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Samenvatting

Empirische dynamica van
neuronale ritmes
Dit proefschrift handelt over de analyse van elektrische signalen die gemeten zijn
in het centrale zenuwstelsel. Hierbij beperken we ons tot zogenaamde magneto-
encefalografische (MEG) metingen gedaan bij menselijke proefpersonen tijdens
rust (d.w.z. in de afwezigheid van expliciete cognitieve, perceptuele of mo-
torische taken) en lokale veldpotentialen (LFP) gemeten in plakjes hippocam-
pus van muizen onder verschillende farmacologische condities. Aangezien de
signalen die dit type metingen oplevert vaak ritmisch zijn, spreken we van neu-
ronale ritmes, oscillaties of hersengolven. Omdat de signalen zijn gemeten in
de afwezigheid van specifieke taken (en in het geval van de LFP data in de
afwezigheid van elektrische stimulatie), worden deze data vaak spontaan ge-
noemd. Het type analyse waarop we ons concentreren is een dynamische, wat
betekent dat we het temporele gedrag van de signalen onderzoeken. Wiskundig
hebben we dan te doen met differentiaalvergelijkingen. De aanpak die we volgen
is het vinden van geschikte differentiaalvergelijkingen om de dynamica van de
data te beschrijven, en vervolgens de parameters van het model te schatten uit
de data. De geschatte parameters bevatten informatie over de dynamica van de
data en daarmee over de onderliggende elektrische processen. Omdat in deze
aanpak de data worden gebruikt om het model vast te leggen wordt deze aan-
pak ook wel data-gedreven genoemd. In tegenstelling tot biofysiche modellen van
neuronale activiteit (waarin de parameters een directe natuurkundige betekenis
hebben) bevatten de modellen die worden gebruikt in dit proefschrift alleen di-
mensieloze parameters. Om deze reden wordt dit soort modellen empirisch of
fenomenologisch genoemd. Hoofdstuk 1 behandelt achtergrond aangaande de
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fysiologie van hersengolven, het meetinstrumentarium en de analyse van neu-
rofysiologische signalen. Ook wordt daarin een beknopte samenvatting gegeven
van de benodigde wiskundige theorie, te weten, synchronisatie theorie en met
name de theorie van zwak-gekoppelde oscillatoren, en de theorie van stochas-
tische differentiaalvergelijkingen.

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de koppeling tussen frontale en occipitale hersen-
golven in de alfa en beta frequentiebanden, gemeten met MEG bij gezonde
proefpersonen. Hiertoe wenden we de theorie van zwak-gekoppelde oscillatoren
aan (zie Sectie 1.3.2.). In deze theorie wordt de koppeling beschreven door zoge-
naamde koppelingsfuncties. We introduceren een methode om deze koppelings-
functies uit de gemeten data te schatten en vergelijken deze methode met een
bestaande methode met behulp van gesimuleerde data. Verder tonen we aan dat
niet-gekoppelde alfa golven die door volumegeleiding gemixed worden slechts
symmetrische koppelingsfuncties kunnen bezitten. Dit feit stelt ons in staat om
echte (neuronale) koppeling van onechte koppeling (veroorzaakt door volume-
geleiding) te onderscheiden. De toepassing op MEG laat zien dat het model de
geobserveerde fase-synchronisatie tussen frontale en occipitale alfa golven kan
verklaren. Verder suggereert het dat de koppelingsmechanismen waarmee alfa
golven synchroniseren, verschilt van die waarmee beta golven dit doen. Deze
studie laat zien dat het gebruik van expliciete dynamische modellen leidt toch
meer inzicht in de koppelingsstructuur van spontane hersengolven zoals gemeten
met MEG.

