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Summary
B lymphocytes or B cells are generated throughout life from hematopoie�c stem cells. The ul�mate 
func�on of the B cell lineage is to produce soluble an�bodies (Abs) or immunoglobulins (Igs). 
The primary Ab repertoire is generated by DNA rearrangements of Ig gene segments. B cells that 
specifically bind to par�cular an�genic structures are ac�vated and can undergo a germinal center 
(GC) reac�on to produce high affinity (class switched) Abs. High affinity Abs are essen�al to combat 
or neutralize poten�ally harmful microbial invaders and toxins. To generate these high affinity Abs 
in the GC, the produc�vely rearranged Ig variable region is subjected to soma�c hypermuta�on 
(SHM) and class switch recombina�on (CSR). Soma�c muta�on involves the introduc�on of mostly 
point muta�ons in the variable regions of the Ig gene. Class switch recombina�on involves a 
DNA recombina�on event more downstream in the Ig locus leading to a change in the Ig isotype 
produced. The DNA remodeling processes occurring in the bone marrow and in the GC reac�on 
bear intrinsic risks for gene�c derailment and development of malignant B cell lymphomas.

In this thesis, three themes have been addressed: (i) the GC reac�on in general, including the 
molecular processes of SHM and CSR (ii) the an�genic specificity and immunological micro-
environment of mature B cell lymphomas and (iii) the configura�on of the Ig genes of low grade B 
cell lymphomas, in order to recapitulate the clonal history and evolu�on of the malignant B cells.

In chapter 2, we show that plasma cells and follicular dendri�c cells (FDCs), within the dark zone 
of GCs, produce hepatocyte growth factor (HGF) ac�vator. Ac�ve HGF induces adhesion of HGF-
receptor(MET)-posi�ve GC B cells to FDCs and also puta�vely plays a role in prolifera�on and/or 
survival of GC B cells. 
In chapter 3, we provide evidence that memory B cells can undergo repe��ve GC reac�ons upon 
subsequent an�genic challenges (or during the course of one challenge). This finding implies that 
recurrent SHM shapes the Ig repertoire of memory B cells and infers that transforming gene�c hits 
in non-Ig genes during lymphomagenesis do not have to arise in a single GC passage, but can be 
collected during successive recall responses. 
In chapter 4, we show that subgroups of B-cell chronic lymphocy�c leukemias (B-CLL) and gastric- 
and salivary gland- marginal zone B cell lymphomas (MZBCL) express restricted BCR (IgVH/IgVL) 
repertoires with recurrence of IgVH-CDR3 amino acid sequence mo�fs. About 40% of salivary gland- 
and ~10% of gastric MZBCLs express dis�nct V1-69/JH4- and V3-7/JH3- encoded BCRs with strong 
IgVH-CDR3 homology to rheumatoid factors (RF). By recombinant expression of these MZBCL BCRs 
as soluble IgM Abs, high affinity reac�vity to IgG in vitro was proven. 
In chapter 5 and 6, we have analyzed the IgVH repertoire, the immunological microenvironment 
and the gene�cs of cutaneous- and ocular adnexal- MZBCLs. None of our cases harbored one of the 
MZBCL-specific transloca�ons. In the ocular adnexal group no muta�ons in CARD11 were observed 
and two cases had mutated A20 (TNFAIP3), leading to premature stop codons. None of the MZBCLs 
of the two en��es expressed the characteris�c MZBCL RFs. The majority of cutaneous- and ocular 
adnexal- MZBCL expressed IgG and IgM, respec�vely and each subtype proliferated in dis�nc�ve 
inflammatory backgrounds as compared to other MZBCL types. 
In chapter 8 and 9, we show that in FL progression, clones that predominate late stage disease 
may already be present as minor subclones at earlier �me points. However, in some cases this 
development seemed linear as the final clone resulted from clonal evolu�on of subclones that 
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gradually accumulated IgVH soma�c muta�ons. In these cases, AID appeared to be expressed 
(chapter 11 and 13). 
In chapter 10, we have analyzed an interes�ng case of follicular lymphoma of which both IgM- 
and IgG- expressing tumor cells were present. By laser-aided microdissec�on, samples from the 
malignant follicles were isolated and analyzed. Several tumor sublones were detectable in mul�ple 
follicles, indica�ve for interfollicular trafficking of tumor clones. All malignant follicles contained 
both IgM- and IgG- expressing tumor cells harboring, in general, non-iden�cal muta�on pa�erns, 
which is not in support of ongoing Ig class switching. Accordingly, no switch circle recombina�on 
products were found. 
