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CHAPTER 10

Nederlandse samenvatting

Samenvatting van: “Gamma-synchronizatie in de neocortex: Nieuwe analyse methoden en
toepassingen op gamma ritmes in sensorische en motivatie systemen.”’
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In het brein bevinden zich cellen genaamd neuronen. Deze neuronen coderen en commu-
niceren informatie door actie potentialen te vuren. Deze actie potentialen noemen we spikes.
Informatie kan gecodeerd worden door het aantal actiepotentialen dat een neuron vuurt (de
firing rate), en door het tijdstip waarop de actiepotentialen worden verstuurd. Deze thesis
behandelt met name het laatste aspect. Het tijdstip waarop neuronen actiepotentialen vuren
wordt vaak sterk bepaald door ritmische fluctuaties in het neuronale circuit. Deze ritmische
fluctuaties noemen we oscillaties. Als twee oscillaties een relatief stabiel fase-verschil laten
zien, dan noemen we dat fase-koppeling.

In hoofdstuk 2 onderzochten we het probleem om een maat van fase-koppeling tussen de
spikes van een neuron en het gelijktijdig opgenomen Local Field Potential (LFP; een meting
van de gemiddelde netwerk activiteit) te construeren. Een probleem daarbij is de invloed van
de vuurfrequentie en het vuurgedrag van het neuron op de schatting van fase-koppeling. Stan-
daard schatters van fase-koppeling laten bijvoorbeeld een grote, positieve afwijking zien als
een neuron weinig actiepotentialen vuurt. Dit betekent dat we fase-koppeling van het neuron
met de LFP niet goed van elkaar kunnen onderscheiden. Dit probleem werd opgelost door
een maat te construeren genaamd de Pairwise Phase Consistency (PPC). De PPC berekent
de gemiddelde coincidentie tussen fases over alle paren van individuele actiepotentialen, het-
geen het schattingsprobleem oplost. Deze techniek werd toegepast op de experimentele data
in hoofdstukken 6 en 8.

In hoofdstuk 3 hebben we het probleem onderzocht dat fase-koppeling tussen EEG en
MEG signalen sterk kan worden beinvloed door instantane volume geleiding en gecorreleerde
ruis. We hebben een maat voorgesteld genaamd de Weighted Phase Lag Index (WPLI). Deze
maat is gebaseerd op de imaginaire component van het cross-spectrum, net zoals een aan-
tal voorgaande fase synchronizatie maten (Nolte et al., 2004; Stam et al., 2007). Dit maakt
de WPLI insensitief maakt voor de effecten van volume geleiding. We hebben theoretis-
che argumenten gegeven waarom de WPLI minder sensitief is voor ruis, volume geleiding,
en verschillen in de gemiddelde koppelings-fase dan voorgaande maten. Onze simulaties
hebben deze claims bevestigd. We hebben deze maat vervolgens toegepast op orbitofrontale
cortex (OFC) data. Dit liet fase-koppeling tussen OFC signalen in de theta-band zien die niet
verklaard kan worden door volume geleiding van een individuele bron. We hebben de WPLI
ook succesvol toegepast op de experimentele data van hoofdstuk 6. Deze data bevat metin-
gen van cellen in meerdere gebieden (barrel, visuele, perirhinale cortex en CA1 veld van de
hippocampus). We hebben de WPLI toegepast om de lokale ritmiek en fase-koppeling tussen
gebieden te onderzoeken.

In hoofdstuk 4 hebben we onderzoek gedaan naar Granger-causaliteits statistieken, die
gebruikt worden om causale verbanden tussen variabelen af te leiden met behulp van metin-
gen van tijdsseries. Deze statistieken kunnen sterk worden beinvloed door meetruis. We laten
zien dat het effect van ruis met name sterk is als de ruis gecorreleerd is, en weinig effect heeft
als de ruis ongecorreleerd is. We hebben twee verschillende oplossingen onderzocht voor
dit probleem. Ten eerste, door Granger-causaliteits waarden berekend op de echte data te
vergelijken met Granger-causaliteits waarden berekend op de tijdseries die omgedraaid zijn
(genaamd reversed Granger testing). Ten tweede, door het berekenen van een maat genaamd
de Phase Slope Index (PSI). De PSI meet in essentie in hoeverre een van de signalen system-
atisch voorloopt in de tijd op een ander signaal. We hebben laten zien dat - in tegenstelling
tot eerdere claims (Nolte et al., 2008) - de PSI sterk kan worden beinvloed door gecorreleerde
ruis. Het verschil in resultaten kan verklaard worden doordat we de prestaties van de PSI in
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het asymptotisch meetregime hebben geevalueerd met behulp van analytische afleidingen, in
plaats van met behulp van korte tijdseries. We hebben verder laten zien dat, in het geval van
gecorreleerde ruis, reversed Granger testing een veel kleinere kans heeft om een verkeerde
beslissing te nemen als het gaat om het detecteren van de richting van de causale stroom. Ook
hebben we laten zien dat een criterium kan worden gebruikt op basis van de cross-correlatie
functie om de kans op een verkeerde beslissing verder te verkleinen. Dat doen we door te
bekijken of de cross-correlatie functie een piek of een dal heeft op tijdstip nul. Deze bevin-
dingen hebben belangrijke implicaties voor het toepassen van Granger-causaliteits maten op
hersendata.

