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Samenvattend overzicht: naturalkillercellen (NK-cellen) als
een biomarker bij ME/cvs
Charlotte Stephens, ME Association, 17 augustus 2018

In dit samenvattend onderzoeksoverzicht
kijken we naar het groeiend bewijs voor
abnormale naturalkillercelfunctie in ME/cvs
en leggen uit wat deze belangrijke
beschermers van het immuunsysteem
zouden moeten doen om het lichaam tegen
invasie te beschermen, en wat het zou
kunnen betekenen wanneer ze niet goed
functioneren.
Een recente en relatief grote studie uit Spanje heeft ons begrip van betrokkenheid van NKcellen vergroot. We leggen uit wat de studie gevonden heeft en onderzoeken wat het kan
betekenen in termen van de onderliggende ziekteproces(sen) in ME/cvs, en als een biomarker
die zou kunnen helpen in de ontwikkeling van een diagnostische test die zou kunnen leiden
tot een uiteindelijke behandeling. We bekijken ook wat ze ontdekt hebben over virale
betrokkenheid in ME/cvs.
“Dit is zeker niet de eerste studie die afwijkingen in de naturalkillercellen (NK-cellen) vindt; er
zijn er verschillende, die zelfs teruggaan tot 1987. In feite lijkt verminderde NK-celfunctie een
van de meest consistente bevindingen van immuundisfunctie in ME/cvs.
Deze laatste studie is echter anders in die zin dat ze veel groter is dan voorgaande
inspanningen (149 deelnemers, in vergelijking met 28-70 deelnemers in eerdere studies)…
Afwijkingen in NK-cellen zullen mogelijk op een dag een diagnose kunnen helpen bevestigen
en ze dragen ook bij aan het bewijs van immuundisfunctie. Onderzoeksgegevens
ondersteunen ook het idee van verschillende subgroepen onder de ME/cvs-paraplu die
mogelijk verschillende pathologieën presenteren…”
Lees hieronder de volledige review:
https://www.meassociation.org.uk/wp-content/uploads/MEA-Summary-Review-NK-Cells-asa-Biomarker-in-MECFS-17.08.18.pdf

1

Samenvattend overzicht: naturalkillercellen (NK-cellen) als een biomarker bij
ME/cvs
Introductie
Association of T and NK Cell Phenotype with the Diagnosis of ME/CFS (Rivas et al. 2018)
[Verband tussen T- en NK-celfenotype met de diagnose van ME/cvs (Rivas et al., 2018)
Onlangs werd een relatief grote studie van een Spaanse onderzoeksgroep gepubliceerd die
verschillen vond in de populaties van naturalkillercellen (NK-cellen) en T-cellen die zouden
kunnen bijdragen aan de diagnose van ME/cvs.
“Dit is zeker niet de eerste studie die afwijkingen in de naturalkillercellen (NK-cellen) vindt; er
zijn er verschillende, die zelfs teruggaan tot 1987. In feite lijkt verminderde NK-celfunctie een
van de meest consistente bevindingen van immuundisfunctie in ME/cvs.
Deze laatste studie is echter anders in die zin dat ze veel groter is dan voorgaande
inspanningen (149 deelnemers, in vergelijking met 28-70 deelnemers in eerdere studies).
Belangrijke Hoogtepunten Uit De Recente Studie
•

Subpopulaties van NK- en T-cellen waren significant verschillend bij de ME/cvspatiënten in vergelijking met gezonde controles.

•

Deze verschillen werden gebruikt om een programma te genereren dat in staat was
om 70% van de mensen met ME/cvs correct te onderscheiden van de controles.

•

De gevonden verschillen zouden een onderscheidend immunologisch profiel
kunnen definiëren dat zou kunnen helpen in het diagnostisch proces, evenals
bijdragen aan de herkenning van de ziekte en helpen bij meer specifieke
behandelingen.

