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Nederlandse Samenvatting 

Diepe Hersen Stimulatie (DHS) is een geaccepteerde vorm van 
therapie voor het verminderen van motorsymptomen bij de ziekte 
van Parkinson. DHS is gebaseerd op de hoogfrequente toediening 
van elektrische pulsjes aan specifieke gebieden in het brein. Zij 
wordt bij voorkeur toegepast wanneer andere vormen van therapie, 
zoals medicatie, zijn uitgeput. De acceptatie van DHS is gebaseerd 
op het overtuigende klinisch succesvolle resultaat dat deze vorm 
van therapie levert, maar staat in scherpe tegenstelling tot het 
beperkte begrip van het werkingsmechanisme achter DHS. 
Theoretisch en experimenteel onderzoek op zowel het niveau van 
de enkele cel als op het niveau van populaties van cellen vergroten 
ons inzicht over het mechanisme achter DHS steeds meer.  

In dit proefschrift gebruiken we computermodellen om hypotheses 
over het mechanisme achter DHS en de efficiëntie van 
hoogfrequente stimulatie te toetsen. Bovendien gebruiken we 
elektrofysiologische metingen op celniveau om de geldigheid van de 
waarnemingen in deze modellen te testen. We analyseren 
hersenactiviteitmetingen van patiënten met de ziekte van Parkinson 
voor het gebruik in een theoretisch model op het niveau van 
betrokken hersennetwerken. Dit model wordt toegepast om 
mogelijke neuronale mechanismen die ten grondslag liggen aan 
verschillen in de waarnemingen die verkregen zijn onder 
verschillende experimentele omstandigheden af te leiden. Tenslotte 
analyseren we experimentele waarnemingen in patiënten die zijn 
verkregen tijdens DHS operaties en beoordelen we welke 
eigenschappen van de gemeten elektrofysiologische signalen 
selectief zijn voor de hersengebieden van belang voor de DHS 
therapie. 

Het gebruik van theoretische modellen om het mechanisme achter 
Diepe Hersen Stimulatie te bestuderen 

In hoofdstuk 2 hebben we het volgende onderzocht: 1) De 
functionele rol van gecorreleerde activiteit van de basale ganglia, 
die geassocieerd wordt met de motorsymptomen bij de ziekte van 
Parkinson. Dit hebben we gedaan door de effecten van de frequentie 
en synchronisatie van vuursalvo’s van het globus pallidus internum 
(GPi) op een thalamocorticaal relay (TCR) neuron dat GABAerge 
projecties van deze kern ontving te onderzoeken. 2) De effecten van 
DHS in de nucleus subthalamicus (STN) op de respons van een TCR-
neuron op gesynchroniseerde GPi oscillaties. 3) De functionele basis 
van de inverse relatie die tussen de DHS stimulusfrequentie en de 
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stimulusamplitude benodigd om de motorsymptomen van de ziekte 
van Parkinson te verlichten gevonden is (Benabid et al., Lancet, 337, 
403-406, 1991). 

Het TCR-neuron reageerde alleen op en gaf alleen signalen door van 
gesynchroniseerde GPi projecties die activiteit vertoonden in een 
frequentiegebied van 2-25 Hz. De frequentieselectiviteit van het 
TCR-neuron wordt bepaald door een calciumstroom met een lage 
drempelwaarde en door de passieve membraaneigenschappen van 
het neuron. DHS in de STN voorkwam dat het TCR-neuron deze 
gesynchroniseerde GPi oscillaties kon doorgeven naar de cortex. 
Ons model laat zien dat DHS de neuronale uitgangssignalen van de 
basale ganglia zodanig verandert dat de frequentieselectiviteit van 
het TCR-neuron vermindert. Dit geeft een theoretische verklaring 
voor de klinisch waargenomen inverse relatie tussen de DHS 
frequentie en de amplitude van de stimulus.  

In hoofdstuk 3 hebben we de membraaneigenschappen van een 
TCR-neuron onderzocht met behulp van numerieke 
bifurcatieanalyse. We hebben waargenomen dat een TCR-neuron 
bistabiliteit vertoont, dat wil zeggen: niet-vurend of subdrempel 
oscillaties en terugspring vuurpatronen met een constante fase ten 
opzichte van de frequentie van vuursalvo’s van de presynaptische 
GPi-neuronen. Het TCR-neuronmodel is ook gebruikt om mogelijke 
mechanismen die ten grondslag liggen aan het bestaan van een 
klinisch waargenomen beperkt gebied waarin stimulatie effectief is 
te onderzoeken, dat wil zeggen: stimulatie met een lage amplitude 
en hoge frequentie. Om deze reden hebben we het effect van DHS-
parameters op de thalamocorticale transmissie van excitatoire 
corticale signalen en pathologische oscillaties van de basale ganglia 
bestudeerd. We hebben gevonden dat stimulatie met een lage 
amplitude en een hoge frequentie het thalamocorticale doorgeven 
van pathologische oscillaties in de basale ganglia onderdrukte. 
Echter, stimulatie met een excessief hoge frequentie blokkeerde op 
het doorgeven van excitatoire corticale signalen. Tezamen geeft dit 
aanleiding tot een beperkt parametergebied waar het doorgeven 
van laagfrequente oscillaties uit de basale ganglia wordt onderdrukt 
en het doorgeven van excitatoire corticale signalen behouden blijft. 

