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Summary 





Summary 

The himan leukocyte antigen (WLA) genes, encoded within the major 
histoccaimpatibiliby complex (MHC), present the most extensive allelic 
polymiorphism af the human genome. They are located on the shari anxl of 
chromosome 6 and divided into three regtons, class I, II and ll!. The major 
classRical HLA class I molecw!es, HLA-A, -0 and -C, are expressed on all 
nucileated cells and platelets, whereas the class lI molecules, WLA-DR, -DQ 
and -DP, have a more restricted expression. The essential role of the I-PLA 
rnolecwlles is the presentation of self and foreign antigens to the imimune 
system. MLA typing is of clinical importance for solid organ transplantation, 
bone marrow and stern cell transplantation and disease susceptiblility. 
The polymorphism of HLA class I genes is mainly located In exons 2 and 3 
encoding the peptide binding groove 06 the HLA molecwles. How~ver, mare 
and more po1yrnorpl"rism is detected in the coding regions olutside exons 2 and 
3 and in the non-clotding regions. Historically HLA polymorphism was detectad 
by serological methods. The discovery of DNA amplificatioll techniques 
introduced various molecular MLA typing methods. Sequencing of a gene is the 
most detailed method to 'type for all alleles. In addition, novel polymorphisms 
will be identified directly. In this thesis the polymorphism of HLA class I g~enes 
is determined for the  coding regions, including exons 1 through 5 as well as "isr 
the non-coding regions, the i~ntrons. 

In Chapter 1 an overview is given of the genomiu: organization of the MI4C 
region and the structural features and the molecuYar g~enetics of the HLA cllass I 
molecules. Also antigain pro~cessing and presentation, extent of polymorphism, 
niornenclafture system, clinical implications of I-PLA typing and different HLA 
typing methods, with special emphasis on sequence-based typing are 
discussed. The aim and scope of the Yh~esis are explained. 

Chapter 2 describes a reliable and efficient high-resolution sequence-based 
typing strategy for MLA-A Exlolns 2 and 3 welre arnplifrsd separately and 
sequenced heterolzygously in both forward and reverse direction. Validation of 
the methiad was obtained by sequencing 11 individuals carrying allelies from all 
major HLA-A allele groups. Furthermore, a total of 252 unrelated i~ndividuals 
with at least one allele belonging to th~e A10 or A19 grolup were typed for 
HLA-A by this strategy. All alleles were identified correctly except A;*34O1. 
Unexpected polymorphic positions were shown in exon 3, even in 'undivii~dwals 
homozygows for A"3401. The heterozygous results In A*3401 positive 
~ndividuals proved Yo be du~e to coamplification of a pseudogene, HLA-COQ or 
HLA-DEL, linked to A"3401. The problem was resolved by using different 
amplification primers for exon 3 with mismatches for the two pseudogenes. 



In Chapter 3 the sequence-based typing strategy developed for HLA-& was 
usad to type 225 unrelated individuals with at least one allele belonging to the 
B5/35 cross-reading group. The heterorygous sequencing strategy included 
separate amplification of exons 2 and 3 using amp8ifrrcation primers located in 
~nkrsns 1, 2 and 3. The SBT strategy proved to be reliable and efficient far high 
resolutilo~n typing of 85/35 GREG alleles. Furthermore the exon 1, 4 and 5 
sequences of 26 different B5J35 alleles were determined by allele-specific 
sequencing to assess the level of polymorphism. Three new alleles were 
detected, one by SBT of exons 2 and 3 (B*5204) and two by sequencing exons 
I, 4 and 5 I/B*3542 and B*510105). The study suggested that more 
polyrnorphwn might be present outside exons 2 and 3 than previously thought. 

Sequence-based typing methods for HLA-5 are based oln elucidation of exon 2 
and 3 sequences. The elucidation of the exons 1,4 and 5 sequences has led to 
an increase of ambiguities with alleles hawing identical exon 2 and 3 sequenoes 
but differences in other exons. The ambiguities can be resolved Ibly sequencing 
the exon in which the difference is located. ln Chapter 4, an SET strategy for 
heterozygows sequencing of exans 1, 91 and 5 of WLA-I3 has been described. 
The strategy was validated against a panel of 25 individuals, carrying HLA-B 
alleles from 33 different allele groups and was used to resolve ambiguities in 
50 individuals It proved to be a valuable tool for resolving ambiguities of HLA-B 
alleles with differences in these exons, as well as for studying the 
poilymorphism of HLA-EI outside exons 2 and 3. 

