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8. Samenvatting

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift had als overkoepelend doel ons begrip van

het menselijk brein als systeem te vergroten. Hierbij heb ik mij met name gericht op

hersenactiviteit in rust gemeten middels MEG: de magnetische activiteit als gevolg

van interacties van grote aantallen individuele neuronen. Rust verwijst hier naar

de toestand waarin de hersenen verkeren als zij niet zijn betrokken bij het bewust

uitvoeren van taken zonder daarbij in slapende toestand te verkeren. Data-analyse

en modelleerwerk zijn in dit proefschrift sterk met elkaar verweven en vullen elkaar op

verscheidene vlakken aan. Met het gebruik van concepten uit de synergetica, de studie

van de thermodynamica van open systemen, heb ik ervoor gekozen het menselijk brein

als een meer generiek complex systeem op te vatten. Een systeem dat bestaat uit zeer

veel elementen, neuronen, die op een complexe manier met elkaar in verbinding staan.

De dynamica van deze neuronen wordt sterk bëınvloed door het systeem als geheel,

waardoor er op macroscopisch niveau sprake is van emergent gedrag: een dynamica

die niet alleen het gevolg is van de eigenschappen van de neuronen zelf, maar juist

ook van het netwerk waar zij deel van uitmaken. Dit gedrag wordt niet opgelegd door

een extern proces, maar is het gevolg van zelforganisatie, een kenmerkende eigenschap

van de systemen die worden beschouwd in dit proefschrift.

Een klasse van modellen waarin synchronisatieverschijnselen kunnen optreden is

die van netwerken van gekoppelde faseoscillatoren, waarvoor onder bepaalde condities

een analytische beschrijving van de dynamica mogelijk is. Dit verklaart tevens waarom

deze modellen interessant zijn voor zowel modelleurs als experimentalisten. Synchro-

nisatie van neurale activiteit is cruciaal in het genereren van de coördinatiepatronen

in de hersenen die het uitvoeren van allerhande taken mogelijk maken. Het vormt

tevens de basis van het concept van functionele connectiviteit: de statistische relatie

tussen twee bronnen van activiteit. Een van de meeste elementaire vormen van fa-

seoscillator modellen is het Kuramoto model. Dit model bestaat uit een netwerk van

uniform gekoppelde oscillatoren. De uniforme verbindingsstructuur van individuele

eenheden in het Kuramoto model is echter niet representatief voor de verbindingen

tussen verschillende neurale populaties in het menselijk brein, ook wel de structurele

connectiviteit genoemd. In de hersenen is de dichtheid van deze structurele connec-

tiviteit zeer klein in vergelijking met de all-to-all koppeling in het Kuramoto model.

Daarnaast spelen ook tijdsvertragingen als gevolg van eindige voortgeleidingssnelheid

en synaptische verbindingen een niet te verwaarlozen rol. Dus, hoewel het Kuramoto

model een kwalitatieve beschrijving geeft van synchronisatieverschijnselen in netwer-

ken door middel van zelforganisatie, zullen de synchronisatiestructuren in biologische

netwerken er kwalitatief anders uitzien.

In Hoofdstuk 2 onderzocht ik de effecten van heterogeniteit in structurele con-

nectiviteit en tijdsvertragingen op de fasedynamica in een netwerk van neurale massa

modellen. Neurale massa modellen beschrijven het gedrag van populaties van neuro-

170



nen. Het hier beschouwde Freeman model heeft als belangrijkste dynamische variable

de gemiddelde membraanpotentiaal over de populatie, waardoor het nauw gerelateerd

is aan MEG/EEG activiteit. De fase in dit hoofdstuk representeert de faseverschui-

ving binnen de oscillatie. De belangrijkste aanname in dit hoofdstuk was dat de

fase langzaam veranderde ten opzichte van de oscillatie zelf. Dit maakte het moge-

lijk twee benaderingstechnieken, de zogenaamde slowly varying amplitude en rotating

wave approximations, te gebruiken om de langzame fasedynamica te scheiden van de

snelle oscillatoire dynamica. Omdat de tijdsvertragingen in dit netwerk in dezelfde

orde van grootte vielen als de snelle tijdschaal, konden zij gerepresenteerd worden

door faseverschuivingen in de fasedynamica. Synchronisatie-eigenschappen werden

gekwantificeerd op basis van de (stationaire) faseverdelingen, die konden worden afge-

leid uit het systeem van Fokker-Planck vergelijkingen (FPE) behorende bij de (eindig

dimensionale) fasedynamica.

