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De Nobelprijs Physiology and Medicine voor 2019 ging naar William Kaelin Jr., Peter 
Ratcliffe en Gregg Semenza voor hun ontdekking van de manier waarop cellen de 
aanwezigheid van zuurstof kunnen detecteren. Ze kregen deze prijs omdat hun 
werk de basis kan vormen voor de behandeling van vele ziekten, inclusief kanker. 

Zuurstof is essentieel voor al het leven op aarde want mensen en dieren kunnen 2 à 
3 weken overleven zonder eten, enkele dagen zonder water maar slechts enkele 
minuten zonder zuurstof.   

Maar zuurstof heeft nog andere belangrijke effecten : het regelt het ontstaan of 
het voorkomen van ziekten, het regelt de kracht van onze cellen, het bepaalt of de 
hersenen en andere organen hun werking kunnen uitoefenen,… 



  

Hoe is het lichaam in staat om deze zuurstof op te nemen en te verwerken ?   

Dit wordt geregeld door onze ‘energiecentrales’ , de mitochondriën.  Reeds lang is 
gekend dat mitochondriën ons voedsel kunnen omzetten naar energie.  Zonder 
zuurstof leveren 2 suikermolecules slechts 2 energiepakketjes ( ATP), in de 
aanwezigheid van zuurstof verhoogt dit naar 36 pakketjes ATP.  Dit maakt het 
verschil tussen een normaal leven en nauwelijks overleven. 

Wat is nu hun ontdekking ? 

Op verschillende momenten in het leven kunnen in het lichaam de zuurstofniveaus 
veranderen.  Dit is het geval als we ons voor een langere periode op een hoogte 
bevinden, als we sporten of het kan ook voorkomen bij bepaalde ziekten (kanker, 
wonden,…). 

Deze lagere zuurstofgehaltes in het bloed noemen we hypoxie.   

Tijdens een fase van hypoxie gebeuren de volgende processen : 

- Aanmaak van nieuwe rode bloedcellen 

- De werking van de mitochondriën op een lager niveau ( 2 pakketjes energie 
in plaats van 36) 



- Een verhoogde productie van EPO 

Het mechanisme waarop dit laatste gebeurt werd door de 3 onderzoekers ontrafeld 
en hiervoor werden ze terecht beloond met de Nobelprijs. 

1) Semenza en Ratcliffe 

Semenza en Ratcliffe deden elk apart onderzoek naar het EPO gen en ontdekten 
dat hypoxie de expressie ervan triggert. 

Ze ontdekten dat de DNA segmenten die gelegen zijn naast dit EPO gen hiervoor 
verantwoordelijk zijn. 

Het proteïne HIF (hypoxia inducible factor) bestaat uit 2 delen : ARND en HIF-1α. 

Ze ontdekten dat HIF-1α gaat dalen als er veel zuurstof aanwezig is en gaat stijgen 
als er weinig zuurstof is.   

Wanneer er weinig zuurstof is gaat dus HIF-1α stijgen.  Dit gaat binden op het EPO 
gen en zorgt zo voor de aanmaak van rode bloedcellen en bloedvaten. 

  



2) Kaelin 

Kaelin onderzocht mensen met de erfelijke ziekte van Von Hippel Lindau (VHL).  
Door deze ziekte gaan mensen uit deze families een sterk verhoogde kans hebben 
om bepaalde kankers te ontwikkelen.   

Hij ontdekte dat het VHL gen een proteïne gaat aanmaken dat kankers gaat 
voorkomen.  Dit wil zeggen dat kankercellen die geen VHL gen aanwezig hebben 
ook een hogere cel-activiteit gaan hebben en dus een slechtere prognose.  Door in 
een labo het VHL gen te gaan toedienen aan deze cellen verminderde sterk de 
activiteit van deze kankercellen. 

  

2) Kaelin en Ratcliffe 

In 2001 ontdekten Kaelin en Ratcliffe dat wanneer er genoeg zuurstof aanwezig is, 
er hydroxylgroepen aan het HIF-1α binden die op hun beurt gaan toelaten dat VHL 
eraan bindt en zo zorgt voor de afbraak van deze HIF-1α.  Dit leidt tot een 
verminderde aanwezigheid ervan en dus een kleinere aanmaak van bloedvaten in 
de kankercellen waardoor deze minder voedingsstoffen krijgen en dus minder 
kunnen groeien of zelfs afsterven. 



  

Dus kort samengevat : 

Door een tekort aan zuurstof gaan er processen in gang gezet worden die kankers 
kunnen bevorderen of doen ontwikkelen.   

Een overvloed aan zuurstof gaat kankercellen verhinderen om te delen of kan zelfs 
kanker voorkomen. 

Hoe kunnen we nu de extra zuurstof ter plaatse brengen van de tumorcellen ? 

Hyperbare zuurstoftherapie wordt sinds eeuwen gebruikt om ziekten te genezen of 
te verbeteren die betrekking hebben op een hypoxie en ischemie.   

Bij hyperbare zuurstoftherapie wordt een patiënt in een kamer gebracht waarin de 
druk hoger is dan de omgevingsdruk op zeeniveau.  Hierbij krijgt hij 100% zuurstof 
toegediend (via een neusbril of masker).  Via deze methode wordt de zuurstof niet 
via de rode bloedcellen naar de lichaamscellen gevoerd, maar het wordt opgelost 
in het plasma.  Je kan dit vergelijken met de belletjes in een fles spuitwater.  
Onder druk zijn ze opgelost in het water, laat je de druk eraf, dan begint het te 
bruisen. 