At present more than 600 HLA-I3 alleles are identified by sequence analysis. 
The polymorphic exon 2 and 3 sequences of all HLA-B alleles have been 
described However, the exon I, 4 and 5 sequences of a number of infrequent 
HLA-lB alleles are unknown. In Clhapter 5 the exon 1 ,  4 andlar 5 sequences of 
39 of sulch &-alleles were elucidated by allele-spec~ific sequencing. In general, 
these exon sequences showed identity with the majority of the known 
sequences from the carrespon~ding allele groups. The polymorphism observed 
In these exons merely reflects the lineage specificity of WLA-I&. Several allelles 
showed exon 1, 4 and/or 5 sequences not resembling the sequences of the 
corresponding allele glroup namely; 8*40.10, Bk4415, B"4416 and B*56106. The 
deviating sequences found were either confirming the evolutionary origin of the 
alleles or showed new polyrnorphisms. 

The number of HLA-B alleles is oincreasing continulally and t~herefore molecular 
methods have to be updated regularly. In Chapter 6 an extended ssque~nce- 
based typing method for su~btyping of B*27 and an updated polymerase chain 
reaction sequence-specific primer (PCR-SSP) method to detect the presence 
OP absence of B*27 are dlescrilbed. The presence of B*27 is used as a 



diagnostic marker for ankylosisbg spondylitis, The sequences of extons 1 
through 4 of 78 individuals were determined to un.equivacally assign the B*27 
allleles. Eleven different subtypes were detsded including three new alleles: 
B*270504, B*2715 and B"2717. 

The sequence dafabase of HLA class 1 genes focuses on the codilng 
sequencles, the exorns. Lim~ited information is available on the non-coding 
sequences of the d~ffeuent HLA class I alleles. The unknown intron 2 ,  2 and 3 
sequences of B*7301 were elucidated in Chapter 7. Overall ths B*7J sequence 
resembles the sequence of other HLA-B alleles, although 35 differences were 
found with a consensus introln sequence. The insertions and deletions shown inl 
intran 2 of W"73 were strikingly similar to the sequences of the HLA-C alleles, 
as was the 5' end of intron 3. Furthermore a unique deletion was observed in 
the middle of intron 3, not present in HLA-El or -C alleles. In Chapter 7 the 
reason !hat B*73 was not amplified with our HLA-B SET strategy was 
unraveled by analysis of the intron selquences of B*73Q1. The heberazygous 
amplification primers of the Hi#-B SBT protocol showed mismatches with B"73 
intron sequences, causing the allelic drop-out, Correct amplification of exons 2 
and 3 of Be7301 was enabled by the design of new primelrs in introns 2 and 3. 

To assess the degree of polymorphism the intran 4 nucleotide sequences of at 
least one representative of each major alllelic group of HLA-A, -I3 and -C have 
been determin~ed by allele-speci~fic sequencing in Chapter 8. The sequences 
revealled that the length of intron 4 varies as a result of insertions and deletions 
with a minimum of 93 and a maximum of 124 nucleotides. There were 
remarkable simillarities and differences within HLA-A, -B and -C alleles, as well 
as between them. Both WLA-A and -5 alleles can be divided into two major 
groups, one with a deletion and one withou1t a deletion in in1uan 4. Remarkable 
was th~e deletion of 20 nucleotides in all MLA-A and -5 alleles cornpareldl with 
WLA-C. Thirty-lhres diflerent allellic groups were represented by moire than one 
allele. The intron 4 nucleotidle sequences were relatively conserved within 
these groups. In three al~lelic groups E"40, 8*4& and Cw*07$ differences in the 
iantrroin 4 sequence were noticed between all~eles. The introln 4 sequence of 
B"7301 reslembles the sequences of other B-alleles, the deletion of 20 
nucleotides is present in B"S301. Althouglh the exon 4 and 5 sequences of 
B"7301 resemble the HLA-C sequences, the eluc~dated intron 4 sequence 
makes a gene conversion event of exons 4 and 5 of HLA-6 for the O T ~ ~ I I T A  of 
E"7301 urnl~kely. 