Dit hoofdstuk liet zien dat een grote mate van homogeniteit in het netwerk er toe

leidt dat het stelsel van FPE’s gereduceerd kan worden tot een klein aantal vergelijkin-

gen. Dit aantal komt overeen met het minimale aantal clusters dat mogelijk is in het

netwerk. De aanwezigheid van tijdsvertragingen zorgde er niet noodzakelijkerwijs voor

dat deze gesynchroniseerde oplossingen niet meer konden bestaan: in het geval van

homogene tijdsvertragingen werd de structurele homogeniteit grotendeels behouden.

Wanneer deze tijdsvertragingen echter (random) verdeeld waren, was dit niet meer het

geval. Het achterliggende mechanisme leek sterk op het effect van verlies van struc-

turele homogeniteit. Dit heeft als gevolg dat (de)synchronisatiepatronen veroorzaakt

door heterogene koppeling niet zomaar kunnen worden onderscheiden van eenzelfde

patronen veroorzaakt door heterogeniteit in de tijdsvertragingen. Deze analytische

bevindingen werden bevestigd middels numerieke simulaties van het onderliggende

netwerk van neurale massa’s, waarbij tevens de stabiliteit van de gesynchroniseerde

oplossingen kon worden aangetoond.

De analyse van structurele connectiviteit en fasekoppeling gaf een verklaring voor

de relatie tussen beiden, maar liet tegelijkertijd zien waarom deze niet een-op-een is.

Dat de tijdsvertragingen tussen neurale massa’s zich als faseverschuivingen manifes-

teerden, maakte ook duidelijk waarom de complexe dynamica die men normaal wel

ziet in faseoscillator netwerken met tijdsvertragingen niet kon worden waargenomen

in het hier beschouwde netwerk.

Hoofdstuk 2 was voornamelijk gericht op stationaire distributies, dat wil zeggen

op gedrag dat niet verandert in de tijd. In het verdere verloop van dit proefschrift

beschouwde ik echter ook de temporele aspecten van de dynamica, met in het bijzon-

der de schalingseigenschappen van de autocorrelatiefunctie. Deze werd geanalyseerd

door middel van een zogenaamde detrended fluctuation analysis (DFA). Hieruit kan

een schalingsexponent α worden afgeleid, die in het geval van fractional Brownian
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8. Samenvatting

motion equivalent is aan de Hurst exponent H. De waarde van H karakteriseert de

correlatie tussen de incrementen in het signaal. Een negatieve correlatie wordt geas-

socieerd met (0< H < 0.5), een positieve met (0.5< H < 1) en in het geval H = 0.5

is de correlatie nul. In het laatste geval worden de incrementen gegenereerd door

witte ruis en reduceert fractional Brownian motion tot standard Brownian motion.

In het geval van H < 0.5, H > 0.5 noemt men het proces ook wel respectievelijk

anti-persistent en persistent. In de gebruikelijke implementatie van DFA bepaalt men

de RMS (root mean square) waarde van de fluctuatiegroottes. Vervolgens wordt door

middel van lineaire regressie in een dubbel logaritmisch coördinatenstelsel de waarde

van de exponent α bepaald. Hierbij moet men zich echter realiseren dat de via deze

weg verkregen waarde van α alleen op een goede manier gëınterpreteerd kan worden

als de onderliggende fluctuaties daadwerkelijk schaalinvariant zijn. Schaalinvariant

wil zeggen dat het proces zijn eigenschappen behoudt op verschillende tijd- en/of

lengteschalen. In de gebruikelijke toepassing van DFA wordt deze aanname echter

niet getoetst.

Daarom werd in Hoofdstuk 3 een nieuwe methode beschreven die deze aanname

wel toetst en hiermee dus aan kan geven of er schaalinvariant gedrag aanwezig is

in het signaal. Om precies te zijn testte ik of de autocorrelatiefunctie kon worden

beschreven door een power-law, een voorbeeld van een schaalinvariante functie. In

deze methode wordt niet, zoals gebruikelijk, gekeken naar de gemiddelde waarde van

de fluctuatiegrootte F̄ (n), maar wordt de waarde Fi(n) beschouwd als een realisatie

van de stochastische variable Fi(n), waarbij i het niet overlappende segment met

lengte n indexeert. Vervolgens wordt de bijbehorende waarschijnlijkheidsverdeling pn

bepaald voor elke n en een likelihood functie gedefiniëerd die de waarschijnlijkheid

dat een gegeven model de data beschrijft kwantificeert. Aangezien de fittingprocedure

wordt toegepast in dubbel logaritmische coördinaten, manifesteert een power-law zich

als een rechte lijn. De likelihood functie maakt het mogelijk de waarde van het

Akaike (AICc) danwel het Bayesiaans (BIC) informatiecriterium te bepalen. Het

model resulterende in de minimale waarde van deze criteria kan worden beschouwd

als het optimale compromis tussen een goede beschrijving van de data enerzijds en

modelcomplexiteit anderzijds. Of anders gezegd: het minst complexe model met

voldoende verklarende waarde.