In dit samenvattend overzocht hopen we je wat achtergrondkennis te bieden over
naturalkillercellen, zodat je beter zal begrijpen hoe dit recente onderzoek bijdraagt aan onze
kennis van ME/cvs.
Afwijkingen in NK-cellen zullen misschien op een dag kunnen helpen om een diagnose te
bevestigen en ze dragen ook bij aan het bewijs van immuundisfunctie. Onderzoeksgegevens
ondersteunen ook het idee van verschillende subgroepen onder de ME/cvs-paraplu die
mogelijk verschillende pathologieën presenteren.

Hoe Werken Naturalkillercellen?
Naturalkillercellen (NK-cellen) zijn een type witte bloedcellen die een deel van het
immuunsysteem vormen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 10% van onze totale witte
bloedcellen, dus we hebben relatief kleine hoeveelheden, maar ze spelen een zeer belangrijke
rol (Paust et al., 2011).
2

Ze zijn het “eerstehulpteam”, dat optreedt als bewakers op patrouille; ze circuleren rond in
het lichaam op zoek naar potentiële bedreigingen, zoals virussen of kankercellen.
Wanneer ze een van deze indringercellen opmerken, “vallen” ze aan door chemische bommen
vrij te geven (perforines en granzymes genoemd) die gaten in de cellen slaan waardoor ze
sterven (via een proces dat apoptosegenoemd wordt). Dit staat bekend als cytotoxische
activiteit (Brenu et al., 2013).
Terwijl ze bezig zijn met het bedwingen en het aanvallen van de bedreiging, roepen ze
versterkingen in (andere immuuncellen) door cytokines te produceren (chemische
boodschappers) en wachten dan op ondersteuning, in de vorm van T-cellen, die specifieke
antilichamen produceren tegen de bedreiging.

Hoe Herkennen NK-Cellen “Bedreigingen”?
Alle cellen in ons lichaam hebben kleine markers op zich – labels of tags – die immuuncellen
vertellen dat ze “lichaamseigen” cellen zijn en niet vreemd. Wanneer NK-cellen deze tags
lezen, wordt hun cytotoxische (dodende) activiteit uitgeschakeld.
Cellen die geïnfecteerd worden door virussen, brengen deze “lichaamseigen” tags niet tot
expressie en zo zijn NK-cellen in staat om ze te detecteren en ze vervolgens te vernietigen.
NK-cellen herkennen ook lipopolysacchariden (LPS), een component van bacteriële cellen, die
ook cytotoxische activiteit van NK-cellen uitlokken (Brenu et al., 2013).
Ze reageren ook op “noodsignalen” die afgegeven worden door geïnfecteerde cellen, in de
vorm van cytokines.

Subtypes Van NK-Cellen
Er zijn verschillende soorten NK-cellen met licht verschillende eigenschappen, bepaald door het type

oppervlaktemarkers die ze tot expressie brengen. Hieronder volgen de belangrijkste typen die
in de huidige studie verschillend zijn bevonden:
•

•

•

NKT -achtige cellen zijn NK-cellen die een type “geheugen” ontwikkeld hebben voor
bepaalde type cellen en zo een specifiek virus kunnen herkennen, mocht je een tweede
keer geïnfecteerd worden. Dit is vergelijkbaar met de rol van T-cellen.
CD56bright subgroep van NK-cellen vertegenwoordigen gewoonlijk ongeveer slechts
10% van de NK-cellenen ze scheiden meer cytokinen uit dan de andere types, in het
bijzonder IFNy. Ze hebben echter een zeer lage cytotoxische activiteit
(dodingscapaciteiten). Ze hebben ook een langere levensduur en kunnen Tcelproliferatie (vermenigvuldiging) induceren dat tot auto-immuniteit ken leiden en
bijdragen aan inflammatie.
NKG2C en NKCD69 – beiden zijn markers die geactiveerde NK-cellen laten zien.

(Mandal and Viswanathan, 2015)
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Regulerende T-Cellen
De andere types cellen bestudeerd in dit laatste onderzoek waren regulerende T-cellen, een
immuuncel die andere immuuncellen kan reguleren of onderdrukken.
Regulerende T-cellen onderdrukken actief de activatie van het immuunsysteem en helpen
auto-immuunziekte voorkomen – waarbij het immuunsysteem van het lichaam zijn eigen
cellen begint aan te vallen.