Chapter 9 describes an unusual haplotype detected in a family of a Caucasian 
renal transplant patient. WM analysis of ten family m,embers in two generations 
demonstrated the absence of WM-A on one of the hapl~otypes present in the 



piatlent anld a sibling. The absence of any serological or molecular reaction 
tageERer with the results of microsakllite and fluorescent in situ hybridisation 
(FISH) analysis suglgesled a deletion of a very na~rrow region, encampassing 
the HLA-A gene. The adwaB presence and extent af the deletian could not be 
proven, however it ns unlikely that the fnding~s can be explained by anoth~er 
phenomenon. 

Chapter 10 contains the general discussion and places the dlifferent topics 
stw~ldied 11n the previous chapters, in perspective. Polymorphism is present in 
exons 2 and 3, but also outside these regions troth in the codilng and non- 
coding regions. The polyrniorphisrn observed in these region13 rna~rely reflects 
the lineage specificity of the different HLA class I gen~es. The actual extent and 
fu~nctiorral roll@ of polymorphism oiutsllde th~e peptide binding groove 11s still1 an 
issue Zo be investigated. However, it is unquesticrnable that the WLA class I 
genes display an axte~nsive polymorphism and that the ~ u m b l ~ ~ r  of polymcrrphii~ 
positions will increase further in the future. 



Samenvatting 



De HLA (human lewlkocyte antigen) genen zijn de meest polymorfe genen die 
bij de mens bekend zijn De genen zijn gelokaliseerd op de korte arm van 
chromosoam 6 en liggen in een gebied dat het Major Histocornpatibilty 
Complex (MHC) genoelmd wordt. De functie wan HLA rno~leculen is de ~ontrole 
vain zelfherkenning @n dus verdediging tegen vre~ernde antigenen. De HLA 
moleculen presenteren antigenen aan het immuunsysteem. Die presentati~e van 
elgen peptiden zal, normlaal gesproken, genegeerd worden door het 
i~m~muunsysteem als gevolg van zeeftaleran~tie. Echter, de presentatie van 
vreemde peptiden zal leiden lot de activatie wan immuwncelleri H M  typering is 
van klinisch belang volor orgaaintransplantat~es, Geenmerg/starncel transplan- 
taties en bij ziekte associaties. 

Binnen het MIHC kunnen drie regio's worden onderscheiden; klasse I, klasse I I  
en klasse III. De klasse I regilo bevat genen die caderen woar de zware keten 
van de drie klassieke HLA moleculen, HLA-A, -B en -C. De klasse III genen 
leveren de genproalukten voor de HM-DR, -DQ en -DP moleculen. De klasse I 
en II regio's behoren tlot het HLA complex. De klasse III regio bevat genen die 
coderen voor moleculen met verschillende functies, zoals compon~enten wan 
het complement systeem en cytokines. Het andersoek in dit proefschrift richt 
zich op HLA klasse l genen. 

De H M  klasse I moleeul~en zijn glycaprotelnen die aanwezig zijn op het 
oppervlak van alle kerlnhowdende cellen en bloedplaatjes. Ze bestaan uit hei? 
polypeptide ketens, een polymorfe MHC-gecodeerde zware keten met een 
mkh&h@@~kh$ LfSW f i  kn AP !bbt8 okiul4ul3 d 2  &'D. &k&? ~ ? & T s  hrj"l7' 

non-covaillent gebonden. De zware keten bestaat uit drie extracellulaire 
domeine~n, al ,  a2 en a3, een hydrofoob transmembraan g~ebied en een 
hydrofiele cyrtoplasmatische staart. De zeer polymorfe al en er2 domeinen 
vormen sam~en de groeve waarin peptiden warden gebonden. De lichte keten is 
het p2-micraglabuline dat gecodeerd wordt door een gen op chrnsmosuom 15. 

De genen die coderen voor de zware keten van de HLA klasse U moleculen 
hebben aien karakteristieke stru~ctluur waarbij de g~enetische informatie vaar de 
vercchillendlrz domeinen van het eiwit gelokaliseerd is in verschillende exoiiuen. 
De WLA-A en -C genen bevatten 8 exonen en het HLA-B gen reven. Exan 1 
codeert voor het leiderpeptide en de exonen 2, 3 en d voor de extracellulaire 
al .  (x2 en m3 domeinen. De genetische informatie voor het transmembraan 
gebied is gelokaliseerd in exon hen voor de cyl~plas~matt~~sche staart in exonen 
8. 7 en/of 8. 