Met deze methode konden de schalingsexponenten behorende bij fractional Gaus-

sian noise (de afgeleide van fractional Brownian motion) zeer nauwkeurig bepaald

worden. Een afwijking van schaalinvariantie werd gëıntroduceerd door middel van

een deterministische component in de vorm van een potentiaalfunctie. Hoofdstuk 3

liet zien dat, zolang deze potentiaalfunctie maar smal genoeg is ten opzichte van de

maximale interval lengte n, deze afwijking inderdaad kan worden gedetecteerd. Daar-

naast werd de methode toegepast op een ’toy-model’ voor neurale spikes, het soort
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dynamica dat gegenereerd wordt door het vuren van neuronen. De theoretisch voor-

spelde waarde van de schalingsexponent kon alleen worden afgeleid uit de dynamica

van het signaal indien werd gemiddeld over realisaties. In het geval van individuele

signalen was deze afleiding een stuk minder accuraat, wat werd toegeschreven aan de

scheefheid in de waarschijnlijkheidsverdelingen pn. Merk hierbij op dat de hier toe-

gepaste middeling overeenkomsten vertoont met de integratie van activiteit binnen

neurale populaties zoals gemeten in MEG/EEG. Dit hoofdstuk demonstreerde tevens

hoe deze methode kan worden gebruikt om het bereik waarover schaalinvariant gedrag

aanwezig is te bepalen.

Deze methode werd vervolgens gebruikt in Hoofdstuk 4 met als doel te onder-

zoeken of de al eerder waargenomen schaalinvariantie in autocorrelaties in lokale her-

senactiviteit generaliseerde naar globale maten van corticale activiteit. De relevantie

van deze vraag kan worden begrepen in de context van ordeparameters in de ther-

modynamica en synergetica. Ordeparameters verschaffen laag-dimensionale, maar

zeer informatieve, beschrijvingen voor de macroscopische dynamica van complexe

systemen. Een dergelijk beschrijving is in het bijzonder waardevol voor zogenaamde

kritische systemen: systemen die zich bevinden in de nabijheid van een faseovergang.

Hierdoor kan men de aan het begin van deze paragraaf gestelde vraag relateren aan

de zogenaamde critical brain hypothesis: de hypothese dat in rust het menselijk brein

zich (in de nabijheid van) een kritisch regime bevindt.

De data beschouwd in Hoofdstuk 4 bestond uit MEG gemeten bij 10 proefper-

sonen. Uit deze signalen werden de collectieve variabelen fasecoherentie R en ge-

middelde amplitude A bepaald. Hierbij werd zowel de alpha (8-12 Hz) als de beta

(20-30 Hz) frequentieband beschouwd. Vervolgens werd er een z-scoring van resul-

taten per proefpersoon toegepast, zodat de fluctuatieverdelingen pn konden worden

bepaald op basis van de gecombineerde resultaten van alle proefpersonen. Hiermee

kon de aanwezigheid van schaalinvariant gedrag in deze signalen worden aangetoond

over tenminste twee ordes van grootte. Hetzelfde gold voor de variabelen R(a) en

A(a) behorende bij de (langzamere) oscillatoire dynamica van de amplitude envelop

A. Deze resultaten kunnen worden gëınterpreteerd als een verdere bevestiging van de

critical brain hypothesis.

Een tweede vraag in Hoofdstuk 4 was gericht op de waarden van de schalingsex-

ponenten; in het bijzonder of deze verschilden tussen amplitude en fase. Hoewel er in

beide gevallen sprake was van positieve correlaties (α>0.5), bleek amplitude een meer

persistent proces te zijn dan fase. Dit kon worden opgemaakt uit de grotere waarden

van de schalingsexponenten in de amplitude signalen. Deze bevinding suggereert dat

amplitude en fase een verschillende rol spelen in de informatieverwerking in de herse-

nen: Waar amplitude een relatief langzaam persistent geheugenproces representeert,

bevat fase minder temporele structuur en is door deze verhoogde complexiteit in staat

173



8. Samenvatting

meer informatie te coderen.