Bestaande Kennis Van NK-Cellen Bij ME/cvs
Er zijn sinds 1987 meer dan 20 studies over NK-cellen bij ME/cvs gepubliceerd, die bijna
allemaal concludeerden dat de cytotoxiciteit van NK-cellen verminderd is bij mensen met
ME/cvs (Strayer et al., 2015). Dit betekent dat hun dodingscapaciteiten niet erg goed zijn.
Caligiuri et al. (1987) vonden dat de populaties van NK-cellen bij mensen met ME/cvs helemaal
omgekeerd waren; de hoofdtypes van NK-cellen die gevonden worden bij gezonde mensen,
werden in lage aantallen gevonden bij mensen met ME/cvs en het type dat in lage aantallen
voorkomt bij gezonde mensen, was erg hoog bij mensen met ME/cvs.

“Bij het testen op cytotoxiciteit tegen verschillende doelcellen, toonden patiënten met
CVS consistent lage dodingsniveaus” en ook “de meeste patiënten bleven niet in staat
om met Epstein-Barrvirus geïnfecteerde B-celdoelen te lyseren.” Cligiuri et al., 1987

Andere studies hebben verminderde niveaus van perforine gevonden; de “chemische bom”
die door NK-cellen gebruikt wordt om andere cellen aan te vallen (Maher et al., 2015).
Een veel langere studie van 12 maanden in 2012 door Brenu et al. vond ook verminderde
cytotoxische activiteit van NK-cellen bij mensen met ME/cvs die consistent was gedurende de
periode van 12 maanden.
Studies hebben ook een verband gevonden tussen lage activiteit van NK-cellen en de ernst
van symptomen; hoe lager de activiteit, hoe ernstiger de aandoening (Fletcher et al., 2010).
Natuurlijk zijn er ook studies geweest die geen verschillen gevonden hebben in NK-cellen bij
mensen met ME/cvs. Dit zou te wijten kunnen zijn aan verschillen in methoden gebruikt in
verschillende studies of te wijten aan de heterogene aard van ME/cvs (verschillende
oorzaken/presentaties en mogelijke subgroepen met dezelfde diagnose).

Bloedinzameling En -Verwerking
Interessant is dat een van de papers (Theorell et al., 2017) die niet in staat was om afwijkingen
te vinden in populaties van NK-cellen – bij mensen met ME/cvs en gezonde controles – een
methode van invriezen en vervolgens ontdooien van hun bloedstalen gebruikte vooraleer ze
te verwerken.
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Dit was verschillend ten opzichte van andere studies (waaronder de huidige)
die het testen en analyseren deden onmiddellijk na bloedafname, op vers
bloed. Deze andere aanpak zou bijgedragen kunnen hebben aan de resultaten.
De auteurs van deze paper hebben er zelfs zelf commentaar op gegeven:
“De timing van functionele testen ten opzichte van isolatie van PBMC ’s kan
verschillen verklaren, met een effect van oplosbare factoren,
zoals cytokines, catecholamines, en hormonen die afnemen na verloop van
tijd na het isoleren uit volledig bloed. Een dergelijke discrepantie zou
daarom suggereren dat NK-cellen van ME/cvs-patiënten over het algemeen
intrinsiek normaal zijn, maar mogelijk reageren op een abnormale externe
omgeving, waardoor ze hypofunctioneel zijn in volledig bloed of
onmiddellijk na isolatie.” Theorell et al., 2017.

Wat zij suggereerden, was dat de NK-cellen zelf normaal functioneren, maar dat in het bloed
van mensen met ME/cvs hun functie verminderde, misschien door de effecten van een andere
factor die abnormaal is in het bloed van de patiënten.

