
Naar adem snakkend in het leukemische beenmerg:  
studie naar het functioneren van natuurlijke killercellen  
bij zuurstoftekort.
 

Leukemie is een kanker van het bloed die ontstaat 
in en zich verspreidt vanuit het beenmerg. Acute 
myeloïde leukemie (AML) in het bijzonder heeft geen 
goede prognose, waarbij slechts ongeveer 1 op 4 
patiënten nog in leven is vijf jaar na de diagnose. 
AML wordt immers gekarakteriseerd door een grote 
kans op herval, ondanks het meestal goede resultaat 
van het eerste behandelingsschema. Achterblijvende 
leukemiestamcellen worden verdacht hiervoor 
verantwoordelijk te zijn. Het specifiek doden van 
deze leukemiestamcellen wordt daarom aanzien 
als een manier om de levensverwachting van AML-
patiënten danig te verhogen, door het risico op 
herval te verminderen.

Er is veel interesse in immuuntherapie als 
kankerbehandeling, omwille van de sterke 
ontwikkelingen van de voorbije jaren in dit domein. 
Ondanks dat een bepaald type witte bloedcellen, de 
natuurlijke killercellen, hierbij vaak over het hoofd 
worden gezien, is het gebruik van deze cellen een 
veelbelovende strategie. Deze cellen zijn immers 
geboren om kankercellen te detecteren en te doden, waarbij kankerstamcellen een verhoogde gevoeligheid vertonen. 
In experimentele studies op AML is het toedienen van natuurlijke killercellen reeds veilig bevonden, met een specifiek 
antileukemisch effect. Daarnaast wordt er getracht om natuurlijke killercellen genetisch te manipuleren opdat ze 
gerichter de kankercellen kunnen herkennen. 

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering van de efficiëntie van dergelijke therapie alvorens deze in de kliniek kan 
doorbreken. De omgeving waarin de tumor zich bevindt, vormt immers een groot obstakel. In AML is dit in hoofdzaak 
het beenmerg, dat door de aanwezigheid van de tumor wordt omgevormd naar een vijandige site voor immuuncellen. 
Zo wordt het leukemische beenmerg – oorsprong en thuis van de leukemiestamcellen – gekenmerkt door hypoxie, 
oftewel een schaarste aan zuurstof. Bij een tekort aan zuurstof wordt het functioneren van immuuncellen, waaronder 
ook natuurlijke killercellen, aangetast. Zuurstoftekort zal immers ook het metabolisme van de natuurlijke killercellen 
veranderen, een drijvende kracht in de potentie van deze immuuncellen om kankercellen te doden. 
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In onze studie focussen we ons op 
veranderingen op vlak van cruciale metabole 
aspecten die natuurlijke killercellen 
ondergaan in zuurstofcondities zoals in 
het leukemische beenmerg. Het doel is om 
deze natuurlijke killercellen te manipuleren 
zodat hypoxie niet langer een metabole 
hindernis vormt. Zodoende beogen we 
natuurlijke killercellen te bekomen die 
ongeacht de zuurstofconcentratie hun 
dodingscapaciteiten blijven behouden, 
om de eliminatie van AML-cellen - en in 
het bijzonder leukemiestamcellen - in 
het beenmerg te bewerkstelligen. Wij voorzien dat onze bevindingen uitermate geschikt zullen zijn om huidige en 
toekomstige experimentele strategieën met natuurlijke killercellen als therapie voor AML-patiënten te versterken.
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