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Samenvatting 
Ontsteking en activatie van het aangeboren immuunsysteem worden waargenomen in het brein van 
Alzheimer patiënten en blijken een belangrijke rol te spelen in de pathologie van deze 
neurodegeneratieve ziekte. Ondanks vele onderzoeken naar de ziekte van Alzheimer (AD) en 
neuroinflammatie, is het nog steeds onduidelijk welke functie de ontstekingsreacties hierin spelen en 
hoe de β amyloïde (Aβ) ophopingen hierbij zijn betrokken. Neuroinflammatie wordt gekenmerkt 
door activatie van verschillende celtypes van het aangeboren immuunsysteem, zoals microglia en 
astrocyten, welke verantwoordelijk zijn voor het vrijkomen van verschillende ontstekingsfactoren. 
Daarnaast blijkt ook de functionele en disfunctionele communicatie tussen deze cellen van grote 
betekenis te zijn in AD. Om er achter te komen welke cellulaire veranderingen in AD verantwoordelijk 
zijn voor de activatie van het immuunsysteem en de ontstekingsprocessen bij deze ziekte, wordt er in 
dit verslag een overzicht gegeven van de belangrijkste cellulaire mediatoren in de AD geassocieerde 
ontstekingsprocessen. Tevens wordt er gekeken naar de zowel positieve als negatieve kant van 
neuroinflammatie in AD. Ook wordt er aandacht besteed aan ontstekingsremmende toepassingen 
die veel worden gebruikt tegen deze ziekte, zoals niet steroïde anti-inflammatoire middelen 
(NSAID’s). In dit onderzoeksgebied, blijken er nog veel meningsverschillen te bestaan over deze 
middelen.  
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Inleiding  
De ziekte van Alzheimer (AD) is een van de meest voorkomende vormen van dementie. Miljoenen 
mensen over de hele wereld leiden aan deze neurodegeneratieve aandoening. In geïndustrialiseerde 
landen leiden ongeveer 7% van de mensen ouder dan 65 jaar en 40% van de mensen ouder dan 80 
jaar aan AD, waardoor AD wordt gezien als een neurodegeneratieve verouderingsziekte (Glass et al. 
2010). 
De symptomen van de AD patiënten worden gekenmerkt door het verlies van geheugen,   
afname van cognitie en verschillende gedrags- en neuropsychiatrische stoornissen. De pathogenese 
begint met veranderingen in het β amyloïde eiwit (Aβ) metabolisme. Hierbij worden de  amyloïde 
voorloper eiwitten (APP´s) onjuist afgebroken, waarbij de afbraakproducten, de Aβ peptiden, 
extracellulaire ophopingen vormen in het brein. Deze Aβ ophopingen worden ook wel plaques 
genoemd en worden vaak geassocieerd met neurodegeneratieve processen. 
Ontstekingsreacties in neurodegeneratieve ziektes, zoals in AD, worden vaak "neuroinflammatie" 
genoemd en spelen een essentiële rol in de pathologie van deze ziekte. Tijdens deze reacties is vooral 
de activatie van het aangeboren immuunsysteem van groot belang. Alois Alzheimer zelf, was in 1899 
de eerste persoon die ondervond dat glia cellen betrokken waren in AD (Alzheimer, 1991). Vanaf dat 
moment is er veel onderzoek gedaan naar ontstekingsprocessen in het AD brein. Hierbij is 
ondervonden dat verschillende celtypes van het aangeboren immuunsysteem hierin een belangrijke 
rol spelen, zoals microglia en astrocyten (gerecenseerd door Wyss-Coray et al. 2012). Er is echter ook 
waargenomen dat neuronen en oligodendrocyten  essentieel zijn in de neurodegeneratieve 
processen in AD patiënten (Roth et al. 2005).   
Hoewel de complexe rol van ontstekingsreacties de afgelopen decennia centraal heeft gestaan in het 
onderzoeksgebied van AD, is er nog steeds geen duidelijke verklaring voor deze processen. 
Neuroinflammatie kan worden gezien als oorzaak of als drijvende kracht.  Het kan echter ook zijn dat 
de neuroinflammatie ontstaat als een bijverschijnsel, dat verder geen invloed heeft op het verloop 
van de ziekte. Tevens is het mogelijk dat onderdelen van de ontstekingsreacties een positief effect 
hebben op AD (Wyss-Coray, 2006).  
Om er achter te komen welke cellulaire veranderingen in AD verantwoordelijk zijn voor de activatie 
van het aangeboren immuunsysteem en de ontstekingsprocessen bij deze ziekte, wordt er in dit 
verslag een overzicht gegeven van de belangrijkste cellulaire mediatoren in de AD geassocieerde 
ontstekingsprocessen. Daarnaast wordt er gekeken naar de veelzijdige rol die neuroinflammatie 
hierin speelt.   
  