In chapter 11, we quan�ta�vely measured AID expression levels of a panel of B-cell lymphomas 
and normal B-cell subsets. AID was found to be expressed exclusively in B-cell lymphomas with a 
GC phenotype. AID expression did in general not correlate with intraclonal IgVH muta�on varia�on 
(ICV), indica�ng that ICV is not necessarily a reflec�on of ongoing SHM, and may be a remnant of 
previous SHM ac�vity.
In chapter 12, we describe the characteris�cs of a rare and dis�nc�ve en�ty of primary follicular 
lymphoma of the gastrointes�nal tract (GI-FL). GI-FLs resemble nodal FLs with respect to morphology, 
immunophenotype, the t(14;18) and mutated IgVH genes. Three out of four GI-FLs expressed IgA, 
an Ig class typical of the mucosal immune system and seldom found in nodal FL. In contrast to 
nodal FLs, the GI-FLs expressed the mucosa-homing α4β7 integrin which is also expressed by 
normal intes�nal B and T lymphocytes and by MZBCLs. However, the chemokine receptor CXCR3, 
expressed on most MZBCLs, was not detected on the GI-FLs nor on nodal FLs. The combined data 
suggest that primary GI-FL originates from local an�gen-responsive B cells.
In chapter 14, we describe the phenomenon of alterna�ve Ig splicing, which we observed especially 
in V4-34 expressing B-cell lymphomas of different histological subtype. We provide evidence that 
the alterna�ve V4-34 splicing was elicited by soma�c muta�ons in the rearranged V4-34 IgVH 
genes.

Nederlandse Samenva�ng 

Algemene immunologie (voor niet ingewijden)
Gewervelde dieren bezi�en een complex immuunsysteem (afweersysteem) voor de bestrijding 
van ziekteverwekkers, zoals gi	ige stoffen, virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Het 
immuunsysteem bestaat uit twee takken: het aangeboren immuunsysteem en het adap�eve 
immuunsysteem. Wi�e bloedcellen zijn de centrale spelers in alle afweerreac�es, maar ook alle 
andere weefselcellen zijn uitgerust met een eigen systeem om (1) hun eigen infec�e, (2) schadelijke 
micro organismen en (3) andere geïnfecteerde of aangedane weefselcellen in hun omgeving te 
kunnen detecteren. Belangrijke uitvoerders van het aangeboren immuunsysteem zijn de fagocytaire 
wi�e bloedcellen, zoals de monocyten, macrofagen en granulocyten. Deze cellen zijn in staat om 
direct een bacterie op te eten en te vernie�gen (fagocyteren). Lymfocyten staan centraal in het 
adap�eve immuunsysteem en herkennen specifiek individuele ziekteverwekkers (ook wel an�genen 
genoemd). De T-cellen en de B-cellen zijn de twee belangrijkste categorieën van lymfocyten. Elke 
lymfocyt is op het celoppervlak (membraan) uitgerust met een unieke, willekeurig gegenereerde, 
an�geen receptor, respec�evelijk T-cel-receptor (TCR) of B-cel-receptor (BCR) genaamd. Deze 
an�geen receptoren zijn in staat om één specifieke ziekteverwekker (b.v. virus, bacterie, schimmel 
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of parasiet) te herkennen. Dus een an�geen receptor kan zich specifiek aan een bepaald an�geen 
vastbinden. Als er een infec�e optreedt binden de an�geen-specifieke lymfocyten zich aan het 
betreffende an�geen en daarna worden de betreffende lymfocyten ges�muleerd om zich te gaan 
delen (vermenigvuldigen) en te differen�ëren tot cellen die het an�geen kunnen aanvallen (effector 
cellen). Bovendien ontstaan er geheugen lymfocyt cellen. Bij een infec�e met hetzelfde an�geen 
kunnen de geheugen lymfocyten sneller reageren en zo zorgen ze voor een sterkere afweerreac�e. 
Dit kenmerk van het adap�eve immuunsysteem wordt ook wel immunologisch geheugen genoemd. 
