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Dutch Summary

Nederlandse samenvatting

Neurofysiologische Biomarkers van cognitieve 

achteruitgang: van kritikaliteit tot toolbox

en  groot  deel  van  de  Europese  bevolking  lijdt  aan  een 
hersenaandoening.  Hersenaandoeningen  die  gepaard  gaan  met 
cognitieve  stoornissen,  zoals  de  ziekte  van  Alzheimer,  hebben 

verstrekkende  en  ingrijpende  persoonlijke  en  sociaal-economische 
gevolgen. Het identificeren van de ziekte van Alzheimer in een vroeg 
stadium  heeft  belangrijke  voordelen  voor  behandeling  en  betere 
ondersteuning  voor  de  patiënten  en  hun  families.  In  dit  proefschrift 
onderzoeken ik de zogenaamde "kritikaliteitshypothese" met als doel het 
verkrijgen  van  een  beter  begrip  van  de  complexe  ruimtelijke  en 
temporele patronen van hersenactiviteit  bij  gezondheid  en ziekte.  De 
"kritikaliteitshypothese" is een opkomende theorie over hersendynamiek 
en  de  verwerking  van  informatie  door  de  hersenen.  Kritikaliteit 
resulteert  in  schaal-vrije  dynamiek,  dat  wil  zeggen,  activiteit  zonder 
karakteristieke schaal, een eigenschap die bij veel natuurlijke processen 
voor  komt.  Dit  gebruiken  ik  om  neurofysiologische  biomarkers  te 
ontwikkelen  die  gevoelig  zijn  voor  massa-neuronale  functie  en 
veranderd zijn bij cognitieve achteruitgang. Schaal-vrije activiteit wordt 
waargenomen op meerdere niveaus in de hersenen. Met behulp van een 
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mathematisch model beschrijven we en begrijpen we hoe deze schaal-
vrije  activiteit  op  meerdere  niveaus  tot  stand  komt  door  de  balans 
tussen excitatie en inhibitie en stellen daarmee een verklarend model 
van  de  "multi-level  kritikaliteit"  op.  Ons  model  verenigt  twee 
verschillende onderzoeksgebieden,  die  van de schaal-vrije  avalanches 
van  neuronale  activiteit,  die  zich  afspeelt  op  een  tijdschaal  van 
milliseconden,  en die  van  long-range temporal  correlations  (LRTC)  in 
hersenoscillaties, die op een tijschaal van seconden tot minuten loopt. 
We laten zien dat in de ziekte van Alzheimer temporele correlaties van 
lopende oscillaties veranderd zijn, zoals blijkt uit zwakkere long-range 
temporal correlations en een kortere oscillatie duur. Dit suggereert dat 
de temporele dynamiek van neuronale oscillaties kan worden gebruikt 
als  biomarker  voor  het  identificeren  en  mogelijk  ook  volgen  van  de 
progressie van de ziekte van Alzheimer.

Een van de neurotransmitters die veranderd is in de hersenen bij de 
ziekte  van  Alzheimer  is  Acetylcholine.  Aan  de  hand  van  lokale 
veldpotentialen gemeten in de hippocampus in vitro laten we zien dat, 
zoals  voorspeld  door  ons  model,  LRTC  en  oscillatie  bursts  kunnen 
ontstaan  in  lokale  netwerken  en afhankelijk  zijn  van  de  hoeveelheid 
acetylcholine.  Dit  suggereert  dat  de  mechanismen  die  ten  grondslag 
liggen kritikaliteit farmacologisch bestudeerd kunnen worden in vitro. 

Om  biomarker  onderzoek  verder  te  brengen  met  betere 
gereedschappen  voor  pre-processing,  organisatie,  data-mining  en 
visualisatie  van  data,  hebben  we  de  neurofysiologische  Biomarker 
Toolbox (NBT) ontwikkeld. De NBT is vrij beschikbaar gesteld samen met 
een wiki (http://www.nbtwiki.net/), die een platform voor samenwerking 
en  integratieve  biomarker  analyse  met  een  focus  op  de  neuronale 
oscillaties bieden.

Door middel van de data mining tools in de NBT en het combineren 
van  meerdere  biomarkers  laten  we  zien  dat  we  veel  beter  kunnen 
voorspellen  bij  welke  patienten  een  mild  cognitieve  aandoening over 
gaat in de ziekte van Alzheimer, in vergelijking met een voorspelling op 
basis van een enkele biomarker. 

Samengevat  heeft  dit  proefschrift  (1)  biomarkers  ontwikkeld  om 
milde cognitieve achteruitgang van de ziekte van Alzheimer te kunnen 
onderscheiden, (2) een verklarend model geformuleerd om variatie in 
hersenoscillaties  te  begrijpen,  en  (3)  een  platform  opgericht  voor 
integratieve biomarker onderzoek.
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