De Recente Spaanse Studie
Association of T and NK Cell Phenotype with the Diagnosis of ME/CFS (Rivas et al. 2018)
[Verband tussen T- en NK-celfenotype met de diagnose van ME/cvs (Rivas et al., 2018)
Het doel van de studie was om verder verschillen in subpopulaties van T- en NK-cellen te
onderzoeken die geïdentificeerd werden in de eerdere studies om hun gebruik in het verbeteren van diagnose en karakterisering van ME/cvs te beoordelen.
De groep hoopte om een beperking van eerdere studies van een kleine steekproefgrootte
weg te werken door een grotere cohort patiënten te gebruiken. Ze keken ook of er
verbanden bestonden tussen immuunceltypes en ernst van de ziekte, ontstaan van de ziekte
en virale betrokkenheid (EBV en HCMV).
Immunofenotypering (identificeren van subgroepen van verschillende types immuuncellen)
werd uitgevoerd op het volledig bloed van 76 patiënten (die voldeden aan de herziene
Canadese Consensuscriteria, evenals een beoordeling door een medisch professional) en 73
gezonde controles.
ME/cvs-patiënten werden van de studie uitgesloten als ze een andere medische aandoening
hadden die hun symptomen kon verklaren.
Interessant is dat controles uitgesloten werden als ze een eerste- of tweedegraadsverwante
hadden met ME/cvs. Dit is geen uitsluiting die in veel studies gezien wordt (ik heb er sowieso
geen enkele gelezen), en weerspiegelt dat er misschien een erfelijke component voor ME/cvs
is die nog geïdentificeerd moet worden.
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Vreemd genoeg is er echter geen sprake van uitsluiting van controles die ook een andere
medische aandoening hadden, die mogelijk de resultaten hadden kunnen beïnvloeden.
In tegenstelling tot sommige eerdere studiebevindingen die geen verschillen in immuuncellen
vonden, analyseerde deze studie vers (geen ingevroren) volledig bloed binnen zes uur na
afname. Dit geeft de dichtste weergave van wat er zich in het lichaam afspeelt, en, “…heeft
mogelijk gezorgd voor de detectie van veranderingen die verloren zouden kunnen gaan
wanneer er een meer verwerkt monster wordt gebruikt.”
Ze onderzochten dan de percentages van verschillende immuuncellen (CD4 en CD8 T-cellen,
regulerende T-cellenen verschillende subpopulaties van NK-cellen) en vergeleken de
hoeveelheid tussen patiënten en controles.

Wat Hebben Ze Gevonden?
ME/cvs-patiënten vertoonden significant lagere waarden van regulerende T-cellen en hogere
NKT-achtige cellen dan de gezonde controles.
Met betrekking tot de fenotypes van NK-cellen, was NKG2C significantlager en NKCD69- en
NKCD56bright waren significant hoger in de patiëntengroepen (zie figuur 2 en 3 hieronder).

Figuur 2. Vergelijking van lymfocytensubsets bij patiënten met myalgische encefalomyelitis / chronisch
vermoeidheidssyndroom (ME / CVS) (n = 76) en gezonde proefpersonen (n = 73). (A) Percentages van T
(CD3+) en (B) NKT (CD3+ CD16 CD56+) cellen werden geanalyseerd in 'gated' CD45+ lymfocyten. (C, D)
Percentages van CD4+ en CD8+ werden verkregen na 'gating' van CD3+lymfocyten. (E) Het percentage van
regulerende T-cellen [CD25++(hoog) FoxP3+] werd verkregen na 'gating' van CD4 + T-cellen. Cijfers tonen
mediaanwaarden (lijnen), interkwartielbereiken (vakken) en 10-90 percentielwaarden (balken). P-waarden
verkregen via Wilcoxon niet-parametrische test. © Rivas et al., 2018
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Figuur 3. Analyse van NK-cel-subgroepen bij patiënten met myalgische encefalomyelitis / chronisch
vermoeidheidssyndroom (ME / CVS) (n = 76) en gezonde proefpersonen (n = 73). (A, B) NK-cellen als
CD16 CD5 + (dim) en CD16 CD56++ (hoog) werden verkregen in 'gated' CD45+ lymfocyten. (C-H)
Percentages van NKG2C, NKG2A, NKp46, NKCD69, NKCD57 en ILT2 NK-cellen werden verkregen na 'gating'
voor CD16 CD56+ lymfocyten. Cijfers tonen mediaanwaarden (lijnen), interkwartielbereiken (vakken) en
10-90 percentielwaarden (balken). p-waarden verkregen via Wilcoxon niet-parametrische test. © Rivas et
al., 2018