Cellulaire componenten  

MICROGLIA 

Eind jaren tachtig werd er door McGeer et al. (1988) een geschikte manier gevonden om microglia in 
de cortex van Alzheimer patiënten te herkennen.  Ze ontdekten dat deze microglia bedekt waren met 
een klassieke marker voor actieve immuun cellen, het HLA-DR. Dit is een celoppervlakte 
glycoproteïne type II van het humane major histocompatibiliteits complex (MHCII). Antigenen 
kunnen met behulp van het MHCII worden gepresenteerd op de oppervlakte van een cel. T helper 
cellen kunnen hierna binden aan het MHCII via hun oppervlakte eiwit CD34+. Deze interactie is 
uiteindelijk verantwoordelijk voor het verder op gang brengen van de immuunreactie (McGeer et al. 
1988). 
Door een antilichaam te gebruiken tegen het MHCII, werd ondervonden dat ook microglia in staat 
waren om antigenen te presenteren en dus onderdeel waren van het immuunsysteem in het CZS. Er 
werden hierbij  microglia gevonden  in de grijze en witte stof van de Alzheimer patiënten, maar ook 
in patiënten die leden aan andere neuropathologische aandoeningen, zoals Parkinson, Huntington, 
Amyotrofisch Laterale Sclerose (ALS) en Multiple Sclerose (MS). Deze waarneming zorgde er onder 
andere voor, dat er vanaf dat moment anders werd gekeken naar het immuunsysteem in het brein. 
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Nadat lang werd gedacht dat de immuunreacties en cellen erg beperkt waren in het CZS, kwam er nu 
een omslagpunt in deze gedachte.    
Vandaag de dag, worden microglia gezien als de “macrofagen” van ons brein, omdat ze net als 
macrofagen in de rest van het lichaam, het vermogen hebben om pathogenen te fagocyteren en 
kunnen functioneren als antigeenpresenterende cellen.  Hierdoor worden microglia ook wel gezien 
als de primaire cellen van het aangeboren immuunsysteem in de hersenen. Bij schade worden deze 
cellen geactiveerd, om de normale weefsel homeostase weer op orde te krijgen (Wyss-Coray et al. 
2012).  
Microglia in het ontwikkelende brein komen uitsluitend uit het mesenchym. Vanaf hier migreren de 
voorloper cellen naar het centrale zenuwstelsel (CZS) en prolifereren ze zich als microglia. Tijdens de 
ontwikkeling spelen de microglia een belangrijke rol in de verandering van het brein, bijvoorbeeld 
door het verwijderen van overbodige, apoptotische neuronen (Calderó et al. 2009).  
Microglia in het gezonde brein zijn lange tijd gezien als rustende of slapende cellen, die weinig of 
geen functies uitoefenen. Er werd gedacht dat alleen bij het optreden van schade, de microglia actief 
werden en dat ze vanaf dat moment verschillende functies uitoefenden. Echter, met nieuwe 
microscoop technieken is het mogelijk geworden om de  in vivo activiteit van rustende microglia te 
achterhalen. Nimmerjahn et al. (2005) heeft onder andere waargenomen dat microglia in rustende 
condities, continu bezig zijn met het in de gaten houden van hun omgeving.  Rustende microglia 
worden daarom ook wel gezien als de bewakers van onze hersenen.  Daarnaast dragen microglia ook 
bij aan een gezond CSZ, doordat ze in staat zijn pathogenen en cel afval te verwijderen, maar ook 
door de afgifte van weefsel bouwstenen.   
Echter,  microglia kunnen ook een belangrijke rol spelen in ontstekingreacties van verschillende 
neurologische aandoeningen, zoals Alzheimer, Parkison, MS en ALS (gerecenseerd door Colton, 2009).   
Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar het verband tussen microglia en neurologische 
ziektes, waaruit is gebleken dat de rol van deze glia cellen erg complex is. De rustende microglia in 
een gezond brein (non-inflammatoir) kunnen bij het optreden van schade, morfologische en 
moleculaire veranderingen ondergaan en migreren binnen 1 à 2 dagen naar de plaats waar de 
beschadiging heeft opgetreden. Hierbij belanden de geactiveerde microglia in een pro- of anti-
inflammatoire toestand (figuur 1), welke geassocieerd kan worden met de context van verschillende 
neurodegeneratieve ziektes, zoals AD (Colton, 2009; Garden et al. 2012).  
Sommige microglia blijken bij de activatie alleen een anti-inflammatoire werking te krijgen. Deze 
microglia scheiden verschillende moleculen uit die het beschadigde weefsel proberen te herstellen. 
Daarnaast worden er anti-inflammatoire cytokines en groeifactoren uitgescheiden, zoals IL-4, Il-10, Il-
13 en TGFβ. Tevens proberen deze cellen door middel van fagocytose de pathogenen, cel afval en 
geaggregeerde eiwitten, zoals Aβ op te ruimen. Deze anti-inflammatoire microglia worden in de 
literatuur daarom ook wel de fagocytotische microglia genoemd (Garden et al. 2012). 
Desalniettemin, kunnen sommige geactiveerde microglia ook een pro-inflammatoire functie 
uitoefenen. Om bescherming te bieden tegen pathogenen  zijn deze microglia in staat om 
verschillende ontstekingsfactoren uit te scheiden. Onder deze ontstekingsfactoren vallen onder 
andere zuurstofradicalen, chemokines, de Th1 cytokines zoals IL-1β, Il-6, TNFα en INF-γ, 
groeifactoren en complement componenten zoals C1q,C3, C4 en C9 (gerecenseerd door Wyss-Coray 
et al. 2012). Tevens kunnen de microglia hierbij ook neurotoxische cytokines en chemokines 
uitscheiden, waarbij de neuronen ten onder gaan. Het vrijkomen van deze moleculen kan ook leiden 
tot het aantrekken van andere ontstekingscellen in het brein, zoals astrocyten (Garden et al. 2012). 
Bovendien brengen de neurotoxische microglia ook verschillende receptoren tot expressie die 
geassocieerd kunnen worden met de activatie van ontstekingsprocessen en fagocytose.  Daarnaast 
komen ook verschillende cytokine en chemokine receptoren, complement receptor 3, Fc-receptoren, 
formyl peptide receptoren en toll-like receptoren (TLRs) tot expressie. In de pathologische gebieden 
van het AD brein is er een verhoging te zien van de liganden die kunnen binden aan deze microglia 
receptoren. Dit kan onder andere leiden tot een versterkend effect in de ontstekingsprocessen, 
waardoor uiteindelijk ook neurodegeneratie plaats kan vinden (Garden et al. 2012; Wyss Coray et al. 
2012).  
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Figuur 1 – Microglia in pro- en anti-inflammatoire toestand in neurologische aandoeningen 

In het gezonde CZS, houden microglia continu hun naaste omgeving nauwkeurig in de gaten. In deze rustende toestand, brengen deze 
cellen geen ontstekingsmediatoren tot expressie. Echter, wanneer de microglia in contact komen met chemische signalen van schade, 
zoals beschadigde neuronen, reageren ze meteen en migreren ze naar de plaats van de beschadiging. Hierbij worden de microglia 
geactiveerd en komen ze in een pro- of anti-inflammatoire toestand terecht. De anti-inflammatoire microglia scheiden moleculen uit 
die de schade proberen te herstellen en door middel van fagocytose de cel afval en geaggregeerde eiwitten (zoals Aβ bij AD) proberen 
op te ruimen. Andere geactiveerde microglia ontwikkelen zich tot pro-inflammatoire cellen, en scheiden verschillende moleculen uit 
om bescherming te bieden tegen de pathogenen, waaronder ook neurotoxische cytokines en zuurstofradicalen. Deze uitscheiding van 
cytokines kan onder andere leiden tot neurodegeneratie en het aantrekken van andere ontstekingscellen, zoals astrocyten. Waarom 
het ene deel van de geactiveerde microglia populatie neurotoxische cellen worden en het andere deel fagocyterende cellen, is nog 
steeds onbekend. (Figuur verkregen uit Garden et al. 2012) 

 

In het CZS van AD patiënten komen de twee verschillende microglia populaties beide voor. Er is in de 
afgelopen tien jaar veel onderzoek gedaan naar deze zogenaamde “heterogeniteit” van microglia 
activatie (Colton, 2009). Desondanks is het nog steeds onduidelijk waarom sommige geactiveerde 
microglia in neurologische aandoeningen in een pro-inflammatoire toestand terecht komen en 
andere in een anti-inflammatoire toestand.   
 