Op dit principe berusten ook vaccina�es, die voor bepaalde ziekten gegeven worden zoals: di	erie, 
kinkhoest, tetanus, bof, mazelen en hersenvliesontsteking.
T-cellen kunnen worden onderverdeeld in cellen die het CD4 molecuul- en cellen die het CD8 
molecuul- op hun membraan tot expressie brengen. De CD4 T-cellen hebben helper en regula�eve 
func�es in een afweerreac�e. De CD8 T-cellen hebben een cytotoxische func�e wat inhoud dat 
geïnfecteerde cellen specifiek dood gemaakt kunnen worden. T-cellen herkennen an�genen die 
gedegradeerd zijn tot eiwi
ragmenten. Die gedegradeerde eiwi
ragmenten, van het an�geen, 
worden gepresenteerd (aangeboden) op het membraan van an�geen presenterende cellen. T-cellen 
kunnen met hun T-cel an�geen receptor (TCR) deze gepresenteerde eiwi
ragmenten herkennen 
en daardoor worden ze dan geac�veerd. B-cellen herkennen onbewerkte totale an�genen met 
hun B-cel an�geen receptor (BCR). Na de herkenning van een an�geen door B-cellen, met hun 
BCR, worden ze ges�muleerd en kunnen ze vervolgens differen�ëren tot cellen die an�stoffen 
gaan uitscheiden (ook wel immunoglobulinen (Ig) genaamd). In feite is een an�stof een oplosbare 
vorm van een membraan gebonden B-cel receptor (BCR). De an�stof moleculen kunnen specifiek 
aan de an�genen binden. Op die manier krijgen de an�genen (ziekteverwekkers) als het ware 
een herkenningsvlag waardoor ze herkenbaar zijn voor andere cellen van het immuunsysteem. 
De an�stoffen zijn van cruciaal belang voor het onschadelijk maken van ziekteverwekkers. De 
uiteindelijke opruiming van de ziekteverwekkers wordt uitgevoerd door een grote diversiteit aan 
mechanismen. Als er aan bacteriën an�stoffen binden kunnen die vervolgens gedood worden 
door (1) de ac�va�e van complement eiwi�en, die gaatjes in de bacteriën maken, of (2) door 
granulocyten die de bacteriën opeten en vernie�gen (fagocyteren). 

De func�e van B cellen en de ontwikkeling van B cel lymfomen (voor niet ingewijden)
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de belangrijkste func�e van B-cellen bestaat uit de produc�e 
van an�stoffen. An�stoffen spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen ziekteverwekkers. An�stoffen 
bestaan uit twee zware- en lichte- eiwit ketens, die elk weer uit een variabel- en een constant- deel 
bestaan. Het variabele deel van de an�stof is het deel dat aan een an�geen (ziekteverwekker) kan 
binden (zie Figuur 2C, Chapter 1). Omdat er heel veel verschillende ziekteverwekkers bestaan, die 
elk een unieke moleculaire vorm hebben, zijn er ook heel veel an�stoffen die elk een uniek variabel 
domein bezi�en. Het unieke variabele domein wordt ook wel an�gene bindingsplaats genoemd. Het 
variabele deel van een an�stof wordt op chromosoom niveau (DNA) gegenereerd door herschikkingen 
van variabele an�stof gen segmenten, voor zowel de zware als de lichte keten (zie Figuur 2A, Chapter 
1). Als dit proces succesvol doorlopen is ontstaan er rijpe B-cellen die elk een specifieke an�stof als 
B-cel an�geen receptor (BCR), op hun celoppervlak (membraan) bezi�en. Een B-cel die met zijn BCR 
aan een bepaalde ziekteverwekker bindt wordt geac�veerd. Na deze an�geen-specifieke ac�va�e 
gaan de B-cellen zich vermenigvuldigen, waarna een deel van de B-cellen oplosbare an�stoffen zullen 
gaan uitgescheiden, die komen dus als losse an�stof moleculen in het bloed terecht. 
De an�stoffen die in eerste instan�e uitgescheiden worden bezi�en nog een rela�ef lage 
bindingskracht. Een deel van de, door an�geen, geac�veerde B-cellen kunnen een kiemcentrum-
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reac�e doorlopen. Het doel van een kiemcentrum-reac�e is dat de B-cellen an�stoffen kunnen 
gaan produceren die een veel hogere bindingskracht (affiniteit) bezi�en voor de ziekteverwekker. 