Wat Betekent Dit?
Veel van deze bevindingen suggereren een auto-immuunbetrokkenheid bij ME/cvs.
Regulerende T-cellen zijn betrokken in het voorkomen van auto-immuniteit, en de niveaus
hiervan bleken laag te zijn bij ME/cvs. Regulerende T-cellen bleken ook lager te zijn in autoimmuunziekten zoals reumatoïde artritis en systemische lupus erythematosus (Barreto, et al.
2009; Kawashiri et al., 2011).
In feite was dit een van de voorgestelde redeneringen achter de mogelijke behandeling van
ME/cvs met Rituximab.
Er zijn ook verhoogde niveaus van NKCD69 gevonden in infectieuze en autoimmuunpathologieën (Rodriguez-Muñoz et al., 2016).
In een studie met reumatoïde artritis die geïnduceerd werd bij muizen, speelde CD69 een
sleutelrol in de auto-immuunpathologie en inflammatie door TGF-bèta te verhogen, een
cytokine waarvan systematisch aangetoond dat ze verhoogd is bij ME/cvs-patiënten (Zhang et
al., 2011; Blundell et al., 2015).
De CD56bright NK-cellen produceren hoge niveaus van een bepaalde cytokine
die Interferon gamma (IFNγ) wordt genoemd. Verhoogde expressie van IFNγ wordt
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geassocieerd met een aantal auto-inflammatoire en auto-immuunziekten, waaronder
systemische lupus.
Interferon gamma (IFNγ) heeft ook het vermogen om virale replicatie direct te remmen en
verhoogde niveaus van IFNy zijn in verband gebracht met hoge niveaus van reactivatie
van EBV (Epstein-Barrvirus) (Cardenas-Mondragon et al., 2017).

Hoe Helpt Dit Bij Diagnostiek?
De onderzoekers hebben de resultaten gebruikt die het meest verschillend waren tussen
ME/cvs-patiënten en gezonde controles om een programma te creëren dat zou proberen te
identificeren of iemand ME/cvs had op basis van deze bevindingen van immuuncellen.
Door dit programma te gebruiken waren ze in staat om personen correct te identificeren als
hetzij ME/cvs-patiënten, hetzij gezonde controles in 70% van de gevallen (wat zich vertaalt in
ongeveer 3 op de 4 patiënten).

Verdere Onderzoeken
Het onderzoeksteam onderzocht ook het verband tussen de fenotypes van de immuuncellen
en de ernst van de vermoeidheid, met behulp van vragenlijsten. Ze zagen echter geen
significant verband tussen eender welke celfenotypes en de mate van ernst.
De ME/cvs-patiënten werden dan opgesplitst in twee subgroepen; degenen wiens ziekte
uitgelokt was door een infectie en degenen bij wie dat niet het geval was. De fenotypes van
de twee groepen werden vergeleken en er werd een significant verschil waargenomen in twee
verschillende subgroepen van NK-cellen.
Zou deze bevinding potentieel een diagnostische tool kunnen zijn die gebruikt kan worden om
onderscheid te maken tussen twee subgroepen van ME/cvs-patiënten? Subgroepen met
mogelijk verschillende onderliggende ziektemechanismen, en misschien verschillende
behandelingstrajecten?