 

 
 
 
 

 

 

 
In de hersenen van zowel AD patiënten als AD geassocieerde muismodellen, zijn geactiveerde 
microglia nauw verbonden met de Aβ ophopingen (Frautschy et al. 1998). Aanvankelijk werd gedacht 
dat de microglia een rol speelden bij de vorming van Aβ peptiden, maar later werd aangetoond dat 
dit niet zo was. Uit onderzoek met de elektronenmicroscoop blijkt dat de microglia de Aβ peptiden 
kunnen fagocyteren en is Aβ waargenomen in endosomale cellulaire compartimenten van deze 
cellen (Cotter et al. 1999). Latere in vitro studies maakten gebruik van isotoop of fluorescerend 
gelabelde Aβ en ontdekten onder andere dat de grootte van de Aβ ophopingen in verhouding staat 
met het aantal en de grootte van de microglia cellen rondom de ophopingen (Meyer-Luehmann et al. 
2008). 
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Tabel 1 – Belangrijkste kenmerken van de verschillende microglia activatie fases (Colton et al. 2009)                                                                                                                                       

Rondom de Aβ eiwitophopingen bevinden zich grote groepen microglia, die proberen de Aβ op te 
ruimen door middel van fagocytose. Hoewel microglia in het AD brein in staat zijn Aβ op te nemen, 
lijkt het erop dat de Aβ ophopingen erg sterk zijn. De microglia zijn namelijk niet in staat om het 
opgenomen Aβ te degraderen. Dit leidt bij de microglia tot een toestand van "gefrustreerde 
fagocytose" waarin de microglia fenotypische en functionele veranderingen ondergaan. Hierbij 
kunnen de microglia ook invloed uitoefenen op de rondom liggende neuronen, bijvoorbeeld door het 
verlies van de dendriet uiteindes en dystrofie van axonen (Meyer-Luehmann et al. 2008). 
Geactiveerde microglia proberen schadelijke factoren, zoals apoptotische cellen, bacteriën, cel afval, 
en Aβ ophopingen te verwijderen voordat er verdere schade optreed. Daar komt bij dat deze cellen 
in staat zijn om anti-inflammatoire stoffen en groeifactoren af te geven. Om deze redenen worden 
microglia gezien als cellen die mee helpen aan een gezond CZS.  Daarentegen zijn er veel 
onderzoeken die laten zien dat microglia via de afgifte van toxische stoffen, schadelijk kunnen zijn 
voor het brein. Door zowel de pro-inflammatoire als anti-inflammatoire functies, zijn er tijdens de 
laatste twee decennia meningsverschillen ontstaan over het feit dat microglia zouden moeten 
worden gezien als vriend of als vijand van het CZS (Wyss-Coray et al. 2006, 2012). 
Desalniettemin,  laat nieuw onderzoek over deze kwestie een meer gebalanceerd beeld zien, door de 
activatie van de microglia te vergelijken met de veranderende condities van perifere macrofagen. 
Colton (2009) laat zien dat de activatie van de perifere macrofagen is te onderscheiden in drie fases, 
die blijken overeenkomen te komen met de activatie fases van microglia. Hierbij bestaat de eerste 
fase uit de klassieke activatie, en wordt gestimuleerd door IFNγ. Dit is een cytokine dat de "dodende" 
fase van de microglia initieert. Deze eerste fase wordt gekenmerkt door functionele 
ontstekingsmechanismes en heeft een gunstig effect op het tegengaan van de AD pathologie.  
Om de schade op te ruimen en de normale weefselhomeostase te herstellen, is de tweede fase van 
de microglia noodzakelijk. Hierbij vindt vooraf een omschakeling  plaats van een pro-inflammatoir 
naar anti-inflammatoir. Welke cellulaire mechanismes verantwoordelijk zijn voor deze omschakeling 
is echter nog onbekend. De anti-inflammatoire fase wordt ook wel de alternatieve activatie fase 
genoemd en wordt onder andere gestimuleerd door IL-2 en IL-13.  
Tenslotte komen de microglia in de verworven deactivatie fase, welke wordt gestimuleerd door TGF-
β, IL-10 en apoptotische cellen. Deze fase heeft net als de vorige fase een anti-inflammatoire werking 
en is gericht op herstel. Functionele onderdrukking van het immuunsysteem is een van de 
belangrijkste kenmerken van deze laatste fase. Colton (2009) heeft de belangrijkste kenmerken van 
de microglia fenotypes in de drie verschillende activatie fases overzichtelijk opgesteld (tabel 1). 
Bovendien heeft hij vastgesteld welke stoffen de verschillende fases stimuleren en wat de 
belangrijkste functies zijn van de activatie fases. 
In het brein van AD patiënten zijn de geactiveerde microglia in alle drie fases te vinden. Dit zou in 
verder onderzoek naar microglia en AD, uiteindelijk kunnen leiden tot het beter begrijpen van de 
veelzijdige functies van deze glia cellen. Tevens zou dit essentieel kunnen zijn bij het therapeutisch 
manipuleren van microglia. Er zouden bijvoorbeeld middelen kunnen worden ontworpen, die er naar 
streven om de microglia in een fase te krijgen die gunstig is voor het bestrijden van AD. Hierdoor zou 
het wellicht mogelijk zijn om de neurodegeneratie beperkt te houden (Colton et al. 2009).  
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B 