In hoofdstuk 5 hebben we het probleem onderzocht dat directe schatters van de en-
tropie en de mutuele informatie functie sterke afwijkingen kunnen laten zien in schattingen
ten gevolge van de steekproefgrootte. Dit is een groot probleem voor het toepassen van
informatie-theoretische technieken (Shannon, 1948) op hersendata. We hebben een schat-
ter van de entropie ontwikkeld die gebaseerd is op de polynomiaalexpansie van de loga-
ritmische functie, en hebben een analytische uitdrukking afgeleid voor deze schatter. Dit
levert een afwijkingsterm op met analytische uitdrukking. We laten zien dat deze afwijk-
ingsterm kan worden geschat door Bayesiaanse schattingstechnieken te gebruiken. Daarvoor
maken we gebruik van een bijna vlakke ‘prior’ (dat is, verwachting) op de entropie die on-
twikkeld is door Nemenman et al. (2004). We hebben simulaties uitgevoerd om de prestaties
van verschillende entropie schatters te evalueren, door het genereren van waarschijnlijkhei-
dsverdelingen op basis van deze bijna vlakke prior. Onze simulaties laten zien dat de door
ons ontwikkelde entropie schatter minimale schattingsfout heeft in vergelijking tot de andere
beschikbare schatters. In het bijzonder laat de schatter een sterke reductie zien in schattings-
fout in vergelijking tot de door Nemenman et al. (2004) ontwikkelde schatter, met name als
het aantal staten (symbolen) of de entropie klein is. Deze resultaten leiden tot een verbeterde
schatting van informatie-theoretische kwantiteiten voor hersendata.

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of band-gelimiteerde gamma-synchronizatie bestaat
in gebied S1BF van de rat (primair somatosensorische cortex, barrel veld, d.w.z. het hersen-
gebied van de rat dat zich bezig houdt met het verwerken van informatie over de snorharen
van de rat). Gamma-synchronizatie refereert naar een fase-koppeling tussen oscillaties op
een relatief hoge frequentie (30-90 Hz). We hebben laten zien dat er inderdaad sterke,
band-gelimiteerde gamma-synchronizatie bestaat in gebied S1BF van de rat. We hebben
de eigenschappen van dit gamma ritme vervolgens verder onderzocht. We hebben laten zien
dat verondersteld inhiberende interneuronen - die naar veronderstelling fast spiking basket
cells, axo-axonic en somatostatin uitdrukkende (SOM) cellen bevatten Gentet et al. (2012)
- veel sterker in pas lopen met het gamma ritme dan verondersteld exciterende cellen. Dit
geeft evidentie voor de theorie dat inhiberende interneuronen inderdaad betrokken zijn bij
de generatie van het gamma ritme (Tiesinga & Sejnowski, 2009; Whittington et al., 2011;
Bartos et al., 2007). We hebben de temporele dynamiek van verschillende groepen cellen
vervolgens verder onderzocht. We hebben geen gemiddeld faseverschil gevonden tussen de
exciterende en inhiberende cellen. Echter, we hebben een bimodale distributie van fases
gevonden voor de inhiberende interneuronen groep, met een vroege en late groep die sterk
en zwak zijn gekoppeld aan het gamma ritme, respectievelijk. Deze resultaten laten zien dat
de temporele dynamiek van de gamma cyclus gecompliceerder is dan wordt gesuggereerd
door de zogenaamde ING (Interneuron Netwerk Gamma) en PING (Pyramide Interneuron
Netwerk Gamma) modellen. PING modellen wijzen een kritische rol toe aan de synchrone
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activatie van exciterende cellen, en voorspellen dat de exciterende cellen voorlopen op de
inhiberende cellen. ING modellen voorspellen dat de exciterende cellen niet voorlopen op de
inhiberende cellen (Whittington et al., 2011; Tiesinga & Sejnowski, 2009; Bartos et al., 2007;
Wang, 2010). Onze data zijn consistent met een mengsel van PING en ING modellen, waarin
de vroege groep van inhiberende cellen de exciterende cellen ritmisch synchronizeren. Op
hun beurt activeren de exciterende cellen de zwak gekoppelde groep inhiberende cellen die
op een latere fase vuurt. Tenslotte hebben we onderzocht of gamma-synchronizatie in S1BF
een strikt lokaal fenomeen is, of dat het onderdeel is van een groter, gamma-ritmisch netwerk.
Teneinde deze vraag te beantwoorden hebben we geanalyzeerd of S1BF gamma oscillaties
coherent waren met gamma oscillaties in de primaire visuele cortex (V1M), perirhinale cor-
tex, en het CA1 veld van de hippocampus. We hebben geen bewijs gevonden voor lange-
afstands gamma fase-koppeling tussen deze verschillende structuren. Dit suggereert dat de
integratie van tactiele responsen in S1BF door deze andere hersenstructuren niet berust op
lange-afstands gamma-coherentie.