Met extreme polymofi~srn wan H M  genen wordt geïllustreerd daar h,et grote 
aantal allelein dat bekend is voor de verschiilende loci. Het aantal allelen is de 
afgelopen jaren enorm gegroeid en dit zal In de toekomst waarschijnlijk bltjven 
gebeuren. HLA-B is he2 mleest polyrnc~irfe locus snel 628 verschilliende allelen 
Voor HLA-A zijn 349 en voor HLA-C 182 allelen bekend. Het polyinofisrne van 
HLA moleculen verschaft individuen de diwersrlieil In antigeiu presentatie, 
noodzaikellj,k woar pelpula'iielaverleving. Nieuwe allelen ontstaan door 
verandering in de base volgorde van het gen. Genetische mechanismen hierbij 
kunnen zijn: puntmutalies, deleties, dupilicaties, recambinatieis en conversies. 
Sommige polymorfe varianten hebben invloed op dn HLA expressie. MLA 
alleleln die niet op he2 oppervlak vain een cel tok expressie komen worden? nul- 
allelen genoemd. 

Er bestaan verslchillende technieken om HLA polymorfisme te detederen. In 
het verleden werden vooral serologische methodein gebruikt. De introductie van 
DNA amplificatie technieken heeft geleid tot HLA typeri~ng op genetisch niveau. 
De drie moleculaire technreken die heb meest gebruikt worden zijn, PCR-SSP 
(sequentie specifieke primers), PCR-SSOP (sequentie specifieke 
oligonualeotide probes) en PCR-SBT (sequentie gebaseerd typeren). Het 
typeren van HLA allelen door middel van sequentie-analyse is de meest 
volledige methode, waarbij bovendien nieuwe polyrnofismen direct kuninen 
wlorden geïdentifimerd. 

Het polymorfisme van HLA klasse I gen~en is voornamelijk gelakaliseerd in de 
exonen 2 en 3, welke coderen voor de peptide bindingsgroieve van de I-ULA 
moleculen. Steeds meer polymofismer? worden echter gedetecteerd in de 
coderende regio's buiten exon 2 en 3 alsook in de niet-coderende regioka. In dil 
proefschrift is het polymorfisme bestudeerd van HLA klasse l genen voor de 
 adere ende regio's, de exonen 1 tot en met 5 en de niet-coderende neg~ia's, de 
intranen. 

In haofdctuk 1 woircit een overri~cht gegeven van de genomische organisatie 
van het NIHC gebied, de structurele kenmerken en de moleculaire genetica van 
de HLA klasse I moleculen. Ook worden antigen-produktie, peptide- 
presentatie, het uitglebreide polyrnarfisrne, nomenclatuur, klinische implicaties 
van H M  typering en de verschillende HLA typeermethoden, met specualie 
nadruk op SBT, bediscussieerd. Vervolgens wordt het doel van dit proefschrift 
uiteengezet. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een betrouwbare en efficieinte hoge resolutie SBT- 
strategie voor HLA-A. De exonen 2 en 3 werden aifiolndelrlijk geamplificeerd en 
de sequentie werd heterozygoot bepaald van zowel de cadsrende als die 



~omplementalue DWIA streng De methode werd gevalideerd door sequentie- 
analyse van l a  individuen, positief voor allelen uit, de meest voorkomende 
HILA-A allel groepen. Daarnaast werden 252 niet-vewanlie individuen, posituef 
voor ten minste 1 allel behorend tot de A10 of A l 9  groep, met deze strategie 
getypeerd voor HLA-A. Alle allellen we~den correct geïdentificeerd behalve het 
allel A"3401. Hierbij werden onvewachte polymorfe posities gewonden in exsn 
3, z~elfs in individiulen die holmozygloot waren voor A*3401. De heterozygote 
resultaten in A*3401 poslitiewe individuen waren het gevolg van co-arnpliificat~e 
van een pseudogen, HLA-CTOQ of HLA-DEL, gekoppeld aan A*3401. Het 
probleem werd opgelost door hief gebruik van andere a~m~plifjcatie primers voor 
exon IS die gemismatcht. waren met die twee pseudogenen. 