ASTROCYTEN  

In de laatste 25 jaar is er duidelijk geworden dat astrocyten verantwoordelijk zijn voor veel 
verschillende functies in zowel het gezonde als pathologische brein. Deze glia cellen zijn de meest 
voorkomende cellen in het CZS en spelen een essentiële rol in de homeostase van het gehele brein. 
Zo reguleren ze de bloed hersenbarrière door bijvoorbeeld voedingsstoffen en metabolieten te 
verplaatsen van het bloed naar het CZS.  Daarnaast houden ze de micro omgeving in het CZS 
nauwkeurig in de gaten. Bovendien gaan astrocyten verschillende interacties aan met neuronen. 
Hierbij zorgen ze onder andere voor de secretie en recycling van neurotransmitters, regulatie van het 
energie metabolisme, ion homeostase, synaptische modificatie en de modulatie van oxidatieve stress. 
Deze kenmerken van de astrocyten en enkele functionele interacties van deze cellen in het gezonde 
CZS zijn schematisch samengevat door Sofroniew et al. (2010) in figuur 2A. Doordat de astrocyten 
verantwoordelijk zijn voor veel belangrijke functies rondom de neuronale processen, lijkt het erop 
dat bij het verlies van deze functies dit kan leiden tot ernstige gevolgen (gerecenseerd door 
Sofroniew et al. 2010 en Wyss-Coray et al. 2012). 
Net als microglia, reageren astrocyten onmiddellijk bij een verandering in de samenstelling van hun 
omgeving. Hierbij komen de astrocyten, net als microglia, in een geactiveerde toestand terecht. Het 
is wel bekend dat de astrocyten hierbij moleculaire, morfologische en functionele veranderingen 
ondergaan. De mate waarin de veranderingen optreden, varieert met de ernst van de beschadiging 
in het CZS. De geactiveerde astrocyten nemen tijdens dit proces meteen in aantallen toe. Dit gehele 
proces wordt in de literatuur ook wel astrogliose genoemd (Sofroniew et al. 2010).  
Er zijn vele signaalmoleculen die astrogliose teweegbrengen, waaronder veel componenten van het 
aangeboren immuunsysteem zoals lipopolysaccharide (LPS), TLR liganden, neurotransmitters zoals 
glutamaat en noradrenaline, cytokines zoals IL-6, TNFα, IL-1, IL-10, TGFβ, etc., zuurstofradicalen, ATP 
en eiwitten die geassocieerd zijn met neurodegeneratie zoals Aβ (figuur 2B). Deze signaalstoffen die 
verantwoordelijk zijn voor astrogliose, worden doorgaans afgegeven door verschillende celtypes in 
het CZS, waaronder microglia, neuronen, oligodendrocyten, endotheelcellen en andere geactiveerde 
astrocyten. Deze afgifte wordt gestimuleerd door alle vormen van schade in de hersenen (Sofroniew 
et al. 2010). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figuur 2 – Schematisch overzicht van de vele functies van astrocyten in het gezonde CZS (A) en de vele manieren waarop astrocyten 
geactiveerd kunnen worden (B). Figuur bewerkt uit Sofroniew et al. (2010) 

A 
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 In het brein van AD patiënten en in AD geassocieerde muismodellen, omcirkelen de geactiveerde 
astrocyten de Aβ ophopingen (Sofroniew et al. 2010; Rodriguez et al. 2009). Ten eerste is dit is te 
verklaren doordat astrocyten de eerste bescherming bieden bij schade in het brein. Geactiveerde 
astrocyten vormen hierbij een barrière tussen het gezonde weefsel en het gebied waarin de schade is 
opgetreden, zoals bij Aβ ophopingen (figuur 3). Deze barrière zorgt er onder andere voor dat de 
axonregeneratie goed kan verlopen, zonder dat dit proces lastig wordt gevallen door andere 
ontstekingscellen of schadelijke stoffen (Sofroniew et al. 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast komt het monocyt chemotactisch proteïne 1 (MCP1) verhoogd tot expressie in de Aβ 
ophopingen, wat leidt tot het aantrekken van astrocyten. Tevens brengen de AD geassocieerde 
astrocyten receptoren tot expressie die binden aan Aβ, zoals de receptoren voor voortgeschreden 
versuikeringeindproducten (RAGE), membraan-geassocieerde proteoglycanen en scavenger 
receptor-like receptoren. Uiteindelijk zorgen de interacties van deze receptoren met Aβ ervoor dat er 
grote hoeveelheden geactiveerde astrocyten zich rondom de Aβ ophopingen bevinden (Wyss-Coray 
et al. 2003). 
Vele onderzoeken vermoeden dat Aβ geactiveerde astrocyten de Aβ peptiden opnemen en daarna 
degraderen. Zo hebben Leal en zijn collega’s in 2006 ontdekt, dat het Insuline Degraderend Enzym 
(IDE) in muismodellen met Aβ ophopingen (Tg2576) verhoogd tot expressie komt in geactiveerde 
astrocyten rondom Aβ ophopingen. Dit enzym wordt gekoppeld aan de degradatie van Aβ. Ze 
concluderen dat een verhoogde expressie van het IDE in astrocyten meehelpt aan het opruimen van 
Aβ in AD. Tevens wordt de klaring van Aβ bewerkstelligd door de astrocyt afgifte van matrix 
metalloproteinases. Deze proteases blijken essentieel te zijn in de extracellulaire Aβ degradatie (Yin 
et al. 2006).  
Ondanks dat de astrocyten een cruciale rol spelen in het herstel van AD, wordt er de laatste jaren 
ook gesproken over de pro-inflammatoire rol van deze glia cellen in AD en in andere 
neurodegeneratieve ziektes. Geactiveerde astrocyten blijken te beschikken over een pathogene 
functies, die lange tijd over het hoofd zijn gezien, maar van grote invloed kunnen zijn op het verloop 
van AD. Echter, doordat er in de literatuur nog maar weinig bekend is over deze gevarieerde functie 
van astrocyten, blijft de precieze schadelijke functie van de astrocyten nog grotendeels onbekend 
(Rodriguez et al. 2009).  

Figuur 3 – Barrière vorming tijdens astrogliose                                                                             
Bij schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door trauma, infectie, ontsteking of eiwitophopingen zoals Aβ, 
ondergaan geactiveerde astrocyten moleculaire, morfologische en functionele veranderingen. Tijdens 
dit proces vindt er ook proliferatie plaats, waardoor het aantal geactiveerde astrocyten toeneemt 
(cellen met rode kern) en worden ook andere celtypes aangetrokken (grijze cellen). De geactiveerde 
astrocyten vormen een barrière, waardoor de axonen worden beschermt tegen andere 
ontstekingscellen of schadelijke stoffen en op deze manier de axonregeneratie normaal plaats kan 
vinden. Figuur bewerkt uit Sofroniew et al. 2010.  
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Wel bekend, is dat de astrocyten naast de secretie van neurotrofische factoren, ook in staat zijn om 
ontstekingsfactoren af te geven of tot overexpressie te brengen. Hierbij kunnen de geactiveerde 
astrocyten onder andere zorgen voor het beschadigen of zelfs ten onder gaan van neuronen.  S100β 
is bijvoorbeeld een molecuul dat tot overexpressie wordt gebracht door astrocyten, en wordt in 
verband gebracht met grote aantallen dystrofische neurieten die zich rondom de Aβ ophopingen 
bevinden (Craft et al. 2005). Ook wordt bij Aβ peptides de productie van de ontstekingsfactoren IL-1β, 
TNFα, iNOS en NO in astrocyten waargenomen (Wyss-Coray et al. 2012).  
De afgifte van deze ontstekingsfactoren kan onder andere worden verklaard door veranderingen die 
plaatsvinden in transcriptie factoren in geactiveerde astrocyten. De transcriptie factoren NF-kB en 
CEBPδ zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ontstekingscytokines IL-1β en TNFα. In astrocyten 
wordt CEBPδ onmiddellijk opgereguleerd in de AD cortex (Li et al. 2004). Het NF-kB mechanisme 
wordt geactiveerd als deze cellen in contact komen met Aβ. Bovendien kan het NF-kB hier zorgen 
voor de afgifte van verschillende cytokines en chemokines, die ervoor kunnen zorgen dat perifere 
leukocyten het brein in kunnen binnendringen. Deze leukocyten kunnen in het CZS zorgen voor een 
verdere ontwikkeling van de ontstekingsprocessen in AD (Moynagh, 2005). 
De pathogene werking van astrocyten in AD kan ook worden versterkt doordat calcineurine in 
verhoogde concentraties voorkomt in geactiveerde astrocyten. Calcineurine is een 
calciumafhankelijke fosfatase die bijdraagt aan een grote reeks van ontstekingsreacties, bijvoorbeeld 
door het aantrekken van andere ontstekingscellen zoals microglia en astrocyten. Neuronen rondom 
de Aβ ophopingen kunnen door deze versterkte ontsteking veel schade oplopen of zelfs ten 
ondergaan (Norris et al. 2005). 
 