Op die manier kan zuurstof in het plasma opgelost worden en zo onafhankelijk van 
de rode bloedcellen naar het lichaam afgevoerd worden.  De grootte van de 
zuurstofmoleculen is immers kleiner in opgeloste fase dan gebonden in een rode 
bloedcel en zo kunnen moeilijk bereikbare plaatsen toch van zuurstof voorzien 
worden. 



  

Wat is het effect op tumorcellen ? 

Vaste tumorcellen houden van een omgeving zonder zuurstof.  Ze bouwen extra 
bloedvaten om zich van voedingsstoffen te voorzien, maar sluiten de zuurstof zelf 
buiten.  Door zuurstof onder hyperbare omstandigheden aan te bieden, kunnen de 
tumorcellen dit niet blokkeren. 

In andere studies werd bewezen dat na 30 minuten hyperbare behandeling de 
tumorcellen al een verhoogde zuurstofdruk bevatten. 

Wat zegt nu de combinatie van de studies die de Nobelprijs gewonnen hebben 
en deze laatste gegevens over de tumorcellen ? 

Na 30 minuten hyperbare zuurstoftherapie is er dus een sterke opname van de 
zuurstof in de tumorcellen.   

In de cel, op moleculair niveau, gaan er door de verhoogde zuurstof-aanwezigheid 
hydroxylgroepen binden aan HIF-1α.  Deze verbinding gaat zelf een verbinding 
aangaan met VHL en zo zorgen voor de afbraak van HIF-1α.  Wat er op zijn beurt 
voor zorgt dat er minder bloedvaten aangemaakt worden en de kankercellen 
minder voeding krijgen om te delen en dus kunnen afsterven.  

Een ander principe dat gekend is in de oncologie (studie van de kankers) is het feit 
dat de kankercellen minder reageren op chemo- en radiotherapie als er weinig 



zuurstof aanwezig is.  Door de aanbieding van zuurstof onder hyperbare 
omstandigheden gaan de cellen dus een betere respons hebben op chemo- en 
radiotherapie.  Hierdoor kunnen deze behandelingen beter aanslaan en is de 
overlevingskans veel groter. 

  

Het verschil bij longmetastasen zonder (links) en met (rechts) hyperbare zuurstoftherapie (HBO). 

Lung metastases after hyperbaric oxygen treatment. The effect of hyperbaric oxygen treatment on the metastatic 
development of triple negative MBA-MB-231 breast cancer cells in vivo after 54 days. 5 x 10 5 cells were injected 
in the mammary fat pad in the groin area. Mice were treated with 2.5 bar pure oxygen, 90 min each time, every 
third day starting 7 day post injection over a period of 54 days. Histomorphometric quantification of metastasis 
number (A) and area (B) in H&E stained lung sections of HBOT and controls is shown. Mean ± SD. *p<0.02. A 
representative lung section from one control (C) and HBOT (D) is shown. https://doi.org/10.1371/journal.pone.
0183254.g005  

Kan men zo alle kankers behandelen ? 

Jammer genoeg niet.  Men heeft via verschillende studies ontdekt dat enkel vaste 
tumoren hiervoor in aanmerking komen en enkel in een vroeg stadium.  Al verder 
geëvolueerde kankers hebben mechanismen ontwikkeld die de effecten van extra 
zuurstof weten te omzeilen, waardoor er hier een verminderde respons op bestaat. 



Wat kunnen we hieruit afleiden ? 

Kankers in een vroeg stadium zijn gevoelig voor het toedienen van extra zuurstof.  
Studies hebben aangetoond dat iedereen dagelijks ongeveer 2 afwijkende cellen 
aanmaakt die kanker kunnen veroorzaken.  Gelukkig hebben we ons afweersysteem 
dat zorgt voor de verwijdering van deze cellen. Maar op een moment van sterke 
verzwakking is er een vermindering van ons afweersysteem, maar ook op een plaats 
dat ons afweersysteem niet goed ter plaatse kan geraken, door bijvoorbeeld een 
slechte bloedvoorziening, kunnen kankers zich ontwikkelen. 

Belangrijk is dus steeds te zorgen voor een goed afweersysteem en een goede 
circulatie.  Dit is de reden waarom overdreven stress, ziekten en weinig 
lichaamsbeweging risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van kanker. 

Toch zijn er nog steeds plaatsen waar er weinig zuurstof kan geraken, zelfs bij 
gezonde personen.   

Hierdoor zou hyperbare zuurstoftherapie een redding kunnen zijn in de preventie 
van kankers.  Door aan die plaatsen een extra boost te geven door hyperbare 
zuurstof, kunnen we aan die cellen toch genoeg zuurstof geven en zo via de 
principes ontdekt door de kersverse Nobelprijs winnaars dit zuurstof zijn werk 
laten doen in het onderdrukken van de ontwikkeling van kankers. 

Over de preventieve rol van hyperbare zuurstoftherapie in de oncologie is nog 
weinig bekend, maar als we de wetenschappelijk bewezen principes logisch 
beredeneren, zou het zeker zijn effect moeten hebben in de preventie van 
kankers. 

Qua therapeutisch effect is het steeds raadzaam om de hyperbare zuurstoftherapie 
in combinatie met chemo- of radiotherapie uit te voeren om zo het elkaar 
versterkende effect te verkrijgen. 

Uiteraard zijn er nog bijkomende onderzoeken nodig om dit allemaal grondig te 
bewijzen. 
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