In h~oofdsluk 3 wordt de SBT-strategie, ontwikkeld voor HLA-IB, gebruikt om 
225 niet-vewante i~ndowidluen met ten minste 1 allel behorend tot de B5/35 
kruisreagerende groep te typeren. De heterozygote cequentie-strategie 
bestond uil afzonderlijke amplifi~eatie van de exonen 2 en 3, waarbij am~plificatie 
pb-ime~rs gebruikt werden dlie gelokaliseerd wareIn iln de intro~ne~n ? ,  2 en 3. De 
SBT-strategie bleek betrouwbaar en effic~ënt te zijn voor hoge resolutie 
typerilmg van 85/35 allelen. Daarnaast werden de exon l, 4 en 5 sequenties 
van 26 verschillende 55/35 allelen bestudeerd door middel van allel-specifieke 
sequentie-bepaling, om de maie wan polyrnorfisrne te onderzoeken. Drie 
nieuwe allelen werden geïdentufuceerd, een met SB'$ wan de exonen 2 en 3 
(&*5204) en twee met cequentie-analyse van de exonen 1, 4 en 5 (B"3542 EIR 

5*510105). De stludieresulltaten suggereerden dat meer polyrnordisme 
aanwezig is buiten de exonen 2 en 3 dan eerder werd aangenomen. 

SBT-strategi~een voos HLA-5 sij~n gebaseerd op exon 2 en J sequenties. De 
opheldering van exon 1, 4 en 5 sequen~ties heeft geleid tot een toename van 
arnlciigwïteilen waarbij allelen identieke exon 2 en 3 sequenties hebben, maar 
veraclhillen in andere exoneii. De ainbiguïleiten kunnen worden opgelost door 
de exon-sequentie Xe bepalen op de plaats waar het verschil gelokaliseerd 11s. 
In hoofdstuk 4, wordt een SBT-strategie wolor dei heterozygote sequentie- 
bepal~ing van exoneii 1, 4 en 5 van HLA-B beschreveln. De strategie werd 
gevalideerd met behulp van een panel van 25 individuen met WLA-B alllelen uit 
33 viekrschillende allel groepen en gebruikt om amhigu'iteiten op te lossen van 
50 individueln. De ctrategtie bleek een waardevol instrument te zijn, om 
amlriig~ïtei~ten van HbA-B allelen met verschillen in excrnen 1, 4 en 5 op Xe 
lossen alsmedie voor het bestuderen van HLA-5 polymofisme buiten de 
exonen 2 en 3. 

Op dit moment rijn met sequentie-analyse meer dan 600 HLA-E allelen 
geïdentificeerd. De polymorfe exon 2 en 3 sequenties van alle HLA-E alleleii 



rijn beschreven, maar de exon i, 4 en 5 sequenties van een aantal niet 
frequent voorklome~nide MLA-B allielen rijn onbekend. In hoofdstuk 5 werdiein de 
exon 1, 4 ien/of 5 sequenties van J9 HLA-B allelea.~ opgehelderd doob allel- 
specifieke sequentie-bepaling. In het algemeen kwamen deze exon-sequenties 
overeen met de reeds bekende sequenties van de eorrespondei-ende allel 
groepen. Het polymorfisme, gezien in deze exonen, weerspiegelde de afkomst 
van het alk!. Een aantal allelen verkoonden exon i ,  4 eldof 5 seqwentses die 
niet o~@reenkwarnlen met de sequenties van de corresponderende allel 
groepen namelijk BX4Q10, B44415, B*441ô en B"5606. De gevonden 
ahijkende sequenties bevestigden de evolutionaire afkomst van de allelen af 
bleken nieuwe polymorfismen le zijn. 

Aangezien het aantal HLA-B allel en^ voofidurend toeneeint moeten moleculaire 
methoden regelmatig worden bijgewerkt Hoofdstuk CE beschrijft een uitgebreide 
SBT methode voor subtypering van B*27 en een bijgewerkte PCR-SSP 
methode om de aan- en afwezigheid van B*27 te detecteren. De aanwezigheid 
van W427 wordt gebruikt als een diagnostische marker voar ankylasis 
sp~ndylótis. Om ondubbelzinnig B427 allelen te detecteren werdlen de exon 1 
tlot en met 4 sequenties bepaald van J8 individuen. Elf verschillende subtypes 
werden geudentificeerd waaronder drie nieuwe allelen: B'270504, B"2715 en 
B'27'17. 

