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Synchrone, coherente interactie is van cruciaal belang voor het functioneren van het menselijk

brein. De gecoördineerde samenwerking van neuronen en neurale circuits zorgt voor de per-

ceptie, verwerking en transmissie van informatie tussen enkele neuronen binnen een neuronale

populatie, tussen neuronale populaties binnen een hersengebied, en zelfs tussen verschillende

hersengebieden. Met andere worden, synchronisatiefenomenen verschijnen op verschillende

schalen: op een microscopische schaal, waar individuele neuronen samen kunnen vuren als

gevolg van een gemeenschappelijke inbreng; op een mesoscopische schaal, waar fluctuerende

lokale veldpotentialen de schommelende coherente vuuractiviteit van een neuronale populatie

weerspiegelen; en op een macroscopische schaal, waar deze schommeling van het lokale veld-

potentiaal van één populatie interacteert met die van andere populaties en dus grootschalige

corticale oscillaties en hersenritmes opwekt. Prominente voorbeelden zijn ∼10 Hz alpha-

oscillaties in de visuele cortex of ∼20 Hz bèta-oscillaties in de motorische cortex.

De coördinatie van oscillatoire activiteit tussen hersengebieden is vaak onderworpen aan

een bepaald type van neurale synchronisatie, te weten fasesynchronisatie. Zo hebben fase-

modellen hun weg gevonden naar de computationele neurowetenschappen. Ze beschrijven

grootschalige synchronisatiefenomenen, die geassocieerd zijn met cognitie of motorische pres-

taties, maar ook met ziekten zoals epilepsie. Hoofdstuk 1 geeft een korte maar omvattende

introductie, van neurale synchronisatie en oscillaties tot fasesynchronisatie van grootschalige

hersennetwerken. De volgende hoofdstukken behandelen de verschillende benaderingen voor

het verklaren en modelleren van fasesynchronisatieverschijnselen in oscillatoire neurale net-

werken in meer detail.

Hoofdstuk 2 biedt de nodige wiskundige theorie voor een degelijke fasebeschrijving van

netwerken van gekoppelde oscillatoren. Ten eerste worden de karakteristieke hoeveelheden

voor oscillerend gedrag gedefinieerd in termen van fase- en amplitudevariabelen. Vervolgens

worden zowel analytische als numerieke fasereductietechnieken gepresenteerd waarmee de

fasedynamica van oscillerende netwerken kan worden bepaald. Waar numerieke technieken

kunnen worden gebruikt om fasedynamica te reduceren voor bijna elk type van oscillatie-

dynamica, blijken analytische methoden zwaar afhankelijk te zijn van een vereenvoudigde

vorm van de onderliggende dynamica. In het geval van opkomende oscillaties door een

superkritische Hopf-bifurcatie kan een Hopf-normaalvormreductie de oscillatiedynamica op

een geschikte manier transformeren zodat de fasedynamica analytisch kan worden bepaald.

Aangezien de nabijheid van een Hopf-bifurcatie een rigoureuze en stapsgewijze reductie van

de onderliggende dynamica naar fasedynamica mogelijk maakt, concentreer ik me in dit

hoofdstuk op netwerken van oscillatoren dichtbij dit type bifurcatie en de daarmee samen-

hangende vergelijking tussen de verschillende reductietechnieken. Overeenkomsten en ver-
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schillen hiertussen worden gëıllustreerd door gedetailleerde voorbeelden.

In Hoofdstuk 3 pas ik fasereductietechnieken toe op netwerken van zwak gekoppelde

chemische en neuronale oscillatoren. Een goed voorbeeld van een chemische oscillator is

de zogenoemde Brusselator, die door zijn eenvoudige wiskundige beschrijving een directe

vergelijking van verschillende reductiemethoden toestaat. In het bijzonder kan zo de invloed

van lineaire en niet-lineaire koppeling tussen oscillatoren op de gereduceerde fasedynam-

ica in kaart gebracht worden. Alle reductietechnieken resulteren meestal in dezelfde fase-

dynamica wanneer de afzonderlijke oscillatoren zich dicht bij de Hopf-bifurcatie bevinden.