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht wat de eigenschappen zijn van het gamma ritme in
orbitofrontale cortex (OFC) van de rat, een gebied in de frontale hersenschors. De rat deed
een taak waarbij hij, in de geur-fase, aan een geur moest ruiken. Er waren twee mogelijke
geuren. Na de geur-fase kon de rat dan naar een poortje lopen waar hij als uitkomst suiker
water, dan wel bitter water kreeg, afhankelijk van de geur die daadwerkelijk was aangebo-
den (de S+ of S- geur). Omdat de aangeboden geuren in iedere sessie nieuw waren, moest
de rat de associaties tussen geur en uitkomst steeds opnieuw leren. Op het moment dat de
rat de taak heel goed had geleerd, werd de associatie tussen geur en uitkomst omgedraaid
(reversal). Ratten met een OFC beschadiging kunnen dit soort reversals niet goed leren,
en de humane OFC is belangrijk bij gelijksoortige taken. In deze studie hebben we sterke,
band-gelimiteerde gamma-oscillaties in de OFC laten zien tijdens de geur-fase van de taak.
LFP gamma oscillaties waren geassocieerd met leren, en hun amplitude werd sterker al naar
gelang het aantal trials (herhalingen van de taak) groeide. Deze toename in OFC gamma
amplitude als functie van het aantal trials was in staat om het leergedrag van de rat goed
te voorspellen. We hebben laten zien dat OFC gamma oscillaties met name aanwezig zijn
in cellen met specifieke gedragscorrelaten, namelijk in cellen die pas actief werden na de
geur-fase (‘bewegingscellen’). Interessant genoeg vonden we dat gamma koppeling in be-
wegingscellen negatief was gecorreleerd met hun vuurfrequentie. Dit suggereert dat de geob-
serveerde gamma koppeling een signatuur was van inhibitoire controle. Tenslotte hebben
we onderzocht of verondersteld inhiberende interneuronen en exciterende cellen verschillen
laten zien in fase-koppeling. Verrassend genoeg vonden we geen verschil tussen deze twee
klassen in de sterkte van fase-koppeling. Echter, we hebben wel gevonden dat verondersteld
exciterende cellen voorlopen in fase op verondersteld inhiberende neuronen. Deze resultaten
zijn conform de voorspellingen van het PING model van gamma oscillaties.

In hoofdstuk 8 hebben we onderzoek gedaan naar de rol van de NMDA receptor in de
formatie van stimulus-uitkomst associaties in de OFC, en de rol van de NMDAR in OFC
ritmes. We hebben laten zien dat, in de leer-fase, de discriminatie tussen S+ en S- stimuli
d.m.v. de neuronale vuurfrequentie sterk werd beinvloed door blokkade van de NMDA recep-
tor (m.b.v. D-AP5). Dit effect was specifiek voor de geur-fase. Toen we de koppeling tussen
de S+/S- en uitkomst hebben omgedraaid, vonden we dat de discriminerende eigenschappen
van de vuurfrequentie in alle taak-fases waren aangetast, inclusief de taak-fases waar de on-
middelijke voorspellingen van verwachte uitkomsten werden gemaakt. We hebben laten zien
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dat de effecten van NMDA blokkade niet onmiddelijk maar langzaam over tijd ontstaan. Dit
impliceert dat NMDA-gemedieerde regulatie van synaptische plasticiteit aangetast was. We
hebben daarna het effect van NMDA blokkade op het OFC ritme onderzocht. We hebben een
sterke toename in koppeling tussen cellen en LFPs gevonden en toename in de amplitude van
LFPs, inclusief theta, beta en supra-gamma frequenties. Interessant genoeg vonden we geen
effect van NMDA blokkade op het OFC ritme, niet in termen van gemiddelde LFP amplitude
en koppeling tussen neuron en LFPs, maar ook niet in termen van de geleidelijke toename
van LFP amplitude over trials. Een ander resultaat was dat de relaties tussen het coderen door
middel van vuurfrequentie en oscillatoire koppeling worden verstoord door NMDA blokkade.
Deze laatste resultaten laten zien dat NMDA blokkade lokale synchronizatie sterk beinvloedt,
wat mogelijk bijdraagt aan het geobserveerde verlies in S+/S- discriminatie.