De sequentie databank van HLA klasse I genen is gericht op de coderende 
sequenties, de exonen. Beperkte informatie is beschikbaar voor de niet- 
coderende sequenties van de verschillende MLA klasse I allelen. De 
onbekende intron 1, 2 s n  J sequenties wan 8*7JO'I werden opgehelderd in 
hoofdstuk 7 Over het algemeen vertoonde de intron 1-3 sequentie van EP73 
overeenkomst met de sequentie van andere HLA-5 alleleri, hoewel er 35 
verschillen gevonden werden met de consensus intron-sequentie. De imsertios 
en deleties van B*73 in intron 2 waren opwallend gelijk aan de sequenties van 
HILA-C allelen, wat. ook het geval was voor de 5' uiteinde van intron 3 
Daarnaast werd er een unieke deletie gevonden in het midden van intror-u 3,  die 
niet aanwezig was in andere HLA-8 noch rn HLA-C allels?n. Daor de analyse 
wan de Intrsn-sequenties van B"7301 is de reden ontrafeld waaroiin &*73 niet 
geamplificeerd werd met anze HLA-B SET-strategie. De hetwozygote 
amplificatie primers bleken gernismatcht Xe rijn met de &"J3 intron-sequenties, 
waardoair een allel drop-out werd veroorzaakt. Colrrecte amplificatie van de 
exonen 2 en 3 van &*7301 werd mogelijk gemaakt door nieuw@ primers te 
ontwerpen in de intronen 2 en 3 

Om het polymorfisme in intron 4 te bestuderen, werden in hoofdstuk 8 de 
desbetreffende sequenties van bijna alle voorkamende allel groepen van HLA- 



A, -B en -C opgehelderd, Dit werd gedaan door allel-specifieke sequentie- 
bepaling. De sequenties lieten zien dat de lengte van intron 4 varieert als 
gevolg van inserties en deleties, me1 een minimum wan 93 en een maximum 
wan 124 nwclelcrtiden Er werden opmerkelijke overeenkomsten eln verschillen 
gevonden binnen de genen HU-A,  -B en -0: alsook tussen de werschillendi~u 
genen. Zowel HLA-A als -B allelen kunnen worden ondemerdeeld in Wee grote 
grcuepen, een met dleletie en een zondler deletie in intron 4. Qpwallend was de 
deletie van 20 nucleotiden in allle HLA-A en -i& allelen vergleleken met WLA-C. 
[Irieëndea"hig velnschillende allel groepen waren vertegenwoordigd mlet meer 
dan &&n allel. De ilntron 4 nucleotide sequenties waren betrekkelijk 
geconserveerd binnen deze groepen, behalve voor B*40, B*48 en Cw*Q7. De 
intron 4 sequentie van B*7301 vertoonde overeenkomst met de sequenties wam 
andere B-allelen walnt de deletie van 2Q nucleotiden was hier aanwezig. 
Hoewel de exon 4 en 5 sequenties van W7301 overeenkomsten vertonen mlet 
C-allelen, maakte de opgehelderde intron 4 sequentie een gen conversie van 
exonen 4 en 5 van WLA-C als herkomst voor E"73Q1 onwaarschijnlijk. 

Hoofdstuk 9 beschrijft een ongewoon haplolype gedetecteerd in de familie van 
een Kaukas~ische nriertlrarrsplantatie patient. HLA analyse van 10 familieleden in 
twee generaties demonstreerde de afwezigheid van HM-A  op een wan de 
hapllotypen aa~nwezig in de patiGnt en zijn zuster. De afiwvrezig~heid van enige 
ce~rologlsehe of moleculaire reactie samen met de resultaten van rnicrosatellliet 
en fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) analyses suggereerd~en een delletie 
van een kleiin gebied, waarbinnen het HLA-A gen gelegen is. De feitelijke 
aanwezigheid en grootte van de deletie konden niet defi~lnitief worden beweren, 
het is echter onwaarschijnlijk dat de bevindingen verklaard kunnen worden 
door een ander fenomeen. 

Hoofdstuk 10 bevat de algemene discussie en plaatst de verschillende 
onderwerpen, bestudeerd in eerdere hoofdstukken, in perspectief 
Polymorfisme is aanwezig in exonen 2 eln 3, maar ook builten deze reg1ians 
zowel in coderende als niet-codelrende gebieden. Het polymrisrfisme dat gezien 
wordt in deze regio" is vaak een weerspiegeling van de groep-specifieke 
afkomst van de verschillende I-HLA klasse I allelen. De werkelijke aard en 
functionele rol van polymorfisme buliken de peptide biindingsgroeve zulllen nog 
verder onderzocht moeten worden. Echter, het Is duidelijk dat de HLA klasse I 
gene~n een uitgebreid polyrnouiiilsme verton~ein en dlat aan de groei van het 
aantal pollyrnorfe posities voorlopig geen eind lijkt te komen. 