Groepen op basis van ontstaan van ziekte
Er werden verhoogde niveaus van NKT-achtige cellen gevonden in de groep patiënten die een
infectie voor het begin van de ziekte beschreven hadden. Deze populaties spelen een rol in de
regulering van de immuunrespons via hun cytokines.
Er werden hogere niveaus van CD56bright-NK-cellen gevonden in de groep die “geen infectie”
beschreef voor het begin van de ziekte, waarvan de onderzoekers veronderstelden dat dit te
wijten zou kunnen zijn aan blootstelling aan verhoogde niveaus van catecholamines
(bijnierhormonen zoals adrenaline) als een gevolg van chronische activatie van de HPA-as
(hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) (het centrale stressresponssysteem), zoals beschreven
door Loebel et al., 2016.
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EBV (Epstein-Barrvirus)
Niveaus van antilichamen tegen EBV (verantwoordelijk voor veel ziekten en geopperd als een
trigger voor ME/cvs, zoals klierkoorts) en HCMV (humaan cytomegalovirus) werden bepaald
en vergeleken tussen de patiënten en gezonde personen.
Er werd geen verschil gevonden tussen de patiënten en gezonde personen met betrekking tot
de prevalentie van positieve antistoffen. Dit betekent dat de mensen met ME/cvs niet meer
of minder antistoffen tegen EBV hadden dan de gezonde controles (zie tabel 3).

Tabel 3. Prevalentie van positieve en negatieve IgG-anti-Epstein-Barrvirussen (EBV) VCA- en CMVHserologie, bij patiënten met myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME / CVS)
en gezonde proefpersonen. © Rivas et al., 2018

Dit is interessant omdat virussen zoals EBV vaak verondersteld worden als oorzaken van
ME/cvs. Dit resultaat toont aan dat het niet noodzakelijk het virus is, maar eerder dat
de respons van het immuunsysteem op het virus mogelijk het probleem is.
Nog interessanter was dat bijna 95% van de deelnemers in de studie (inclusief gezonde
controles) antistoffen hadden tegen EBV, wat suggereert dat bijna iedereen op een gegeven
moment in hun leven geïnfecteerd was geweest.
Deze antistoffen tegen EBV zijn echter niet erg specifiek; ze tonen enkel aan dat je op een
gegeven moment in je leven geïnfecteerd bent geweest met het virus, het toont niet aan of
het virus nog steeds in je lichaam aanwezig is; in een actieve of latente staat.
Scheibenbogen et al. (2014) had DNA-sequenties van EBV in B-cellen van ME/cvs-patiënten
gedetecteerd, die virale activiteit konden onthullen, ook al zou het antilichaamprofiel
vergelijkbaar zijn met gezonde controles.

Discussie
Verminderde cytotoxische activiteit van NK-cellen wijst mogelijk op een verlaagde immuniteit
en daarom een verhoogde vatbaarheid voor infecties.
Toch lijkt uit anekdotisch bewijs dat mensen met ME/cvs ofwel uiterst vatbaar zijn voor
nieuwe infecties en/of terugkerende infecties hebben, ofwel dat ze bijna nooit infecties
krijgen.
Het zou daarom interessant zijn om te zien of er verschillen zijn in de populaties van NKcellen tussen deze twee subgroepen van mensen binnen de ME/cvs-gemeenschap.
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Opmerkelijk is dat slechts 41% van de patiënten in deze studie rapporteerden dat hun ziekte
uitgelokt werd door een infectie. Het zou interessant zijn om te zien of deze resultaten alleen
te zien zijn bij patiënten bij wie de ziekte uitgelokt werd door een infectie, om te zien of de
resultaten meer of minder significant zouden zijn.
Lage NK-celactiviteit is geassocieerd met een verhoogde vatbaarheid voor herpesvirussen
(vb. EBV). Zou deze lagere NK-celfunctie die gevonden wordt bij mensen met ME/cvs, feitelijk
de reden zijn waarom ze vatbaarder waren om de infectie te krijgen die hun ME/cvs
aanvankelijk uitlokte?
Aan de ander kant zijn de verschillen in NK-cellen misschien geen oorzakelijke factor in
ME/cvs, maar eerder een gevolg van het hebben van de ziekte.
Studies naar NK-cellen hebben gekeken naar het verband met de ernst van de ziekte, maar
niet de duur. Deze studie had een gemiddelde ziekteduur van 17 jaar, wat vrij lang is.
Het zou interessant zijn om te zien of deze verschillen in NK-cellen veranderen in de loop van
de ziekte en het kan een beter idee geven of het het NK-celfenotype is dat mensen vatbaarder
maakt om ME/cvs te krijgen of dat het een gevolg is van het hebben van de ziekte.
Hoewel de test met het computerprogramma veelbelovend was omdat het 3 op de 4
patiënten correct diagnosticeerde, is dit misschien niet haalbaar in een huisartsenpraktijk
omdat ze vers bloed gebruikten. In werkelijkheid zouden bloedmonsters ingevroren worden
en niet binnen de zes uur verwerkt worden, zoals in deze studie.