An�stoffen met een hoge affiniteit zijn essen�eel voor het bestrijden van ziekteverwekkers 
omdat ze veel sterker aan een ziekteverwekker kunnen vastbinden. Voor het genereren van deze 
hoge affiniteits-an�stoffen worden de variabele delen van de an�stof op DNA niveau veranderd 
(gemuteerd). Dit proces wordt ook wel soma�sche hypermuta�e genoemd (SHM). In het 
kiemcentrum worden de B-cellen, die an�stoffen produceren met de hoogste affiniteit, geselecteerd 
om door te differen�ëren tot B-cellen die deze hoge affiniteits-an�stoffen dan meteen gaan 
uitscheiden. Dit proces wordt ook wel affiniteits-matura�e genoemd. Tevens worden er geheugen 
B-cellen gegenereerd die razend snel kunnen reageren en meteen de hoge affiniteits-an�stoffen 
kunnen produceren als de ziekteverwekker nogmaals infecteert. 
Naast het proces van affiniteits-matura�e kan er in de kiemcentrum-reac�e klasse switch 
recombina�e (KSR) optreden. Hierdoor kunnen de B-cellen een an�stof gaan produceren van een 
andere klasse. Ook het proces van KSR gaat gepaard met DNA veranderingen in de B-cel, waarbij er 
een stuk DNA uit het chromosoom verwijderd wordt.
De DNA veranderingen die er in de an�stof genen plaatsvindt �jdens de rijping van B-cellen en 
�jdens de kiemcentrum-reac�e zijn gevaarlijke processen omdat er een risico bestaat dat er 
chromosomale transloca�es bij optreden Hierbij kunnen dan twee verschillende chromosomen 
onjuist aan elkaar gekoppeld worden. Door een onjuiste verbinding tussen twee verschillende 
chromosomen kan het voorkomen dat er bepaalde genen niet goed geregeld tot expressie gaan 
komen. Zo kan er bijvoorbeeld een gen geac�veerd worden die er voor zorgt dat de B-cel steeds 
gaat delen of een gen die er normaal voor zorgt dat een cel niet meer dood kan gaan. B-cellen met 
een dergelijke transloca�e kunnen dan ongeremd blijven groeien. Uiteindelijk kan dit dan leiden 
tot de ontwikkeling van een kwaadaardig B-cel lymfoom.

Resultaten van ons eigen onderzoek (voor niet ingewijden)
In ons eigen onderzoek hebben we aangetoond dat B-cellen meerdere malen een kiemcentrum-
reac�e kunnen ondergaan en dus herhaaldelijk blootstaan aan de DNA veranderingen die daar 
optreden. Dat zou dus betekenen dat er in de loop der �jd een steeds hogere kans bestaat om een 
chromosomale transloca�e of andere DNA schade op te lopen, na de successieve kiemcentrum-
reac�es. Dus de kans op de ontwikkeling van een B-cel lymfoom neemt dus ook toe door de �jd. 
Dat zou de reden kunnen zijn dat B-cel lymfomen vooral bij ouderen voorkomen (Chapter 3). 
Een andere onderzoekslijn toonde aan dat B-cel lymfomen die in chronisch ontstoken speekselklieren 
of in de maag kunnen optreden frequent iden�eke auto-reac�eve an�stoffen produceerden 
(reuma factoren). Hierdoor kunnen de kwaadaardige B-cellen chronisch ges�muleerd worden 
door immuuncomplexen (een soort aggregaten van bijvoorbeeld bacteriën en an�stoffen). Deze 
chronische s�mula�e zou van essen�eel belang kunnen zijn voor de overleving en groei van de 
lymfoom B-cellen (Chapter 4). Andere B-cel lymfomen die in chronisch ontstoken longen, huid, 
of ogen kunnen ontstaan bleken dit soort iden�eke auto-reac�eve an�stoffen niet te produceren 
(Chapter 4, 5, 6 en 7).
In de chapters 8-13 hebben we met name een bepaald soort B-cel lymfomen bestudeerd, genaamd 
follikulaire lymfomen (FL). Als je door een microscoop naar dit type lymfomen kijkt dan blijkt het 
dat de kwaadaardige B-cellen vaak groeien in follikels die nog erg op gewone kiemcentra lijken. Van 
deze lymfomen hebben we de DNA muta�e patronen van de variabele an�stof genen onderzocht. 