OLIGODENDROCYTEN  

In het onderzoek naar AD is er vooral aandacht besteed aan de neurodegeneratie en de synaptische 
achteruitgang dat wordt veroorzaakt door Aβ. Daarnaast heeft men zich de laatste decennia vooral 
gefocust op de activatie van microglia en astrocyten. Echter, in het brein van AD patiënten wordt ook 
veel schade aan de witte stof gevonden, waardoor het functioneren van de hersenen snel achteruit 
gaat bij deze mensen. Dit geeft de indruk dat oligodendrocyten ook betrokken zijn bij de 
pathogenese en voortgang van AD (Roth et al. 2005). 
Oligodendrocyten zijn glia cellen die een essentiële rol spelen bij het myeliniseren van axonen in het 
CZS. De gevormde myelineschede is cruciaal voor de isolatie en de geleiding in zenuwcellen.  
Oligodendrocyten komen daarom veel in contact met neuronen en spelen dus een belangrijke rol bij 
het handhaven van de zenuwgeleiding. Dit type gliacel en de gevormde myeline, zijn bij veel 
neurologische aandoeningen het doel van verschillende immuunreacties, zoals bij MS. Hoewel het 
AD ver van dit onderzoeksgebied afligt, laten verschillende data zien dat laesies in de witte stof 
(WML) en myeline afwijkingen ook voorkomen in AD (Roth et al. 2005). Daarnaast hebben Mitew et 
al. (2010) in AD geassocieerde muismodellen aangetoond, dat het demyeliniseren van axonen 
gekoppeld is aan de Aβ ophopingen in de grijze stof. 
Desalniettemin, is het voor veel onderzoekers nog onduidelijk of de myeline schade wordt 
veroorzaakt door het verlies van axonen en neuronen of door beschadigingen in het CZS. In AD wordt 
er meestal vanuit gegaan dat de hoge concentraties Aβ en de zuurstofradicalen verantwoordelijk zijn 
voor het verlies van myeline schedes en het ten onder gaan van oligodendrocyten (gerecenseerd 
door  Roth et al. 2005). 
Aβ peptides in het brein van AD patiënten kunnen zorgen voor oxidatieve stress als gevolg van de 
neuroinflammatie (Butterfield, 2002). Hierbij zijn vaak verschillende ontstekingscellen 
verantwoordelijk voor de vorming van de oxidatieve stress, zoals microglia en astrocyten. Omdat de 
glutathione inhoud van oligodendrocyten erg laag is en de ijzer concentratie erg hoog, kunnen de 
oligodendrocyten niet goed tegen situaties waarin de oxidatieve stress erg hoog is. De 
oligodendrocyten zijn niet in staat om de zuurstofradicalen op te ruimen zonder dat ze daar zelf aan 
leiden (Juurlink, 1997). Daar komt bij dat Aβ peptiden goed in staat zijn om cholesterol rijke 
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membranen te beschadigen, welke gevonden kunnen worden in oligodendrocyten en in myeline 
(Subasinghe et al. 2003).  
Roth en zijn collega’s (2005) hebben in vitro waargenomen dat de Aβ ophopingen schadelijk zijn voor 
oligodendrocyten. Daarnaast hebben ze ook waargenomen dat de ontstekingsfactoren LPS en IFNγ of 
de aanwezigheid van astrocyten leidt tot een verminderde Aβ-schade aan oligodendrocyten. 
Hierdoor kwamen ze tot de conclusie dat astrocyten en ontstekingsmoleculen een beschermend 
effect hebben op de Aβ veroorzaakte schade aan oligodendrocyten. Ook wezen ze erop, dat het 
remmen van de geactiveerde astrocyten in Aβ ontstekingsreacties, niet leidt tot verminderde schade 
aan oligodendrocyten en neuronen zoals eerder werd gedacht (Roth et al. 2005). 
Bovendien is er waargenomen dat oligodendrocyten in AD mRNA’s tot expressie kunnen brengen en 
immuunreactief zijn voor de complement componenten C1q, C1s, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 en C9 
(Hosokawa et al. 2003). Dit doet vermoeden dat de oligodendrocyten een primaire bron zijn voor de 
productie van complement eiwitten in pathologische gebieden in het AD brein. Tevens zou deze 
ondervinding bij kunnen dragen aan de pathogenese van andere neurodegeneratieve en 
neuroinflammatoire ziektes waarbij het complement systeem geactiveerd is, zoals MS.  
 