Parameters in Diepe Hersen Stimulatie 

Als uitbreiding op de theoretische modellen hebben we in hoofdstuk 
4 onderzocht of de theoretische waarneming wat betreft 
parameterafhankelijkheid van DHS in het functioneren van het 
thalamocorticale systeem gereproduceerd kan worden in 
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experimenten. We hebben een in vitro thalamisch plakpreparaat 
van de rat gebruikt om te onderzoeken hoe laagfrequente (LF, 2-6 
Hz) en hoogfrequente (HF, 30-130 Hz) sinusoïdale stroominjecties 
de membraandynamiek van TCR-neuronen moduleren. We vonden 
dat LF-sinusoïdale stroominjectie fasegerelateerd vuren 
veroorzaakt. De amplitude van de LF-input bepaalt de fase van het 
vuren van het TCR-neuron. Een superpositie van een HF sinusoïdale 
stroom en de LF-stroom vertraagt de vuuractiviteit met een 
constante fase ten opzichte van de LF-component in eerste instantie. 
Het vergroten van de amplitude van de HF-component leidt tot het 
genereren van actiepotentialen met subharmonische frequenties 
ten opzichte van de LF-injectie. Het verder vergroten van de 
amplitude van de HF-component leidt ten slotte tot een volledige 
blokkade van de vuuractiviteit. Het toevoegen van een pulstrein met 
een constante fase in superpositie met de LF sinusoïdale stroom 
moduleert de respons van TCR-neuronen op een soortgelijke 
manier. Het globale effect van de pulstrein met constante fase hangt 
af van bij welke fase van de LF sinusoïdale input de pulstrein wordt 
opgeteld en van de amplitude van de LF-input. 

Diepe Hersen Stimulatie en doelgebied localisatie 

Extracellulaire micro-elektrode metingen van hersenactiviteit langs 
het chirurgisch implantatiepad wordt algemeen toegepast om het 
bepalen van de juiste doelgebiedlocatie te verfijnen tijdens 
operaties voor DHS. In hoofdstuk 5 gebruiken we de automatisch 
gedetecteerde micro-elektrode signaaleigenschappen om de 
nucleus STN te lokaliseren met behulp van een niet-gesuperviseerde 
algoritme. Dit automatische algoritme maakt gebruik van het niveau 
van de achtergrondruis, de samengestelde vuurfrequentie en de 
spectrale vermogensdichtheid langs het pad en gebruikt een 
detectiemethode met individuele drempelwaardes voor de 
verschillende parameters om de dorsale en ventrale grenzen van de 
STN te bepalen. Het algoritme wijst betrouwbaarheidsniveaus 
(hoog, midden en laag) toe aan de gemaakte toewijzing afhankelijk 
van de combinatie van de metingen die gebruikt zijn voor het 
bepalen van de grenzen van de STN. Het algoritme is toegepast op 
metingen gemaakt langs 258 paden verkregen tijdens 84 STN-DHS 
implantatieprocedures. De ruwe data die gebruikt zijn in deze 
studie zijn niet voorgeselecteerd of voorbehandeld en omvatten alle 
levensvatbare metingen. Van de 258 paden zijn er 239 die de STN 
bevatten zoals aangewezen door het chirurgisch team, versus 238 
paden door het automatische algoritme. Het 
overeenstemmingniveau tussen de toewijzingen is 88%. Als je de 
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chirurgisch bepaalde toewijzingen als de gouden standaard neemt 
over alle paden, dan maakte het algoritme correct positieve 
toewijzingen in 231 paden, correct negatieve toewijzingen in 12 
paden, incorrect positieve toewijzingen in 7 paden en incorrect 
negatieve toewijzingen in 8 paden. We kunnen hieruit concluderen 
dat het algoritme nauwkeurig en betrouwbaar is in het automatisch 
vinden van de STN en het bepalen van de dorsale en ventrale 
grenzen van de kern. In de nabije toekomst zou dit algoritme 
kunnen worden geïmplementeerd om online toe te passen voor de 
detectie van de STN tijdens DHS operaties.  

Het samenvoegen van neuronale waarnemingen met theoretische 
modellen 

Het modulerende effect van de behandeling met dopamine bij de 
ziekte van Parkinson op de netwerkdynamiek en de eigenschappen 
van de lus tussen de basale ganglia en het thalamocorticale systeem 
is nog steeds niet bekend. In hoofdstuk 6 gebruiken we dynamische 
causale modellen om de fysiologische oorzaken van veranderingen 
in corticale geëvoqueerde potentialen (cEP) als gevolg van het 
toedienen van Levodopa te bestuderen. We gebruiken neuronale 
massamodellen om kernen die de lus tussen de basale ganglia en het 
thalamocorticale systeem vormen te  karakteriseren, waarbij we het 
type projectieneuronen en projectietypen behouden (dat wil 
zeggen: glutamaterg, GABAerg). We schatten de parameters die ten 
grondslag liggen aan neuronale dynamiek door gebruik te maken 
van de de cEP en de netwerkarchitectuur van de lus tussen de 
basale ganglia en het thalamocorticale systeem. Drie varianten van 
het model, die van elkaar verschillen wat betreft de verbindingen 
die worden toegestaan om zogenaamde ‘uit-aan dopamine-
specifieke veranderingen’ te vertonen, worden vergeleken met 
behulp van Bayesiaanse modelvergelijking. Deze vergelijking wordt 
gebruikt om vast te stellen welke verbindingsveranderingen in de 
lus tussen de basale ganglia en het thalamocorticale systeem de 
beste verklaring vormt voor de verschillen in de cEP als gevolg van 
het toedienen van Levodopa. Wij hebben gefocusseerd op modellen 
die deze dopamine-specifieke veranderingen van verbindingen 
binnen de basale ganglia, in verbindingen met de cortex, of 
beide,beperken. 
 

 
 