Tevens hebben we bestudeerd of het enzym wat verantwoordelijk is voor deze muta�es, in deze 
lymfomen aanwezig was. We hebben gevonden dat er tussen de verschillende individuele lymfoom 
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B-cellen in één lymfoom vaak veel verschil zit tussen de muta�e patronen. Ondanks dat er veel 
verschillende muta�e patronen waren in de individuele lymfoom B-cellen bleek dat het enzym wat 
verantwoordelijk is voor deze muta�es vaak niet aanwezig was. Dus kennelijk hadden die individuele 
lymfoom B-cellen al eerder die verschillende muta�e patronen gekregen en was het enzym niet 
meer aanwezig toen het lymfoom uit een pa�ent weggehaald werd. We observeerden ook dat 
als er lymfoom B-cellen op verschillende �jds�ppen uit een pa�ent gehaald werden, dat dan de 
muta�e patronen steeds homogener werden. Vaak zagen we ook dat een bepaald muta�e patroon, 
dat in een vroeg stadium maar in een klein deel van de lymfoom B-cellen aanwezig was, in een 
later stadium in de meeste lymfoom B-cellen aanwezig was. Hieruit concluderen we dat bepaalde 
lymfoom B-cellen (met een bepaald muta�e patroon) in de loop der �jd een groeivoordeel gehad 
hadden en dus verder konden uitgroeien. Waarschijnlijk hebben die uitgegroeide lymfoom B-cellen 
extra chromosomale (DNA) schade opgelopen, waarbij bepaalde genen die een groei voordeel 
opleveren geac�veerd zijn geraakt. 

Korte samenva�ngen van de individuele hoofdstukken
In chapter 2 tonen we aan dat plasma cellen en folliculair dendri�sche cellen, in de donkere zone 
van kiemcentra, hepatocyt groei factor (HGF) ac�vator produceren. Ac�ef HGF induceert de adhesie 
van HGF-receptor posi�eve kiemcentrum B cellen aan folliculair dendri�sche cellen en het zou ook 
een mogelijke rol kunnen spelen bij de prolifera�e en/of overleving van de HGF-receptor posi�eve 
kiemcentrum B-cellen.
In chapter 3, leveren we het bewijs dat geheugen B-cellen, in tegenstelling tot wat aangenomen werd, 
meerdere malen een kiemcentrum-reac�e kunnen ondergaan na successieve an�gene blootstellingen 
en dus herhaaldelijk blootstaan aan de DNA veranderingen die daar optreden. Deze bevinding impliceert 
dat gene�sche schade in non-Ig genen �jdens het ontstaan van lymfomen niet hoe	 op te treden in 
een enkele kiemcentrum-reac�e, maar dat gene�sche schade kan worden verzameld gedurende de 
opeenvolgende kiemcentrum-reac�es. Dat zou de reden kunnen zijn dat B cel lymfomen vooral bij 
ouderen voorkomen.
In chapter 4 laten we zien dat subgroepen van B-cel chronische lymfa�sche leukemie (B-CLL) en 
maag- en speekselklier- marginale zone B-cel lymfomen (MZBCL) een beperkt BCR (IgVH/IgVL) 
repertoire tot expressie brengen met homologe IgVH-CDR3 aminozuur volgorde mo�even. Ongeveer 
40% van speekselklier- en ~10% van de maag- MZBCL’s brengen bepaalde door V1-69/JH4- en V3-7/
JH3- gecodeerde BCR’s tot expressie met een sterke IgVH-CDR3 homologie voor canonieke reuma 
factoren. Door deze MZBCL BCR’s als oplosbare IgM an�stoffen tot expressie te brengen bleek dat 
deze an�stoffen inderdaad een hoge affiniteit te bezi�en voor humaan IgG. 