NEURONEN  

In de hersenen brengen neuronen een scala aan moleculen tot expressie om zichzelf te beschermen 
tegen ontstekingsreacties, zoals fractalkine (Ransohoff, 2007), TREM2 (Hsieh et al. 2009), het 
complement beschermingseiwit CD59 (Yang et al. 2000), CD22 en CD200 (Walker et al. 2008). Er is 
echter gebleken dat sommige van deze beschermingsmechanismes afwezig zijn in het CZS van AD 
patiënten. In het onderzoek van Walker et al. 2008 is bijvoorbeeld gevonden dat CD200 en de CD200 
receptor (CD200R) niet of in mindere mate afwezig zijn in de pathologische gebieden van het AD 
brein. CD200 functioneert als een anti-inflammatoir eiwit, dat kan binden aan CD200R. Deze 
interactie leidt tot immuuntolerantie, waardoor afweerreacties worden tegengehouden (Clark et al. 
2005). De afwezigheid van het CD200/CD200R systeem in AD, zorgt dus voor het wegnemen van 
deze anti-inflammatoire mechanismes en kan leiden tot progressie van AD.   
Daarnaast staan neuronen veel in contact met andere celtypes en neuronen. Deze interacties zorgen 
er onder andere voor dat neuronen voldoende neurotrofische factoren opnemen. Deze factoren zijn 
verantwoordelijk voor het goed blijven functioneren van neuronen in het gezonde CZS. Onder deze 
zogenaamde “overlevingsmoleculen” vallen ook de zenuwgroeifactoren (NGF). Deze groeifactoren 
zijn echter in mindere mate aanwezig in AD, waardoor de werking van de neuronen achteruitgaat. 
Uiteindelijk kunnen deze neuronen zelfs ten onder kunnen gaan (Zuccato et al. 2009).  
 

Intercellulaire (mis)communicatie  
Naast dat de bovenstaande celtypes ieder een eigen bijdrage leveren aan de pathologie van AD, zijn 
er ook voldoende aanwijzingen dat de communicatie tussen deze celtypes onderling niet goed 
verloopt. Steeds meer bewijs suggereert dat de functionele en disfunctionele communicatie tussen 
neuronen, astrocyten en andere cellen in het brein, een zeer complexe, maar belangrijke rol spelen 
in het ziekteverloop van AD en andere hersenaandoeningen. Dit kan uiteindelijk ten grondslag liggen 
aan de neurodegeneratie in deze ziektes (Garden et al. 2012). 
Nadat bekend werd dat astrocyten verantwoordelijk zijn voor veel belangrijke functies rondom de 
neuronale processen, is er de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar dit type glia cel. 
Recent onderzoek heeft hierbij aangetoond dat naast neuronen, ook astrocyten in bezit zijn van 
receptoren om neurotransmitters te detecteren (Jourdain et al. 2007). Daarnaast is door Rossi en 
Volterra (2009) ontdekt dat astrocyten niet alleen neurotransmitters kunnen binden, maar ook zelf in 
staat zijn deze signaalstoffen uit te scheiden. Hierbij wordt ook wel gesproken over “gliotransmitters”. 
Bij deze ontdekkingen is gebleken dat neuronen en astrocyten nauw met elkaar zijn verbonden en 
dat de astrocyten een essentiële rol spelen in het synaptische netwerk van neuronen. In deze 
netwerken breiden de astrocyten hun celmembranen uit naar de neuron uiteindes, waarbij de 

http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0014488608003567#bib9
http://www.sciencedirect.com.proxy-ub.rug.nl/science/article/pii/S0014488608003567#bib9
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membranen van de astrocyten en neuronen dicht tegen elkaar aan komen te liggen en er een 
synaptische spleet wordt gevormd.  
Door de communicatie en dichte interacties met neuronen, zijn astrocyten verantwoordelijk voor 
verschillende synaptische functies. Een gevolg hiervan is, dat als de activiteit van de astrocyten wordt 
verstoord of geremd, dit kan leiden tot disfunctie of zelfs verlies van neuronen (Garden et al. 2012). 
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de Aβ ophopingen in het AD brein. Zoals hierboven is 
beschreven, kunnen de Aβ peptiden zorgen voor het activeren van astrocyten, waardoor de 
astrocyten verschillende veranderingen ondergaan en uiteindelijk anders gaan functioneren. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het niet goed functioneren of het verlies van neuronen in AD, doordat de neuron-astrocyt  
communicatie niet goed verloopt, kan meerdere oorzaken hebben. De astrocyt secretie van 
neurotrofische factoren kan bijvoorbeeld worden verhinderd. Bovendien kan een geactiveerde 
astrocyt ook toxische factoren gaan uitscheiden (figuur 4A). Daarnaast zijn astrocyten in gezonde 
condities in het bezit van transporters op hun celmembraan. Hiermee kunnen ze de 
neurotransmitters in de synaptische spleet tussen twee neuronen opnemen. Bij AD geactiveerde 
astrocyten kan deze opname tegen worden gegaan, waardoor er een overmaat aan 
neurotransmitters in de synaptische spleet ontstaat. Hierdoor worden de neuronen continu 
gestimuleerd. Deze conditie wordt ook wel excitotoxiciteit genoemd en kan uiteindelijk leiden tot 
neurondegeneratie (figuur 4B) (Garden et al. 2010). 

Figuur 4 – Astrocyt-neuron (mis)communicatie                                                                                                                  
Astrocyten bezitten vele verschillende synaptische functies door de communicatie en de dichte interacties met neuronen. In deze 
figuur worden enkele functies van de astrocyten (groen) weergegeven. Bij activatie van astrocyten, zoals in AD, kunnen de functies 
van de astrocyten veranderen of geremd worden, waardoor neuronen kunnen disfunctioneren of zelfs ten onder gaan. Hierdoor 
kan geconcludeerd worden dat astrocyten cruciaal zijn in de pathologische cel-cel communicatie. Zie voor verdere uitleg de 
bijbehorende tekst. Figuur is bewerkt uit Garden et al. 2012.  
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Verder kan het verlies van neuronen worden veroorzaakt doordat de neuronen te weinig of geen 
aanvoer krijgen van voedingsstoffen, zoals lactaat. Gezonde astrocyten zijn in staat om 
voedingsstoffen over te brengen van bloedvaten naar neuronen. In het brein van AD patiënten, 
kunnen geactiveerde astrocyten deze functie verliezen, waardoor sommige neuronen te weinig 
voedingstoffen binnen krijgen om goed te kunnen functioneren (figuur 4C).  
Uit de bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat astrocyten erg belangrijk zijn in de 
pathologische cel-cel communicatie. In AD en andere neurodegeneratieve ziektes, is er echter nog 
veel onderzoek nodig om deze verstoringen in cel-cel communicatie beter te begrijpen. Nieuwe 
beeldtechnieken zijn al in staat om specifieke cel populaties in vivo waar te nemen voor langere tijd 
(Gerhard et al. 2006). Hiermee kan onder andere worden onderzocht hoe de neuronen en astrocyten 
populaties met elkaar de interactie aan gaan en wat voor effect dit heeft op de overleving van de 
verschillende populaties. Daarnaast is er nog meer onderzoek nodig om de verschillende cel 
populaties te isoleren uit het CZS, om bijvoorbeeld de veranderingen in de eiwitproductie in 
astrocyten tijdens AD te bestuderen.  
Naast astrocyten, blijken ook microglia en neuronen om belangrijke redenen met elkaar te 
communiceren. Hierbij brengen neuronen onder andere de chemokine CX3CL en de microglia de 
CX3C1 receptor (CX3CR1) tot expressie. Neuronen die beschadigd zijn als gevolg van bijvoorbeeld Aβ 
peptiden, gaan als reactie hierop CX3CL uitscheiden. Deze afgifte zorgt ervoor dat microglia worden 
aangetrokken naar de plaats van beschadiging. Hierbij ondergaan de microglia moleculaire, 
morfologische en functionele veranderingen en komen ze in een geactiveerde toestand terecht. 
Wanneer de CX3CR1 geblokkeerd wordt in AD geassocieerde muismodellen, blijkt dat de Aβ 
pathologie is verminderd . Dit geeft aan dat deze communicatie tussen de neuronen en microglia een 
nadelig effect heeft op het verloop van de ziekte (Garden et al. 2012; Lee et al. 2010).  
Er wordt aangenomen dat microglia in AD de belangrijkste initiërende sensoren zijn, die pathogene 
factoren kunnen herkennen via hun oppervlaktereceptoren, zoals de TLR’s en RAGE. Hierbij gaan de 
geactiveerde microglia over in de secretie van verschillende ontstekingsfactoren, zoals TNFα en IL-β. 
Deze vrijgekomen ontstekingsfactoren kunnen op hun beurt weer andere immuuncellen activeren, 
zoals astrocyten (Saijo et al. 2009). Op deze manier worden secundaire ontstekingsreacties 
geïnduceerd. Bovendien kunnen deze ontstekingsfactoren ook invloed uitoefenen op neuronen.  
Al met al kan worden gezegd, dat de communicatie van microglia met astrocyten en neuronen, in het 
geheel een essentiële rol speelt in het initiëren en behouden van ontstekingsreacties in het AD brein. 
Dit is overzichtelijk weergegeven in figuur 5 door Glass et al. (2010). 
 

