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Het doel van deze thesis was tweeledig: ten eerste, het ontwikkelen van nieuwe methoden om de
richting van de informatie stroom tussen twee tijdsreeksen te schatten (een effectieve
connectiviteitsmaat (Horizontal Visibility Graph-Transfer Entropy (HVG-TE)) en het ontwikkelen van
een clusteringsmethode om de hiërarchisch clusterstructuur in ‘Minimum Spanning Trees’ (MST's) te
detecteren; ten tweede, om de HVG-TE (of de Phase Transfer Entropy (PTE)), MST maten, TAHC en
multiplex netwerkmaten toe te passen op EEG en/of MEG data van patiënten met de ziekte van
Alzheimer (AD) en de gedragsvariant van Frontotemporale Dementie (bvFTD) met als doel inzicht te
verwerven in de pathofysiologische mechanismen van deze twee typen dementie. met de TAHC, één
van de eerste MST clusteringmethodes, hebben wij een algoritme voor de detectie van clusters in
MST-netwerken gedefinieerd. Deze methode blijkt belangrijke onderliggende hiërarchische clustering
in de MST’s van gewogen netwerken te onthullen. met een EEG studie in hoofdstuk 3 toonden wij
aan dat FTD en AD patiënten van elkaar verschillen in functionele connectiviteit en netwerk
topologie, wat duidt op verschillende pathofysiologische mechanismen in de twee typen dementie.
De MEG multiplex netwerk studie toonde aan dat bij de ziekte van Alzheimer de hippocampus en de
posterieure hub-regio’s het meest aangedaan zijn. De kwetsbaarheid van deze hub-regio’s
correleerde positief met cognitieve achteruitgang en abnormale amyloid niveaus in het hersenvocht.
Deze correlaties hebben wellicht betrekking op de onderliggende pathofysiologische cascade van de
ziekte. De toepassing van PTE op MEG-data op bronniveau karakteriseert de verstoorde
informatieflow tussen de posterieure hub-regio’s en frontale en subcorticale hersengebieden. Dit kan
een mogelijk onderliggend pathofysiologisch mechanisme van de ziekte van Alzheimer zijn. De HVGTE is een nieuwe effectieve connectiviteitsmaat waarmee de richting van informatieflow kan worden
bepaald in gesimuleerde en experimentele functionele hersennetwerken zonder bias door
verschillende methodologische factoren te veroorzaken.

