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Perioden met weinig glucose 
houden immuunsysteem beter 
bij de tijd 
Bij lage glucosespiegel versnelt ‘leerproces’ 
immuunsysteem 

De aanwijzingen dat perioden van vasten misschien een gunstig effect hebben bij 
kanker zijn een beetje sterker geworden door een fundamenteel onderzoek dat Ierse 
immunologen, verbonden aan Trinity College Dublin, hebben gepubliceerd in Nature 
Communications. De Ieren ontdekten dat een cruciale fase in het proces waarin het 
immuunsysteem ‘leert’ welke cellen het moet aanvallen vlotter verloopt wanneer de 
glucosespiegel laag is. 

In het lichaam is glucose de belangrijkste 
koolhydraat voor de energievoorziening 
van de cellen. De spijsvertering en de 
cellen zetten een substantieel van alle 
koolhydraten en eiwitten in de voeding 
om in glucose. Ook de immuuncellen 
die indringers en kankercellen oprui-
men gebruiken glucose. Dat is trouwens  

 
één van de vele manier waarop tumoren 
het immuunsysteem verzwakken. Kan-
kercellen onttrekken zoveel glucose aan 
het lichaam, dat de immuuncellen in hun 
omgeving niet meer goed kunnen func-
tioneren. Dat gegeven maakt de Ierse 
bevindingen zo opmerkelijk. 
De immuuncellen die kankercellen en 
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lichaamsvreemde organismen oprui-
men worden daarbij aangestuurd door 
T-helpercellen. Die T-helpercellen zijn 
afkomstig uit de lymfeklieren, waar ze 
hebben geleerd van weer een ander 
type immuuncel hoe ze de te bestrijden 
immuuncellen kunnen herkennen. 
 
Dendrietcellen 
Dat andere type immuuncel, dat 
immunologen in hun inleidende colle-
ges ook wel eens aanduiden als ‘de AIVD 
van het immuunsysteem’, is de den-
drietcel. Dendrietcellen vallen lichaams-
vreemde cellen en kankercellen aan, en 
nemen daarbij hun uiterlijke kenmerken 
over. Vervolgens reizen ze af naar de 
lymfeklieren, waar ze de T-helpercellen 
‘leren’ op welk type cel ze zich moeten 
richten. Dat leerproces verloopt bedui-
dend beter bij een lage glucosespiegel, 
ontdekten de Ieren. 

“Het wordt steeds duidelijker dat 
glucose meebepaalt hoe ons immuun-
systeem werkt”, licht onderzoeksleider 
David Finlay toe.1 “Cellen die glucose 
kunnen opnemen werken totaal anders 
dan cellen die dat niet kunnen. Den-
drietcellen kunnen het immuunsysteem 
beter activeren als ze geen glucose toe-
gevoerd krijgen. Dat is trouwens niet 
het geval voor de andere immuuncellen 
die we hebben bestudeerd.” Die andere 
immuuncellen, benadrukt Finlay, wer-
ken gewoon wel beter als ze voldoende 
glucose tot hun beschikking hebben. ∞
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