 

Figuur 5 – Cel-cel communicatie                
tijdens ontstekingsprocessen in AD                     
De Aβ ophopingen in AD kunnen zorgen voor de 
activatie van microglia via verschillende receptoren 
op hun celmembraan, zoals TLR’s en RAGE. 
Microglia zijn daarom de belangrijke initiërende 
cellen van ontstekingsreacties in AD. Deze 
receptoren activeren verschillende 
transcriptiefactoren, zoals NF-kB en AP-1.Dit zorgt 
onder ander voor de microglia productie van 
zuurstofradicalen en ontstekingsfactoren, zoals 
TNFα en IL-β.  Hierdoor worden astrocyten, 
neuronen en andere immuuncellen ook 
gestimuleerd, wat uiteindelijk leidt tot een 
versterkend effect en het behoud van de 
ontstekingsreactie in AD. Figuur bewerkt uit Glass et 
al. (2010). 
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Ontstekingsremmende toepassingen  
Doordat ontstekingsprocessen een belangrijke rol spelen in de AD, is er de afgelopen jaren veel 
onderzoek gedaan naar anti-inflammatoire medicijnen tegen deze ziekte. In de literatuur worden de 
niet steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) vaak geassocieerd met de behandeling van AD 
(Wyss-Coray, 2006). NSAID’s zijn veel gebruikte middelen die bepaalde ontstekingsprocessen 
proberen tegen te gaan.  
Het idee om NSAID’s te gebruiken bij AD patiënten is ontstaan uit epidemiologische onderzoeken, 
waarbij een  lagere incidentie van deze ziekte onder artritis patiënten werd gevonden. Omdat de 
meeste artritis patiënten NSAID’s gebruiken, zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat deze 
middelen het risico op AD tegen gaan. Onderzoek naar NSAID’s en AD laat daarnaast ook zien dat bij 
langdurig gebruik van deze middelen, dit zorgt voor 50% minder kans op AD (Wyss-Coray, 2006). 
AD gaat gepaard met chronische activatie van verschillende ontstekingsprocessen, die zowel positief 
als negatief kunnen zijn voor het verloop van deze ziekte. Gunstige immuunreacties, bijvoorbeeld 
fagocytose of de microglia en astrocyt afgifte van neurotrofische factoren, kunnen AD remmen. 
Echter, het is ook mogelijk dat deze gunstige reacties zelf worden geremd tijdens deze ziekte, zoals 
door de microglia secretie van toxische factoren (figuur 6) (Wyss-Coray, 2006). 
 NSAID’s kunnen op verschillende manieren ingrijpen op AD-geassocieerde ontstekingsprocessen. 
Door het remmen van de ontwikkeling of de progressie van de ziekte, bijvoorbeeld door het 
verminderen van de Aβ productie, kunnen deze medicijnen een gunstig effect hebben op AD. Dit 
effect kan ook worden behaald doordat de NSAID’s functioneren als remmer van 
ontstekingsprocessen (figuur 6) (Wyss-Coray, 2006). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel epidemiologische studies zijn van mening dat NSAID’s die functioneren als cycloosygenase 
(COX)-1 en COX-2 remmers, het risico op AD verminderen. COX-1 en COX-2 zijn 
ontstekingsmediatoren die al vroeg in de pathogenese van AD tot verhoogde expressie komen 
(gerecenseerd door Choi et al. 2009). Desalniettemin, laten de klinische testen in AD patiënten zien 
dat deze middelen niet of nauwelijks helpen de ziekte te bestrijden (Reines et al. 2004). Dit geeft het 
vermoeden dat deze cyclooxygenase remmers meer effectief zijn in het voorkomen van AD, dan het 
terugdringen van de ziekte (Glass et al. 2010).   

