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SAMENVATTING G 

Visueell  opgewekte hersenactiviteit op onregelmatig voorkomende 
gebeurtenissen,, de visuele event-related potential (ERP) kunnen bij de mens worden 
geregistreerdd met verschillende niet-invasieve technieken, een daarvan is 
electroencefalografiee (EEG) en een andere magnetoencefalografie (MEG). Beide 
techniekenn geven enigszins overlappende, maar verschillend geaarde informatie over 
gebiedenn in de hersenen die te maken hebben met het genereren van de event-related 
responses.. In het bijzonder maakt EEG het mogelijk oppervlakkige (radiaal of 
tangentiaall  gerichte) en diepe (t.o.v. de cortex) hersenactiviteit te detecteren, terwijl 
MEGG beter is voor de detectie van oppervlakkige en tangentiaal gerichte 
hersenactiviteit.. Deze hersen-afbeeldingstechnieken werden gebruikt voor 
fundamenteell  onderzoek van de hersenen (hoofdstukken 2 en 3); klinische 
toepassingg van visuele ERPs is beschreven in hoofdstukken 4 en 5. 

Hett inleidende hoofdstuk 1 beschrijft de anatomie en de fysiologie van 
zenuwcellenn (neuronen) en de oorsprong van electrische hersenactiviteit. Een kort 
historischh overzicht van de technieken om electrische hersenpotentialen te registreren 
wordtt gegeven, met enige nadruk op de visuele evoked potentials (VEPs) en de 
eigenschappenn daarvan. De voornaamste aandacht wordt echter besteed aan de 
componentenn van de visuele event-related potentials (ERPs). Ditzelfde hoofstuk 
beschrijftt ook de basis van de MEG-registratietechniek. 

Hett tweede hoofdstuk toont hoe het gebruik van een schaakbordpatroon met 
laagg contrast (10%) en grote afinetingen (200') als "infrequente" stimulus temidden 
vann schaakbordpatronen met kleine afinetingen (12') als "frequente" stimulus het 
mogelijkk maakt om de drie lange-latentie componenten (N200, P3a en P3b) die 
geassocieerdd zijn met 'meaningful events', te identificeren. In dit hoofdstuk wordt de. 
afhankelijkheidd van deze componenten van verschillende stimulusparameters and 
gradenn van aandacht toegelicht. Er werd gevonden dat het voldoende is om vier 
langss de middellijn geplaatste electroden te gebruiken voor het registreren van de 
diversee late componenten (N200, P3a en P3b) bij volwassenen van 40 tot 60 jaar. 
Hett berekenen van de effectieve bron, op basis van 32 op de hoofdhuid geplaatste 
electroden,, leverde een oppervlakkige occipitale generator op voor N200, een diepe 
parietalee generator voor P3a, waarbij de stroom centro-frontaal gericht is, en een 
diepee generator voor P3b, met de stroom parietaal gericht. 

Hoofdstukk 3 toont aan dat EEG en MEG technieken tegelijkertijd kunnen 
wordenn gebruikt om visuele event-related responses van de menselijke hersenen af te 
leiden.. Vier van elkaar vesch il lende visuele event-related componenten, N200, P3a, 
P3bb en P3c, kunnen worden gedetecteerd in EEG en MEG registraties bij 
proefpersonenn van 4 tot 12 jaar die geinstrueerd waren om "infrequente*' visuele 
stimulii  te tellen. Verder is er bij elke event-related component in het EEG een in 
latentiee corresponderende component in de MEG registratie. Met het rijper worden 
vann de hersenen worden de latenties van de N200 en P3a componenten in EEG en 
MEGG langzamerhand korter, de latentie van de P3b component verandert niet 
significant,, terwijl de P3c component tot de leeftijd van 12 jaar een snel kleiner 
wordendee latentie toont en daarna niet meer waargenomen kan worden. Vergeleken 
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mett volwassenen (40-60 jaar), tonen de visuele event-related responses bij kinderen 
enn jonge volwassenen (4-22 jaar) duidelijke maxima over het achterste deel van het 
hoofd,, de N200, P3b en P3c componenten zijn occipitaal het sterkst, P3a is centro-
parietaall  groter in amplitude. Berekenen van de bronverdeling toont voor EEG diep 
gelegenn bronnen (voor P3a en P3b), meer oppervlakkig gelegen bronnen (voor 
N200),, en voor MEG oppervlakkig gelegen tangentiaal gerichte bronnen en enige 
dieperr gelegen activiteit (voor P3a). 

Inn hoofdstuk 4 worden de diagnostische waarde en de gevoeligheid bepaald 
vann de ontwikkelde methode om ERPs te registreren. Dit gebeurt door de latenties 
vann ERPs te vergelijken tussen 19 patiënten met cirrhose zonder klinische 
symptomenn van encefalopatie en 20 qua leeftijd aangepaste (40-60 jaar) controle-
proefpersonen.. Visuele ERPs, in het bijzonder (de latenties van) P3a en P3b, zijn 
gevoeligerr indicatoren van abnormale hersenfysiologie bij cirrhosepatienten zonder 
duidelijkee encefalopatie dan N200, primaire VEP, en VEP bij patroon-omkering en 
alfaritme.. Om visuele ERPs te meten volstaan drie electroden: op Fz en Cz voor P3a 
enn op Pz voor P3b. 

Hoofdstukk 5 behandelt het effect van flumazenil (een antagonist tegen 
endogenee benzodiazepinen) op de latenties van de visuele P3a en P3b componenten, 
dee tijd nodig voor het uitvoeren van de number-connection test (NCT) en de 
reactietijdd bij cirrhotische patiënten met subklinische encefalopatie (SHE). Omdat 
werdd gevonden dat flumazenil op geen van deze tests een significant effect had, is de 
conclusiee dat er geen ondersteuning is voor de hypothese dat neuro-
electrofysiologishcee afwijkingen bij cirrhotische patiënten toegeschreven zouden 
moetenn worden aan verhoogde niveaux van endogene benzodiapezines in de 
hersenen. . 

Inn het laatste hoofdstuk van dit proefschrift wordt de methodologie 
gediscussieerdd om visuele ERPs met EEG en MEG techieken te registreren voor het 
onderzoekenn van gezonde proefpersonen en patiënten van variërende leeftijd. Verder 
wordenn de resultaten van het bronverdelingsonderzoek besproken in relatie tot een 
mogelijkee bijdrage tot de klinische praktijk. Tenslotte worden suggesties gedaan en 
afsluitendee opmerkingen gemaakt ten aanzien van toekomstige toepassingen van 
EEGG en MEG technieken en de integratie daarvan met andere afbeeldingstechnieken 
voorr de hersenen. 
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