Voor grotere afstanden vanaf het bifurcatiepunt divergeren ze. Buiten de bifurcatie-grenzen

presteren de numerieke reductietechnieken duidelijk beter dan de analytische technieken qua

nauwkeurigheid van het fasemodel. Bovendien wordt hier de invloed van niet-lineaire kop-

pelingstermen duidelijk zichtbaar. Nauwkeurige analytische fasereductietechnieken, zoals

Poincaré’s approach via nonlinear transforms, respecteren de afhankelijkheid van de bifur-

catieparameter in elke reductiestap. Dit resulteert daarom in betere resultaten dan bijvoor-

beeld Kuramoto’s reductive perturbation approach. Dit geldt met name voor niet-lineaire

koppelingsfuncties. Echter, geen van beide analytische methoden komt in de buurt van de

nauwkeurigheid van numerieke reductietechnieken.

Uitgerust met deze inzichten, verleg ik de aandacht naar een netwerk van zwak gekoppelde

neuronale oscillatoren, te weten een netwerk van Wilson-Cowan neurale massa’s. Het Wilson-

Cowan model illustreert de oscillerende activiteit van neuronale populaties. Vanwege het

niet-lineaire karakter van zowel de individuele populatiedynamica als ook de koppeling tussen

verschillende populaties, wordt een analytische fasereductie moeilijk en de nauwkeurigheid

ervan beperkt buiten de directe omgeving van het bifurcatiepunt. Numerieke fasereducti-

etechnieken kunnen daarentegen preciezere fasemodellen afleiden die de collectieve netwerk-

dynamica nauwkeurig voorspellen. Op deze manier kan niet alleen de overgang tussen een

synchrone en asynchrone toestand van het netwerk worden onthuld, maar ook het bestaan

van stabiele ‘two-cluster-states’ of een ‘slow switching’ gedraging worden aangetoond. De

voorspelde overgangen tussen dynamische regimes worden bevestigd door netwerksimulaties

van de volledige dynamica.

De aannames die inherent zijn aan de meeste fasereductietechnieken zijn afgeleid van

de theorie van zwak gekoppelde oscillatoren. Een rigoureuze fasereductie vereist (bijna)

identieke oscillatoren, zwakke koppelingssterkten en gewoonlijk een paarsgewijze structuur

van de koppeling die de onmiddellijke interactie tussen oscillatoren beschrijft. Bepaalde

uitbreidingen van de onderliggende theorie zijn mogelijk, dus sommige aannames kunnen

worden versoepeld, zoals besproken aan het einde van het hoofdstuk.

In het vervolg van mijn proefschrift laat ik en rigoureuze reductie van fasemodellen achter-

wege en concentreer ik me op synchronisatiepatronen van complexe netwerken van fase-

oscillatoren. In Hoofdstuk 4 wordt voor het eerst de zogenoemde Ott-Antonsen ‘ansatz’

uitgelegd. Dit maakt een nauwkeurige beschrijving van de tijd-asymptotische collectieve

dynamica van gekoppelde fase-oscillatoren door een laagdimensionaal systeem mogelijk. Ik

gebruik de Ott-Antonsen ansatz om het effect van netwerk-netwerkinteracties op de macro-

scopische dynamica van twee gekoppelde symmetrische populaties van fase-oscillatoren te
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bestuderen. In dit model volgen de natuurlijke frequenties van de oscillatoren van elke

populatie een unimodale Lorentz-verdeling van dezelfde breedte, maar de respectievelijke

gemiddelde frequenties verschillen per populatie. Dit model wordt vergeleken met een enkele

populatie van fase-oscillatoren waarvan de frequentieverdeling bimodaal is. Ik kan bewijzen

dat beide netwerken topologisch equivalent zijn: het netwerk van twee gekoppelde sym-

metrische populaties van fase-oscillatoren vertoont kwalitatief dezelfde macroscopische or-

derparameterdynamica als het netwerk bestaande uit een enkele populatie met een bimodale

frequentieverdeling.