Figuur 6 - Mogelijke functies van ontsteking en NSAID’s in de pathogenese van AD.                
Deze ziekte is geassocieerd met de chronische activatie van ontsteking, welke zowel positief als 
negatief kan zijn voor het verloop van AD (↓↑). De gunstige immuunreacties kunnen de 
pathogenese van AD remmen, maar de ziekte kan zelf ook zorgen voor een rem op de 
immuunreacties. NSAID’s kunnen functioneren als een rem op de ontstekingsprocessen, maar 
kunnen ook de pathogenese van AD tegen gaan. (bewerkt uit Wyss-Coray, 2006) 
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Naast NSAID’s die een remmend effect hebben op COX-1 en COX-2, zijn er ook vele andere NSAID’s 
ontworpen, die ingrijpen op andere punten in ontstekingsreacties, zoals indomethacine. Dit middel 
vermindert de ontstekingsreactie van Aβ geactiveerde microglia doordat het de IL-6 secretie 
blokkeert (Netland et al. 1998). Daarnaast is meloxicam ook een bekend NSAID, dat naast COX-2 ook  
expressie van PGE in de microglia blokkeert (Fiebich et al. 1996). Al met al kan hieruit worden 
gesuggereerd, dat NSAID’s de activatie van microglia direct kunnen beïnvloeden. Het blijkt echter dat 
deze middelen geen of zelfs een negatieve invloed hebben op de Aβ ophopingen (Glass et al. 2010). 
Hierdoor is er de laatste jaren twijfel ontstaan over de anti-inflammatoire werking van NSAID’s.  
De verschillende NSAID resultaten bij AD patiënten kan onder andere worden verklaard doordat 
meerdere aspecten tijdens de behandeling van belang kunnen zijn, zoals de tijd en duur van de 
behandeling. Szekely et al. (2007) hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat het gebruik van NSAID’s over 
langere periodes het verloop van de ziekte tegengaat. Tevens spelen de dosering en de specificiteit 
van de NSAID’s een grote rol. Ook is het mogelijk dat genetische factoren een rol spelen. Er zal dus bij 
het gebruik van NSAID’s bij AD patiënten rekening moeten worden gehouden met al deze factoren 
(Glass et al. 2010). 
Verder is er ook succesvol onderzoek gedaan naar ontstekingsfactoren en receptor gemedieerde 
microglia activatie. In vitro en in AD geassocieerde muismodellen, is waargenomen dat Aβ peptiden 
de expressie van veel pro-inflammatoire factoren stimuleren (Walker et al. 2001). Veel receptoren 
van het aangeboren immuunsysteem op het celmembraan van microglia, kunnen aan deze Aβ 
peptiden en ontstekingsfactoren binden. Op deze manier, kan bijvoorbeeld Aβ binden aan de RAGE 
receptoren op de microglia. Door AD patiënten te behandelen met anti-RAGE antilichamen, kunnen 
de microglia niet meer binden aan Aβ via RAGE. Data bevestigt dat deze RAGE blokkade zorgt voor 
minder Aβ ophopingen en een afname van neuroinflammatie in AD. Deze bevindingen zijn echter 
alleen nog maar op kleine schaal waargenomen (Chen et al. 2007).  
 

Conclusie  
Het is duidelijk geworden dat verschillende verstoringen in cellulaire mechanismes plaatsvinden in 
het brein van AD patiënten, welke verantwoordelijk zijn voor de activatie van het immuunsysteem en 
de ontstekingsprocessen tijdens deze ziekte. Daarnaast is er bewijs dat het langdurig gebruik van 
NSAID’s een positief effect heeft op het verloop van AD. Dit wijst erop dat het remmen van de 
ontstekingsprocessen gunstig is voor de AD patiënten. Desondanks, laten vele onderzoeken 
tegengestelde resultaten zien, waardoor er nog veel meningsverschillen bestaan over het 
ontstekingsremmend effect in AD.  
Verschillende celtypes van het aangeboren immuunsysteem, zoals microglia en astrocyten, blijken 
een belangrijke rol te spelen bij AD geassocieerde neuroinflammatie. Deze cellen zijn in geactiveerde 
toestand in staat om verschillende ontstekingsfactoren vrij te geven, maar kunnen ook zelf reageren 
op deze moleculen(Wyss-Coray et al. 2012). Het blijkt dat de uitgescheiden ontstekingsfactoren 
veelzijdig kunnen functioneren. Zo kunnen sommige factoren een pro-inflammatoir effect hebben, 
waardoor het therapeutisch remmen van deze processen een positief effect kan hebben op het 
verloop van AD. Echter, de afgifte van ontstekingsfactoren kan ook een anti-inflammatoire werking 
hebben, waardoor het onderdrukken van deze factoren met ontstekingsremmende middelen een 
ongunstig effect heeft (Wyss-Coray, 2006).  
Verder blijkt, dat naast dat de verschillende celtypes afzonderlijk een belangrijke rol spelen in de 
pathogenese van AD, ook de communicatie tussen deze cellen essentieel is. De functionele of 
disfunctionele interacties tussen microglia, astrocyten, neuronen en oligodendrocyten blijken op veel 
verschillende manieren een versterkend effect te hebben op het verloop van de ziekte (Garden et al. 
2012). Meer inzicht in de complexe rol van deze intercellulaire (mis)communicatie die ten grondslag 
ligt aan neurodegeneratie, vergroot de kans om het ziekteverloop van AD beter te begrijpen en in de 
toekomst therapeutisch beter te kunnen benaderen.  
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Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de complexe rol van ontstekingsremmende middelen in AD, 
hebben Szekely en Zandi (2010) een duidelijk overzicht gegeven over de bekende literatuur. Volgens 
deze twee onderzoekers zouden de negatieve resultaten van deze middelen niet zomaar moeten 
worden afgewezen, maar zou er meer aandacht moeten worden besteed aan het verklaren van deze 
resultaten. Zo is er in een Cardiovasculaire Gezondheidsstudie onderzoek gedaan naar het NSAID 
gebruik en het risico op AD (Szekely et al. 2008). Hierbij werd waargenomen dat de bij NSAID 
gebruikers met het ApoE ε4 allel het risico op AD sterker is verlaagd dan NSAID gebruikers die 
bijvoorbeeld het ApoE ε3 allel hebben. Dit onderzoek zou onder andere mee kunnen helpen aan de 
verklaring waarom bij bepaalde groepen mensen het NSAID gebruik een positief effect heeft en bij 
andere groepen niet.   
Tevens zou er in de toekomst ook meer aandacht kunnen worden besteed aan de niet klassieke 
ontstekingsmechanismes in het AD brein, zoals het CD200/CD200R systeem. Er is vastgesteld dat dit 
anti-inflammatoire mechanisme tekort schiet in AD patiënten (Walker et al. 2008). Het omhoog 
brengen van de CD200 en CD200R niveaus, zou een positief effect kunnen hebben op het 
ontstekingsproces in AD.   
Ten slotte zouden therapeutische interventies zich moeten richten op de verschillende activatie fases 
van microglia in AD. Er zouden bijvoorbeeld middelen kunnen worden ontworpen, die er naar 
streven om de microglia in een activatie fase te krijgen, welke een positief effect heeft op de 
ontstekingsreacties in AD. Hierdoor kunnen de schadelijke effecten uit de ontstekingsreacties in AD 
beperkt blijven, waardoor uiteindelijk ook de neurodegeneratie af zal nemen (Colton et al. 2009).  
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