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Tabel 3

Typische Ig / TCR patronen bij verschillende immunobiologische condities

Immunobiologische conditie

Voorbeelden

Verwacht patroon

- geen lymfocyten

- niet-hematopoietisch weefsel

- geen pieken / banden, zonder achtergrond

- weinig lymfocyten

- klein infiltraat, klein monster (bijv. huid)

- (kleine) pieken / banden, niet reproduceerbaar

- (immuun)activatie met dominante klonen

- dominante immuunrespons (bijv. infectie, autoimmuniteit)

- (meerdere) pieken / banden, reproduceerbaar

- reactieve lymfocyten

- brede immuunrespons

- (irregulaire) Gausse curve / smeer

- monoklonaliteit (mono-/bi-allelisch)

- leukemie, lymfoom, (kloon zonder duidelijke betekenis)

- monoklonaliteit + polyklonale achtergrond

- idem, (kleine) kloon temidden van normale / reactieve
b
lymfocyten

- 1 of 2 pieken / banden + Gausse curve / smeer

- monoklonaliteit (somatisch gemuteerd)

- idem, (post-)folliculaire B-celproliferatie

- geen pieken / banden (of Gausse curve / smeer)

b

- 1 of 2 pieken / banden

a

c

c

d

a

Niet-specifieke piek(en) / banden kunnen aanwezig zijn
Kloon zonder duidelijke betekenis wordt meestal gezien bij situaties met enige achtergrond van polyklonale cellen
c
Aantal pieken / banden is afhankelijk van competitie in PCR reactie; In geval van IGK en TCRB loci kunnen tot 4 producten detecteerbaar zijn binnen 1 kloon.
d
Betreft vals-negatief resultaat
b
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Tabel 4

EuroClonality uniform scoringssysteem m.b.t. technische beschrijving

Type patron per tube (in duplo)

Technische beschrijving per tube

Optioneel: meer gedetailleerde technische beschrijving

- geen pieken / banden (maar: slechte DNA
kwaliteit)
-geen pieken / banden (zonder achtergrond)

- geen (specifiek) product, slechte
DNA kwaliteit
- geen (specifiek) product

- niet-specifiek product (… nt)

- 1 of 2 reproduceerbare klonale pieken / banden

b

- klonaal (…nt)

- 1 of 2 niet-reproduceerbaar (duidelijke) pieken /
b
banden
- meerdere (n ≥3) niet-reproduceerbare pieken /
b
banden
- meerdere (n ≥3) reproduceerbare pieken /
b
banden
c
- Gausse curve / smeer (met of zonder kleine
b
reproduceerbare pieken / banden )

- pseudoklonaal

- patroon dat niet past bij de bovenstaande
beschrijvingen

- niet te beoordelen

a

- zwak klonaal (… nt)
- klonaal (…nt) +polyklonale achtergrond (Gausse curve / smeer)

- pseudoklonaal
- meerdere producten (n=…) (…nt)
c

- polyklonaal (niet klonaal )

c

- onregelmatig polyklonaal (niet klonaal )

d

Afkortingen: nt, nucleotide
a
Meer gedetailleerde technische beschrijving opties kunnen door de gebruiker worden aangevuld; enkele mogelijke voorbeelden zijn aangegeven
b
Bij HD analyse komt aantal banden en aantal PCR producten niet noodzakelijkerwijs overeen, omdat extra heteroduplexen tussen producten kunnen worden gevormd
c
Bij HD analyse kan een polyklonale smeer minder goed detecteerbaar zijn, ondanks specifiek product in de agarose gel; dit wordt gescoord als “niet klonaal”
d
In minder dan 5% van de PCR resultaten is geen goede technische beschrijving mogelijk
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Tabel 5

EuroClonality uniform scoringssystem m.b.t. moleculaire conclusie

Overall technische beschrijving
Ig/TCR
- geen (specifiek) product, slecht DNA
- geen (specifiek) product
- klonaal (…nt)

f

Moleculaire interpretatie / conclusie

Optioneel: meer gedetailleerde moleculaire
a
interpretatie

- niet te beoordelen, vanwege slechte DNA kwaliteit
- geen herschikkingen in Ig/ TCR targets detecteerbaar
- klonaliteit detecteerbaar

- klonaliteit detecteerbaar (biallelische producten)
- klonaliteit detecteerbaar (biklonaliteit)
- klonaliteit detecteerbaar (zwak klonaal product)
- klonaliteit detecteerbaar (geïsoleerd klonaal product)
- klonaliteit detecteerbaar (terughoudendheid vereist,
met advies voor follow-up analyse / nieuw monster)
- klonaliteit detecteerbaar met B- / T-cel achtergrond

- pseudoklonaal / meerdere nietreproduceerbare producten

- geen klonaliteit detecteerbaar, passend bij geringe
hoeveelheid template

- meerdere reproduceerbare
b
producten (n≥3)

- oligoklonaliteit / meerdere klonen detecteerbaar

- dominante kloon in oligo/polyklonale achtergrond

- polyklonaal (niet klonaal )

- polyklonaliteit detecteerbaar (geen klonaliteit
c
detecteerbaar )

- polyklonaliteit detecteerbaar plus kleine kloon zonder
d
duidelijke betekenis

- niet te beoordelen

- niet te beoordelen

c

e

a

Meer gedetailleerde moleculaire interpretatie opties kunnen door de gebruiker worden aangevuld; enkele mogelijke voorbeelden zijn aangegeven
In geval van IGK en TCRB loci kunnen tot 4 producten detecteerbaar zijn binnen 1 kloon
c
Bij HD analyse kan een polyklonale smeer minder goed detecteerbaar zijn, ondanks specifiek product in de agarose gel; dit wordt gescoord als “niet klonaal”
d
Voor gevallen met kleine reproduceerbare pieken / banden in een polyklonale achtergrond
e
In minder dan 5% van de gevallen geen goede moleculaire interpretatie mogelijk
f
Klonale pieken / banden hoeven niet noodzakelijkerwijs in elk Ig/TCR target aanwezig te zijn om tot de moleculaire conclusie “klonaliteit gedetecteerd”
b
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