In Hoofdstuk 3 onderzoeken we de dynamica van lokale veldpotentialen ge-
meten in plakjes hippocampus van muizen van diverse genetische lijnen in de
afwezigheid van de cholinergische agonist carbachol. Voor de analyse van de data
wenden we de theorie van stochastische differentiaalvergelijkingen (zie Sectie
1.2.1) aan. We passen een bestaande statistische methode toe om de parameters
van het model uit de data te schatten. Toepassing van deze methode toont aan
dat de dynamica van de data beschreven kan worden door een één-dimensionale
stochastische differentiaalvergelijking met lineaire drift- en parabolische dif-
fusiefunctie. Dit betekent dat de data een niet-triviale stochastische struc-
tuur bezitten (zogenaamde multiplicatieve ruis) en dus niet met een eenvoudig
Ornstein-Uhlenbeck model beschreven kunnen worden. De niet-triviale stochas-
tische structuur legt bloot dat pyramidaalcellen tijdelijke uitbarstingen van
gesynchroniseerde activiteit vertonen. Dit is een bekend fenomeen in de aan-
wezigheid van carbachol, maar is nog niet systematisch onderzocht in de huidige
experimentele conditie. Verder toont het model aan dat de sterkte van gemeten
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hippocampische activiteit voornamelijjk een deterministische eigenschap is en
in mindere mate een stochastische. Via een erfelijksheidsanalyse tonen we aan
dat de niet-triviale stochastische structuur van de data een erfelijkheid heeft die
hoger is dan die van de conventioneel gebruikte signaalsterkte, wat de biologische
relevantie van het model illustreerdt. Deze studie laat zien dat de toepassing van
expliciete dynamische modellen nieuwe informatie geeft over de gemeten veld-
potentialen en daarmee over de elektrische processen in hippocampisch weefsel.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we spontane alfa golven, gemeten met MEG bij
gezonde proefpersonen en bij vroege Alzheimer patiënten. Hiertoe wenden
we weer de theorie der stochastische differentiaalvergelijkingen aan. In tegen-
stelling tot Hoofdstuk 3 bevat de data in dit hoofdstuk ritmische componen-
ten. Wiskundig betekent dit dat we niet meer kunnen volstaan met eerste-orde
differentiaalvergelijkingen. We concentreren ons in deze studie op tweede-orde
stochastische differentiaalvergelijkingen. We geven een complete wiskundige
beschrijving van de eigenschappen van het gebruikte model en introduceren een
methode om de model parameters uit de data te schatten. Door middel van
numerieke simulaties tonen we aan dat de methode betere schattingen oplev-
ert dan een populaire en veel gebruikte methode. De resultaten tonen aan
dat de dynamica van spontane alfa golven beschreven wordt door een lineair-
gedempte harmonische oscillator, aangedreven door additieve ruis. Deze bevin-
ding onderbouwt de hypothese dat spontane alfa golven een zogenaamde vaste-
punt dynamica bezitten en dus geen limit-cycle dynamica. Verder stelt het
model ons in staat om een geobserveerde afname van de sterkte van gemeten
alfa golven (zoals bijvoorbeeld bij vroege Alzheimer patiënten) te beschrijven in
dynamische termen. Deze studie toont de toepasbaarheid aan van stochastische
differentiaalvergelijkingen om spontane MEG alfa golven te beschrijven en dat
deze toepassing leidt tot een dynamische interpretatie van de sterkte van deze
hersengolven.

In hoofstuk 5 onderzoeken we opnieuw de koppeling tussen spontane hersen-
golven. Echter, waar we in Hoofdstuk 2 gebruik maakten van de theorie van
zwak-gekoppelde oscillatoren, pogen we in dit hoofdstuk de koppeling te beschri-
jven door twee lineair gedempte harmonische oscillatoren wiskundig aan elkaar
te koppelen. Alhoewel in het algemeen de koppeling tussen twee stochastische
differentiaalvergelijkingen zowel een deterministisch als een stochastisch gedeelte
heeft, beperken we ons tot stochastische koppeling. Dit betekent dat de os-
cillatoren gekoppeld zijn via correlaties in de ruisprocessen die de oscillatoren
aandrijven. We geven een complete wiskundige beschrijving van de eigenschap-
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pen van dit model en introduceren een methode om de parameters uit data
te schatten. Verder voeren we een pilot studie uit op lokale veldpotentialen
simultaan gemeten in de hippocampische gebieden CA1 en CA3 van muizen
tijdens de zogenaamde wash-in periode van carbachol. Deze pilot studie laat
zien dat het model een redelijke beschrijving geeft van de dynamica van de
data en dat ze de geobserveerde correlaties tussen de signalen gemeten in CA1
en CA3 kan verklaren. Verder vinden we een systematisch verband tussen de
twee koppelingsparameters (de sterke en vertraging van de correlaties tussen
de ruisprocessen). Deze studie laat zien dat de toepassing van stochastische
differentiaalvergelijkingen op hersengolven succesvol kan worden uitgebreid tot
simultaan gemeten hersengolven en daarmee leidt tot meer inzicht in neuronale
koppelingsdynamica.
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