In Hoofdstuk 5 verbreid ik de toepasbaarheid van de Ott-Antonsen ansatz naar parameter-

afhankelijke oscillatoire systemen. Door aanpassing van het oorspronkelijke bewijs van Ott en

Antonsen geef ik de wiskundige basis om de collectieve dynamica van gekoppelde oscillatoren

vast te leggen wanneer bijkomende parameters de individuele dynamica bëınvloeden. Daar-

door kan worden aangetoond dat een verscheidenheid aan complexere oscillatornetwerken

binnen de klasse van systemen valt die van toepassing zijn op de Ott-Antonsen ansatz en

ook op deze manier kunnen worden geanalyseerd. Een belangrijk voorbeeld is een netwerk

van kwadratische ‘integrate-and-fire’ neuronen. Ik bewijs dat hun macroscopische dynamica,

gegeven in termen van de gemiddelde vuursnelheid en van de gemiddelde membraanpoten-

tiaal, precies beschreven kan worden door de zogenaamde Lorentzian ansatz. Dit is de

tegenhanger van de Ott-Antonsen ansatz voor netwerken van vurende neuronen. Bovendien

worden andere voorbeelden behandeld die behoren tot de klasse van parameter-afhankelijke

oscillatoire systemen en dus een beschrijving mogelijk maken langs de Ott-Antonsen ansatz,

waaronder netwerken van Winfree-oscillatoren met pulskoppeling, netwerken van gekoppelde

oscillatoren die onderhevig zijn aan schuifschakelaren, externe krachten of tijdvertragingen,

en netwerken met bepaalde connectiviteitsstructuren.

Hoofdstuk 6 slaat een brug tussen theoretische modellen en experimentele data. Fase-

tijdreeksen van MEG-metingen geven grootschalige hersenactiviteit weer aan de rand van

‘criticality’. Deze kritische hersentoestand manifesteert zich in twee verschillende dynamis-

che kenmerken, namelijk partiële fasesynchronisatie en schaalvrije temporele dynamica. Deze

complexe noties van criticality zullen worden teruggewonnen uit de fasedynamica van twee

fundamentele modellen van neurale massa’s: het Freeman model en het eerdergenoemde

Wilson-Cowan model. Het Freeman fasemodel vertoont schaalvrij temporeel gedrag, terwijl

het Wilson-Cowan fasemodel een overgang naar partiële (spatiele) synchronisatie vertoont.

Geen van de gereduceerde fasemodellen kan echter het volledige dynamische spectrum van

kritieke hersenactiviteit vastleggen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zelfs geavanceerde

fasemodellen die complexe structurele connectiviteit ondersteunen, evenals realistische ver-

tragingsstructuren, niet voldoende zijn om het dynamische repertoire van corticale oscilla-

toire activiteit te beschrijven zoals we dat zien in de gemeten data.

In Hoofdstuk 7 bespreek ik tenslotte de kernvragen van dit proefschrift: Wat is de beste

manier om de fasedynamica van een complex oscillatoir netwerk te bepalen? Onder welke

omstandigheden kan een laagdimensionale beschrijving de collectieve dynamica van com-

plexe netwerken van fase-oscillatoren vangen? Weerspiegelen netwerken van fase-oscillatoren

de karakteristieke eigenschappen van experimentele data van de cortex? Wat betreft de
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resultaten van de eerste hoofdstukken is de combinatie van analytische en numerieke fasere-

ductiemethoden cruciaal voor een nauwkeurige fasebeschrijving van complexe oscillatoire

netwerken, althans zolang ze binnen het bereik van zwak gekoppelde oscillatoren vallen. In

dat geval kunnen fasemodellen een nauwkeurige voorspelling maken van (fase)synchronisatie-

patronen tussen neurale oscillatoren. Bovendien maakt de Ott-Antonsen ansatz (en de uit-

breiding daarvan tot parameter-afhankelijke systemen) een mathematisch rigoureuze beschri-

jving van de laagdimensionale collectieve dynamica van gekoppelde oscillatoren mogelijk. Er

is echter een duidelijke kloof tussen experimentele data en gereduceerde fasemodellen van

neurale populatiemodellen die niet kan worden overbrugd. Deze discrepantie leidt tot een

discussie over de aard van fasemodellen en hun gebruik. Het moet echter nog opgemerkt

worden dat fasemodellen, zolang ze grondig zijn afgeleid van de onderliggende dynamica,

ongetwijfeld een onmisbare toegevoegde waarde bieden om fase-synchronisatiepatronen van

complexe oscillatoire neuronale netwerken te onderzoeken.