In chapter 5 en 6, hebben we de BCR’s, de immunologische micro-omgeving en de gene�ca van 
huid- en oculaire adnexal- MZBCL’s bestudeerd. Geen van onze gevallen bezaten één van de 
MZBCL-specifieke transloca�es. In de oculair adnexale MZBCL groep vonden we geen muta�es in 
CARD11, twee gevallen hadden echter een gemuteerd A20 (TNFAIP3) wat leidde tot vroeg�jdige 
stop codons in het gen. We konden in beide MZBCL en�teiten geen karakteris�eke reuma factoren 
aantonen De meerderheid van de cutane en de oculaire adnexale MZBCL’s brachten IgG en IgM, 
respec�evelijk tot expressie en elke en�teit groeide elk in een onderscheidbare immunologische 
ontstekingsachtergrond die weer onderscheidbaar was van die van de andere MZBCL typen. 
In chapter 8 en 9, hebben we IgVH genen van follikulaire lymfomen (FL) bestudeerd. We laten zien 
dat er in de progressie van FL, sub-klonen die overheersend zijn in een vergevorderd stadium van 
de ziekte vaak al aanwezig waren als kleine sub-kloon popula�es op eerdere �jds�ppen. Echter, in 
sommige gevallen leek deze ontwikkeling lineair waarbij de uiteindelijke kloon was voortgekomen 
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uit sub-klonen die IgVH soma�sche muta�es opgehoopt hadden. In deze gevallen, bleek het AID 
enzym (dat essen�eel is voor soma�sche hypermuta�es) tot expressie te komen (Chapter 10 en 
14). 
In chapter 10, hebben we een interessant follikulair lymfoom onderzocht, waarin zowel IgM- als 
IgG- producerende tumor cellen aanwezig waren. Door laser-aided microdissec�e hebben we kleine 
monsters uit de kwaadaardige follikels geïsoleerd en geanalyseerd. Verschillende tumor sub-klonen 
waren detecteerbaar in meerdere follikels, wat een indica�e is voor inter-follikulaire migra�e van 
de lymfoom B-cellen. Alle follikels beva�e zowel IgM- en IgG- producerende lymfoom B-cellen. Over 
het algemeen waren er niet iden�eke IgVH muta�e patronen in de IgM- en de IgG lymfoom B-cellen, 
waarschijnlijk treedt er dus geen doorgaande klasse switching op. Ondersteunend daarvoor was 
het ontbreken van klasse switch cirkel recombina�e producten. 
In chapter 11, hebben we kwan�ta�ef de expressie van AID gemeten in een serie B-cel lymfomen 
en normale B-cel subsets. AID bleek uitsluitend tot expressie te komen in B-cel lymfomen met 
een kiemcentrum fenotype. De AID expressie bleek over het algemeen niet gecorreleerd te zijn 
aan de intra-klonale IgVH muta�e varia�e (ICV). Dit gee	 aan dat ICV niet noodzakelijkerwijs een 
weerspiegeling is van een ac�ef soma�sch hypermuta�e apparaat. ICV is dus vaak slechts een 
overblijfsel van een eerdere hypermuta�e ac�viteit.
In chapter 12 beschrijven we de kenmerken van een zeldzame en�teit, het primaire follikulaire 
lymfoom van het maagdarmkanaal (GI-FL). GI-FL’s lijken op nodale FL’s met betrekking tot morfologie, 
immuno-fenotype, de t (14; 18) en gemuteerde IgVH genen. Drie van de vier GI-FL’s brachten IgA 
tot expressie, een Ig-klasse die typisch is voor het mucosale immuunsysteem en zelden gevonden 
wordt in nodale FL’s. In tegenstelling tot nodale FL’s, brachten de GI-FL’s het α4β7 integrine tot 
expressie, wat nodig is om de slijmvliezen in te komen. Het integrine α4β7 komt ook tot expressie 
op normale darm B- en T- lymfocyten en op MZBCL’s. Echter, de chemokine-receptor ‘CXCR3’, die 
tot expressie komt op de meeste MZBCL’s kwam niet tot expressie op de GI-FL’s noch op nodale FL’s. 
De gecombineerde gegevens suggereren dat de primaire GI-FL’s a�oms�g zijn van lokale an�geen 
responsieve B-cellen.
In chapter 14 beschrijven we het verschijnsel van alterna�eve immunoglobuline splicing die we 
waargenomen hebben in B-cel lymfomen met verschillende histologische subtypen, die het V4-34 
Ig gensegment herrangschikt hadden. We konden aantonen dat de alterna�eve splicing in V4-34 
veroorzaakt werd door soma�sche muta�es in de herschikte V4-34 IgVH genen.