Met als achtergrond de correlaties in fasecoherentie in Hoofdstuk 4 en de dynami-

sche beschrijving van netwerken van neurale massa’s in termen van fase in Hoofdstuk

2, probeerde ik in Hoofdstuk 5 de oorsprong van deze dynamica te ontrafelen. De

beschouwde fasebeschrijvingen in dit hoofdstuk werden afgeleid uit twee verschillende

neurale massa modellen: het Freeman model in termen van membraanpotentialen

en het Wilson-Cowan model met als toestandsvariabele de gemiddelde vuurfrequen-

tie binnen de populatie. De centrale vraag was of een van beiden een dynamische

beschrijving kon bieden voor de spatiële en temporele correlatiestructuren in hersen-

activiteit. In een dergelijk alomvattend model zouden zowel een (partieel) gesyn-

chroniseerd regime met mogelijke transitie naar een sterk gesynchroniseerde toestand

als de schaalinvariante correlatiestructuren zoals beschreven in Hoofdstuk 4 moeten

kunnen voorkomen.

De afleiding van de fasedynamica verliep grotendeels analoog aan die in Hoofdstuk

2. De netwerken van neurale massa’s in dit hoofdstuk bevatten een biofysisch plausi-

bele structurele connectiviteit gebaseerd op een DTI matrix. De tijdsvertragingen in

dit netwerk werden gemodelleerd op basis van de Euclidische afstanden tussen neurale

gebieden in combinatie met een (uniforme) voortgeleidingssnelheid. De twee neurale

massa modellen leidden tot een kwalitatief verschil in fasekoppeling: attractief in het

Wilson-Cowan fasemodel en repulsief in het Freeman fasemodel. Hoewel de functi-

onele connectiviteit in beide netwerken in essentie overeenkwam met de empirische,

toonde alleen het Freeman fasemodel de schaalinvariante temporele dynamica van

Hoofdstuk 4. De repulsieve koppeling in dit model resulteerde echter in een dispersie

van fases op de cirkel, waardoor de fasecoherentie R significant lager lag dan voor

een surrogaat dataset. Dit sterk gedesynchroniseerde regime was helaas niet terug

te vinden in de empirische data. Daarnaast was in dit model een transitie naar een

(partieel) gesynchroniseerd regime niet mogelijk. Dit kon wel in het Wilson-Cowan

fasemodel, maar in dit model was er dan weer geen sprake van een schaalinvariante

correlatiestructuur. Merk hierbij op dat men dit laatste wel zou verwachten, gege-

ven het feit dat het netwerk zich in een partieel gesynchroniseerde toestand bevond.

Samen met de bevinding dat een transitie naar een volledige gesynchroniseerd re-

gime mogelijk was, suggereert dit namelijk een kritische toestand. Het kwalitatieve

verschil tussen beide modellen maakt echter dat beide gewenste fenomenen (partiele

sychronisatie en schaalinvariantie) elkaar uitsluiten.

Beide modellen zouden op zo’n manier kunnen worden aangepast dat beide soor-

ten gedrag wel mogelijk zijn binnen hetzelfde model. Een van de mogelijkheden is

een relatief grote dichtheid van inhibitoire verbindingen, maar deze lijkt biologisch

niet erg plausibel. Deze extra inhibitoire verbindingen zouden namelijk verschillende

hersengebieden met elkaar verbinden, terwijl is aangetoond dat dit soort verbindin-
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gen bijna exclusief excitatoir zijn. Op basis van deze bevindingen concludeerde ik dat

beide modellen niet voldoen in het omvatten van deze twee karakteristieke dynamische

eigenschappen van het menselijk brein.

De epiloog tenslotte vatte de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift samen

en besprak deze in een bredere context. Hierbij heb ik mij voornamelijk gericht op

het bespreken van mogelijk implicaties van, en enige persoonlijke beschouwingen op,

het onderzoek in dit proefschrift. Daarnaast heb ik geprobeerd een indicatie te geven

van de nog openstaande vragen en daarmee potentiële richtingen van onderzoek in de

neurowetenschappen. Het centrale thema in deze vragen is de verdere integratie van

empirisch en modelmatig onderzoek, omdat ik denk dat daar de sleutel ligt tot het

beter begrijpen van het menselijk brein en haar functioneren. Mijn hoop is dat het

onderzoek in dit proefschrift hierin een bijdrage zal blijken.
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