para a descrição técnica

Tipo de perfil por tubo (em duplicado)

Descrição técnica por tubo

- ausência de picos / bandas (mas: DNA de qualidade inadequada)

- ausência de produto (específico), DNA
de qualidade inadequada

- ausência de picos / bandas (sinais policlonais de fundo)

- ausência de produto (específico)

- produto(s) inespecífico(s) (…pb)

- 1 ou 2 picos / bandas clonais reprodutíveisb

- clonal (…pb)

- clonal discreto (…pb)
- clonal (…pb) + sinais policlonais
de fundo (curva de Gauss /
padrão difuso)

- 1 ou 2 picos / bandas (distintos) não-reprodutíveisb

- pseudoclonal

b

- picos / bandas múltiplos (n ≥3) não-reprodutíveis

- pseudoclonal

- picos / bandas múltiplos (n ≥3) reprodutíveisb

- produtos múltiplos (n=…) (…pb)

- curva de Gauss / padrão difusoc (com ou sem picos / bandas discretos
b
reprodutíveis )

- policlonal (não clonalc)

- padrão não corresponde a nenhuma das categorias anteriores

- não avaliável

Opcional: descrição técnica
detalhadaa

- policlonal irregular (não clonalc)

d

Abreviaturas: pb, pares de bases
a
Podem ser adoptadas outras opções para a descrição técnica detalhada
b
Na análise de HD, o número de bandas observado não reflecte obrigatoriamente o número de diferentes produtos PCR uma vez que se podem formar heteroduplexes adicionais entre os
produtos de PCR obtidos
c
Na análise de HD, nem sempre é evidente um padrão difuso policlonal, apesar da detecção de um produto específico no gel de agarose, sendo esta categoria denominada “não clonal”
d
Em menos de 5% dos resultados de PCR a descrição por tubo não pode ser realizada
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Tabela 5

Uniformização da terminologia da EuroClonality para a conclusão molecular

Descrição técnica geral para todos os
alvos de Ig ou RCT

Interpretação / conclusão molecular

- ausência de produto (específico), DNA de
qualidade inadequada

- não avaliável, devido à qualidade inadequada do DNA

- ausência de produto (específico)
- clonal (…pb)f

- sem rearranjos detectados para os alvos de Ig / RCT
analisados
- clonalidade detectada

- pseudoclonal (um ou mais produtos nãoreprodutíveis)

- não foi detectada clonalidade, sugestivo de quantidade
de amostra reduzida

- produtos múltiplos reprodutíveis (n≥ 3)

b

Opcional: interpretação molecular detalhadaa

- clonalidade detectada (produtos bialélicos)
- clonalidade detectada (biclonalidade)
- clonalidade detectada (produto clonal discreto)
- clonalidade detectada (rearranjo isolado)
- clonalidade detectada (cautela, aconselhamento
para análise de monitorização / nova amostra)
- clonalidade detectada para além da presença
de população policlonal residual de células B e T

- oligoclonalidade / múltiplos clones detectados

- clone dominante na presença de população
oligo / policlonal de fundo

- policlonal (não clonalc)

- policlonalidade detectada (clonalidade não detectada c)

- policlonalidade detectada para além da
presença de um pequeno clone de significado
d
desconhecido

- não avaliável

- não avaliável

e

a

Podem ser adoptados outros exemplos para a interpretação molecular detalhada
Para os loci IGK e RCTB, a detecção de 4 produtos clonais pode ser compatível com a presença de um clone
Na análise de HD, nem sempre é evidente um padrão difuso policlonal, apesar da detecção de um produto específico no gel de agarose, sendo esta categoria denominada “não clonal”
d
Para os casos em que são detectados picos / bandas discretos e reprodutíveis, para além da detecção de uma população policlonal residual
e
Em menos de 5% dos casos a interpretação molecular não pode ser realizada
f
A conclusão molecular “clonalidade detectada” não implica obrigatoriamente a detecção de picos / bandas clonais para todos os alvos de Ig/RCT testados
b
c
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