Mogelijke Oorzaken Van Verlaagde NK-Celfunctie
1. Psychologische en fysieke stress – het gevolg daarvan (cortisol) kan de NK-celfunctie
remmen (Sieber et al., 1992; Witek-Janusek et al., 2008),
2. darmdysbiose – beïnvloedt het immuunsysteem (er is aangetoond dat probiotica de
NK-celfunctie kunnen verbeteren (Gill et al., 2001; Chiang et al., 2000; Takeda et al.,
2006),
3. B12-tekort (Tamura et al., 1999)
4. Kanker, virale infecties, MS, reumatoïde artritis en systemische lupus

Mogelijke Manieren Om De NK-Celfunctie Te Verbeteren
1. Verminder stress
2. Glutathion – dit is nodig om de chemische stoffen te produceren die NKcellen vrijgeven, dus lage niveaus van glutathion kunnen tot een verminderde NKcelfunctie leiden (Millman, 2008). oxidatieve stress en lage glutathionniveaus zijn
gevonden in ME/cvs en worden verondersteld als oorzakelijke factoren (Shungu et al.,
2012),
3. Supplementen – curcumine, magnesium, probiotica, B12, ginseng, echinacea,
chlorella, co-enzym Q10 (Ravaglia et al., 2000; Kwak et al., 2012; Currier et al., 2001;
Partearroyo et al., 2013; Chaigne-Delalande et al., 2013; Fiala, 2015).
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Conclusie
Uit dit laatste onderzoek en veel ander studies over dit onderwerp, lijkt het duidelijk dat er
sterk bewijs is van verminderde NK-celfunctie in ME/cvs. Onderzoek moet echter nog de
oorzaak, en ook de behandeling van deze afwijkingen identificeren.
Deze bevindingen zouden uiteindelijk kunnen helpen bij de diagnose van ME/cvs. Verschillen
in de gebruikte methoden in deze studies naar NK-cellen hebben het echter moeilijk gemaakt
om de resultaten ervan onderling te vergelijken of de NK-celfunctie te gebruiken als een
consistente biomarker (Brenu et al., 2013).
Bijkomend betekent de heterogene aard van deze ziekte dat het misschien geen geschikte
biomarker is voor iedereen die momenteel de diagnose ME/cvs heeft.
Het is belangrijk op te merken dat de gevonden afwijkingen in NK-cellen in deze studie
een vermindering in functie zijn, geen vermindering in het aantal NK-cellen; patiënten hebben
genoeg cellen, maar ze doen gewoon hun werk niet goed! Het is niet iets dat routinematig
getest kan worden door je huisarts.
Deze bevindingen over immuuncellen dragen verder bij aan het bewijs van immuundisfunctie
en mogelijke auto-immune betrokkenheid in de pathologie van ME/cvs.
De auteurs concludeerden:
De waargenomen verschillen in sommige van de subpopulaties van T- en NK-cellen tussen
patiënten en gezonde controles zouden een verschillend immunologisch profiel kunnen
definiëren dat kan helpen in het diagnostisch proces van ME/cvs-patiënten, en kan bijdragen
aan de herkenning van de ziekte en de zoektocht naar meer specifieke behandelingen.
Er zijn echter meer studies nodig om deze bevindingen te bevestigen en bij te dragen aan het
bereiken van een consensus in diagnose.”
Association of T and NK Cell Phenotype with the Diagnosis of ME/CFS (2018)
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